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גם יחד, ומבאר שם בלשונו הזהב: אל יחשוב האדם, כי תיקון המידות 
אדם  שבין  במצוות  ואילו  לחבירו,  אדם  שבין  למצוות  רק  מתייחס 
אשר  האדם  זה  כי  כן,  הדבר  אין  שמים,  יראת  רק  צריך  להם  למקום, 
מדותיו כברייתן, ולא הותקנו על פי המוסר והדעה, הרי הוא מסור ביד 
אדם  שבין  במצוות  שלם  שיהא  יתכן  ולא  בידו,  מסור  יצרו  ואין  יצרו 
נפגשים  שאינם  מפני  רק  הוא  ידועה,  במדה  מקיימן  ואם  למקום, 
בהתנגדות מצד אחד ממדותיו המגונות, אך ברגע שיתנגשו במידותיו 
הרעות, לא תעמוד יראתו בפניהם, ומעשים בכל יום וכו' עיי"ש בדבריו 

המתוקים.

מה  ה"ג):  פ"א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסולייתה, שנאמר 
”ראשית חכמה יראת ה'“, ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“, למדנו, כי סדר 

הדברים הוא: תיקון המידות, יראת שמים, ותלמוד תורה. 

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהעיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבנו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
שמים, להגדיל תורה ולהאדירה. זכות רבנו המחבר זצוק"ל, וברכותיו 
ונזכה  ואדם,  אלקים  בעיני  חן  למצוא  לנו  יעמדו  שליט"א,  מרן  של 
להפיץ ולהצית את נר האמת והצדק, להרבות האור בקדושה ובטהרת 
הלב בין כל עמו ישראל באהבה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים, בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה 
מערכת אורחות המוסר

פ˙ח „בר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב' פסוק כ')

המתנשא  ויתרומם  העליון,  יתפאר  היוצר,  וישתבח  הבורא,  יתברך 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  לכל לראש, שזיכנו בחסדיו המרובים, שהחיינו 
את  למצוא  ניתן  דרכו  אשר  השער  הקודש,  שער  בפתח  להכנס  הזה, 
הדרך המובילה מעלה מעלה, לשלמות המידות וידיעת התורה, עליה 
צדיקים  ואורחות  טובים,  בדרך  תלך  ”למען  אדם:  מכל  החכם  אמר 

תשמור“.

הגר"ח  מרן  דרכנו,  מורה  הגדול  רבינו  של  והוראתו  עצתו  פי  על 
ה'  מוסרי  לימוד  את  להחדיר  השי"ת  בחסדי  זכינו  שליט"א,  קניבסקי 
בתוך שיעורי לימוד התורה הקדושה, ובתום שנה לתחילת פעילותינו, 
ספרו  את  יומי  לימוד  לסדר  ולחלק  לבאר  יתברך  ה'  בחסדי  סיימנו 

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

ולחלק  לבאר  הרביעית,  בחוברת  אנו  ממשיכים  בראשונה,  כמעשינו 
לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים", מיסודות ספרי המוסר 
בעם ישראל. הספר נכתב כפי המקובל אצלנו, בערך לפני כשבע מאות 
שנה, על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים, אשר לגודל 
ענותנותו לא חתם את שמו על הספר, אמנם כל מעיין בספר יגלה את 
נכתבו  כאילו  ממש  לדורנו,  מתאימים  וסגנונו  דבריו  כל  אשר  פלאו, 

בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
כי  דבריו:  בין  כותב  וכה  ד'),  (פרק  ובטחון"  "אמונה  בספרו  בהרחבה 
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים 
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סדר הלימוד היומי בשיעורים

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

שבוע ה‘

יום א' כ“ח אדר - יום ה'  ג' ניסן......................(פרשת ויקרא) 

יום א' ו' ניסן - יום ה' י‘ ניסן.................................(פרשת צו)                   

הפסח) .........................................................................(חג 

יום ג' כ“ב ניסן - יום ה' כ“ד ניסן.....................(פרשת שמיני)                 

יום א' כ"ז ניסן - יום ה' א‘ אייר...........(פרשת תזריע מצורע)

לתועלת הלומדים:

חוברות "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים, הנפרסים 
על פני כחודש - חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה שבועות.

(חוברות "ארחות המוסר" נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי 
ראשון - חמישי ועל כן חולק החומר בהתאם.)

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.    
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

לתשומת לב:

בעקבות ימי חג הפסח הבעל“ט, מכילה חוברת זו קטעי לימוד 

יומיים, עבור שמונה עשר שיעורים בלבד, הנפרסים על פני חמישה 

שבועות.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙ 

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 
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כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿
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את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 
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כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

א'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 
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הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

א'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש



את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 
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הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ב'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).
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ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ב'
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יו
א' 

ע 
בו

ש



את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).
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ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 
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כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).
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את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 
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כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 
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הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).
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את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 
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הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ד'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.
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י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ד'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש



את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.
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י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

ה'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  מלמדת שלא  "בלבבך"  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰˘נ‡‰‡רחו˙ 

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 
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מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).
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את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 
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מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

א'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰עיונים

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

27

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

א'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש



את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰˘נ‡‰

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  חייו,  ימי  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).
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ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).

א'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

את  ומשפיל  מבזה 
שונאו בלבו, משכנע את 
עצמו שהלה אינו נחשב 
צריך  ואין  לכלום 
ולא  כלל  בו  להתחשב 
להצטער בעבורו וכו'. על ידי כך יוצא לחירות ממנו ומשפיטתו שהרי גם לפי 

מהלך מחשבה זו הרי הוא כאילו אינו קיים במציאות.  
ב. בלבבך. חז"ל למדים מהכתוב שהשנאה האסורה היא השנאה שבלב, וכך 
מובאים דבריהם בברייתא (תו"כ קדושים פרשה ב): "'לא תשנא את אחיך' – 
יכול לא תקללנו לא תכנו ולא תסטרנו, תלמוד לומר 'בלבבך', לא אמרתי כי 
אם השנאה שבלב". לדעת כמה ראשונים, ביאור דרשת חז"ל הוא שדווקא 
השונא את חבירו בסתר-בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אבל המגלה 
את שנאתו אינו עובר על איסור זה, אפילו אם מקלל אותו או מכהו מחמת 
השנאה, לפי ששנאה הנשמרת בלב גרועה משנאה גלויה (סהמ"צ לרמב"ם 

ל"ת שב. וספר 'החינוך' מצוה ל"ח). 
אולם יש חולקים וסוברים שכל השונא את זולתו – הן אם הוא מסתיר את 
שנאתו בלבו, הן אם הוא מגלה אותה לאדם השנוא עליו – עובר על איסור 
רק השונא את  "בלבבך" מלמדת שלא  המילה  זו,  דעה  לפי  אחים".  "שנאת 
רעהו בגלוי – שמכה אותו או מקללו מחמת שנאתו – עובר על איסור "שנאת 
אחים", אלא אף השונא אותו בלבו – ואינו עושה לרעהו מאומה – עובר על 
איסור זה (שאילתות, שאילתא כז). ויש מבארים מדוע נאמר בכתוב "בלבבך" 
את  לשמור  השונאים  שדרך  בלב,  היא  שנאה  שסתם  משום  זו,  דעה  לפי 
שנאתם בלבם, אך אין כוונת הכתוב לאסור דווקא את השנאה שנשמרת בלב 
זו, הוא  (רמב"ן על תו"כ שם). אופן נוסף לביאור המלה "בלבבך" לפי דעה 
שרק אדם השונא את רעהו בלבו עובר על איסור "שנאת אחים", אולם אדם 

(וי˜ר‡  ָך"  ָבב∆ ל¿ ּƒ(ב)ב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒ̇

יר                    ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ יז),  יט, 

 ‰ ּ„ָ ƒי‡ מ ƒ‰ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒנּו מ ׁ≈̆ פ¿ ַנּ ƒ1מ

בי‡ורים
1. מנפ˘נו. המדות מוטבעות בלב האדם מראשיתו, וצריך לעקור את המדות 
הרעות מקרבו, וכל זמן שלא יעקרם פועלים הם באדם כל ימי חייו, ולא כפי 
שנראה בעיננו שרק בעת שבאים המדות לידי בטוי מעשי אזי פועלים המדות, 
אלא המדה פועלת באופן תמידי ורק כאשר באה לידי מעשה יוצאת מן הכח 

אל הפועל, אבל תמיד שרשי המדות יוצרים ופועלים (אור יחזקאל, מדות). 

י   ּׁƒ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

 ‰ּ ָבּ  ׁ̆ י≈ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  .‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ(‡)

"ל…‡  יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָל‡ו, 

‡. ‰˘נ‡‰. בכדי להבין 
השנאה  תהליך  את 
נצטט  ותוצאותיה, 
שמשון  רבי  מדברי 
זצ"ל:  הירש  רפאל 
הרגש  הוא  "השנאה 
איזה  מציאות  כאילו 
כצר  ניצבה  יצור 

וכמפריעה למציאות עצמנו, וכי ביטול מציאות היצור יכול להשלים ולמלאות 
בשלווה  עצמנו  לחוש  נוכל  לא  כי  אומרת,  זאת  עצמנו,  מציאות  חסרון  את 
ב"חורב",  הירש  (הרש"ר  במציאותו"  מתקיים  ההוא  הדבר  עוד  כל  ובבטחה 

תרגום אהרנזאהן עמ' 85).
את  דוחה  הוא  קוץ.  מעשה  לעשות  מבקש  השונא  סנה.   = "שנא  כתב:  עוד 
מבקש  והוא  הצלחתו,  את  כמעכב  לו  נראה  קיומו  מעליו.  ומרחיקו  חבירו 
 – הזולת. שנאה  קיום  דורש   – קיומו. אהבה  ביטול  כדי  ולנוונו עד  להרחיקו 
ריחוקו עד כלה". (הרש"ר הירש בראשית כ"ב ב', ויקרא י"ט י"ז). [ובפירושו 
לבראשית א' כ"א, מקשר בין המילים: זנה, שנא, סנה וצנה. ומבאר, שהראשון 
(- זנה) פירושו להסיר האהבה, השני (- שנא) להעלות שנאה, השלישי (- סנה) 
לדחות תוך כדי הגנה, ומכאן סנה = קוץ, והרביעי (- צנה) מגן דוקרני, עכ"ד]. 
הרי לנו הגדרת מידת השנאה: 'סנה' - לדחות, כלומר: ביטול מציאות היצור 
הנפש  של  עצמית  התגוננות  אמצעי  עם  יחד  מעליו.  ודחייתו  לו  המפריעה 
"דקירה"  על-ידי  היא  ההתגוננות  תהליך  מבחוץ.  ומיצריה  מתנגדיה  מפני 

ופגיעה בחבירו. 
על פי זה יובנו תוצאות השנאה והתנהגות האדם על פיה. נפרט מקצתם. א) 
מצפה לרעתו ושמח לאידו. זוהי אחת הדרכים כיצד הנפש נחלצת מסבלה, כי 
מתנחמת היא ומשתעשעת בתקוה כי יכלה מתנגדה, ובינתיים מתנחמת בכל 
צרה וכשלון שבאים עליו. מחשבות אלו ודומיהן מקילות ומרגיעות את הנפש 
ימים  שלושה  עמו  מדבר  "אינו  חז"ל:  ובלשון   – יחסים  ניתוק  ב)  הסובלת. 
באיבה". כוונת הנפש בהתנהגות זאת, שהיא נעזרת על-ידי הדמיון ובמקום 
לשבת ולצפות בכליון עינים אימתי ימות, הרי היא מחליטה מיד שמבחינתה 
נחלצת  מציאותו  שלילת  ועל-ידי  במציאות,  קיים  אינו  וכבר  כמת  הריהו 

לשנאתו  תגובה  שבתור  כלומר,  ערכו.  ומשפיל  מבזה  ג)  ונרגעת.  ממיצריה 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰˘נ‡‰‡רחו˙ 

כך  לי  ע˘י˙  למ‰   .‚
הסוברים  לדעת  וכך. 
אחים"  "שנאת  שאיסור 
בשנאה  דוקא  נוהג 
[ראה  בלב  הכבושה 
הרי  לעיל],  עיונים 
שיש  הנפגע  שהודעת 
מי  על  תרעומת  בלבו 
אותו  מונעת  בו,  שפגע 
זה.  איסור  על  מלעבור 
תוכחת  לכך,  בנוסף 
מביאה  לפוגע  הנפגע 
שבלב,  השנאה  לביטול 
לפי שבעקבות התוכחה 
את  הפוגע  יצדיק 
מעשיו, ואפשר שהנפגע 
או  דבריו,  את  יקבל 
בעוול  יכיר  שהפוגע 
שגרם לנפגע, ויבקש את 
להוכיח  החיוב  סליחתו. 
"לא  מהכתוב:  נלמד 
תשנא את אחיך בלבבך 
[אלא] הוכח תוכיח את עמיתך", ואם תעשה כן, "ולא תשא עליו חטא" – שוב 
דבי אליהו     בן מתיא בתנא  ר' אלעזר  (ראה:  כלפיו  לא תשמור בלבך שנאה 
סי'  השלם  יראים  ה"ח;  שם  ולח"מ  וה"ט,  ה"ו  פ"ו  דעות  רמב"ם  פי"ח;  סוף 

קצה).  

ל…‡  ו¿ ָעָליו,  ב¿ּ ƒמ ב  טו… ַע  נ≈ ּומו… ים,  ƒר ֲ‡ח≈

ב ‰ּו‡ לו…  ם ַחָיּ ƒ‡ ˙, ו¿ מ∆ ‰ לו… ַעל ָ‰‡¡ ∆„ יו…

 . ו… ׂ̆ ¿‚ ‰12ּו‡ נו…

     ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈  :‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈
 , נו… ָממו… י˜ לו… ב¿ּ ּ ƒז ƒ‰ ׁ∆̆ רו… ֲעבּור  ֲחב≈  

‡ו…  ‰ּו,  ָׁ̆ ּ י¿ ּƒב ׁ∆̆ ֲעבּור  ‡ו…  ‰ּו,  ָכּ ƒ‰ ׁ∆̆ ‡ו… 

ּלּו  ≈‡ ַעל  ָרע.  ם  ׁ≈̆ ָעָליו  י‡  ƒ̂ ‰ו… ׁ∆̆

 ,˜ ּ…̇ ׁ¿̆ ƒי רו… ו¿ ָנ‡ ֲחב≈ ׂ ¿̆ ƒן ל…‡ י ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ו¿

ר  ב∆ּ ּ ƒ„ ל…‡  "ו¿ ים:  ƒע ָׁ̆ ר¿ ָבּ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ

ב,  ַע„ טו… ָרע ו¿ מ≈ ן ל¿ נו… ם ַ‡מ¿ ƒם ע לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿

ן"  נו… ַ‡מ¿  ˙ ∆‡ ם  לו… ָׁ̆ ַ‡ב¿  ‡ נ≈ ׂ ָ̆ י  ּƒכ

יעו…  ƒ„ ‰ו… ָו‰ ל¿ ¿̂ ƒמ ‡ ָלּ (˘מו‡ל ב י‚, כב), ‡∆

 ? ָכך¿ ך¿ ו¿ י ָכּ ƒל ָ̇ י ׂ ƒ̆ ‰ ָע : (‚)ָלָמּ ַמר לו… לו… ו¿

בי‡ורים
החוב  את  תובע  הוא  נו‚˘ו.  ‰ו‡   .12 טובים.  הם  שמעשיו   - האמת  על  לו 
בחזקה, ועובר בכך על הלאו של "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב, כד) שהיא 
אזהרה למלוה שכשיודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, לא יתבע ממנו 

את החוב בחזקה. 

ן  ו… ׁ̆ ָל מו…  כ¿ּ  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿  ˙ 2ֲעו…נו…  ˙ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…

ר  ַספ≈ּ מ¿  , רו… ֲחב≈  ˙ ∆‡  ‡ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י  ּƒכ ָ‰ָרע. 

ָעָליו,  ל  ב≈ ˜ו… 4ו¿ ָ‡˙ו…  נ¿ ׂ ƒ̆ ּ 3ב¿ ָלם  עו… ל¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆ 6ו¿ ָעָליו  ָרָע‰   ׁ̆ ר≈ 5ּ„ו… י„  ƒמ ָ̇ ו¿

לו…  י˜  ּ ƒז ַיּ ׁ∆̆ 7 ין,  ƒ̃ י ƒז נ¿  ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… ו¿  , י„ו… ≈‡ ל¿

 , ר לו… ט≈ נו… ם 8ו¿ ≈̃ נו… , ו¿ י˜ לו… ּ ƒז‰ַ ּיּוַכל ל¿ ׁ∆̆ כ¿ּ

 ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ֲחַמ˙ ַ‰ ‡…„. ּומ≈ חּו˜ מ¿ ּלּו ‰ּו‡ 9ָ„ּ ƒם ָעָליו ֲ‡פ ַרח≈ ל…‡ י¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ ם  י‡≈ ƒנ ׂ ¿̆ ַי 11ו¿ ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡  ‰ ַ‚נ∆ּ 10י¿

חבירו  את  שונא  שאינו 
פי  על  אף  בלבו, 
כדרך  כלפיו  שמתנהג 
– כגון שמכהו  השונאים 
מבלי  שמקללו  או 
על  עובר  אינו   – לשנאו 
('כסף משנה',  איסור זה 

דעות ו, ה). 

בי‡ורים
2. עוונו˙ ‰רב‰. מקור דבריו הוא מדברי רבנו יונה (שע"ת ג, לט): "הזהרנו 
ומביאה)  (-גורמת  מעוללת  מדה  והיא  השנאה,  מדת  מנפשנו  להסיר  בזה 
פשעים רבים, ומסבבת כמה עלילות נשחתות (-מעשים רעים), כמו לשון הרע 
וכו', וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, 
 .3 וכו'.  (-מעלות טובות) הרבה מן הנפש"  ונטירה, ומאבדת טובה  ונקימה, 
ב˘נ‡˙ו. בכת"י הגירסא: בגנותו. 4. ו˜ובל עליו. מתלונן עליו בפני אחרים. 
לו  די שעושה  לא  רע‰.  „ור˘   .5 עליו לשון-הרע.  ומקבל  הגירסא:  ובכת"י 
רעות אלא אף מחפש ומבקש שיהיה לו רע. 6. ו˘מח ל‡י„ו. שמח במפלתו 
ברעתו ובכשלונו. 7. ˘יזי˜ לו. במקרים קיצוניים, יכולה השנאה לגרום אף 
לרציחה, שכן כתוב (דברים יט, יא): "וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו וקם 
עליו והכהו נפש ומת" (ראה ספרי שם פיסקא קפז). גם הריגת הבל, שהיא 
(אהבת  קין  של  שנאתו  ידי  על  נגרמה  האנושות,  בתולדות  הראשון  הרצח 
9. „חו˜ מ‡„.  8. ונוטר לו. שומר בלבו איבה עליו.  ישראל [להח"ח] פ"ב). 
למחייתו וכדו' ובידו לעוזרו, עם כל זה לא ירחם עליו. 10. י‚נ‰ ‡˙ מע˘יו 
‰טובים. כגון שיאמר שאינו עושם לשם שמים אלא בכדי להתכבד בהם, או 
וכו'. בכך שמגנה את מעשיו  וי˘ני‡ם בעיניו   .11 לקבל שכר עליהם וכדו'. 
גורם הוא בזה שמשניאם – בלבו, בעיני עצמו (-בעיני השונא) ובעיני אחרים. 
ובכך הוא מונע טוב מבעליו - שנמנע מלשבחו על מעשיו הטובים, ולא יודה 

הוא  כי  ממנו,  לנקום 
כי  רעתו,  סיבת  אינו 
העוון הוא המסבב. וכמו 
הניחו  ע"ה:  דוד  שאמר 
לו  אמר  כי  ויקלל,  לו 
תלה  יתברך.  השם 
ולא  בחטאו,  העניין 
עכ"ד.  גרא".  בן  בשמעי 
מתפרש  כך  [ולביאורו, 
הכתוב: "לא תיקום ולא 
תיטור", אלא תאהב לרעך כמוך גם אם הרע לך. ומדוע, כי לא הוא שפגע בך, 

אלא "אני השם" שלחתיו, עקב עוונותיך!]
והנמאסת  הפחותה  המידה  "היא  חבירו  את  האדם  שנאת  חנם.  ˘נ‡˙   .‰
(ספר החינוך, מצוה רלח), "המאבדת  תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל" 
לט).  אות  ג  שער  תשובה  (שערי  הנפש"  מן  הרבה  טובות)  (-מעלות  טובה 
בפרט, כאשר שנאה זו היא שנאת חינם, "שזה חלי בנפש אין כמותו" (ספר 

הבתים אזהרה שב). 
עוון השנאה חמור משאר עוונות, משום שהשונא עובר על עוון זה בכל רגע 
ורגע שהשנאה מתעוררת בלבו. נמצא, שאדם השומר את השנאה בלבו זמן 
ישראל  (אהבת  מאד  רבות  פעמים  תעשה"  "לא  מצות  על  הוא  עובר  רב, 

[להחפץ חיים] פ"ב).
ו. חינם. שורש שנאת חנם הוא חוסר בטחון בקב"ה והעדר אמונה בהשגחתו 
יתברך. הבא נתבונן מהי "שנאת חנם"? להיטפל ולהתנפל על אדם סתם כך?! 
בודאי שלא! אין אדם שונא את זולתו סתם כך, יש לו בוודאי סיבה לשנאתו, 
ובכל זאת היא קרויה "שנאת חנם". היתכן?! כן. הנה למשל, ראובן שונא את 
שמעון על שהשיג את גבולו, ירד לאומנותו, היפך בחררתו, וכד'; וכל זה קרוי 

 ‡ ָיבו… ף  ַבּסו… ּול¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּמו…  ƒע  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי

.˙ ּ ו≈ ƒע ּׁ∆̆ ן לו… ַמ‰  ּ≈̃ ַ̇ ּ י¿ ׁ∆̆ ן  י כ≈ּ י„≈ ƒל

 

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ (‰)14 י‡  ƒ‰ ו¿  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰   ׁ̆ י≈
 ˙ ƒי 15ַבּ יָב‰  ƒר ח¡ ∆‰ י‡  ƒ‰ ו¿ ם,  ָנּ ƒ(ו)ח  

ֲחַמ˙               מ≈  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ו¿ ב).  ט,  (יומ‡  י  ƒנ ׁ≈̆

בי‡ורים
14. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשונאו, ואף על פי כן שונאו (רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם). 15. בי˙ 
˘ני. כמבואר במסכת יומא (ט:) "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות 

ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".

 ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰13ו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ׁ̆ ּ ≈̃ ƒם ָחַזר ּוב ƒ‡ ָך" (וי˜ר‡ ˘ם). ו¿ ∆̇ י ƒֲעמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י , ו¿ ח…ל לו… מ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  , ח…ל לו… מ¿ ƒל

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב י¿ ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‡ף  ו¿ י.  ƒָזר ַ‡כ¿ ל  ח≈ ַ‰ּמו…

 ‡ ָלּ ‰ּו, ‡∆ ָנ‡≈ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י(„) , ח…ל לו… מ¿ ƒּנּו ל מ∆ּ ƒמ

כל  כי  י˘נ‡‰ו.  ל‡   .„
שמזדמן  צער  עניני 
מחרפו  שאחד  לאדם, 
מן  הכל  הוא  ומגדפו, 
עוונותיו,  על  השמים 
חוב  שמגלגלין  אלא 
וכמו  חייב,  על-ידי 
שאמרו חז"ל על הפסוק 

"והשבות אל לבבך", שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו 
אפילו במזיד, הוא גם-כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל, וראיה ממה 
שאמר הכתוב "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו" וגו' "שבתו יתן ורפא 
ירפא" ואמרו חז"ל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות דלא לימא רחמנא 
על-ידי  במזיד  רעהו  את  הכה  שאחד  מדבר  הכתוב  והרי  מסי,  ואיהו  מחי 
אותו  כשקילל  בדוד  מצינו  וכן  שמים.  בידי  זה  שגם  אלא-על-כרחך  מריבה, 
שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר בעפר, השיב דוד 'ה' אמר לו קלל' 
ע"ש בקרא. וכל זה עושה השם-יתברך לטובת האדם כדי שיכופרו עוונותיו 
על-ידי העלבון, וכאשר יתיישב האדם היטב בנפשו אין צריך ליתן כלל לזה 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  לה'  יודה  ואדרבא  למחרפו,  תשובה  להשיב 

עוונותיו. ('שם עולם' לח"ח פ"ג).  
'לא  מצות  שורש  את  הנ"ל  דרך  על  לבאר  כתב  רמא)  (מצוה  החינוך  בספר 
תיקום ולא תיטור', וז"ל: "שיידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו 
אדם, יידע כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 

בי‡ורים
13. ‰וכח ˙וכיח. מיד לאחר אזהרת הכתוב "לא תשנא את אחיך בלבבך", 
עליו חטא". המפרשים  ולא תשא  תוכיח את עמיתך  "הוכח  הכתוב מצווה: 
מבארים שהציוויים שבכתוב קשורים זה לזה, שכן לאחר האזהרה שלא לשנוא 
את הזולת, מורה הכתוב למי שנפגע מחבירו, להוכיח את מי שפגע בו ולגלות 
בפניו את התרעומת שיש בלבו עליו (רשב"ם וירא יט יז; רמב"ן עה"ת שם, 

בפירוש השני).

ידוע  הנה  כי  יסודה. 
עושר  נותן  שהקב"ה 
או  אופנים:  בשני  לאדם 
משום שגלוי וידוע לפניו 
ורחמן,  טוב  איש  שהוא 
ה'  לו  שיתן  ובעשרו 
יתברך יעשה טוב וחסד 
נפש,  ומרי  עניים  עם 
על  גזבר  בתור  והוא 
העושר שנתן לו הקב"ה 
זה  ואופן  העניים,  בעד 
הוא לטובתו של האדם. 
עושר  לפעמים  ויש 
לרעתו,  לבעליו  שמור 
שהאדם  משום  והיינו 
מלא עוונות וחטאים, וגם עשה איזה מצוות, ולפיכך הקב"ה משלם לו שכר 
מצוותיו בעולם הזה כדי לטורדו מן העולם הבא, וסוף הדבר שיכלה עשרו 

בענין רע, ואופן זה הוא לרעתו של האדם.
וכשיתבונן האדם בזה, יראה בעצמו שאין לשנוא את חבירו עבור עושרו, כי 
אין במה להתקנא בו. שלהשיג עושר באופן הטוב הלא רואה כי איננו זוכה 
לכך, ואם היה לו עושר בודאי לא היה מתנהג עם ממונו כהוגן בעניני צדקה 
וחסד עם עניים. ובאופן שני הלא בודאי אין להתקנא כשיוודע לו כי הוא אוכל 
את עולם הבא שלו פה בעולם החולף, וכבר אמרו חז"ל באבות "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", ואם כן הרי נתברר 

שמסיבה זו אין לשנוא את חבירו. עכ"ד. 
ט. ל‰˙רח˜ מכיוˆ‡ בז‰. כי על האדם להתבונן כי אם אחד לא רצה למלאות 
רצונו באיזה דבר כגון לקנות מאתו סחורה או להקיף לו מעות וכהאי גוונא 

לו…  ן  ≈̇ נו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   ,„ ס∆ ח∆ לו…  ל  מ≈ ּ‚ו…

 ‰ ו∆ ַמל¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ‡ו…   , ˆו… פ¿ ח∆ י  ƒפ כ¿ּ ָנ‰  ָּ̇ ַמ

‰ ָר‡ּוי ָלָ‡ָ„ם  ל ז∆ ˜ו… - ָכּ ח√ ַע˙ ָ„ּ ׁ¿̆ ּƒלו… ב

ל  ב≈ּ ַ̃ י¿ ‰, ַ‡ך¿  ז∆ ָבּ  ‡ ≈̂ ּיו… ַכּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ט)ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ז…ר  ¿‚ ּ ƒי ּׁ∆̆ ַמ‰  ל  ָכּ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈

ָ‡ָ„ם,  ב¿ּ ַטח  ב¿ ƒי ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ

 ˙ ≈‡ מ≈  ‰ כ∆ זו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ּלּו  ƒ‡ ב:  ׁ…˘ ַיח¿ ו¿

י        ƒל ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ˜ו… ַ‰ָמּ

ם.  ָ̇ ָוָ‡ ַ‰ל¿ ר-ָוָ„ם ו¿ ׂ ָ̆ ַנ˙ ָבּ ּ¿̇ י ַמ ƒ̇ 17זּוָל

בי‡ורים
17. זול˙י. ללא מתנת בשר ודם. וכפי שאנו מבקשים בברכת המזון "ונא אל 
תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 

המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה". 

ָר‡ּוי  ו¿  .‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָרָע‰  י‡  ƒ‰(ז)  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃ 16

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ (ח)ל¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ ר  ַיס≈ּ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲעבּור  רו…  ֲחב≈  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  ∆‰ מ≈

"שנאת חנם" גם אם לא 
בעובדות.  ראובן  טעה 
הכל  הלא  כי  מדוע?  אך 
בגזירת עליון, ואין אדם 
לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלוא הנימה. ואף אם שמעון רשע שעשה שלא כהוגן, מה זו סיבה לראובן 
לשנאתו? ראובן צריך היה להתייחס אל שמעון כאילו עשה זאת ללוי, האם 
היה ראובן שונא את שמעון על שהיצר ללוי? בוודאי שלא! ראובן מרמה את 
עצמו שהוא שונא את שמעון על היות שמעון רשע אך אין זה נכון, אילו היה 
זה נכון היה ראובן שונא את שמעון באותה מידה כשהיצר שמעון ללוי. האמת 
היא שראובן שונא את שמעון על שהוא גרם לו הפסד, ושנאה זו היא בחנם, 
של  בצפורנו  פגע  ולא  נגע  לא  שמעון  עליון;  בגזרת  הכל  כי  יסודה,  בטעות 
ראובן, אין זה מסור בידו כלל וכלל. נמצא ששורש שנאת-חנם נובע ממה שלא 

מרגיש האדם שהקב"ה משגיח עליו לקצוב לו את מזונותיו וקורותיו. 
דברים אלו מפורשים בדברי הגר"א (אבן שלמה פ"ג אות ב') שכתב שהמחוסר 
בטחון בא לידי קנאה ושנאה. וכן בביאור רבי שמואל מאלצאן זצ"ל (ל'אבן 
שלמה' שם) ציטט מדברי הגר"א, שכתב על דברי הגמרא (יומא ט:) "בית שני 
מפני מה חרב? מפני שנאת חנם", וז"ל: "והוא מחוסר הבטחון, שכל הקנאה 

והשנאה ממנו". ('לששון ולשמחה' עמוד רג).      
ז. ‰י‡ רע‰ ממנ‰. קשה היא השנאה המתעוררת על ידי הקנאה שמקנא אדם 
בחבירו יותר מזו הנגרמת מחמת סיבה מוגדרת, כגון שעשה לו חבירו רעה, או 
תעלם,  לשנאה  הסיבה  תתוקן,  שהרעה  תקוה  יש  כאלו  במקרים  בו.  עלב 
שהרעה  יותר  קשה  בקנאה,  שמקורה  שנאה  אולם  עצמה.  השנאה  ואיתה 
תתוקן ושימצא בנקל תרופה למכתה, שהרי אין עילה אמיתית לקנאה, עילה 
שניתן ליישבה ולבטלה. אין היא אלא רגש הרסני, אשר רב כוחו לעורר בכל 
עת ריב ומדנים. (של"ה שער האותיות אות ב בריות; וע"ע בדברי רבנו לקמן 

שער הקנאה).
ח. ל‰˙רח˜ מ‰ן. ה'חפץ חיים' ('אהבת ישראל' פ"ג) ביאר כיצד על האדם - 
השונא את חבירו עבור שמקנא בו מחמת עושרו - להתבונן שסיבה זו בשקר 

בי‡ורים
16. ˜נ‡‰. שמקנא בחברו על עושרו והצלחתו, והקנאה מביאתו לשנאותו. 

כי  סופו,  יהי  בנפשו מה 
שאני  עלי  יכריזו  בודאי 
חוב  שהכף  כיון  רשע 
כך  ובתוך  מכריעה, 
יוצאת בת קול שמכריזה 
היסורים  איה  ואומרת 
בזה  בעודו  לו  שהיו 
העולם, מיד נקבצים כל 
בכל  לו  שהיו  היסורים 
ימי חייו והם רצים כולם 
זכות  והכף  ימין,  לצד 
והרבה,  הרבה  מכריעה 
היסורים  על-ידי  כי 
הרבה  לו  נתכפרו 
נשאר  והוא  מעוונותיו 
והוא  צדיק,  בחזקת 
שמח ומודה לה' על כל 
מה שעבר עליו, עד כאן 

שמעתי. עכ"ד הח"ח. 
אומן  קנאת  אודות  (פי"ט)  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  וכפי  ‰בל.  ‰כל  י‡. 
במוכן  נוגע  אדם  "אין  כי  יבינו  ולו  ידעו  לו  "ואמנם,  וז"ל:  בבעל-אומנותו. 
לחברו... אפילו כמלא נימא" (כמלוא עוביה של שערה; כלומר, אפילו מעט 
הנהגתו  (תכנית  הנפלאה  עצתו  כפי  הוא,  מה'  לכל  כאשר  והכל  שבמעט), 
הנפלאת מבינתנו) וחכמתו הבלתי נודעת (שאינה מושגת ע"י שכלנו) – הנה 
לו  [כי מה שצריך  לא היה להם טעם להצטער בטובת רעיהם כלל". עכ"ד. 

לו לאדם  כי מה שנקצב  וצער,  ישיג בלי שום קושי  ידי מלאכתו  להשיג על 

ל  ָכּ ּבו…  ּ ƒל ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ָ‡ז   ‰ ז∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

ָחָז˜  ַעּמּו„  ו¿ ל  „ו… ּ‚ָ  „ סו… י¿  ‰ ז∆ ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

ל  ַ‡ֲ‰ָב‰ ָכּ ל מ≈ ב≈ּ ַ̃ ˙, ל¿ וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

ַמר ַעל  ‰, לו… ז∆ מו… ָבּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַ‰ַמּ ָבר. ו¿ ּ„ָ

ן  ּ ו≈ ַכּ ¿̇ ƒּומ ָב‰",  טו… ל¿ זו…  ם  ּ‚ַ" ָ‚ָעיו  פ¿ּ ל  ָכּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ו¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ

יָב‰  ≈‡ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ƒמ ל  ≈̂ ָנּ ƒי  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

י  נ≈ ב¿ּ  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ 18 ן  ֻ‡ָמּ ַ‚ם  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿

 ,‰ ַרָבּ ָרָע‰  ו¿ ל  ב∆ ∆‰ ל  (י‡)ַ‰כ…ּ  - נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

יַח  ƒו ַ‰ר¿ ל ָ‡ָ„ם ל…‡ יּוַכל ל¿ ב: ָכּ ׁ…˘ י ַיח¿ ּƒכ

 .‡ ר≈ ַזר ָעָליו ַ‰ּבו… ּ‚ָ ׁ ּ∆̆  ‰ ַמּ ƒר מ ≈̇ יו…

בי‡ורים
בני ‡מנו˙ו. שונא את חברו, שהוא בעל מקצוע כמקצועו (עקב  18. ˘ונ‡ 
או  ממנו  יותר  במקצועו  המצליח  באומן  ובפרט  שביניהם),  התחרות  מצב 
מומחה אשר נתפרסם לתהלה לאומן טוב, שאז האומנים האחרים מתקנאים 

בו ושונאים אותו, בחשבם שהוא מקפח פרנסתם.

‡ו…  „…ַח˜,  ּוב¿ י  ƒע…נ ב¿ּ  „ מ≈ עו… ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ב  ׁ…˘ ין, ַיח¿ ƒּסּור ƒי ר ב¿ּ ֻיָסּ ‰ ּומ¿ ל∆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆

ל  ַזר ָעָליו ָכּ ָב˙ו… ָ‚ּ טו… ‡ (י)ל¿ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ ‡ֲ

 ,˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰.  מ≈ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ‰ ז∆

לו  אין  טובה,  שאר 
עליו  תרעומות  להיות 
לא  מסתמא  כי  כלל, 
מאת  נקצבה 
השם-יתברך הטובה הזו 
כך  על  והמשיל  אצלו. 
גדול  חיים' בשם  ה'חפץ 

אחד, וז"ל: ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש 
ששמו ראובן, ושאל לאנשים איה אוכל למצוא האיש ראובן, ויענוהו במקום 
פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם, וילך לשם לדרוש אולי 
נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם על 
כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך למקום 
אחר ומבקש איה הראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו. כן הדבר הזה, מה שייך 
תרעומות על-זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 
הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם-יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או 

בקניית סחורה וכל כהאי גוונא. ('שם עולם' פ"ג).      
י. לטוב˙ו ‚זר עליו כל ז‰. וכמבואר במדרש, שיצחק אבינו [שהכיר את מדת 
הדין הקשה כמה נוראה היא לעתיד לבא] תבע יסורין, אמר לו הקב"ה חייך 
זקן יצחק ותכהין עיניו  ויהי כי  דבר אתה מבקש וממך אני מתחיל, שנאמר 
איש  מזקן  ושמעתי  פ"ג):  עולם'  ('שם  חיים'  ה'חפץ  כך  על  וכתב  מראות. 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל 
שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. והענין הוא, כי בשעה 
כדי  שהיא  כף,  כמין  לפניה  מתראה  למעלה,  עולה  והנשמה  האדם  שנפטר 
לשקול מעשיו אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו. והוא שומע שבת-קול 
בכל  נשמע  והקול  חייו,  ימי  כל  שעשה  זכויותיו  שיתקבצו  ומכרזת  יוצאת 
המליצים  כל  נקבצים  תיכף  והנה  נשמתו.  שורש  שם  שמשתרש  העולמות 
שנבראו מהמצוות ועומדים כלם לצד ימין של הכף. ואחר-כך יוצאת בת-קול 
והנה מתקבצים המונים  ימי חייו,  גם-כן כל עוונותיו שעשה בכל  שיתקבצו 
המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים, ונתרבו מאד מאד, והכף חוב 
מכריעה מצד ריבוים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל-כך שלא 
עשה המצוות בכוונה וברצון כראוי, מה-שאין-כן העוונות הוא עושה אותם 
וחושב  מאד  מתמרמר  זה  דבר  אז  כשרואה  האדם  והנה  ובחפץ.  בתשוקה 

הוא  כי  ושיעבדוהו, 
וכו'.  המלך"  את  שונא 
נקראים  הם  והרי  עכ"ל. 
בגלל זה שונאי השם, כי 
אוהבי השם יתברך אינם 
מרגישים כל זה, אדרבה, 
תשוקתם  עיקר  כל 
עבדי  שיתרבו  ומגמתם 
בעולם,  ה'  וכבוד  ה' 
יש אם על  ואיזה חילוק 
חבירו  ידי  על  או  ידו 
יתברך,  כבודו  יתרבה 
ומשה  שיתרבה.  העיקר 
יתן  ומי  רבנו ע"ה אמר: 

כל עם ה' נביאים.   

ָנֲ‡ָך  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ :ָחָכם ָ‡ַמר ‰∆
י„;  ƒמ ָּ̇ ‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַב ּ¿̇ 21 ָך,  ר¿ ֲחב≈  

‰ּו  ר≈ ּ¿̃ ַבּ ָך,  ‡ַ‰ב¿ י…ּ ׁ∆̆  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ַמר:         ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  .˙ ˜ו… חו… ר¿ ים  ּƒ̇ ƒע ל¿

ן  פ∆ּ ָך,  ע∆ ר≈ י˙  ב≈ּ ƒמ ָך  ל¿ ַר‚¿ ר  ַ̃ …‰22"

יך¿  ƒר ָ̂ ָך" (מ˘לי כ‰, יז). ו¿ ∆‡ נ≈ ׂ ¿̆ ֲעָך ּו ָבּ ׂ ¿̆ ƒי

י-ָ‡ָ„ם,        נ≈ ב¿ּ ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ƒמ י  ּƒכ ַ„ע,  ּ≈̇ ׁ∆̆

יר  ּƒב ¿‚ ַ‰ַמּ ו¿ ‡ּו‰ּו.  נ¿ ׂ ¿̆ ƒי ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ23

מו…  ¿̂ י‡ ַעל ַע ƒב , ‰ּו‡ מ≈ ּבו… ƒל ָ‡‰ ב¿ּ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

ם  ׁ≈̆ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַ‡ֲ‰ָב‰   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ּוכ¿ 24ָרָע‰. 

ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃ ו¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ל¿ ּוב  ׁ̆ ָּ̇ 25 ם,  ƒַמי ָׁ̆

בי‡ורים
21. ˙ב˜ר‰ו. בביתו. 22. ‰˜ר ו‚ו'. עשה רגליך יקרים וחשובים מבלי יבואו 
תדיר בבית רעך, כי פן ישבע ממראית פניך וישנא אותך, כי האוהב הנראה 
האהבה  מאבד   - להראות  יתמיד  אם  אמנם  ביותר,  הוא  אהוב   - לפרקים 
הראשונה. (מצודת דוד). 23. ‚ם ‰ם י˘נ‡ו‰ו. כנאמר (משלי כז, ט): "כמים 
הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם". ופירש רש"י (יבמות קיז.): כמים הללו 
שוחקות        הם  שוחק  הוא  אם  כפניו,  פנים  בהם  ורואה  בהם  צופה  שאדם 
אוהב             הוא  אם  האחר,  לאדם  האדם  לב  כן  עקומות,  הם  עוקם  הוא  ואם 
רע‰.                .24 שונאו.  הוא  גם  זה  את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא  גם  זה  את 
המגביר          כי  כוונתו,  או  וכנ"ל.  גם-כן  ישנאוהו  עליו  השנואים  אותם  כי 
רעים עקב הכעס  דברים  לעצמו  וגורם  לגופו  מזיק  חברו,  על  בלבו  שנאה 
ל˘נ‡‰.                  ˙˘וב   .25 בו.  הבוערת  השנאה  מגודל  שבלבו  והמרירות 
שהיא      - לחבירו  אדם  שבין   - אהבה  כל  טז):  ה,  (אבות  חז"ל  שאמרו  כמו 
שיש        מפני  חבירו  את  אוהב  שהוא  כלומר,  חומרית.  (בסיבה  בדבר  תלויה 

 ‰ ָׁ̆ ּ ָ̃ ‰ַ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ י  ינ≈ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰  ו¿
י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ ן,  ∆‰ ָבּ ׁ∆̆  

ין  ƒר ַיס¿ּ ַ‰מ¿ ו¿ ם  י‰∆ יח≈ ƒכ מו… ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ

ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ם  ָ̇ רו… ‰ו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו…

ַער  ַּׁ̆ ַב ‡ּו  נ¿ ָׂ̆ 19" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ

ָ‡‰ ָרָע‰  נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈ יַח" (עמוס ‰, י). ו¿ ƒכ מו…

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ

ָין  נ¿ ƒע ָכּ  ,˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ ¿„ רו… ו¿ ָב‰  טו… י  ׂ ≈̆ עו…

י  ƒפ ָר„¿ ַח˙  ַּ̇ י  ƒנּונ ט¿ ׂ ¿̆ ƒ20י" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ו¿ כ‡).  לח,  (˙‰לים  ב"  טו…

י  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ר∆ ∆„ ב¿ּ

ם  ≈‰ ו¿ ֲ‰ָביו,  (יב)‡ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

י  ַ‡ֲחר≈  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿ ים  ƒס‡ֲ ּומו… ים  ƒֲעל ּ‚ו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

 .‰ּ ָ̇ ין ‡ו… ƒמ ּ י¿ ַ̃ ַ‰מ¿

אפשר  אי  מהקב"ה, 
לשום אדם בעולם לקחת 
מידו. וכאשר יהיה לאדם 
בודאי  כזה,  חשבון 
שנאתו  ממנו  תעבור 
בכך  בחברו  וקנאתו 
שחברו  שכיון  שתולה 
אומן טוב יותר ממנו הוא 
מקפח בזה את פרנסתו. 
('אהבת ישראל' פ"ג)]. 

רבנו  וז"ל  ‡ו‰ביו.  יב. 
ג'  שער  (בשע"ת  יונה 
אות ק"ס): "וענין שונאי 
השם נמצא לפעמים גם 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  במעשה  עברה 
(כלומר,  אם נפשם רעה 
ובקרב  צער)  להם  יש 
להם  יקשה  לבם 
(לסבול) כאשר חבריהם 
(והרי  בתורה  עוסקים 
יתרון  להם  יהיה 
בעיניהם  וירע  עליהם), 

בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו (והרי יקבלו שכר יותר מהם), 
המלך  את  אדם  בני  שיכבדו  יחפוץ  לא  אשר  האיש  על  תאמר  כאשר 

בי‡ורים
- במקום  כי גם בשער העיר  ואומר  הנביא מוכיח  מוכיח.  19. ˘נ‡ו ב˘ער 
פרסום - המה מראים שנאה על המוכיח (מצודת דוד). 20. י˘טנוני ו‚ו'. דוד 
המלך אומר על אותם המשלמים רעה תחת טובה, שהם שונאים אותי תמורת 

השתדלותי בטובתם. כלומר, למרות שאני רודף וזריז להיטיב עמהם.

י‚. ר˘ע וכו'. אף על פי 
רשע,  לשנוא  שמותר 
נראה מדברי הראשונים 
היא  המותרת  שהשנאה 
שנאת החוטא רק בגלל 
לשנוא  אין  אך  חטאיו, 
אישית.  שנאה  אותו 
האדם  על  לדעתם, 
כלפי  ששנאתו  להזהר 
החוטא בגלל חטאיו, לא 
שנאה  לשנאו  לו  תגרום 
תוס'  (ראה:  אישית 
פסחים קיג. ד"ה שראה. 

 ‡ ׂ ָ̆ ַלֲעָמ ר (˘"ב ‚, כז), 33ו¿ ן נ≈ ר ב∆ּ נ≈ ַ‡ב¿ ל¿

ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ם ו¿ לו… ָּׁ̆ ר (˘ם כ, ט-י) ַ‰ ∆̇ ן י∆ ב∆ּ

ם         ƒע ‡ל  ָמע≈ ׁ¿̆ ƒי מו…  ּוכ¿ ֲ‰ָרָ‚ם.  ׁ∆̆ ַע„ 

ם (ירמי‰ מ‡, ‡-ב),  ָ̃ י ƒן ֲ‡ח ָי‰ ב∆ּ ַ„ל¿ ּ ¿‚34

ים:  ƒן ַ‰ֲחָכמ ƒָח„ מ . ָ‡ַמר ‡∆ ֲ‰ָר‚ו… ׁ∆̆ ַע„ 

ַעל  ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ׁ ּ∆̆ ַמ‰  ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ב  ‰ַ35ּטו…

ם  ƒ‡ ָך ¿̇ ַ‡ֲ‰ָב ל  ‰ּו ‡∆ יב≈ ׁƒ̆ ּ¿̇ ׁ∆̆ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ̆

ּוָכל.  ּ̇

ע               ָׁ̆ (י‚)ָר ָ‡ָ„ם  ן  ‚ו… כ¿ּ ָו‰,  ¿̂ ƒמ י‡  ƒ‰ ׁ∆̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
יכולה אשה גדמת לחלוץ את נעל היבם,  יבמה ושאלו כיצד  בדיני חליצת 
וכשנתכופף אבנר כדי להראות כיצד יש לה לחלוץ את הנעל בשיניה, שלף 
יתר        בן  הרג את עמשא  יואב  י˙ר.  בן  ולעמ˘‡   .33 והרגו.  יואב את חרבו 
מתואר            במקרא  מט.).  בסנהדרין  (כמבואר  במלכות  מורד  שהיה  על 
יואב  יד-ימין  ותחז  אחי,  יואב לעמשא השלום אתה  "ויאמר  הריגתו:  אופן 
(כלומר, שלא שמר עצמו            בזקן עמשא לנשק-לו. ועמשא לא נשמר בחרב 
החמישית,    הצלע  (-אל  אל-החומש  בה  ויכהו  יואב,  ביד  אשר  החרב)  מן 
מקום שכבד ומרה תלויין) וישפוך (בני) מעיו ארצה ולא שנה לו וימות (לא 
הוצרך להכותו שנית, כי בראשונה הומת). 34. ‚„לי‰ בן ‡חי˜ם. ישמעאל   
בארץ   מושל  להיות  אותו  שמינו  על  אחיקם  בן  בגדליהו  קנא  נתניה  בן 
גדליהו  אל  באו  ואנשיו  נתניה  בן  ישמעאל  ורצה לשלוט במקומו.  ישראל, 
וישמעאל  גדליה  והכו את  כדי הסעודה קמו  ותוך  יחדיו,  ויאכלו שם לחם 
אדם  עם  לנהוג  איך  כשתחשוב  וכו'.  מ‰  ˘בכל  ‰טוב   .35 בחרב.  הרגו 
אל  להשיבו  כיצד   - היא  אליו  בקשר  ביותר  הטובה  המחשבה  השונאך, 

אהבתך.

ָל‰  „ו… י ‚¿ ּƒכ „…‡ ָל‰ מ¿ „ו… ּ ¿‚ ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ ן  נו… ָ‰ ַ‡מ¿ ָנ‡∆ ׂ ¿̆ ּ ƒן: "26ַוי נו… ַ‡מ¿ ב¿ּ

טו).  י‚,  (˘"ב  ָבּ‰"  ≈‰‡ֲ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַ‡ֲ‰ָב‰  מ≈  ‰ּ‡ָ נ≈ ׂ ¿̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָּ̇ ַנע¿ ַמר: "28ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ב,  י≈ ָ‰‡ו… ‡ 27ו¿ נ≈ ו… ׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ין ַבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇ ַ‡ל 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿ ו).  כז,  (מ˘לי   "‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ י˜ו… ׁƒ̆ נ¿

ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙ ∆‡ ים  ƒ‡ ַמר¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ם, כ¿ּ ∆‰ ין ָבּ ƒמ‡ֲ ַּ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ָבָבם. ו¿ ל¿ ּƒים ב ƒמּור ּ¿‚

ָמ‰" (˘ם כו, כ„).  ר¿ ƒי˙ מ ׁƒ̆ ּבו… ָי ר¿ ƒ̃ ‡, ּוב¿ נ≈ ו… ׂ̆ ר  כ≈ ָנּ ƒיו י ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּ ƒ29ב"

 ‰ ט∆ּ ַּ̇ ˙, ַ‡ל  ר ַרּכו… ַ„ב≈ּ נו… ּומ¿ ו… ׁ̆ ָך ל¿ י˜ ל¿ ƒֲחל ַמּ ׁ∆̆ י 30 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

י  ּƒכ , ן ּבו… ֲ‡מ∆ ַּ̇ לו… ַ‡ל  ן ˜ו… ַחנ≈ּ י י¿ ּƒַמר: "31כ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  ָליו, כ¿ּ ָך ‡≈ ב¿ּ ƒל

ָ‡ב  ָ‡‰ 32יו… ר¿ ∆‰ ׁ∆̆ מו…  ‰ כ¿ּ ז∆ " (˘ם כו, כ‰). ו¿ ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ֲעבו… ו… ּ̇ ַבע  ׁ∆̆

בי‡ורים
אותו            שבטל  כיון  העולם),  מדברי  כלשהוא  דבר  בשל  ממנו  הנאה  צד  לו 
דבר שבשבילו אוהבו, ממילא בטלה גם אהבה שביניהם. 26. וי˘נ‡‰ ו‚ו'. 
אמנון אהב את תמר מפני יופיה, ואחר שנתמלא רצונו ובא עליה ונשקטה 
אלא  עוד  ולא  אליה,  אהבתו  ובטלה  אהבה,  שמחמתו  הדבר  בטל  תאותו, 
האהבה  מערך  יותר  גדולה  היתה  שהשנאה  נאמר  [בפסוק  מאד.  ששנאה 
מיד  ולכך  תאוה,  מכח  אלא  עצמית  אהבה  היתה  שלא  כיון  הקודמת, 
נראות  שעצותיו  למרות  ו‰‡ויב.   .27 האהבה].  חלפה  תאותו  כששככה 
טובות והגונות, מכל מקום כיון שהוא שונאך בודאי שאין בלבו להיטיב עמך 
אלא זומם עליך רעה. 28. ונע˙רו˙ ו‚ו'. נשיקות מן השונא אפילו מרובות 
המה - הנם למשא, הואיל ואין בהם תועלת (מצודת דוד). 29. ב˘פ˙יו ו‚ו'. 
לבו            ובתוככי  אוהבו,  הוא  כאילו  שנאתו  את  יסתיר  החיצוני  בדבורו 
זומם הוא כיצד לרמאותו ולהפילו לשחת (מלבי"ם). 30. ˘מחלי˜ לך ל˘ונו. 
ו‚ו'. כאשר יתחנן בבקשתו, אל תתן אמון  31. כי יחנן  שמדבר אליך יפה. 
בדבריו שהרי מחשבות רשע רבות מסתיר הוא בלבו. 32. יו‡ב ל‡בנר בן נר. 
עמו  שדיבר  ידי  על  בערמה,  עשהאל)  את  שהרג  (על  אבנר  את  הרג  יואב 

מדרכו  שישוב  יתכן 
על  ספר  (מגילת  הרעה 
הסמ"ג ל"ת ה. ע"פ רש"י 
קידושין כח. ד"ה רשע).

הראשונים נחלקו באיזה 
אופן מותר לשנוא רשע: 
שמותר  סוברים,  יש 
אם  רק  לשנאותו  לאדם 
בפני  שנאתו  את  מגלה 
הוא  אם  אבל  הרשע, 
שונא אותו בלבו, וכלפי 
חוץ מראה לו פני אוהב 
איסור  על  עובר  הוא   –
(סמ"ק  אחים"  "שנאת 
יש  מאידך,  יז).  סי' 
סוברים ששנאת הרשע מותרת דווקא בסתר, לפי שאם יראה לו את שנאתו, 
עלולה השנאה לרבות יתר על המידה (ריטב"א ב"מ לב: בשם תוס'). אולם יש 
שלא חילקו בכך, ונראה שלדעתם כל שנאה מותרת ברשע, הן שנאה גלויה הן 
שנאה נסתרת, לפי שהרשע אינו נחשב "אחיך" ואינו כלול באיסור "שנאת 
פי"ח;  רבא  אליהו  דבי  תנא  (ראה:  הפוסקים  מדברי  נראה  וכן  כלל,  אחים" 

רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; ספר החינוך; סמ"ג ל"ת ה; טוש"ע חו"מ ערב יא).
לכאורה, ניתן לתלות את מחלוקת הראשונים הנ"ל – אם יש לשנוא את הרשע 
היא  הרשע  שנאת  תכלית  שאם  הרשע.  לשנאת  בטעמים   – בגלוי  דווקא 
דווקא  לשנאותו  ויש  הרשע,  לתועלת  היא  שהשנאה  הרי  למוטב,  להחזירו 
בגלוי, כדי שיווכח שבני אדם מתרחקים ממנו, ועקב כך יחזור למוטב. אולם, 
אם שנאת הרשע נובעת מאהבת ה' או מיראתו, מצוה לשנאותו בלב ('ברית 

משה' על הסמ"ג שם אותיות ד-ה).

ים  ƒב ‡…י¿ ל¿ ים,  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ¿̆  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ 38

ָנ‡  ׂ ¿̆ ƒי ו¿ (˙‰לים ˜לט, כ‡-כב).  י"  ƒל ָ‰יּו 

ל  ָנ‡ ָכּ ׂ ¿̆ ƒָבר: י ף ָ„ּ ָזב. סו… ַבר ָכּ ר ּו„¿ ∆̃ ׁ∆̆

עו…  נ¿ ַ‰ּמו… ו¿ ˙ו…  ‡ו… י˜  ƒח ר¿ ַ‰ַמּ ָבר  ּ„ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַין  נ¿ ƒע ל, ָכּ ר ַ‰כ…ּ ≈̂ ַ‡ֲ‰ַב˙ יו… מ≈

(˘ם ˜יט,  י"  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ 39‡…ַרח  ל  "ָכּ

ָ‡ָ„ם  ָנ‡  ׂ ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ל,  „ו… ּ‚ָ ָלל  כ¿ּ  ‰ ז∆ ו¿ ˜כח). 

יף  ƒס ּיו… ּׁ∆̆ ַמ‰  ָכל  ו¿ ר.  ∆̃ ׁ∆̆ ַבר  ּ ¿„ ל  ָכּ

ַ‡ֲ‰ָב‰  יף  ƒס יו… ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆

בי‡ורים
אותם,  שונא  אני  הימנו  למעלה  שאין  השנאה  סוף  ו‚ו'.  ˘נ‡‰  ˙כלי˙   .38
והמה נחשבים בעיני כאלו היו אויבי ומבקשי רעתי עם כי לא עשו לי מאומה 

רע (הנ"ל). 39. ‡רח. דרך.

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָכָח‰,  ו… ּ̇ ל  ב≈ּ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ (י„)

נ…‡˙ ָרע" (מ˘לי ח, י‚),  ׂ ¿̆ 36 '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי"

 '‰ יָך  ∆‡ נ¿ ׂ ַ̆ מ¿  ‡ "ֲ‰לו… ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ָטט.  ˜ו… ¿̇ ∆‡ יָך  מ∆ מ¿ ˜ו… ¿̇ ƒ37ּוב ָנ‡,  ׂ ¿̆ (טו)‡∆

ב"ח חו"מ ערב יא בדעת 
וביארו  הרמב"ם). 
דברי  פי  על  אחרונים 
שמצוה  הראשונים,  
החלק  את  רק  לשנוא 
אין  אך  שברשע,  הרע 
היתר לשנוא את הרשע 

עצמו. אולם יש ראשונים ואחרונים, שנראה מדבריהם שאיסור "שנאת אחים" 
אינו נוהג ברשע כלל, לפי שהרשע אינו דומה לשאר בני עמו בשמירת התורה 
והמצוות ואינו בכלל "אחיך" הנזכר בכתוב (ראה "יראים" השלם סי' קצה; ח"ח 

הל' לשה"ר כלל ד באמ"ח אות יד). 
וכח‰. "רשע" שמותר לשנאו, הוא מי שהתרו בו ללא הועיל  ‡ינו מ˜בל̇  י„.̆ 
שישוב מדרכו הרעה. אולם חוטא ששב מדרכו הרעה, או שלא הוכיחוהו על 

מעשיו – אסור לשנאותו (רמב"ם רוצח פי"ג הי"ד; טוש"ע חו"מ ערב יא). 
כתבו האחרונים, שבזמן הזה אין מי שנחשב ל"רשע" לענין ההיתר לשנאותו. 
לפי האמור לעיל, החוטא נקרא "רשע" רק אם הוכיחוהו תחילה על מעשיו 
ולא קיבל, וכיום אין מי שיודע להוכיח את החוטאים כראוי [ראה ערכין טז:]. 
לפיכך, אסור לשנוא אדם מישראל שעובר עבירות, אלא אדרבה, מצוה לאהוב 
אותו ולקרבו (מרגניתא טבא סי"ז [נדפס בסוף ספר אהבת חסד], הובא בחזון 

איש יו"ד סי' ב ס"ק כח). 
טו. ‡˘נ‡. מכתובים אלו נראה, שהשנאה ששונאים רשע נובעת מאהבת ה' 
ומיראתו, שכן דרך האוהב לשנוא את אלו ששונאים את אהובו (ספר קובץ על 
הרמב"ם דעות פ"ו ה"ג. וראה מסילת ישרים פי"ט). כמו כן, הירא את דבר ה' 
בהקדמה;  (חוה"ל  הרעים  ממעשיו  ילמד  שלא  מנת  על  מהרשע,  מתרחק 

שע"ת ג ריח). 
להחזירו  היא  הרשע  שנאת  שתכלית  האחרונים,  בדברי  מצינו  לכך,  בנוסף 

למוטב. שכאשר יווכח הרשע שכולם מתרחקים ממנו עקב מעשיו הרעים – 

בי‡ורים
ו‚ו'.  וב˙˜וממיך   .37 הרע.  את  לשנוא  מביאה  ה'  יראת  רע.  ˘נ‡˙   .36
באנשים הרשעים הקמים עליך להכחיש את ההשגחה, אעשה עמהם מריבה 

וקטטה (מצודת דוד).

ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇ 41 ָב‰,  ע≈ ַ̇ 40ָוֲ‡ י  ƒ̇ ‡ נ≈ ׂ ָ̆ ר  ∆̃ ׁ∆̆ " יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ם,  לו… ָׁ̆ ו¿  ˙ מ∆ ¡‡ ַ‰ב  ¡‡ י∆ ו¿ ˜ס‚);  ˜יט,  (˘ם  י"  ּƒ̇ ָ‡ָ‰ב¿

ָ‰בּו" (זכרי‰ ח, יט). ם ‡¡ לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡‰ָ "ו¿

בי‡ורים
40. ו‡˙עב‰. ואמאס בו. 41. ˙ור˙ך ‡‰ב˙י. משום שאהבתי תורתך והיא 

הזהירה על השקר (מצודת דוד).
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וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.
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ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

ב'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰רחמים‡רחו˙ 

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.
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ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.
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וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰רחמים‡רחו˙ 

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.
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ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

ם ג'
ב' יו

ע 
בו

ש

וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰רחמיםעיונים

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.
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‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.
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ם 
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ב' 

ע 
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ש



וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰רחמים‡רחו˙ 

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.
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‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

ד'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰רחמים‡רחו˙ 

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 
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לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.
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ע 
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ש



וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰רחמים

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 
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לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

ד'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰רחמיםעיונים

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

37

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.
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וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰רחמים

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].
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ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

ה'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰רחמיםעיונים

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.
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וי˘˙„ל.  י˙נ‰‚   .‡
(קלג:)  שבת  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
ב):  טו,  (שמות  הפסוק 
"זה אלי ואנוהו" "ואנוהו" 
לו, מה הוא  – הוי דומה 
חנון ורחום אף אתה היה 
ופירש  ורחום.  חנון 
'ואנוהו',  "ולשון  רש"י: 
'אני והוא', אעשה עצמי 

כמותו לדבק בדרכיו".
יב)  י  (דברים  נאמר  עוד 
ה'  מה  ישראל  "ועתה 
כי  מעמך  שואל  אלהיך 
ללכת  וגו'  ליראה  אם 
ואיתא  דרכיו",  בכל 

בספרי: אלו דרכי הקב"ה, שנאמר (שמות לד, ו) "ה' ה' אל רחום וחנון". 
עוד נאמר (דברים יא, כב): "לאהבה את ה' אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה 
בו" ודרשו בספרי (הובא ברש"י שם) "ללכת בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא 
רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים". ובשמונה מקומות הזהיר אותנו 

השם יתברך על זה, כמובא בהקדמה לספר 'אהבת חסד' לבעל הח"ח.
ובספרים מובא שענין מידת הרחמים בין אדם לחבירו אין הכוונה רק סתם 
לרחם על חבירו, אלא הכוונה היא גם כן לעזור לו, כי הנה רחמנות הוא תרגום 
וגו', תרגם אונקלוס:  יוסף"  "וישראל אהב את  של אהבה, שהרי על הפסוק 
"וישראל רחים ית יוסף" וכו', וכבר יסד רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שאהבת 
חבירו מתבטאת בנתינה לחבירו. נמצא שענין הרחמנות הוא לעשות חסד עם 

חבירו.  

י ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ים ƒַער ָ‰ַרֲחמ ַׁ̆

י‡  ƒ‰  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙  ים.  ƒַרֲחמ‰ָ
י‡  ƒ‰ ‡…„, ו¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆    מ¿

 ˙ ֻיָחסו… ˙ ַ‰מ¿ ּ„ו… ƒמ ‰ ר≈ ׂ ¿̆ §-ע∆ ל̆… ּׁ¿̆ ƒַח˙ מ‡ַ

יב:           ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל¿

ָכל ַמ‰  ַחּנּון" (˘מו˙ ל„, ו). ו¿ "ַרחּום 1ו¿

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי(‡) ,‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּׁ∆̆

 ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆  ‰ ַכָמּ 2ו¿ ל.  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ו¿

בי‡ורים
1. וחנון. הוא מתנת חינם, כדרשת חז"ל (ברכות ז.) עה"פ "וחנותי את אשר 
הגירסא:  בכת"י  וכמ‰.   .2 יז:).  ר"ה  (תוספות  הגון.  פי שאינו  על  אחון": אף 

וכמו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰רחמים‡רחו˙ 

ירּו˙       ƒר ׁ¿̆ ּƒב ך¿  יל≈ 8ל≈ יחו…  ּƒּוַמנ  , ˙ו… ַ‰ּכו… ל¿ ָעָליו  ַרֲחָמיו  רּו  מ¿ כ¿ ƒנ

ן                ַ‰ב≈ּ  ˙ ∆‡  „ ַ‡ב≈ּ ּומ¿  „ ר≈ טו… ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ‰ ז∆  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ָ‰ָרע,  ּבו…  ƒל

ָ‡ָ„ם  ו¿  , ּ„ו… ם ַעל ַעב¿ ַרח≈ ן מ¿ ‰ ָ‰ָ‡„ו… נ≈ּ ƒ‰ .‡ ַ‰ָבּ ָלם  י ָ‰עו… ּ ַחי≈ 9מ≈

ָכל     ב¿ּ  ,˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… 10ב¿ּ רו…  ֲחב≈ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿

ָ‰ַרֲחָמנּו˙.        ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…  ƒל ב¿ּ ס  פ…ּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ 11  „…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰  ‰ ז∆

ַעל       ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙   ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ׁ∆̆  ‰ ּ ֻעל∆ ַ‰מ¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו… ֲ‡ָבל 

"12ָ‡ב  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… י‡ו…  ƒַלֲ‰ב נו…  ב¿ּ

ַעל               ם  יַרח≈ ƒו יט),  לח,  (י˘עי‰  ָך"  ּ∆̇ ƒמ‡ֲ ל  ∆‡ יַע  ƒ„ יו… ים  ƒָבנ ל¿

˙ו…  ַ‰ּכו… ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  . ּ‚ּופו… ַעל  ם  ַרח≈ מ¿ּ ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒ13נ

בי‡ורים
8. לילך ב˘רירו˙ לבו. להתנהג כפי מה שלבו רואה לעשות (רש"י דברים כט 
יח). 9. מחיי ‰עולם ‰ב‡. בספרי (ואתחנן לב) כתב עה"פ (משלי ו, כג) 'כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר': "איזהו דרך שמביא את האדם 
כלומר,  יסורים",  זה  אומר:  הוי  הנצחיים]  החיים  [-עולם  הבא  לעולם 
ש'תוכחות מוסר' הם הם ה'דרך חיים' אל העולם הבא. ובמשלי (כג, יג-יד): "אל 
תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות (-הלא לא ימות מזה). אתה בשבט 
תכנו, ונפשו משאול תציל" (-את נשמתו מלרדת לאבדון תציל). ובמדרש (שם 
יט יח): התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים וכו', ומיסר בנו לתלמוד תורה, 
ואז יש תקוה ואחרית, שנאמר: "יסר בנך כי יש תקוה" וגו'. ואמר רבי ישמעאל: 
יסרהו בדברי תורה [למדהו תורה שידע את המותר והאסור] כדי שתצילהו 
מדינה של גיהנם לעתיד לבא [שעל ידי זה ילך בדרך הישר והטוב וממילא ינצל 
כלומר, אף אם מרחם על חברו בתקוה  וכו'.  ˘מ˜ו‰  במ˜ום   .10 מגיהנם]. 
לקבל ממנו תועלת, גם זה טוב מאד, כי על ידי זה יתפוס... 11. ˘י˙פוס בלבו. 
יקנה בלבו מדת הרחמנות וכדברי המסילת ישרים (פ"ז): "כי התנועה החיצונה 
מעוררת הפנימית". 12. ‡ב לבנים ו‚ו'. האב מלמד את בניו ומודיעם להאמין 

בה'. 13. נ˘מ˙ו. של בנו.

י  ƒמ ַעל  ם  ַרח≈ ּ י¿ ׁ∆̆ לו…  ָר‡ּוי  ן  כ≈ּ  , ּכו… ר¿ ָ̂ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ָעָליו  ַרֲחמּו  ּ י¿ ׁ∆̆

ָך"  מו… 4ָכּ ֲעָך  ר≈ ל¿  ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "3ו¿ ˙ּוב:  ַ‰ָכּ ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  , ך¿ ָטר≈ ¿̂ ּ ƒי ׁ∆̆

(וי˜ר‡ יט, יח). 

ַלֲעָבָ„יו  ו¿ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ַל  ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ז…‡˙   ˜ ל≈ּ ƒח ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…
רּו  מ¿ כ¿ ƒי נ ּƒף "6כ ס≈ יו… ָּ̇ ב¿ּ ר ָיַ„ע¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ּ‰, ַכּ יָרם ָבּ ּƒכ‰ַ  5ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַלַמּ ָר‡ּוי  ו¿ ל).  מ‚,  (בר‡˘י˙  ַרֲחָמיו" 

ים.  ƒמ ל ַ‰ָיּ ּבו… ָכּ ƒל ‡˙ ב¿ּ ≈̂ מ¿ ƒנ ˜ּוָע‰ ו¿ ּ¿̇ יָנ‰  ƒֲחנ‰ַ ים ו¿ ƒַרֲחמ‰ָ

י  ַרֲחמ≈  .‰ּ ז∆ ƒמ  ‰ ז∆ ים  ƒ̃ חו… ר¿ ם  ≈‰ ו¿ ַרֲחָמנּו˙,  י  ינ≈ ƒמ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈ ו¿
ים,  ּ ƒל ַ‰ַחי ַבע 7ָכּ ט∆ּ ƒמ ‡ ‰ּו ַרֲחָמנּו˙ ַ‰ָבּ ן ז∆ ָ‰ָ‡ב ַעל ַ‰ב≈ּ  

י  ּƒכ , נו… ב¿ּ ƒט מּוָסר מ ב∆ ׁ≈̆ ַנע  מ¿ ƒם י ƒ‡ ˙. ו¿ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ים ו¿ ƒָלב ך¿ ַ‰כ¿ּ ר∆ ∆„ כ¿ּ

בי‡ורים
מגיע  היית  אם  בעדך  אוהב  שהיית  מה  רעך  בעד  "אהוב  לרעך.  ו‡‰ב˙   .3
בלי   – 'כמוך'  הפרש,  שום  בלי   – 'כמוך'  כמוך.   .4 שם).  (ספורנו  למקומו" 
חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש!! (מס"י פי"א). 5. ל‰כירם ב‰. 
רחמיו.  נכמרו  כי   .6 ידי הרחמנות שבו.  להכיר את הצדיק שהוא צדיק על 
נתגברו רגשי רחמנותו על בנימין אחיו. [לאחר שנפגש יוסף עם בנימין אחיו 
(מאמו) במצרים (ובנימין לא הכירו), שאלו יוסף האם יש לך אח מאם? אמר לו 
בנימין: אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא. שאלו יוסף: יש לך בנים? אמר לו: יש 
לי עשרה בנים. א"ל יוסף: ומה שמם? אמר לו בנימין, בלע ובכר וגו'. א"ל יוסף: 
מה משמעותן של שמות הללו? א"ל בנימין, כולם נקראו על שם אחי (-יוסף) 
וכיון  וכו'.  האומות  בין  (-נאבד)  שנבלע  על   – בלע  מצאוהו:  אשר  והצרות 
ששמע יוסף מבנימין כל זאת, מיד נתגברו רגשי רחמנותו עליו. (כמובא כ"ז 

במסכת סוטה לו:)]. 7. כל ‰חיים. רחמנות הטבועה בכל בעלי החיים.

ם  ˙ו… ַ‰ָיּ ל  ַנ‰≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ָר‰.  ָׁ̆ י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ רו…  ּׁ¿̆ ַי ל¿

ך¿  יל≈ ל≈ ‰ּו  יח≈ ּƒַינ ל…‡  ַ‡ך¿  ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים  ƒַרֲחמ ב¿ּ

י,  ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ ם ַעל ַע ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  . ו¿ ּבו… ƒירּו˙ ל ƒר ׁ¿̆ ּƒב

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ן  כ≈ ו¿ ָ‰ָרע.  רו…  ¿̂ ƒי ָלכ…ף  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ר  ַיס≈ּ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‡ ָלּ ∆‡

ם"  ַעָלּ ¿̇ ƒ̇ 18ל…‡  ָך  ר¿ ׂ ָ̆ ב¿ּ ƒ17ּומ" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ָביו  רו… ¿̃

ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ר  ≈̇ יו… ּוב¿ ם,  ַרח≈ י¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ו¿ ז).  נח,  (י˘עי‰ 

ם  ַרח≈ ַ‰מ¿ ו¿ ן  נ≈ ַ‰חו…  - ָ‰ַרֲחָמנּו˙  ר  ַּ̃ ƒ19ע ‰ּו  ז∆ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ י-ַ‰ ≈‡ ר¿ ƒי

 . נו… ˆו… ים ר¿ ׂ ƒ̆ ָ‰עו… ם ו¿ ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈„ ב¿ עו…

ן  ‚ו… כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ָרָע‰  י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַרֲחָמנּו˙   ׁ̆ י≈ ֲ‡ָבל 
 ׁ̆ י≈ ו¿ ם.  ָ̇ 20‡ו… י˜  ƒֲחז ַ‰ַמּ ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַ‰מ¿  

ם             ָל‰∆ ן  ≈̇ ַ‰ּנו… ו¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ יַ‰ּ  ּƒב ¿‚ ‰ַ21ַמּ  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ

בי‡ורים
17. ומב˘רך. מקרובך. 18. ל‡ ˙˙עלם. כתב הרד"ק (שם): "להאכיל הרעב 
ולכסות הערום הוא חיוב לכל ישראל, אבל מי שהוא קרובו הוא חייב יותר בזה, 
ואם יראה אותו שהוא עני לא יעלים עיניו ממנו עד שיצטרך לשאול מחיתו, 
אלא חייב להלוות לו ולפתוח לפניו דרכים שירויח בהם".  19. ע˜ר ‰רחמנו˙. 
הדרגה הגבוהה של מדת הרחמים היא רחמים על עובדי ה', כי בכך הוא מראה 
את אהבתו לה'. 20. ‡ו˙ם. תומך בהם. 21. ‰מ‚בי‰ ‰ר˘עים וכו'. רבנו יונה 
א)  כבוד לרשעים:  בנתינת  ג, קמט) מונה את המכשולות הקיימים  (בשע"ת 
בעצם נתינת הכבוד לרשעים יש חלול התורה והעבודה. ב) כי רבים נמשכים 
אחריהם ואוחזים מעשיהם (-בראותם כבודם יקנאו בהם, או שיחשבו שהאמת 
מקבלים  כמעשיהם  עושים  שאינם  פי  על  אף  אותם  המכבדים  כי  ג)  אתם). 
פורעניות כיוצא בהם (-כי ענש הכתוב הנטפל לעוברי עברה כעוברי עברה). ד) 

כי הרשעים מכניעים כבוד אנשי אמת ומבטלים העבודה.

ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ יכו…  ƒר ¿„‰ַ ל¿ מּוָסר  ט  ב∆ ׁ≈̆ (ב)ב¿ּ

 ‰ ז∆ י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ ּלּו  ƒ14ֲ‡פ ָר‰  ָׁ̆ י¿

ַ‡ף  ו¿ ַרֲחָמנּו˙.  י‡  ƒ‰15 ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ל  "ָכּ ָעָליו:  ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָי˙ו… ל  ּ ≈„‚ַ ַ‰מ¿

(˘מו˙  ַעּנּון"  ¿̇ 16ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿

י  ≈„ כ¿ ּƒב ˙ו…  ˜ו… ַ‰ל¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ כ‡),  כ„, 

מהו  מוסר.  ב˘בט  ב. 
על  כתב  מוסר'?  'שבט' 
שור'  'עלי  בספר  כך 
אם  רסא):  עמוד  (ח"א 
בעונש,  הכרח  יש  פעם 
יש לדעת: "חושך שבטו 
שונא בנו, ואוהבו שחרו 
 – כד)  יג  (משלי  מוסר" 
בגדר  הרבה דברים הנם 
זועף,  מבט  גם  "שבט": 

גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר שבט, וסוף הפסוק יוכיח: "מוסר" הוא 
מה שנוגע "ללבו" של הבן, ולבו הרך של תינוק מתפעל מאד מהבעת–צער 
כל–דהי מצד הוריו! ואם שוללים מהילד קצת ממנת הממתקים שהוא רגיל 

בהם – זהו כבר עונש מורגש מאד, ומה גם שלילת כל המנה!
זאת ועוד: מצאנו בנביא שאמר: "ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם 
ולאחד קראתי חובלים" (זכריה יא, ז'), הרי יש גם 'מקל–נועם', וגם לזה מכוון 
יכול אדם  שלמה המלך באומרו "חושך שבטו שונא בנו", שגם במקל–נועם 
ליסר בנו, ועוד ביותר הצלחה מאשר במקל–חובלים! (ומובא בגמרא: כי מחית 
לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא (ב"ב כא, ב), כלומר: אם אתה מכה 
תינוק, אל תכהו אלא ב'שרוך-נעל'!) ומהו "מקל–נועם" בחינוך? נקוט כלל זה 
בידך: עידוד משפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל יותר מאיומים או 

עונשים.
אולם, 'סבלנות' אין להחליף עם 'אדישות'. יש, והורים דוחים כל תגובה על 
התנהגות בניהם באמרם: "הלא פעוט הוא!" זוהי טעות מרה. אלא אדרבא: עד 
כמה שיראת שמים "בפועל" אצל האב – ניכר בחינוך הבן, ואם תורה ומצוות 

נוגעות ללבו של האב – כיצד יוכל להיות אדיש להנהגת בנו?   

בי‡ורים
האמיתית על  15. ‰י‡ רחמנו˙.  14. ‡פילו ב‡כזריו˙. כשאין עצה אחרת. 
בנו, כי אם מתוך הגעגועים עליו שאינו יכול לראותו בצערו חושך שבטו, הרי 
לא חש כל כך לתועלת בנו ואם כן אוהב הוא את עצמו ולא את בנו. (מלבי"ם). 

16. ל‡ ˙ענון. לא תצער אותם.

‰ו‡.  ˘י‡כל  ˜ו„ם   .‚
ברכות  במסכת  כמובא 
לאדם  "אסור  (מ.): 
קודם  (בעצמו)  שיאכל 
שנאמר  לבהמתו,  שיתן 
בשדך  עשב  'ונתתי 
(ורק  והדר  לבהמתך' 
'ואכלת  נאמר)  כך  אחר 
וכשם  ושבעת'". 
צרכי  ְמַסֵפּק  שהקב"ה 
צרכי  לפני  הבהמות 
האדם, גם אנחנו חייבים 
לדרכיו  להדמות 

ולעשות כן (פירוש הרשב"ץ). 
רבנו נקט הטעם שצריך להקדים מאכל הבהמה משום צער בעלי חיים. והוא 
כביאור שביאר בשו"ת 'שאילת יעב"ץ' (ח"א סי' יז): כי מאחר והבהמה סמוכה 
בעצמה  מוצאת  אינה  היא  ואף  אותה,  המאכיל  אחר  אדם  ואין  בעליה  על 
מאכל, ואם לא יהיה לה עת קבוע לאכול תמות ברעב, לכן הטילה התורה על 
האדם חובה להאכילה קודם שיאכל בעצמו, כדי למנוע צער בעלי חיים וכדי 

לקנות מידת רחמנות בנפשו.
הבריות  על  המרחם  כל  אמרו  (לב:)  ביצה  במסכת  ‡בר‰ם.  לזרע  סימן   .„
בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע 
שאינו מזרעו של אברהם אבינו אלא שהוא מהערב רב, ופירש רש"י שם (ד"ה 
כאשר) שבסוף הפסוק 'ונתן לך רחמים' נאמר 'כאשר נשבע לאבותיך', שמי 

שיש לו רחמים הוא מזרע האבות. 
ביאר מדוע מדת הרחמים היא אחת  יבמות עט.)  (חידושי אגדות  ובמהר"ל 
מסימני האומה הישראלית, משום שירשו זאת מיעקב, שנאמר (בראשית מג 

יד) 'ואל שדי יתן לכם רחמים'.

י  ּƒכ ם,  ַרח≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ב¿ּ ַעל  ם  ּ‚ַ
ַעל  ו¿ ים,  ּ ƒַחי י  ֲעל≈ ַבּ ר  ע≈ ַ̂ ל¿ ָ‡סּור 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ם  ≈̃ ‰ָ31" ָר‰:  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡מ¿  ‰ ז∆

יל  ƒכ‡ֲ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ו¿ („ברים כב, „).   " ּמו… ƒע

‡ַכל ‰ּו‡ (ברכו˙  י…ּ ׁ∆̆ ם  ו… (‚)˜…„∆ ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ ƒל

מ, ‡). 

ַרע  ז∆ יָמן ל¿ ƒַרֲחָמנּו˙ ‰ּו‡ („)ס‰ָ ˙ ּ„ַ ƒמ

בי‡ורים
ו‚ו'. בענין החיוב לסייע לחבירו לטעון משא על גבי בהמה, והוא  31. ‰˜ם 
משום צער בעלי חיים, שהטעינה על ידי אדם אחד יש בה יותר צער לבהמה 

ַמר  ¡‡ 24נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ם.  ∆‰ ָבּ ס  ≈‡ ּומו… ים  ƒב ַ‰ּטו… יל  ּƒפ ׁ¿̆ 23ּוַמ 22ָי„, 

י‚,  מ…ל" („ברים  ח¿ ַ̇ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ָך  ינ¿ ע≈ ס  חו… ָ̇ ל…‡  "25ו¿ ָר‰:  ו… ּ̇ ַבּ

ר  ּ„ַ ¿‰ ∆̇ ל…‡  ָ„ל  "26ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ין,  ּ ƒ„ ַבּ י  ƒָענ ַעל  ם  ַרח≈ י¿ ל…‡  ט). 

ל  ׁ∆̆ ˜ו…  ח¿ ּ„ָ27 ט ֲעבּור  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ  ‰ ַיט∆ּ  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  (‚ (˘מו˙ כ‚,   " יבו… ƒר ב¿ּ

י (מכיל˙‡ „ר˘ב"י, ועיין חולין ˜ל‰, ‡).  ƒָענ

י,  ƒָענ ‰ ל∆ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ ן ַ‰ּנו… ‚ו… ּיּו˙, כ¿ּ ƒָזר י‡ ַ‡כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ׁ̆ ַרֲחָמנּו˙ 28 י≈ ו¿
ָך  י ל¿ ּƒ̇ ַ̇ ָנ ר:  מ≈ ‡ו… י ו¿ ƒו… ָענ˙ י„ ַעל ‡ו… ּƒב ך¿ 29ַמכ¿ ָכּ ַ‡ַחר  ו¿

ָכל  כ¿ּ י  ƒ̇ ‡ו… ַלֲעב…„  ו¿ י  ƒֲעבּור ַבּ ר…ַח  ט¿ ƒל  ‰ ָּ̇ ‡ַ יך¿  ƒר ָ̂  , ָכך¿ ו¿ ך¿  ָכּ

ים                ƒע ָׁ̆ ר¿ י  ַרֲחמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָך.  ל¿ י  ƒ̇ י ׂ ƒ̆ ָע ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

י" (מ˘לי יב, י).  ƒָזר 30ַ‡כ¿

בי‡ורים
כי  ב‰ם.  ומו‡ס  ומ˘פיל ‰טובים   .23 י„. כלומר, תומך בהם ומחזקם.   .22
כן  אם  יתברך.  השם  עבודת  הוא  הזה  בעולם  האדם  תכלית  ועיקר  מאחר 
המבזה לתלמיד חכם ויראתו, מבטל ידיעה זו ומראה ההפך בהנהגתו (שע"ת 
לחברו  עצה)  ונותן  (-מגרה  המסית  אדם  גבי  ב˙ור‰.  נ‡מר   .24 קמח).  ג, 
לעבוד עבודה זרה. 25. ול‡ ˙חוס ו‚ו'. אל תרחם עליו מלהורגו, ולא תהפוך 
(העני)  הדל  את  תכבד  אל  ו‚ו'.  ו„ל   .26 בדין).  זכות  עליו  (-לחפש  בזכותו 
לזכות אותו בדינו (אם הוא חייב). 27. „ח˜ו ˘ל ‰עני. כלומר, אם באו לדין 
עשיר ועני, אל יאמר הדיין אכבד את העני ואזכנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא 
יהא לו לשלם יתבזה, לכך אפסוק שהעני פטור, אלא אם הוא חייב תחייבנו 
28. ˘‰י‡ ‡כזריו˙. שלאחר שריחם עליו ועזר לו  בדין. (רש"י שם ורא"מ). 
מכבי„.   .29 בתחילה.  עליו  שריחם  הרחמנות  עבור  כדרישה  עליו  מתאכזר 
הרשעים אף הרחמנות שיש בהם  30. ‡כזרי.  בכת"י הגירסא: מכביד עולו. 

היא (מסוה ל)אכזריות, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 

לעני,  ליתן  מעות 
ולפיכך מפייסו בדברים. 
אך אם ידו משגת לתת ואינו נותן, לא זו בלבד שאינו מתברך אלא אף עובר 
בלאו שנאמר (דברים טו ז) 'ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון', (מהרש"א ב"ב 
שמעוני  ילקוט  טו.  לד  (ויק"ר  במדרש  מפורש  שכן  המהרש"א  והוסיף  ט:). 
ישעיה נח תצה) 'ותפק לרעב נפשך, אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו 
בדברים'. הרי שברכות אלו אמורות רק במי שאין לו מה לתת והוא מפייס 

בדברים. 
ז. ב‡ח˙ ע˘ר‰ ברכו˙. דבר זה תמוה לכאורה, הרי מי שנותן פרוטה לעני נתן 
משהו מרכושו, ואילו המפייסו בדיבורים נעימים לא הוציא משלו כלום, ואם 

כן מדוע המפייסו בדברים זוכה לברכות רבות יותר מנותן הצדקה? 
נאמרו בזה כמה טעמים. המהרש"א (שם ח"א ד"ה והמפייסו) ביאר שהנותן 
עושה מצוה  בדברים  ואילו המפייסו  רק בממונו,  עושה מצוה  לעני  פרוטה 
גדולה  זו  יותר מבממונו, שכן מטעם  בגופו  וגדול שכר עשיית מצוה  בגופו, 

גמילות חסדים יותר מהצדקה כמבואר במסכת סוכה (מט:).
המהר"ל (נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ד) ביאר, שהנותן פרוטה לעני אין זו 
אלא נתינה לשעה, אבל המפייסו בדברים הרי פיוס זה לעולם, ופיוס זה נותן 
לו גם חיים כמו הממון, ולפיכך המפייסו בדברים זוכה יותר מהנותן לו ממון. 
וביאור דבריו י"ל עפ"י מש"כ בספר 'שפתי חיים' (ח"ג): שתשומת הלב עדיפה, 
הן מצד המקבל, שעל ידי ההתייחסות היפה של הנותן מתרומם ערך עצמו 
בעיניו ורוחו טובה עליו, ובכך מתבטל ממנו צער העניות וחרפתה הרבה יותר 
הנותן, שבפיוס  והן מצד  ומאושר,  הופכים אותו לעשיר  מהפרוטות שאינם 
יש  שבה  צדקה  בנתינת  מאשר  האנוכיות,  לביטול  יותר  קרוב  לנצרך  וחיוך 
מקום יותר להסתת היצר לעשות זאת לטובת הנותן עצמו כדי לקבל כבוד 
וכדומה. מעתה בואו חשבון, אם מי שאינו נותן מאומה ורק מלה טובה, עצה 
טובה, פנים מאירות, סבר פנים יפות, מעלים אותו למעלה גדולה של עושה 
חסד, כאילו נתן כל מתנות שבעולם, כל שכן מי שגם נותן צדקה, וגם מלווה 
אותה בסבר פנים יפות ובהארת פנים כלפי המקבל, כמה מעלות גדולות יש 

לאיש הזה בעיני הקב"ה.  
ובספר המוסר והדעת ביאר, שיותר חשוב לאדם מכל הוא התקוה שלו, כל 
עוד שיש לו תקוה מסוגל לעבור כל המשברים, אבל אם נאבדה תקותו אז 

אבד שברו. וכמו שאמר החכם 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' 

 ˙ ָרכו… ב¿ּ  ‰ ר≈ ׂ ¿̆ ַ‡ַח˙-ע∆ (ז)ב¿ּ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ

ל (יבמו˙  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַרע י ינּו, 32ז∆ ƒָרָ‰ם ָ‡ב ַ‡ב¿

ים  ƒַרֲחמ ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,(‡ עט, 

ן  ָלכ≈ יח).  י‚,  („ברים  ָך"  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ַחמ¿ ƒר ו¿

ל  ָכּ ר  ַ„ב≈ּ ל¿ מו…  ¿̂ ַע יל  ּ ƒ‚ ַיר¿ ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ

ַרֲחָמנּו˙.  ים ו¿ ƒֲחנּונ ַּ̇ ן (‰) ו… ׁ̆ ל¿ ּƒָבָריו 33ב ּ ¿„

˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ 34  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  , לו… ּ ל¿ ַפּ ¿̇ ƒ‰  ˙ ע≈ ב¿ּ ם  ּ‚ַ

ָכר  ׂ ָ̆ ָ‡ָ„ם  ל  ב≈ּ ַ̃ י¿  „…‡ ּומ¿ ים.  ƒֲחנּונ ַּ̇

ב  רו… ַעל ל≈ ַ„ב¿ּ י ַרֲחָמנּו˙ ב¿ּ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ „ו… ּ‚ָ

ים        ƒע ¿„ יו… ים  ּƒַרב ו¿ ים.  ּƒַרכ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  ƒָענ

ן  ≈̇ ינּו: ַ‰ּנו… ≈̇ רּו ַרּבו… י ָ‡מ¿ ּƒכ ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ים. ֲ‰ל…‡  ƒּבּור ּ ƒ„‰ַ ˙ַו ¿̂ ƒ35מ

 , סו… ּ ַפי¿ ַ‰מ¿ 36(ו)ו¿  ,˙ ָרכו… ב¿ּ  ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ָבּ ¿̇ ƒמ י,  ƒָענ ל∆ רּוָט‰  פ¿ּ

ורחמנו˙.  ˙חנונים   .‰
את  שירצה  כונתו  אין 
חן  לשאת  כדי  חברו 
שחושש  מחמת  בעיניו 
[היינו  וכדומה  מפניו 
המדבר  מחולשת 
אדרבא  אלא  והמרצה], 
לשמח  שרוצה  מחמת 
אותו.  ולהנות  חברו  את 
זה  דבר  רבנו  כתב  ולכן 

בשבח הרחמים.
בדברים.  ו‰מפייסו.  ו. 
לו  שאין  באופן  מדובר 

בי‡ורים
כמבואר  י˘ר‡ל.  זרע   .32 לא.).  ב"מ  (ריטב"א  ידי שנים  מטעינה בנחת על 
במסכת יבמות (עט.): "שלשה סימנים יש באומה זו (-בעם ישראל) הרחמנים 
לך  'ונתן  יח):  יג,  (דברים  דכתיב  [מנין],  רחמנים  חסדים.  וגומלי  והביישנין 
רחמים ורחמך והרבך'". שאמר משה לישראל שהקב"ה יתן לך מדת רחמים, 
שתהא מרחם על הבריות, הרי שזוהי אחת ממדותיהם של ישראל מה שאין כן 
באומות (מהרש"א). 33. בל˘ון ˙חנונים ורחמנו˙. בעת דברו עם חברו ידבר 
בצורה שתרצהו ותשא חן בעיניו, וראה עיונים. 34. ˙פל˙ו ˙חנונים. רחמים 
35. מˆו˙ ‰„יבורים.  ותחנונים כעני המתחנן בלב נשבר. (עיין אבות ב יג). 
בכת"י הגירסא: ורבים יודעים מצות חיוב הצדקה ושכר פעולתה, אבל אינם 
יודעים גודל מצות הדברים. הלא ... 36. ו‰מפייסו. מפייס את העני ומדבר על 
לבו דברי תנחומים. [ראוי לציין בענין זה ללשון המדרש רבה (ויקרא לד טו): 
"אם אין לך ליתן לו, נחמו בדברים, אמור לו: תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן 

לך"].

ל         ַחל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל  ו¿ ָך,  ׁ¿̆ ַנפ¿ ַעל  חּוס  ו¿ ָך,  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ֲחמ…ל   . ך¿ ׁ∆̆ ח… ל  ∆‡

ן  ƒמ ָחָכם:  ∆‰ ָ‡ַמר  ים.  ƒ‚ֲענּו ַּ̇ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒנ  „ ‰41ו…

ל…מ…‰  ׁ¿̆ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ים.  ƒַרֲחמ‰ָ  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ ָ‡ָ„ם  42ַיֲעמ…„  יבּו˙  ƒ„ ַ‰נ¿ּ

ים  ƒח ֻ̃ ל ל¿ ּ ≈̂ ‰ַ43" : רו… ָ‡מ¿ יָנ‰ ב¿ּ ƒַעל ַ‰ֲחנ ים ו¿ ƒַעל ָ‰ַרֲחמ ‰ ּ ו∆ ַ̂ מ¿

ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒּוַמֲעַל˙ ַ‰מ ‚" (מ˘לי כ„, י‡).  ר∆ ים ַל‰∆ ƒּוָמט  ˙ ו∆ ַלָמּ

ים,  ƒ‡רּו ל ַ‰ב¿ּ ם ָכּ ƒע ‰ּ ‚ ָבּ ַנ‰≈ ¿̇ ƒמ ‡ ר≈ ר ַ‰ּבו… ׁ∆̆ יל ֲ‡ ּƒכ ׂ ¿̆ ַ̇ ין ו¿ ƒח ב¿ ַּ̇

יו" (˙‰ילים ˜מ‰, ט). ׂ ָ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו 44ַעל ָכּ ַמר: "ו¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

בי‡ורים
שיעמוד]  הגירסא:  [בכת"י  יעמו„   .42 ותפארתה.  זכותה  נ˘מ˙ך.  ‰ו„   .41
‡„ם וכו'. כלומר, הרוצה להגיע לתוצאות הרצויות שבמעלת הנדיבות ירגיל 
הנדיבות.            תכלית  היא  זאת  כי  צרכם,  להם  וליתן  אחרים  על  לרחם  עצמו 
43. ‰ˆל ל˜וחים ו‚ו'. אם תמנע מלהציל את הלקוחים למות או את הנוטים 
להרג, והנך מרפה ידך מחברך מלעזור לו ביום צרתו, אז יהיה כוחך צר ודחוק 
י-יא).         פסוקים  דוד שם  (מצודת  עליך  וצרה  פורענות  בבוא  לעצמך  מלעזור 

44. על כל מע˘יו. על כל הבריות שבעולם. 

יו  ָ̇ ָפ ׂ ¿̆ ּבּור  ƒ„ ן ב¿ּ (בב‡ ב˙ר‡ ט, ב). ָלכ≈

י,  ƒָענ ב  ל≈ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒ(ח)י

ן,  יו… ב¿ ∆‡ ו¿ י  ƒָענ ל¿ ַנַח˙  ב¿ּ ָבָריו  ּ ¿„ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָיָ„יו,  ן  בו… ּ ¿̂ ƒע ּומ≈ יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ37מ ‰ּו  יַנֲחמ≈ ƒו

‰ּו. ≈‡ ׂ ּ¿̆ יַנ ƒו

 

ָך  ¿̇ ָמ ׁ¿̆ ƒם ַעל נ ַרח≈ ּ¿̇ ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ַע„             י  38ַלֲע„≈  ˙ מ∆ ּ י∆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ  

ר  ׁ∆̆ ָל‡ ֲ‡ ֲענּו‚ ֻמפ¿ ַּ̇ ל 40 יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ39ַלֲ‰ב

ר…ב  יֲ‡ָך  ƒב י¿ ל…‡  ו¿ ן,  ƒַעי  ‰ ָ̇ ָרֲ‡ ל…‡ 

ר  ‡ו… ‰ מ≈ ח∆ ¿„ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ָך ַלֲחט…‡,  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇

התקוה  יד)  יח  (משלי 
להתגבר  כח  לו  נותנת 
דכאון  אבל  מחלתו,  על 
בחייו.  לו  עולה  הנפש 
ומטעם זה גדול המפייס 
נתן  שלא  אף  העני,  את 
להשתיק  פרוטה  לו 
זאת  בכל  רעבונו, 
בו  שהכניס  התקוה 
בדברי פיוסים, החיה את 
יזרח  שעוד  בזה  נפשו 
והצלחה  ואושר  שמשו 

צפויים לו בעתיד. 
כתב   .‰˜„ˆ ילב˘  ח. 
(אגרת  יונה  רבינו 
זך):  אות  התשובה, 
ילבש  שפתיו  "ברוח 
ובאמרי  כשריון,  צדקה 

ויאדיר מעשיו, גדולים מן האדיר שבנדיבים ומן  ויגדיל  יהיה רב פעלים,  פיו 
המפזרים ונותנים צדקה!". כלומר, על ידי דברי עידוד יכול אדם לפעול גדולות 

יותר מהנדבן האדיר.

בי‡ורים
37. ממע˘יו ומעˆבון י„יו. ינחמהו מצערו ועצבונו, וירוממהו. 38. לע„י ע„. 
ותאוותיו.           היצר  וכבישת  המצוות  קיום  ידי  על  ל‰בי‡‰.   .39 נצחים.  לנצח 
40. ˙ענו‚ מופל‡. כמבואר ב'מסילת ישרים' (פ"א): שהאדם לא נברא אלא 
שה'  השכינה  [מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו]  הקשר  [על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט]  [השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו]  הדבקים  על  משפיע 
ומקום  להימצא.  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות]  והן  באיכות  [הן  הגדול 
העידון הזה באמת הוא העולם-הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר 
ידי קיום המצוות  הזה [כלומר, במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך], ועל 

בעולם הזה יגיע למטרה זו.

40
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ע 
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השיעורים ימשכו כסדרם מיום ג‘ שבוע ד‘
שלאחר אסרו חג פסח.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙ 

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 
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 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 
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 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ם ג'
ד' יו

ע 
בו

ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.
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במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.
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במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ד'
ם 

ד' יו
ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

45

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.
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ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ה'
ם 
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ע 
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ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.
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„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.
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„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.
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ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.
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ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ע 
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ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.
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˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

52

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

א'
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ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 
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שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 
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שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ב'
ם 

ה' יו
ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 
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ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ש



ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 
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ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ם ג'
ה' יו

ע 
בו

ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 
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ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ש



ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

58

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ם ג'
ה' יו

ע 
בו

ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93
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ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ש



ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93
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ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ד'
ם 

ה' יו
ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).
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בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‡כזריו˙‡רחו˙ 

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).
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בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ד'
ם 

ה' יו
ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 
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ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.
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 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ה'
ם 
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ע 
בו

ש



ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 
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ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.
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 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 

ה'
ם 

ה' יו
ע 

בו
ש

ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙עיונים

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ו… …̇‡  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ָבר  ַנַער ל…‡ ָיח…ן" („ברים כח, נ). ּוכ¿ ן ו¿ ≈̃ ָז ים ל¿ ƒָפנ ‡ ׂ ָּ̆ ƒר ל…‡ י ׁ∆̆ ‡ֲ

י  ּƒכ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ר…ַע  ַמ„  ּול¿  ‡ ≈̂ ָ‰ַעּזּו˙.   ˙ ּ„ַ ƒמ 3ָרַע˙   ָּ̇ ָיַ„ע¿

"5ַ‡ך¿  ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ר∆ מ¿ ַ‰ַמּ ו¿  „ ר≈ ַ‰ּמו… ָרע   ׁ̆ י ƒ‡ י  לּומ≈ ׁ¿̆ ַּ̇ 4 ַין  נ¿ ƒע ל¿

" (מ˘לי יז, י‡). ח ּבו… ַלּ ֻׁ̆ י י¿ ƒָזר ָ‡ך¿ ַ‡כ¿ ׁ̆ ַרע, ּוַמל¿ ּ ∆̃ ַב י י¿ ƒר מ¿

 

ל  מ≈ ּ…‚7" יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒ„ילּו˙-ֲחָס ƒמ ּ ¿‚ ּבו…  ין  ≈‡6 י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ל  ָכּ
יז).  י‡,  (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ רו…  ≈‡ ׁ¿̆ ר  ע…כ≈ ו¿  ,„ ָחס∆  ׁ̆ י ƒ‡ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  

ם ַעל  ַרח≈ י ל…‡ י¿ ּƒכ ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ י ָרחו… ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ם  ָל‰∆ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם  ָ̃ ח¿ ּ„ָ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒ8ב ם  ָל‰∆  ‰ ו∆ ַיל¿ ל…‡  ים,  ּ ƒי ƒֲענ‰ָ

ַמר:  ¡‡ נ∆ ל" (˘ם יט, יז), ו¿ ן ָ„ּ נ≈ ‰ ‰' חו… ו∆ יב: "10ַמל¿ ƒ̇ ‡ּוָמ‰. 9ּוכ¿ מ¿

ט" (˙‰לים  ָפּ ׁ¿̆ ƒמ ָבָריו ב¿ּ ּ ל „¿ כ≈ּ ַכל¿ ‰, י¿ ו∆ ן ּוַמל¿ נ≈ ׁ̆ חו… י ƒ‡ ב "11טו…

בי‡ורים
יביא ה' גוי אכזר עז פנים וחצוף אשר ילחם נגדם ולא ירחם על הזקנים וק"ו על 
הנערים. 3. רע˙ מ„˙ ‰עזו˙. וכמו שאמרו רבותינו (אבות פ"ה מ"כ): 'עז פנים 
לגיהנם'. וביאר ב'תפארת ישראל', שאדם הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים 
או בחכמה, לבסוף יעיז גם נגד התורה הקדושה, להכחיש אותה או את פירוש 
דבריה המקובל לנו, ונמצא יורש גיהנם על ידי מידת העזות. 4. ˙˘לומי ‡י˘ 
רע. העונש לאיש רע. 5. ‡ך מרי ו‚ו'. מי שכל דבריו הם אך ורק למרות בה', 
הוא מבקש רעה לעצמו בעולם-הזה. ומלאך אכזרי ישולח בו לדונו אחרי מותו 
(מצודת דוד). 6. ‡ין בו. מדה זו של גמילות חסדים. 7. ‚ומל נפ˘ו ו‚ו'. איש 
שהוא חסיד הרי הוא גומל טובה לקרוביו, אמנם האכזרי הוא עוכר את קרוביו 
(רש"י). 8. ב˘ע˙ „ח˜ם. כאשר הם זקוקים לממון בדחיפות. 9. וכ˙יב. מביא 
פסוקים בהם מבואר מדות טובות הנעשים על ידי אנשי חסד, ועל כך אומר 
שהאכזרי רחוק ממדות אלו. 10. מלו‰ ו‚ו'. החונן את הדל על-ידי שנותן לו 
צדקה, הוא כמלוה לה', ויפרע לו ה' דמי ההלואה. 11. טוב ‡י˘ ו‚ו'. טוב הוא 

י ƒינ ƒמ ּׁ¿̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

ּיּו˙ ƒָזר ַער ָ‰ַ‡כ¿ ַׁ̆

ָמנּו˙,  ָ‰ַרח¿ ך¿  פ∆ ≈‰ י‡  ƒ‰ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿
 ‰ ָמּ י ‰≈ ƒָזר יב: "ַ‡כ¿ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ין  ≈‡ ו¿ מב).  נ,  (ירמי‰  מּו"  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿

ים, ַ‡ך¿  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‡˙ ַבּ ≈̂ מ¿ ƒז…ּ‡˙ נ‰ַ ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ב¿ּ י‡  ƒ‰

י" (מ˘לי יב,  ƒָזר ים ַ‡כ¿ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ַרֲחמ≈ "1(‡)ו¿

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒנ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ ַ‚ם  ו¿ י). 

ים  ƒנ י ַעז ָפּ יב: "2ּ‚ו… ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒנ י-ָפּ ּ ַעז≈ ב¿ּ

ר˘עים  ורחמי   .‡
יונה  רבנו  פירש  ‡כזרי. 
 - "והענין  שם):  (משלי 
הרשע  רחמי  בעת  גם 
יתן  אם  כי  אכזר,  הוא 
יהיה  לעני,  צדקה 
דרך  על  מתנהג 
אכזריות. ויבא הדבר על 
אם  כגון,  הרבה,  פנים 
יאכיל העני בביתו - לא 
ישגיח עליו ולא יקרבהו 
פנים,  לו  יסביר  ולא 
ויושיבהו  שררתו,  מרוב 
וינהג  המקומות,  בשפל 
ועל  בזיון.  דרך  עמו 
ז"ל:  אמרו  לזה  הדומה 
לאביו  מאכיל  "יש 
מן  וטורדו  פסיוני 

בגלוי  לו  יתן   - ותבואתו  יעניקהו מכספו  הענק  ואם  לא.).  (קדושין  העולם" 
ודרך שררה, ולא יחוש אם יחורו פניו; גם יתפאר עליו וישתרר ויעבוד בו, בגלל 

דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו וכו'. 
גם יש לומר, כי כאשר יתן - לא ירחם ולא יחון, ואינו נותן רק להתיהר. ויקרא 
מתנת הרשעים 'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או - על 
דעת הרואים אשר יחשובו כי הוא נותן מצד הרחמנות. והודיענו שלמה ע"ה 
כי גם לעת תת הצדקה הוא אכזרי, ואינו נותן רק להתפאר, לא מאשר יחוס על 
דל ואביון. ואמרו ז"ל 'וחסד לאומים חטאת' (משלי יד לד) - צדקה שאומות 

העולם עושים, חטאת הוא להם, שאין עושין אלא להתיהר (ב"ב י.). עכ"ל.

בי‡ורים
(מסוה  היא  בהם  שיש  הרחמנות  אף  הרשעים  ‡כזרי.  ר˘עים  ורחמי   .1
ל)אכזרית, כי למראה העין ירחמו ולא כן בלבם (מצודת דוד). 2. ‚וי עז פנים 
ו‚ו'. בקללות (שבפרשת כי-תבוא) נאמר שאם עם ישראל לא ישמעו בקול ה', 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‡כזריו˙

 ˙ ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַרֲחָמנּו˙,   ˙ ּ„ַ ƒמ ַח  ר≈ ּבו… ָ‡ז  ָ‰ָ‡ָ„ם, 

ָ‡ף"  ף  ט∆ ׁ∆̆ ו¿ ָמ‰  ח≈ ּיּו˙  ƒָזר "20ַ‡כ¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,ı ּ…̇ נ¿ ƒל ו¿ ַלֲ‰ר…ס 

 ˙ ּ„ַ ƒמ ּיּו˙. ֲ‡ָבל ב¿ּ ƒָזר ל ַ‡כ¿ ׁ∆̆ ָמ‰  ח≈ ָמ‰ כ¿ּ ין ח≈ (מ˘לי כז, „) 21‡≈

‚, ב),  (חב˜ו˜  ר"  ּכו… ז¿ ּƒ̇ ם  ַרח≈ ז  ר…‚∆ ‡ "22ב¿ּ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַעס.  ˙ ַ‰ַכּ ע≈ ם ב¿ּ ַרח≈ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ֲ‡ָבל ז∆

ָמ‰     ָ̃ נ¿ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם  ל  ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ַ‰ז…ּ‡˙   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ  „ עו… ו¿
ם"  ָ̃ ָנ ם  יו… ב¿ּ ל  מו… ַיח¿ ל…‡  "23ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ָביו,  י¿ ‡ו… ב¿ּ  
 ‡ ָלּ ∆‡ ָל‰,  מ¿ ח∆ ין  ≈‡ ָמ‰  ָ̃ נ¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ¿ּ  , ׁ̆ רּו פ≈ּ ל„)  ו,  (מ˘לי 

ר" (וי˜ר‡ יט,  ט…ּ ƒ̇ ל…‡  ו¿ ם  ּ…˜ ƒ̇ ר: ל…‡  מ≈ ˙ּוב ‡ו… ַ‰ָכּ ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ב  ל≈ּ ַבּ ר  ט…ּ ƒ24ל ּלּו  ƒפ‡ֲ יח) 

ל…‡  25ב¿ּ ָנַפל  ם  ƒ‡ ַ‡ף   ‡ ֲ‰לו…  . רו… ֲחב≈  ˙ ַ‰ּכו… ל¿ ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָמח,  ׂ ¿̆ ּƒ̇ ָך ַ‡ל  ב¿ ƒי פ…ל ‡ו… נ¿ ּƒיב: "26ב ƒ̇ כ¿ ƒ„ ַמח, כ¿ּ ׂ ¿̆ ƒיָע˙ו… ל…‡ י ׁƒ̆ פ¿ּ

בי‡ורים
20. ‡כזריו˙ חמ‰ ו‚ו'. הכעס מביא לידי אכזריות, כי בעל הכעס לא ירחם על 
אשר יכעס עליו אלא מתפרץ עליו ומכלה בו זעמו. 21. ‡ין חמ‰ וכו'. אדם 
אכזר הכועס - הרי זה מסוכן ביותר, מאחר ושתי מדות רעות אלו - האכזריות 
רחם  ברו‚ז   .22 זו.  את  זו  ומגבירות  בערבוביא,  אצלו  משמשות   - והכעס 
אף על פי שעם ישראל הוגלו מפני שה' כעס ורגז עליהם, בכל זאת  ˙זכור. 
ימשיך ה' לרחם עליהם ולשמרם עד שיגאלם. 23. ול‡ יחמול ו‚ו'. בעת שאדם 
נוקם את נקמתו מהזולת אזי באותו זמן לא יעלה בלבו לרחם עליו. 24. לטור 
בלב. אפילו רק לשמור שנאה בלבו על חברו – אף אם לא יאמר לו מאומה - גם 
כן אסור. 25. בל‡ פ˘יע˙ו. בלא גרמתו של זה הנוקם, מכל מקום אסור לו 
לשמוח לאידו. 26. בנפול ‡ויבך ו‚ו'. במפלת אויבך אל תשמח, וכאשר הוא 

ָרָע‰  ם  יו… ב¿ּ ל,  ּ„ָ ל  ∆‡ יל  ּƒכ ׂ ¿̆ ַמ י  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ12" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿  ,(‰ ˜יב, 

ם  י. ַ‚ּ ƒָזר ּפּוך¿ ָ‰ַ‡כ¿ ƒ‰13 ם ≈‰ ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ‰ּו ‰'" (˘ם מ‡, ב) ו¿ ט≈ ַמל¿ּ י¿

 „ ƒו„ָ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ 14 ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ ָריו,  ֲחב≈  ˙ רו… ָ̂ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒי ל…‡  ‰ּו‡ 

ם  ו… ּ̂ י ַב ƒ̇ י ּנ≈ ƒע ,˜ ׂ ָ̆ י  ׁƒ̆ בּו ם ל¿ ָ̇ ֲחלו… י ַבּ ƒַמר: "15ַוֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

יב:  ƒ̇ ב כ¿ּ ּיו… ƒ‡ ּוב" (˘ם ל‰, י‚) ּוב¿ ׁ̆ ָ̇ י  ƒ̃ י י ַעל ח≈ ƒ̇ ָלּ ƒפ ¿̇ י, ּו ׁƒ̆ ַנפ¿

ן" (‡יוב ל,  יו… ב¿ י ָל‡∆ ׁƒ̆ ָמ‰ ַנפ¿ ם, ָע‚¿ ‰ יו… ׁ≈̆ ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ƒכ ם ל…‡ ָבּ ƒ‡16"

 ˙‡ ≈̂ מ¿ ƒ‰ַ17ז…ּ‡˙ נ ‰ ּ„ָ ּƒין ַ‰מ ≈‡ י. ו¿ ƒָזר ן ָ‰ַ‡כ¿ ƒמ ˜ ‰ ָרחו… ָכל ז∆ כ‰) ו¿

ים  ƒפ ר¿ ּטו… ׁ∆̆  ,˙ ָ‰ֲ‡ָריו… ַבע  ט∆ 18כ¿ּ ָעם  ב¿ ƒט ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡

ַעל  י˙  ƒֲעָסנ ַ‰ַכּ  ׁ̆ פ∆ ‰ַ19נ∆ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ ּוב¿ ים.  ƒס מ¿ חו… ו¿

בי‡ורים
האיש המרחם על העניים ומלוה להם בעת דחקם, וצרכי ביתו מנהל במשפט 
הראוי וחס על נכסיו, כי בהיות כן כפולה זכותו על כי מקמץ לעצמו ומפזר 
ו‚ו'. מהולל הוא האיש הנותן לבו  12. ‡˘רי מ˘כיל  לעניים. (מצודת דוד). 
לבוא לעזרת העני בהשכל לבל יכלימו, ובגמול זה יצילהו ה' כשיהיה בעולם 
עת צרה כי לא תעבור עליו. 13. ‰יפוך ‰‡כזרי. האכזרי מאבד כל טובות אלו 
ו‡ני   .15 ב„ו„. שאפילו לשונאיו היה משתדל להיטיב.  14. ˙ר‡‰  מנפשו. 
והייתי  שק,  לבשתי  חולים,  ומבקשי-רעתי  רודפי-חיי  כשהיו  ו‚ו'.  בחלו˙ם 
עצמי  על  עליהם  שהתפללתי  שתפלתי  והלואי  בעבורם.  בצום  נפשי  מענה 
ו‚ו'. כשאיוב התלונן על  ל‡  16. ‡ם  [כי היתה לטובתם].  תבוא ותקוים בי 
סבלו, אמר, יבואו עלי כל הצרות אם לא הייתי רחמני ובוכה על צרות העניים 
עוני  עבור  נפשי  ודאבה  המזל,  קושי  להם  שיש   - עליהם  קשה  שיומם   -
‰‡ריו˙  כטבע   .18 האכזריות.  ‰ז‡˙.   .17 בצרתם.  מיצר  להיות  האביונים 
וכו'. כלומר, אדם שלא יעבוד על מדותיו, יכול לקבל טבע כשל חיות טורפות 
את  וטורפים  הבולעים  חיים  לבעלי  בדומה  לאכזריות  להגיע  דהיינו,  ממש, 
טרפם בעודנו חי ללא שום רחמים וחמלה. 19. ‰נפ˘ ‰כעסני˙ וכו'. כלומר, 

בזמן שהכעס מתגבר ומשתלט על האדם, אז בורחת ממנו מדת הרחמנות.

במסכת  ‰‚זל.  כמו   .‚
אמרו:  (קח.)  סנהדרין 
אמר רבי יוחנן, בא וראה 
של  כוחה  גדול  כמה 
חמס (-גזל, כלומר, כמה 
שהרי  קשה)  עונשו 
[אנשי] דור המבול עברו 
שבע  (-על  הכל  על 
שבהם  נח",  "בני  מצוות 
אדם  בני  כל  נצטוו 
כן  פי  על  ואף  הראשון) 
לא נחתם עליהם גזר דין 
עד שפשטו ידיהם בגזל. 
שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם ו(בגלל זה) הנני משחיתם את הארץ". 

ע"כ. 
הטעם שנחתם דינם דוקא בעוון גזל הוא משום שאין הקב"ה מביא גזר דין 
קשה על העולם אלא כאשר בני אדם מתנהגים במדת האכזריות זה עם זה 
מדת  בהם  ופשטה  חמס,  הארץ  שמלאה  בשעה  רק  ולפיכך,  גזל).  (כגון 

האכזריות אז נמתחה עליהם מדת הדין ונחתם גזר דינם (מהר"ל).
בספר 'אשד הנחלים' פירש: כי אף שיש כמה עוונות גדולים מגזל כמו התאות 
הרעות המשחיתים לנפש, עם כל זה הקטרוג לעונשו בעולם הזה הוא הגזל 
מפני שהוא מדה כנגד מדה שכיון שהוא הרע לאחרים בעניני עולם הזה על כן 

יענש בעולם הזה. 
החפץ חיים מפרש: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף 
עד מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה 
קופץ בראש כל המשחיתים שנוצרו מעבירות אחרות, כדי לגבות מהבריות 

את חובו. בעקבות מחבל זה רצים כבר כולם לגבות חובם. 

 ˙ רו… ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿ כ‚). 

ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ ׁ̆ ל, ע…נ∆ ז≈ ן ַ‰ָ‚ּ ƒמ ˙ ˙ ֲחמּורו… לו… „ו… ּ ¿‚

ּבּול:  ַ‰ַמּ ר  „ו… יב ב¿ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ‡…„, כ¿ּ ָחמּור מ¿

 ‰‡ָ י ָמל¿ ּƒָפַני, כ ‡ ל¿ ר ָבּ ׂ ָ̆ ל ָבּ ı ָכּ ≈̃ 31"

ם" (בר‡˘י˙ ו, י‚).  י‰∆ נ≈ פ¿ּ ƒָחָמס מ ı ָ‰ָ‡ר∆

 ‰‡ָ ל≈ מ¿  ‰ ָפּ ֻ̃ 32 ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

מו…  (‚)כ¿ּ ן  ֻכָלּ ב¿ּ  ‚ ר≈ ט¿ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡  ,˙ ֲעו…נו…

ר  ע≈ ַ̂ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .(‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ל  ז≈ ּ‚ָ‰ַ

בי‡ורים
ı˜ .31 כל ב˘ר ו‚ו'. ה' אמר לנח, סוף החיים של כל אחד ואחד הגיע לפני 
(-העונש הזה נראה לפני לעשות להם, שכולם ימותו), כי הארץ נתמלאה בגזל, 
וכו'. תיבה מלאה  32. ˜ופ‰  מפני העברות שלהם (שכל אחד גוזל מחברו). 

ָך" (מ˘לי כ„, יז).  ב∆ּ ƒל ל לו… ַ‡ל ָי‚≈ ׁ¿̆ ָכּ ƒּוב

ַעל  יר  ƒַמֲעב ינו…  ≈‡27 ר  ט≈ ַ‰ּנו… ו¿ ם  ≈̃ ַ‰ּנו… ו¿

ָריו  ַלֲחב≈ ל  ח≈ מו… ינו…  ≈‡ ו¿ יו,  ָ̇ ּ„ו… ƒמ

ך¿  ׁ≈̆ ּומו… ר  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָעָליו,  ים  ƒע ׁ¿̆ ַ‰ּפו…

ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ ָ‡‰. ּוכ¿ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ

ם. לו… ָּׁ̆ ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒיָמ‰ מ ƒע ָב‰ ּוַמ‰ 28נ¿ּ ּטו…

 

רו…  ֲחב≈ ל  ז≈ ַ‰ּ‚ו…  - ּיּו˙  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ַלל  כ¿ ƒּוב
ר  ע≈ ַ̂ ‰ מ¿ , ּוָבז∆ ּלו… ּׁ∆̆ ƒּוָמ‰ מ‡ מ¿  

י,  ƒָענ ל  ז≈ ‚ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  . ˙ו… ‡ו…

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  ,‰ ָ̇ י ƒמ יָ‰  ָעל∆ ין  ƒב ַחָיּ ו¿

י ַ„ל ‰ּו‡" (מ˘לי  ּƒל כ ָזל ָ„ּ ¿‚ ּƒ̇ "29(ב)ַ‡ל 

יָבם,  ƒיב ר ƒי ‰' ָיר ּƒיב: "30כ ƒ̇ כב, כב), ּוכ¿

פסו˜  (˘ם   " ׁ̆ ָנפ∆ ם  י‰∆ ע≈ ˜…ב¿  ˙ ∆‡ ַבע  ָ̃ ו¿

ו‚ו'.     „ל  ˙‚זל  ‡ל  ב. 
הכתוב  הוצרך  למה 
עני,  גזל  על  להזהיר 
התורה  שהזהירה  אחר 
בלאו כללי "לא תגזול"? 
של  דרכו  אין  והרי 
משלי  בספרו  שלמה 
שכתב  מצוות  להזכיר 
בה  לחדש  בלא  משה, 
סייג  ולעשות  דבר 
לפי  אלא  לדבריו? 
מתרחקים  שהכל 
מי  ואין  לעני  מלעזור 
אמר  לכן  בעדו.  שידבר 
תדמה  אל  הכתוב: 
זה  מצב  לנצל  בנפשך 
יריב  ה'  כי  דע,  ולגוזלו, 
שלו!  הטוען  הוא  ריבו, 
לעושקים  יעניש  הוא 
עונש  רק  ולא  אותו, 
את  "וקבע  אלא  ממון, 
(רבנו  נפש".  קובעיהם 

בחיי, תחילת פרשת וישב).  

בי‡ורים
נכשל אל תהיה מרוצה בלבך על כך. 27. ‡ינו מעביר על מ„˙ו. כלומר, אינו 
נמנע מלמדוד מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 28. נעימ‰ מ„˙ ‰˘לום. 
ברכה  כלי מחזיק  "לא מצא הקב"ה  עוקצין):  (סוף מסכת  חז"ל  וכבר אמרו 
לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום". 29. ‡ל ˙‚זל ו‚ו'. אל תגזול מן העני משום שחלש הוא, ואין לו כח 
לעמוד נגדך. 30. כי ‰' ו‚ו'. משום שה' יתבע וידרוש את דין העניים, ויעניש 

את גוזליהם עונש מות.

ר  ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ל ָ‡ָ„ם  ר ָכּ ָזּ‰≈ ƒן י ָנָ‡‰ (˘ם נט, ‡). ָלכ≈ י 38‡ו… ֲער≈ ַּׁ̆ ƒמ

ים. ƒָבר ¿„ ּƒל…‡ ב ‰ ו¿ ׂ ∆̆ ַמֲע ָבר, ל…‡ ב¿ּ ּום ָ„ּ ׁ̆ רו… ב¿ּ ˙ ֲחב≈ ∆‡

 

ּנּו  מ∆ּ ƒַזל מ ם ָ‚ּ ƒ‡ ּלּו ƒַוֲ‡פ ; ָמ˙ו… ׁ¿̆ ƒל 39נ ט≈ ּלּו נו… ƒ‡ , כ¿ּ רו… ל ֲחב≈ ז≈ ַ‰ּ‚ו…
(ב"˜   ‰ ָ̇ י ƒ40מ ב  ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ רּוָט‰,  פ¿ּ ן  ‚ו… כ¿ּ מּוָעט,  ָבר  ּ„ָ  

 , רו… ם ָרע ַעל ֲחב≈ ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ּיּו˙: ַ‰ּמו… ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ‰ ם ז∆ ˜יט, ‡). ַ‚ּ

ַ‚ם  פ¿ ּƒב ָרע  ם  ׁ≈̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… ו¿  .˙ ׁ∆̆ ּוב… ַער  ַ̂ לו…  ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ּוָבז∆

לו…   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ "42ל…‡  י˙.  ƒָלמ עו… ָר‰  ָפּ ַכּ לו…  ין  ≈‡41 ָח‰,  ָפּ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ

 ‰ ו∆ ל¿ ל…‡ ַיֲעב…ר ַ‰ַמּ ‰, ו¿ ו∆ ר ַ‰ל…ּ ע≈ ַ̂ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ‰" (˘מו˙ כב, כ„)  ׁ∆̆ נ… כ¿ּ

לו…           י˜  ƒ̂ 43מ≈ ‰ּו‡  י  ּƒכ ר…ַע,  פ¿ ƒל  ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ ַע  ≈„ יו… ו¿ ָפָניו  ל¿

 ˙ ּ„ַ ƒמ ינּו  ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ƒמ יר  ƒס‰ָ ל¿ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿ ו¿ ב).  ע‰,  (ב"מ   ‰ ז∆ 44ָבּ

בי‡ורים
38. ‡ונ‡‰. שהזועק לה' על אונאת דברים שנתאנה, תפילתו נשמעת מהרה, 
ושערי שמים אינם ננעלים בפניה (רש"י ב"מ נט.). והטעם, כי המצטער על 
נט:).            שם  (רש"י  ננעלו  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו 
ברעב  וימות  אוכל  לקנות  במה  לו  יהיה  לא  שפעמים  משום  נ˘מ˙ו.   .39
(תוספות ב"מ נח: ד"ה זה. שע"ת ג, קי). 40. מי˙‰. מאחר שהגוזל את חבירו 
נחשב כנוטל את נפשו (כנ"ל), לפיכך ה' "גובה" מהגזלן את נפשו של הנגזל, 
כלומר נוטל הוא את נפשו תחת נפש הנגזל (תוספות רי"ד ב"ק קיט.). 41. ‡ין 
לו כפר‰ עולמי˙. כי אף אם אחד מבני המשפחה מחל לו, בכל זאת מאחר 
והוציא שם רע אף על הדורות הבאים, לא מועיל מחילתו של זה על בושתם 
לו  ˙‰י‰  ל‡   .42 רח).  ואות  קיא,  ג' אות  (עיין שע"ת שער  זרעו אחריו  של 
כנו˘‰. אם המלוה יודע שאין ללוה כסף להחזיר את ההלואה, אסור לו לתבוע 
ופירוש הפסוק  44. בז‰.  43. מˆי˜. נוגש ודוחק.  מהלוה את החוב בחזקה. 
(רש"י).  ויתבייש  אותך  שיראה  בו,  כנושה  הלוה  של  בעיניו  ֵתָראה  לא  הוא: 

ַער,  ַ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  33ּוב¿ ָלָמ‰  ַ‰כ¿ ב¿ּ ‡ו…  ל  ָ‚ז≈ ב¿ּ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו…

יָלם  ּ ƒ̂ ‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ּ ׁ∆̆ ים  ƒנ ָיּ ּ„ַ‰ַ ן  כ≈ ו¿ ם.  ƒַמי ָׁ̆ י  י„≈ ּƒב  ‰ ָ̇ י ƒב מ ּ ַחי≈ ¿̇ ƒמ

 ˙ ָמו∆ י  נ≈ ב¿ּ ָמָנ‰,  ַ‡ל¿ ו¿ ם  ָי˙ו… ין  ּ ƒ„ ים  ƒנ ּ„ָ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈̃ ׁ¿̆ עו…  „ ָיּ ƒמ

ַעּנּון" (˘מו˙ כב,  ¿̇ ם 34ל…‡  ָי˙ו… ָמָנ‰ ו¿ ל ַ‡ל¿ יב: "ָכּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ם, כ¿ּ ≈‰

ַע˜  ¿̂ ƒי ע̃…  ָ̂ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ‡…˙ו…  ‰ ַענ∆ּ ¿̇  ‰ ַענ≈ּ ם  ƒ‡35" יב:  ƒ̇ ּוכ¿ כ‡), 

ָחָר‰  "ו¿ יב:  ƒ̇ ּוכ¿ (˘ם פס˜ כב),   " ˙ו… ָ̃ ֲע ַ̂ ַמע  ׁ¿̆ ∆‡ מ…ַע  ָׁ̆ ַלי,  ≈‡

ם  יכ∆ נ≈ ּוב¿  ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ נ¿ ָ‰יּו  ו¿ ב,  ָחר∆ ם ב∆ּ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ּƒ̇ ָ‰ַר‚¿ ו¿ י  ּƒפ‡ַ

 - ˙ ָמנו… ם ַ‡ל¿ יכ∆ ׁ≈̆ ‰: נ¿ ּ„ָ ƒמ „ ∆‚ נ∆ ‰ כ¿ּ ּ„ָ ƒים" (˘ם פסו˜ כ‚). מ ƒמ ˙ו… י¿

ים.  ƒמ ˙ו… ּנּוי י¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ ים - כ¿ּ ƒמ ˙ו… ם י¿ יכ∆ נ≈ ˙, ב¿ּ ָמנו… ּנּוי ַ‡ל¿ ƒע „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ר ב¿ּ ב≈ ל, עו… ָר‡≈ ׂ ¿̆ ּ ƒי ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ל ר ָכּ ע≈ ַ̂ ַ‰מ¿ ו¿

נּו"  ‰ "ל…‡ ˙ו… ז∆ " (וי˜ר‡ כ‰, יז). ו¿ י˙ו… ƒֲעמ ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ל…‡ ˙ו… "ו¿

רּו  ָ‡מ¿ ב).  נח,  (ב"מ  ָ‡מּור  ים  ƒָבר ּ ¿„ ָנַ‡˙  ‡ו… 36ב¿ּ ַמר  לו…  ‰ ∆̂ רו…

 ıחּו ים,  ƒָעל נ¿ ƒנ ים  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ל  37ָכּ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו…

בי‡ורים
רואה בה אלא את הפירות שבפי הכלי, הגם שאת התיבה  אין אדם  פירות, 
ממלאים גם הפירות שמתחתיהן. כך אם יש לבני אדם מדה מלאה עוונות, 
יש בהם עוונות חמורים מגזל, אין  גם אם  גורם להם עונש,  ועוון  שכל עוון 
מקטרג מכל העוונות להטות הדין לכף חובה כמו עוון הגזל. 33. ובכל מיני 
ˆער. כלומר, אף צער מועט, וכפי שדרשו חז"ל עה"פ: "אם ענה תענה אותו", 
אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. 34. ל‡ ˙ענון. לא לצער אותם. 35. ‡ם 
ענ‰ ו‚ו'. כי אם כן תצער אותו סופך שתקבל עונש, מפני שאם הוא יצעק אלי 
36. ב‡ונ‡˙  (שמצערים אותו), אני אשמע ואקבל את צעקתו – לנקום בך. 
או  להכעיסו  בהם  שיש  דברים  לחבירו  לומר  לאדם  אסור  כלומר,  „ברים. 

לצערו. 37. כל ‰˘ערים. של תפילה.

„. ‚ם מן ‰ב‰מ‰ ירחי˜ 
אמנם  ‡כזריו˙. 
על  אמיתית  רחמנות 
רק  היא  בעלי-חיים 
מכח  נובע  זה  כאשר 
ציווי התורה, אבל כשזה 
אנושית  מנטיה  מגיע 
מידת  עלולה  גרידא, 
והרחמנות"  "החסד 
להביא  המזוייפת 
התנכרות  של  לתהום 
ואת  בניהם  את  גם  "כי  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  מה  כפי  נוראה,  ואכזריות 
בנותיהם ישרפו באש" (דברים יג, לא) – 'גם' לרבות אבותיהם ואמותיהם. אמר 
בפני  אביו  את  (-קשר  כלבו  לפני  לאביו  שכפתו  גוי  ראיתי  אני  עקיבא,  רבי 
הכלב שלו כדי שיאכלנו) ואכלו. (רש"י בשם הספרי). בספרי מוסר ביארו, כי 
מעשהו של נכרי זה, שהאכיל את כלבו הרעב בבשר אביו, נבע לבטח מתוך 
רגש 'הומאניזם טהור' כלפי כלבו החביב שהיה שרוי ברעב, והדבר ציערו ונגע 
ללבו יותר מחיי אביו. לאור האמור, הוסיפו לפרש את מאמר הכתוב (משלי 
יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו – ורחמי רשעים אכזרי". כלומר – הצדיק, היודע 
את נפש בהמתו והחושש לצער בעלי חיים מכח ציווי תורתנו הקדושה, הוא 
של  "רחמנותם"   – רשעים"  "רחמי  אולם  עליה,  ולרחם  לחוס  כיצד  היודע 

הרשעים על בהמתם – אכזריות יש בה, וסופה רצח ואבדון!
(ח"ב פ"י) אחר שהביא גמרא הנ"ל, כתב: "משמעות  "חיי עולם"  וכן בספר 
הדברים שהכלב לא היה עבודה זרה של נכרי זה, רק סתם, למען מזונות כלבו 
כפתו לאביו והאכילהו לכלבו. וברור, שהרוצח הזה תירץ את מעשיו, שעשה 
מלאה  אחריות  ומתוך  רעב,  חרפת  יסבול  שלא  כלבו,  על  רחמנות  מתוך 

הרובצת עליו, על אספקת מזונות כלבו".     

כו),  (˘ם ˘ם,  י"  ƒנ‡ָ ַחּנּון  י  ּƒכ י  ּƒ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ו¿

ל…‡  ו¿  ‰ נ∆ ˙ו… 50ל…‡  ר  ≈‚ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

ּנּו" (˘ם כב, כ).  ∆̂ ָח ל¿ ƒ̇

ּיּו˙,  ƒָזר י˜ ַ‡כ¿ ƒח ָמ‰ 51ַיר¿ ≈‰ ן ַ‰ב¿ּ ƒם מ ּ‚ַ(„)

 ׁ̆ פ∆ נ∆ י˜  ּ ƒ„ ַ̂ ַע  ≈„ "52יו… יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  

יָחּ‰  ƒר ַ‰ט¿ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ " (מ˘לי יב, י)  ו… ּ̇ מ¿ ∆‰ ב¿ּ

בי‡ורים
בכסף  אותו  ללחוץ  ולא  בדברים  לצערו  אסור  ˙לחˆנו.  ול‡  ˙ונ‰  ל‡   .50
(אסור לגזול את ממונו). 51. ירחי˜ ‡כזריו˙. שלא יתאכזר אליה. 52. יו„ע 

ˆ„י˜ ו‚ו'. הצדיק משגיח אפילו בצערה של בהמתו.

ַעּנּון"  ¿̇ 45ל…‡  ם  ָי˙ו… ו¿ ָמָנ‰  ַ‡ל¿ ל  "ָכּ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 , י˙ו… ƒֲעמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ נּו  ˙ו… ל…‡  "46ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כ‡),  כב,  (˘מו˙ 

ט,  י ָ‰ֲעבו… ƒָענ יב 47ל∆ ׁƒ̆ ‰ָ ם ל¿ יָך" (וי˜ר‡ כ‰, יז). ַ‚ּ ל…‰∆ ¡‡ ָ̇ מ≈ ‡ ָיר≈ ו¿

 ׁ̆ מ∆ ּׁ∆̆ ‰ַ ‡ ָך, ַע„ ב…ּ ע∆ ַמ˙ ר≈ ל¿ ׂ ַ̆ ל  ב…ּ ח¿ ַּ̇ ם ָחב…ל  ƒ‡48" :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ַלי,  ַע˜ ‡≈ ¿̂ ƒי י ּƒָי‰ כ‰ָ ַמר: "49ו¿ ¡‡ נ∆ " (˘מו˙ כב, כ‰), ו¿ ּנּו לו… יב∆ ׁƒ̆ ּ¿̇

בי‡ורים
הדיוק הוא מן המלה "לו" (שהיא לכאורה מיותרת), שאפילו אם אינו מתכוון 
כיון שללוה  כן,  ולדחקו, מכל מקום אסור לעשות  לנגוׂש  את הלוה  באמת 
ל‡   .45 שיף).  (מהר"ם  בכך  ומתבייש  לנגשו  המלוה  מתכוון  כאילו  נראה 
˙ענון. אף שבכתוב הוזכר האיסור רק לגבי אלמנה ויתום, כבר כתב במכילתא 
(הובא ברש"י על הפסוק) שהוא הדין לכל אדם - שאסור לענותו, ולא נקט 
לפי  להיות,  הרגיל  בדבר  הכתוב  שדיבר  לפי  אלא  ויתום'  'אלמנה  הכתוב 
שיתומים ואלמנות הינם חלשים מבלי עוזר ותומך, ודבר מצוי הוא לענותם. 
46. ול‡ ˙ונו ו‚ו'. כאן הזהיר על אונאת דברים, דהיינו שלא יצער את חבירו 
בדיבורים, ולא יציע לו עצה רעה העלולה לגרום הפסד לחבירו, והוא מתכוון 
בה להנאת עצמו לפי שהיא עשויה להביא רווח ותועלת לפי דרכו והנאתו של 
יועץ (רש"י). 47. לעני ‰עבוט. נאמר בתורה בענין משכון שנותן הלוה למלוה 
להבטחת חובו, שאם קבל המלוה מהלוה משכון בגד שהלוה צריך להשתמש 
בו בשעות היום (שנקרא כסות יום), חייב הוא להחזיר ללוה את הבגד לכל 
שעות היום כדי שיוכל להשתמש בו, ורק לשעות הלילה יקח את הבגד בתורת 
משכון. 48. ‡ם חבל ˙חבל ו‚ו'. אם תקח משכון את הבגד של חברך (שהוא 
עליך  (כלומר,  לו  אותה  תחזיר  השמש  שתשקע  עד  ביום),  ללובשו  צריך 
להחזיר לו ביום, כדי שיוכל ללובשו, ובערב – לאחר שתשקע השמש - לקחת 
חזרה). 49. ו‰י‰ כי ו‚ו'. הסיבה שחייב להחזיר לו את 'כסות יום' לכל שעות 
ואם לא  זהו הבגד היחיד שלו לכסות את עורו,  כי   - - כותבת התורה  היום 
תחזיר לו את המשכון והוא יצעק אלי על צערו, אני אשמע את צעקתו "כי 
חנון אני", כלומר, אף אם בדין אין זה מגיע לו, אשמע תפלתו ואתן לו מתנת            

חינם.

ו. ˘ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם 
שהם  כיון  ‰מ˘‡. 
מתביישים  או  מפחדים 
כן  על  פניך,  מלהשיב 
לצוותם  לך  אסור 
לעשות קטנה או גדולה 
מוכרחים  הם  (שהרי 
מחמת  הדבר  לעשות 
פחד או בושה), אלא אם 
רוצים  שהם  יודע  הנך 
בלי  גם  הדבר  לעשות 
זה  אם  או  ציוויך. 
אף  בזה  כי  לתועלתם, 
הכרח,  מחמת  שעושים 
תועלתם  שהוא  מכיון 
האיסור  כל  כי  מותר, 
הוא רק אם משתעבד בו 
(עפ"י  עצמו  לטובת 

שע"ת ג, ס).

ַעל   ˙ ל∆ ֻמט∆ּ ָך  ¿̇ יָמ ≈‡ ו¿ 58ָיר‡ּוי   ׁ̆ י ƒ‡

ם  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ׁ ּ∆̆ ּוַמ‰   ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָך  ב¿ּ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ יָך,  נ∆ ָפּ יב  ׁƒ̆ ‰ָ 59ל¿ ים  ƒ‡ ר≈ י¿

ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ ל¿  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 60(ו)  „…‡ מ¿

ם  ƒי ַ‰ַמּ ַח˙  ַפּ ַ̂ ם  ָ‰ח≈ ּלּו ל¿ ƒַוֲ‡פ  ,‡ ׂ ָּ̆ ַ‰ַמּ

יר  ƒב ָ‰ע חו… ל ר¿ יחּו˙ ‡∆ ƒל ׁ¿̆ ּƒב ˙‡ ≈̂ ‡ו… ָל

ַמר  ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ם. ו¿ ח∆ ר ל∆ ַכּ ּƒַר˜ כ ˙ נו… ¿̃ ƒל

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י נ≈ ם ב¿ּ יכ∆ ַ‡ח≈ ָר‰: "ּוב¿ ו… ּ̇ ַבּ

(וי˜ר‡   " ך¿ ָפר∆ ב¿ּ בו…   ‰ ּ ∆„ ר¿ ƒ̇ ל…‡  יו  ƒח‡ָ ב¿ּ

ַיֲעב…„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו,  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿  ‰ ּוָבז∆ מו);  כ‰, 

 ‰ ּ ו∆ ַ̂ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ָׁ̆ ָ̃  ‰„ָ רו… ֲעבו… ֲחב≈ ָ‡ָ„ם ַבּ

נו…  ˆו… ר¿ ּƒב  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ  ‡ ָלּ ∆‡ ָעָליו 

ר ַלֲעב…„  ָּ̇ י ֻמ ƒַנֲענ ּ„ו… ַ‰כ¿ּ ַעב¿ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ּ„ַ ƒּומ

˙ ַרֲחָמן,  יו… ¿‰ ƒי‡ ל ƒ‰ ˙י„ּו ƒֲחס ˙ ּ„ַ ƒן מ י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ , ך¿ ָפר∆ ּבו… ב¿ּ

ים,  ƒָבר ¿„ ּƒב ל…‡  ו¿  „ ָיּ ַבּ 61ל…‡  ּ‰ּו  ַבז≈ י¿ ל…‡  ו¿ ָעָליו  ע…ל  י„  ּƒב ַיכ¿ ל…‡  ו¿

ר  יַ„ב≈ּ ƒו  .(‡ מז,  (נ„‰   ˙ ׁ∆̆ ב… ל¿ ל…‡  62ו¿ ˙ּוב,  ַ‰ָכּ ָסרו…  מ¿  ‰„ָ ַלֲעבו…

ן  כ≈ ו¿ יו.  ָ̇ ַטֲענו… 63ב¿ּ ַמע  ׁ¿̆ ƒי ו¿ יָב‰,  ƒר מ¿ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב ַ‡ף  ַנַח˙  ב¿ּ ּמו…  ƒע

בי‡ורים
לבקשתך.         לסרב  פניך.  ל‰˘יב   .59 ממך.  מפחדים  אדם  שבני  יר‡וי.   .58
ל‡ ל‰כבי„ עלי‰ם ‰מ˘‡. שלא יטריחם בבקשות וציווים. 61. ל‡ בי„.   ̆.60
שלא יכה אותו וכדומה. 62. ול‡ לבו˘˙. "לעולם בהם תעבודו" (ויקרא כה 
מו), לעבודה נתתי לכם זכות בהם, אבל לא לבייש אותם. 63. בטענו˙יו. את 

ן  כ≈ ּ‰. ו¿ ָ̇ יב ‡ו… ƒע ‡ ַיר¿ ל…ּ ׁ∆̆ י ו¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 53יו…

ַנֲ‡ָך          ׂ…˘ ר  ֲחמו…  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ י  ּƒכ" יב:  ƒ̇ כ¿ּ

ֲעז…ב  מ≈  ָּ̇ ָחַ„ל¿ 55ו¿ ‡ו…  ׂ ָּ̆ ַמ ַח˙  ַּ̇  ı 54ר…ב≈

" (˘מו˙ כ‚, ‰).  ּמו… ƒֲעז…ב ע ַּ̇ 56ָעז…ב   , לו…

ים  ּ ƒי-ַחי ֲעל≈ ַער ַבּ ַ̂ ינּו: (‰) ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ו¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ו¿ ב).  לב,  (ב"מ   ‡ ָ̇ ַרי¿ ‡ו… ּ ¿„57

חיים  בעלי  ˆער   .‰
בצווי  „‡וריי˙‡. 
תחרוש  "לא  התורה 
יחדיו"  ובחמור  בשור 
נלמד  י),  כב,  (דברים 
כיצד התורה דואגת על 
של  ביותר  הקל  צערה 

הבהמה כדלהלן: 
נאמרו  המצוה  בטעם 
א.  ביאורים:  כמה 

שהשור  לפי  כתבו,  הטורים"  ה"בעל  וכן  התוספות  מבעלי  זקנים"  ב"דעת 
ישמע  או  וכשיראה  גרה,  מעלה  אינו  והחמור  תמיד,  ולועס  גרה  מעלה 
החמור את השור מעלה גרה, יהיה סבור כי השור אוכל והוא מתענה ויהיה 
לו צער, לכן אסרה התורה – "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". ב. ה‘אבן עזרא‘ 
כתב: הקב"ה חומל על כל מעשיו, וכיון שאין כח החמור ככוח השור לסחוב 
לא  התורה  ציוותה  לכן  לכוחותיו,  מעל  להתאמץ  החמור  צריך   - כמוהו 
לחרוש בהם ביחד. ג. "החינוך" (מצוה תק"נ) כתב: טעם מצוה זו, מפני צער 
בעלי חיים, כי ידוע שיש למיני הבהמות  והעופות דאגה גדולה לשכון עם 
בעינינו  רואים  שאנו  וכמו  מלאכה,  עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן,  שאינם 
באותן שאינן תחת ידינו - כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין 
גם כן ידבקו לעולם במיניהם. [וכל חכם לב יקח מזה מוסר, שלא למנות שני 
ומשונים  בטבעם  רחוקים  שיהיו  הדברים  מכל  בדבר  לעולם  אנשים 
מהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה ונכבד, שאם הקפידה התורה על הצער 
שיש בזה לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני אדם אשר להם נפש 

משכלת לדעת יוצרם].

בי‡ורים
53. יו˙ר מ„‡י. שלא יעבידה יתר על המידה. 54. רובı. שוכב תחת משאו 
(שנפל מכובד משאו). 55. וח„ל˙ מעזוב לו. האם תחשוב להמנע מלעזור לו? 
עזוב עמו. מחוייב אתה  (מפני שהוא השונא שלך). לא! אלא עזוב... 56. עזוב̇ 
לעזור לו לפרוק את המשא ולהקים את החמור. 57. „‡וריי˙‡. כלומר, הדין 

שאסור לצער בעלי חיים ויש למנוע מהם צער, הוא מן התורה.

˘ˆריך  מ˜ומו˙  י˘  ז. 
כנ‚„  ב‡כזריו˙  לנ‰ו‚ 
חז"ל  אמרו  ‰ר˘עים. 
(סנהדרין צב): "כל אדם 
אסור  דעת  בו  שאין 
לרחם עליו, שנאמר "כי 
לא עם בינות הוא על כן 
לא ירחמנו עושהו" וכו', 
כל  אלעזר  רבי  ואמר 
הנותן פתו למי שאין בו 
באין  יסורים  דעה, 
צריכים  והדברים  עליו". 
על  אפילו  הרי  ביאור, 
בהמה ושאר בעלי חיים 
וכמו  לרחם  מצוה 
(פה)  בב"מ  שאמרו 
לאמתו:  רבי  שאמר 
"שבקיה, ורחמיו על כל 
וכל שכן  כתיב",  מעשיו 
דעת  לו  שאין  אדם  על 
כגון תינוק, ודאי שמצוה 
לעזרו  עליו,  לרחם 

ולמלטו מכל צרה וצוקה (בזמן שאין מי שיפקח עליו)? 
ובספר 'ברכת פרץ' (פרשת בשלח) כתב לבאר דבר זה, שנראה לומר בענין 

 ָּ̇ ָ‡ַ‰ב¿ "ו¿ ָר‰:  ָ‡מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  .(‡ ס‡, 

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ כ…ל  ָך" (וי˜ר‡ יט, יח), ו¿ מו… ֲעָך ָכּ ר≈ ל¿

 .‰ּ ז∆ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ּיּו˙ ָרחו… ƒָזר ˙ ָ‰ַ‡כ¿ ּ„ַ ƒּבו… מ

ָח‰  69נו…  ˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ רּוַח  ין  ≈‡ י  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

ָלם.  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ּנו… ָנטּוי ב¿ּ ƒין ח ≈‡ ּנּו, ו¿ ימ∆ ≈‰

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ נּו  ַ‰ר¿ ָכָח‰ ֻ‰ז¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ּƒּלּו ב ƒַוֲ‡פ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ רו…  ֲחב≈ יַח  ƒכ ‰ו… ל¿

ל…‡  ו¿ ָך,  ∆̇ י ƒֲעמ  ˙ ∆‡ יַח  ƒכ ו… ּ̇ ַח  כ≈ "‰ו…

 , ׁ̆ רּו ‡" (˘ם יט, יז) פ≈ּ ט¿ ‡ ָעָליו  70ח≈ ׂ ָּ̆ ƒ̇

ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ּוב¿  ‰ ָ̃ ָחז¿ ב¿ּ ‰ּו  יח≈ ƒכ ו… ּ̇ ַ‡ל 

.‡ ט¿ ל ָעָליו ח≈ ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ו… ּו ׁ̆ ּ ַבי¿ ל¿

 

ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ָרַע˙  נּו  ר¿ ַפּ ƒס  ‰ ָּ̇ ַע ַע„ 
 ‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ מו… ˜ו… ׁ̆ מ¿   ַ‡ך¿ (ז)י≈

בי‡ורים
ומצטער  ומתאוה  המאכלים  את  רואה  הוא  לפניו  המאכלים  כשנותן  העבד 
(ופעמים שיש הרבה אורחים וצערו רב). 69. נוח‰ ‰ימנו. שאינו מקובל ואהוב על 
כזאת  בצורה  אותו  תוכיח  אל  כך:  הוא  הפסוק  וביאור  חט‡.   .70 הבריות. 
אדם  לבייש  [כלומר,  אותו).  שביישת  (משום  בגללו  חטא  לשאת  שתצטרך 
מישראל זו עבירה, והעושה כן נושא על עצמו חטא, ועל כן אסור לעשות זאת 

אפילו כשעוסק במצות תוכחה]. 

ָבם  ƒר ב¿ּ י  ƒ̇ ַוֲ‡ָמ י  ּ ƒ„ ַעב¿ ט  ַפּ ׁ¿̆ ƒמ ַ‡ס  מ¿ ∆‡ ם  ƒ‡64" ב:  ּיו… ƒ‡ ָ‡ַמר 

ּנּו.  יב∆ ׁƒ̆ ‡ֲ ָמ‰   „…˜ פ¿ ƒי י  ƒכ ו¿ ל,  ≈‡ ָי˜ּום  י  ּƒכ  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ּוָמ‰  י.  ƒ„ ָמּ ƒע

ָח„" (‡יוב ל‡, י‚-טו).  ם ‡∆ ח∆ ר∆ ּנּו ָבּ ֻכנ∆ ‰ּו, ַוי¿ ׂ ָ̆ י ָע ƒנ ׂ ≈̆ ן ע… ט∆ ֲ‰ל…‡ ַבב∆ּ

יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ יל ו¿ ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ ב∆ ים ָלע∆ ƒנ ¿̇ ים ָ‰יּו נו… ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒים ָ‰ר ƒֲחָכמ

ים              ƒ„ֲעָב‰ָ ו¿  ˙ מו… ≈‰ ַ‰ּב¿ ן  זו… מ¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ּוַמ ין,  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‰יּו  ׁ∆̆ 65

 ‰ נ≈ּ ƒ‰" ר:  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈ ׁ∆̆  ,(‡ מ,  (ברכו˙  ָמן  ¿̂ ַע עּוַ„˙  ס¿ ƒ66ל

ַי„  ל  ∆‡ ָח‰  פ¿ ׁƒ̆ י  ינ≈ ע≈ כ¿ּ ם,  י‰∆ נ≈ ֲ‡„ו… ַי„  ל  ∆‡67 ים  ƒ„ֲעָב י  ינ≈ ע≈ כ¿

כ‚, ב);  נּו" (˙‰לים̃  ָחנ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆ ינּו ַע„  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ינּו ‡∆ ינ≈ ן ע≈ ּ‰, כ≈ּ ָּ̇ ר¿ ƒב ּ ¿‚

ם  ∆„…˜ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ו¿ יל  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇ ל  ָכּ ƒמ „ו…  ַעב¿ ל¿ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ים  ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ י„  ƒָחס ∆‰ ו¿

ּמו… (כ˙ובו˙  ƒר ע ַ„ב≈ּ ‰ּו ל¿ ָיּ ƒל ים ‡≈ ּ ƒ„ ¿̃ ƒ‰ ‰ כּו˙ ז∆ ז¿ ƒַכל ‰ּו‡, 68ּוב‡ָ ׁ∆̆

בי‡ורים
טענותיו. 64. ‡ם ‡מ‡ס ו‚ו'. איוב מתאר את יחסו הטוב עם עבדיו, וכך אומר: 
האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי, וכי לא קרבתי 
עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם? כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד 
נגדי, אבל מה אעשה כאשר יקום הא-ל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה 
אשיב לו. וכי הוא נופל וגרוע ממני, הלא מי שעשה אותי בבטן אמי עשה אותו 
בבטן אמו, ואת כולנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי, 
ואם כן אנשים אחים אנחנו (מצודת דוד). 65. ˘‰יו ‡וכלים. היו מאכילים את 
העבד מכל מין ומין בשעת הגשתו, ולא הצריכוהו לחכות עד סוף הסעודה.                    
66. לסעו„˙ עˆמן. כמבואר בברכות (מ.): "אסור לאדם שיאכל קודם (-לפני) 
'ונתתי עשב בשדך לבהמתך',  שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא טו) 
צרכי  מספק  שהקב"ה  וכשם  ע"כ.  ושבעת'".  'ואכלת  כך):  (-ואחר  והדר 
כן  ולעשות  לדרכיו  להדמות  חייבים  אנחנו  גם  האדם,  צרכי  לפני  הבהמות 
להם  שיתנו  מאדוניהם  המצפות  ‡„וני‰ם.  י„  ‡ל   .67 הרשב"ץ).  (פירוש 
מבוקשם, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם. 68. ובזכו˙ ז‰. שמנע צער 
הרי  הוא,  שיאכל  אחר  עד  העבד  את  מלהאכיל  מאחר  היה  אם  כי  מהעבד, 

שאסור לרחם על כיוצא 
הם  תוצאותיו  כי  בזה 
וכפי  ורעות  רבות  צרות 
שזהו  ואפשר  שנתבאר. 
גם מה שאמרו שיסורים 
(על המרחם  באים עליו 
דעה),  בו  שאין  למי 
של  יסורים  דהיינו 
תחת  רעה  תשלום 
קטטות  ושל  טובה, 
וכנ"ל.  כבושה  ושנאה 

עכ"ד.
וכו'.  ‡ו˙ו  מכין  ח. 
נחלקו האחרונים אם כפייה על המצוות הנזכרת כאן, מסורה דוקא לבית דין, 
שם.  נתיבות  ומשובב  א.  ג,  קצוה"ח  (ראה  אדם  כל  ביד  נתונה  היא  אם  או 

נתיבות המשפט בביאורים שם סוף סק"א).        

ך¿  ר∆ ∆„ כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ כ¿ּ ּיּו˙  ƒָזר ַ‡כ¿ ב¿ּ

 ˙ עו… ל¿ּ ַ̇ ָר‰ מ¿ ב¿ּ ַׁ̆ ב:  "71ָוֲ‡ ּיו… ƒ‡ ַמר‡ָ ׁ∆̆

ף" (‡יוב כט,  יך¿ ָטר∆ ƒל ׁ¿̆ יו ַ‡ ָנּ ּׁƒ̆ ƒל, ּומ ַעָוּ

י˙  ƒמ‰ָ ָר‰ 72ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ָר‰  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  יז), ּוכ¿

רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿ ם.  ָ̇ ˜ו… ַ‰ל¿ ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆̂ רו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

זּוָז‰  ּומ¿ י˙ו…  ּ ƒַטל ל¿ י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿  ‰ ֻסָכּ

 ‡ ≈̂ ּ≈̇ ׁ∆̆ ˙ו… 74ַע„  ין ‡ו… ּƒ73(ח)ַמכ , חו… ¿̇ ƒפ ל¿

בי‡ורים
ו‚ו'. כאשר גזלו את האביונים – אומר איוב – הייתי עומד על  ו‡˘בר‰   .71
את  והוצאתי  האביונים,  גזלת  את  בהם  יאכל  אשר  שיניו  את  ומשבר  הגזלן 
הטרף מבין שיניו. רוצה לומר, התשתי כוחם והוצאתי את הגזלה מתחת ידם 
עבירה  עובר  את  ממיתים  בבית-דין  ‰ר˘עים.  ל‰מי˙   .72 דוד).  (מצודת 
המחוייב באחת מארבע מיתות ב"ד, או להלקותם ארבעים מלקות לעובר על 
'מכת מרדות' למי שנתחייב מלקות מדרבנן].  [וכן להלקות  לאו דאורייתא. 
73. מכין ‡ו˙ו וכו'. כלומר, כל זמן שיש בידו לעשות מכים אותו בלא גבול, 
זמן  עד שיקבל עליו לעשות (רש"י). אמנם כשאין בידו לעשות, כגון שעבר 
המצוה, או שנחלש מדי, שוב אין מכין אותו. כי הכאה זו אינה ענין עונש, אלא 
תכליתה להכריחו לקיים את המצוה, וכל שתמה האפשרות שיקיים, שוב אין 
טעם להכותו (שטמ"ק, חת"ס ועוד). 74. ע„ ˘˙ˆ‡ נפ˘ו. כתבו המפרשים 
(הנ"ל) שאין פירוש "עד שתצא נפשו" כפשוטו, לומר שאפשר להורגו [כי כפי 
שהתבאר לעיל שהכאה זו אינה ענין עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את 

המצוה], אלא הכוונה היא שאפשר להכותו בלי שיעור. 

עיונים
הזה שני גדרים אמיתיים. א) רחמנות היא רק במה שלא חייבה התורה את 
האדם ליתן. כגון אם הוא עני, הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת 
לו די מחסורו. וכן השבת אבידה ופריקה וטעינה וכל כיוצא בזה, אין העושה 
נקרא מרחם אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי שחייבים לעשות לכל 
אדם, ואפילו למי שאין בו דעה. וגם לאדם בעל מידות קשות ורעות. (שכל זמן 
שהוא בכלל 'אחיך' חייבים לעשות לו כמו לשאר עניים שבישראל). אבל ענין 
ממה  יותר  דהיינו  הדין,  משורת  לפנים  לו  לתת  הוא  כאן  המדובר  רחמנות 
שחייבה התורה, וזהו מצד הרחמנות בלבד. ועל זה אמרו כל מי שאין בו דעת 

אסור לרחם עליו, והטעם כמו שיתבאר להלן.
זאת ועוד, מי שאין בו דעת כלל לא לטובה ולא לרעה וכגון ילד וכיוצא בזה, 
הגמרא  אבל  צריך.  שהוא  מה  בכל  עליו  ולרחם  עמו  להטיב  גדולה  מצוה 
מדברת שם במי שאין בו דעת ורגש להכיר טובה למטיבים עמו ולהכניע עצמו 
מפניהם, אלא רגיל לבעוט בגאוה ובוז על המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל 
נחותי דרגה הנכנעים לפני מעלתו, ובמקום להכיר יקרת לבבם של המרחמים 
עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, 
(ובדמיונו  מתומכיו  להיות  להם  הוא  לכבוד  וכי  עמו  להטיב  מוכרחים  שהם 
טובה  עושה  שהוא  בליבו  שקובע  וכמעט  באמת,  לו  מגיע  זה  כאילו  מצויר 
עמהם במה שהוא נאות לקבל מהן), והוא מתברך בלבבו לאמר הנה נפל לידו 

בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא מצרפו לרשימה של משועבדיו.
התוצאות מהרחמנות על אדם כזה הינן רעות ורבות: א) מחזקים את גאוותו 
של זה, ובפרט שיתגאה בלבו על מטיביו. ב) הלא אינו מכיר טובה כלל וזוהי 
הוא  טובה,  להכיר  כלל  נכנע  איננו  שהוא  להראות  כדי  ג)  מאד.  רעה  מידה 
משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע מהם, וכאילו הדריכו 
את מנוחתו, וכידוע ליודעים, זוהי מידה מנוולת מאד. ד) בהתנהגות כזו, הרי 
הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה 
שהיתה ראויה לבוא על ידי מידת ההטבה. ה) בדרך כלל האדם הזה מוסיף 
ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו ורוצה שיתנו לו דוקא כאשר בתחילה, ובדרך 
והלה  בתחילה  כאשר  לא  אבל  קצת  עליו  מרחמים  השניה  בפעם  גם  כלל 
ודורש עד שמסתלקים ממנו  וחוזר  וסוף שדורש  כו',  גזלוהו  כאילו  מתקצף 

לגמרי, והוא נעשה שונא גמור למטיביו.
כל זה בא על ידי שריחמו על מי שאין בו דיעה להכיר טובה. ולכן אמרו חז"ל 

ָניו  ם ַעל ָבּ ַרח≈ רּור: ַ‰מ¿ ָבר ָבּ ּ„ָ ‰ י ז∆ ּƒָמ‡ (עירובין כב, ‡). כ ¿‚‡ַ ב¿ּ

 ׁ̆ ל…‡ ָיחּו ן, ו¿ יַח 84ָממו… ƒו ַ‰ר¿ ב ל¿ ׁ≈̆ ך¿ חו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒי, מ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ 83יו…

‰ָ85ַ‡ֲ‰ָב‰  י  ּƒכ ר,  ּ≈̇ ∆‰ ב¿ּ ‡ו…  ּסּור  ƒ‡ ב¿ּ ן,  מו… ַ‰ָמּ לו…   ‡ ָיבו… יך¿  ≈‡

ם  יו… ַח  ר≈ טו… ‰ּו‡  ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ר¿ ּƒט‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַ‚ם  ו¿ ּוָר‰.  ּׁ̆ ‰ַ  ˙ ל∆ ∆̃ ל¿ ַ̃ מ¿

‰ּו‡      ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ַוח,  ר∆ ב¿ּ ם  ָכּ ר¿ ָ̂ ו¿ ם  ָ̇ נו… זו… מ¿ י‡  ƒ̂ ַ‰מ¿ ל¿ ָל‰  ָוַלי¿

ל  ך¿ ָכּ ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒר, ּומ ָּ̃ ƒיו ע ָ̃ ‰ ֲעָס ׂ ∆̆ י ַיֲע ּƒָר‰, כ י-˙ו… ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒל מ ט≈ 86ָבּ

ים.  ƒל ָבּ ֻבל¿ יו 87מ¿ ׂ ָ̆ ַמֲע

ם.  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ י ַעל ָ‰ר¿ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ו¿
ם  ˜ו… מ¿ ּƒַרֲחָמן 88ב ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ י  ƒל מ ינּו: ָכּ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿  ו¿

ם ַרֲחָמן (˜‰ל˙ רב‰ ז, ל‚).  ˜ו… מ¿ ּƒי ב ƒָזר ‰ ַ‡כ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ף  י, סו… ƒָזר ַ‡כ¿

 ‡ ָ̂ ָי  ,‚‚ַ‡ֲ ַעל  ם  ח≈ ƒר ׁ∆̆ יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒב  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ‡ּול  ָׁ̆ ב¿ּ  ‡ ָ̂ מ¿ ּƒ̇ ן  כ≈ ו¿

בי‡ורים
83. יו˙ר מ„‡י. ומתוך כך נותן להם כל  לכי והביאי להם אוכל מן ההפקר. 
84. ממון. חייב הוא להרויח הרבה  והן במלבושים.  חפצם הן בדברי מאכל 
כסף בכדי לממן את הוצאותיו הרבים. 85. ‰‡‰ב‰ מ˜ל˜ל˙ ‰˘ור‰. האהבה 
עשויה לשבש ולשנות את הסדר הרגיל, שמתוך חיבתו לבניו ישנה אדם את 
מנהגו. 86. בטל מ„ברי ˙ור‰. אף שהעסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו 
(-השגת צרכי חייו), מכל מקום ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד 
שלא יניח לו מקום אל עבודתו (-עבודת-ה' שהוא מחויב בה). (מסילת ישרים 
ברכות  במסכת  כמבואר  הצלחה,  בהם  רואה  אינו  כי  מבולבלים.   .87 פ"ה). 
(לה:): "בא וראה, שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים 
עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו 
‡כזרי.  במ˜ום   .88 בידן".  נתקיימה  לא  וזו  זו  עראי,  ותורתן  קבע  מלאכתן 

במקום שראוי לו להיות אכזרי.

ף  ּ…„ ר¿ ƒ76ל ּיּו˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יך¿  ƒר ָ̂ 75  ‰ ז∆ ָכל  ו¿  .(‡ פו,  (כ˙ובו˙  ו…  ׁ̆ ַנפ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מּוָטב.  ל¿ יָרם  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ י„  ּƒב ַ‰כ¿ 77ּול¿ ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿

ַעל  ֲ‰ָביו 78ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ם ַעל  ַרח≈ ‡ י¿ ל…ּ ׁ∆̆ ין,  ּ ƒ„ י ַבּ ƒָזר ˙ ַ‡כ¿ יו… ¿‰ ƒל

רּו  ָ‡מ¿  „ עו… ו¿ ין.  ּ ƒ„‰ַ ם  י‰∆ ֲעל≈ ס…˜  פ¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ַ‡ך¿  ים,  ּ ƒל ּ„ַ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ מ≈ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ב¿ּ ָר‰?  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ּ ƒ„79  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒמ ב¿ּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ָנ‡,  ¿̇ ר ַמ ‡ ַבּ מו… ַרב ַ‡ָ„ּ ב, כ¿ּ ר≈ עו… ָניו 80כ¿ּ י ַעל ָבּ ƒָזר מו… ַ‡כ¿ ¿̂ ַע

יָך  ָל„∆ 81י¿  : ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ‡ לו…  ָר‰  ָ‡מ¿ ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ ל¿ ך¿  ל≈ ‰ו… ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

 (˙ ָר˜ו… (י¿ י  מ≈ ˜ּור¿  ‡ יָכּ ƒ‡82 ָלּ‰  יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ ם?  ָל‰∆  ‰ ׂ ∆̆ ע¡ ∆‡ ָמ‰ 

בי‡ורים
75. ˆריך ‡כזריו˙. כלומר, לדברים אלו צריך להתאכזר ולא לרחם עליהם. 
דהיינו  עלי‰ם.  ול‰כבי„   .77 מלחטוא.  למונעם  כדי  ‰ר˘עים.  לר„וף   .76
להשתעבד בהם ולהטיל עליהם עבודות שונות, וכל זה במטרה כדי להחזירם 
למוטב. 78. ועל ‰„לים. ככתוב (שמות כג ג): "ודל לא תהדר בריבו", ופירש 
רש"י (שם): לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר הואיל ודל הוא אזכנו, ועל 
ידי כך אכבדנו, שכן אם יצא חייב בדין ולא יהא לו לשלם יתבזה. 79. „ברי 
˙ור‰. ידיעת התורה בהפלגה רבה. 80. כעורב. בגמרא שם מובא דרשת רבא 
כאומר,  כעורב".  שחורות  תלתלים,  "קווצותיו  יא)  ה,  (שה"ש  הפסוק  על 
ש'תילי תילים' (-ערימות על גבי ערימות) של הלכות ימצאו אצל מי שנוהג עם 
נודע  בניו  [ביחסו אל  בניו.  בניו הנהגת העורב שחור הפנים, המתאכזר על 
העורב כאכזרי שמבין העופות, כמו שכתוב (תהלים קמז ט): "נותן לבהמה 
לחמה, לבני עורב אשר יקראו". והיינו, שהעורב אינו מספק מזון לבניו כמו 
עד  אוכל,  ומבקשים  קוראים  והם  מניחם,  אלא  העופות,  שאר  שעושים 
(רש"י  פיהם  לתוך  שנכנסים  יתושים  להם  ומזמין  עליהם  מרחם  שהקב"ה 
תהלים שם)]. רבא מלמד שרק מי שמתעלם מכל צרכי העולם הזה כדי לעסוק 
להגיע  יוכל  משפחתו,  לפרנסת  העליונה  ההשגחה  על  וסומך  בתורה, 
למדרגות הרמות ביותר בידיעת התורה. 81. יל„יך מ‰ ‡ע˘‰ ל‰ם. כלומר, 
מה אתן להם לאכול. 82. ‡יכ‡ ˜ורמי. יש ירקות הבר הגדלים באגם. כלומר, 

ללא  שהוא  כמות  בשר 
רודף  אינו  וכן  תבלין, 
תענוגי  שאר  אחר 
תלמודו  אז  העולם 
(עיי"ש  בידו  מתקיים 
שמסרחת,  ד"ה  ברש"י 

בפירושו הראשון).
ובתוספות כתובות (קד. 
בשם  כתבו  לא)  ד"ה 
שאדם  "עד  המדרש: 
דברי  שיכנסו  מתפלל 
תורה לתוך גופו, יתפלל 
מעדנים  יכנסו  שלא 

לתוך גופו".   
וז"ל הרמב"ם (פ"ג מהל' 
דברי  אין  הי"ב):  ת"ת 
תורה מתקיימין... באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי 
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שנת לעיניו לעפעפיו תנומה. 
אמרו חכמים דרך רמז 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', אין התורה מתקיימת 
חכמתי  'אף  (שלמה)  אמר  ועוד  החכמה...  באהלי  עצמו  שממית  במי  אלא 
עמדה לי', חכמה שלמדתי באף עמדה לי. ושם (ה"ט) כתב: דברי תורה אין 
נמצאים... אלא בדכא... ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו. ובה"ו כתב: ולא 

ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת.

י. מרחמים עליו מן ‰˘מים. הרמ"א (יור"ד רמז, ג) מעיר: יש לאדם לשים לב 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ‡…„. ו¿ „ ָעָליו מ¿ ב≈ ָבר ָכּ ם ַ‰ָ„ּ ƒ‡

ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ י 94ל¿ ּ„ַ ƒר מ ≈̇ מו… יו… ¿̂ י ַעל ַע ƒָזר ַ‡כ¿

י˙. ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּ‚ּופו…

 

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ן  ּ 95ַעי≈ ָ‡ָ„ם,  ן  ב∆ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ּיּו˙,  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿  

ים,  ƒנ יו… ב¿ ∆‡ ו¿ ים  ּ ƒי ƒֲענ ַעל  ם  ַרח≈ ּ¿̇ ַ‡ך¿ 

ָך  ל¿ ן  ַ̇ ָנ "ו¿ ָך.  ∆̇ י ב≈ י  נ≈ ב¿ּ ים  ּ ƒי ƒ96ֲענ יּו  ¿‰ ƒי ו¿

ָך" („ברים י‚, יח)  ב∆ּ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒַרֲחמ

ים  ƒַרֲחמ ˙, (י)מ¿ ּיו… ƒר ם ַעל ַ‰ב¿ּ ַרח≈ ל ַ‰מ¿ ָכּ

בי‡ורים
לגוף את הדברים  ידי שימנע מלתת  ‚ופו. על  ל˜ל˜ל   .94 ובקיום המצוות. 
ההכרחיים לקיומו. 95. עיין על עˆמך. התבונן בכוחות נפשך ובמעשיך, אם 
יש בהם משהו ממידת האכזריות הרעה. 96. עניים בני-בי˙ך. אם צריך אתה 
לביתך  תכניס  אלא  העולם,  מאומות  ושפחות  עבדים  תקח  אל  שישמשוך, 
עניים ודלים מבני ישראל שיאכלו מלחמך כבני ביתך ויחסו בצילך, ויחשב לך 

לצדקה (רש"י, רמב"ם, רבינו יונה).

ר                      ≈̂ מ≈  ‰ ׂ ָ̆ ֲע ַנּ ׁ∆̆ ָ‰ָמן  ּנּו  מ∆ּ ƒמ

ָזר              ַ‡כ¿ ָ‡ָ„ם   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ּ‚ַ ל.  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי 89ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י„  ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל  , ּ‚ּופו… 90ַעל 

ם ַעל  ַרח≈ י¿ ל…‡  ו¿  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ר¿

ירּו˙  ƒר ׁ¿̆ ּƒך¿ ב יל≈ ל≈ ˙ו… 92ו¿ ן ‡ו… ּ ַע„≈ ּ‚ּופו… 91ל¿

 ˙ מו… ָלכ…ף ‡∆ ¿̂ ר ַעל ַע ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒך¿ י‡ַ , ּבו… ƒל

ַער  ַ̂ י  ּ 93ַחי≈  ˙ יו… ח¿ ƒ(ט)ל ָ‰ָרע  רו…  ¿̂ ƒי

ַ‡ף   ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ם  ּ י≈ ַ̃ ּול¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ַלֲעס…˜  ו¿

ˆער  חיי  לחיו˙  ט. 
וכו'.  ב˙ור‰  ולעסו˜ 
במסכת אבות (פ"ו מ"ד) 
אמרו: כך היא דרכה של 
תורה (אף אם עני אתה 
תאכל  במלח  פת  אשר) 
ופירות),  לפתן  (-ללא 
(-במדה  במשורה  ומים 
מצומצמת) תשתה, ועל 
כרים  (ללא  תישן  הארץ 
צער  וחיי  וכסתות), 
ענייני  (-בשאר  תחיה 
העולם הזה, מכל מקום) 

ובתורה אתה עמל (-אל תמנע מלעסוק בתורה)".
בעירובין (נד.) מבואר שתלמיד חכם שאינו מקפיד על התענוגים, אלא אוכל 

בי‡ורים
שאול  אולם  ולהשמידו,  בעמלק  להילחם  שאול  על  ציוה  ה'  לי˘ר‡ל.   .89
ריחם על אגג מלך עמלק ולא הרגו (ראה שמואל-א טו, ב – ט). ואף על פי 
לילה  באותו  מקום  מכל  לג),  שם,  (ראה  מכן  לאחר  הרגו  עצמו  ששמואל 
מצר  שהיה  המן  נולד  ומזה  אחת  שפחה  על  אגג  בא  שאול  אותו  שהחיה 
לישראל. 90. על ‚ופו. שלא יעדן את עצמו בתענוגי עולם-הזה, אלא יצער 
גופי  "כולהו  צט:)  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו  ה'.  לעבודת  בו  ויעמול  גופו 
דרופתקי  דהוי  לדזכי,  טובי  לעמל),  נבראו  הגופים  (-כל  נינהו  דרופתקי 
דאורייתא (-אשרי מי שזוכה שיהא עמלו בתורה)". 91. לע„ן ‡ו˙ו. כי בקשת 
מן המפריעים להשגת התורה, כמבואר במדרש תנחומא  הוא  הגוף  תענוגי 
(פרשת נח, ג) הדורש את הפסוק הנאמר באיוב (יא, ט): "ולא תמצא (התורה) 
בארץ החיים". וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה 
במי  אלא  הזה,  בעולם  וגדולה  וכבוד  תאוה  העולם,  עונג  שיבקש  מי  אצל 
ימות  כי  אדם  התורה  "זאת  יד):  יט  (במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית 
לעשות.             רואה  שלבו  מה  כפי  להתנהג  לבו.  ב˘רירו˙  ולילך   .92 באהל". 
בתורה  מלעסוק  ימנע  לא  זה  כל  ועם  הזה,  העולם  בענייני  ˆער.  חיי   .93

ב,  ַ‰ּטו… ָך  מ¿ ׁƒ̆ ַעל  ו¿ ָך  ¿̇ ּ„ָ ƒמ ַעל  ר  ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ּו‡  י  ּƒכ ַנֲ‡ָך,  ו… ׂ ּ̆ ƒמ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ ב.  ַ‰ּטו… ֲעך¿  מ¿ ׁƒ̆ עו…  מ¿ ָׁ̆ ב¿ּ ל  ַ‡ב≈ּ ¿̇ ƒי ו¿

‰ ‰ּו‡  נ≈ּ ƒ‰ ָך, ו¿ ¿̇ ָפּ ר¿ ח∆ ָך ו¿ נ¿ לו… ¿̃ ַנֲ‡ָך ַעל  ו… ׂ̆ ַמח  ׂ ¿̆ ƒים, ָ‡ז י ƒכ…ָער מ¿

יָך  ב∆ רו… ¿̃ ַעל  ו¿ יָך  נ∆ ָבּ ַעל  ם  ַרח≈ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ו¿ ָך.  ב¿ּ ם  ּ≈̃ ַנ ¿̇ ƒמ

ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ ֲעס…˜  ַּ̇ ל,  „ו… ּ‚ָ  „ בו… ָכּ ָ„ם  ַכב¿ּ ּול¿

„ּו  ב¿ּ ַכּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆  ,„…‡ ם מ¿ ב ָל‰∆ ָבר טו… ּ„ָ‰ַ ‰ ז∆ ים, 98ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ¿‚ ƒּוב

י  ּƒמ ƒּזו… מ ƒָל‰ מ „ו… ּ ¿‚ ‰ ָׁ̆ ָך ּבּו ין ל¿ ≈‡ ‰, ו¿ ָפּ ר¿ יָך ח∆ ‡ּו ָעל∆ ׂ ּ¿̆ ƒל…‡ י ָך ו¿ ב¿ּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ָלן ‡ו…  ַ‚ז¿ ב ו¿ ָנּ יו ַ‚ּ ƒב‡ָ ׁ∆̆ מו…  ים, כ¿ּ ƒע ָׁ̆ ָביו ר¿ רו… ¿̃ יו ּו ָ̇ ֲ‡בו… ׁ∆̆

 ‰ ֻ‚נ∆ּ עו… מ¿ ל ַזר¿ ָלם, ָכּ י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ּƒנ‚ֻ ים ַ‰מ¿ ƒָסמ ֻפר¿ ים מ¿ ׂ ƒ̆ ַמֲע

˙ו…  ‡ו… ל  ׁ∆̆ עו…  ַזר¿ ן  ≈‰ ּלּו  ≈‡ רּו:  ‡מ¿ י…ּ ׁ∆̆  ,˙ רו… ּ„ו… י  ר≈ „ו… ל¿ ַ‡ֲחָריו 

„ ֲעו…ן  ≈̃ יב: "99פ…ּ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̇ ים מ≈ ƒנ ˙ ָבּ ן ָ‡בו… ֲעוו… ם ַבּ ע. ַ‚ּ ָׁ̆ ָר

ָ‡י" (˘מו˙ כ,  נ¿ ׂ…˘ ים ל¿ ƒע ב≈ּ ƒַעל ר ים ו¿ ׁƒ̆ ּ ל≈ ׁƒ̆ ים, ַעל  ƒנ ָ‡ב…˙ ַעל ָבּ

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒים ב ƒ̇ ָניו מ≈ ָבּ ׁ∆̆ י  ּƒמ ƒי מ ƒָזר ר ַ‡כ¿ ≈̇ ׁ̆ יו… ן, ֲ‰י≈ ָ‰ב≈ ‰ ו¿ ≈‡ ‰). ר¿

כּו˙ו…  י ז¿ ּƒי˜, כ ּ ƒ„ ּ ַ̂ ן ַ‰ ƒר מ ≈̇ ָניו יו… ם ַעל ָבּ ַרח≈ ָך מ¿ ין ל¿ ≈‡ ?! ו¿ ‡ו… ט¿ ח∆

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ 100ו¿  , נו… ב¿ּ  ˙ ∆‡  „ ַ̃ ָע ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ר.  ּ„ו… ף  ל∆ ∆‡ ל¿  ˙ ∆„ מ∆ עו…

י  ר≈ „ו… ל¿ ָבָניו  ל¿ י‡  ƒ‰‰ַ ּכּו˙  ַ‰ז¿ ר  כ…ּ ז¿ ƒל -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

בי‡ורים
98. וז‰ ‰„בר טוב ל‰ם. בכת"י הגירסא: וזה הדבר כבוד גדול להם וטוב להם 
מאד. 99. פ˜„ עון ו‚ו'. זוכר את העברות של האבות ומעניש לבניו ולנכדיו 
מוסיפים  כשהם  כלומר,  בידיהם.  אבותיהם  מעשה  אוחזים  כשהם  ולניניו 
לחטוא אחר אבותיהם, כי אז נפרעין מהם הן על עוונות עצמם והן על עוון 
כב,  (בראשית  וירא  פרשת  בסוף  כנאמר  וכו'.  ‰˜ב"‰  ונ˘בע   .100 אבותם. 

טז-יח).

ן  ָלכ≈ ב).  ˜נ‡,  (˘ב˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָעָליו 

ַ‡ך¿  ים,  ƒַרֲחמ‰ָ יָך  ָעל∆ מ≈  ˜ ַסל≈ּ ּ¿̇ ַ‡ל 

ָ‡ַמר  ו¿ ּיּו˙.  ƒָזר ַ‡כ¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ƒמ ר  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰

ָך,      ∆„ ‰ו… ים  ƒר ַלֲ‡ח≈ ן  ּ≈̇ ּƒ̇ ן  "פ∆ּ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

ט).   ,‰ (מ˘לי  י"  ƒָזר ַ‡כ¿ ל¿ ָך  ¿̇ ָנ ׁ¿̆ 97ּו

ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ָמ‰  ָ̃ ּ ַ‰נ¿ ן  ƒמ ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ו¿

ם  ≈̃ ָנּ ƒ‰ ל¿  ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ם  ƒ‡ ַ‡ך¿  ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿

 ˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו… יף  ƒס ו… ּ̇ יָך,  ב∆ י¿ ‡ו… מ≈

˜…ם  נ¿ ּƒ̇  ‰ ּוָבז∆ ים,  ƒר ָׁ̆ י¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿

את  מבקש  שהוא 
מאת  שעה  כל  פרנסתו 
שהוא  וכמו  הקב"ה; 
ישמע  שהקב"ה  מבקש 
הוא  כך  שועתו,  את 
העניים.  לשועת  ישמע 
מביא  הגר"א  בביאור 
הפסוק  מן  מקור  לכך 
"אטם  יג):  כא,  (משלי 
אזנו מזעקת דל, גם הוא 

יקרא ולא יענה".
מהל'  (פ"ט  ברמב"ם 
אבל  כתב:  ה"ח)  עבדים 
אבינו  אברהם  של  זרעו 
ורחמנים  צדיקים  וכו' 

על הכל וכו', וכמידותיו של הקב"ה שציוונו להידמות בהם, והוא אומר ורחמיו 
על כל מעשיו וכו', וכל המרחם מרחמים עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך וגו', עכ"ל. והטעם בזה הוא, משום שהקב"ה מודד לאדם מידה כנגד 
מידה, וכמו שביאר ענין זה במסילת ישרים (פרק י"ט): וזה פשוט, כי הקב"ה 
ועושה  ומי שמרחם  (צ.).  סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  מידה,  כנגד  מידה  מודד 
חסד עם הבריות - גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי 
מחילה זו דין הוא, כיון שהוא כנגד מידתו, והוא מה שאמרו ז"ל (ר"ה יז.): "למי 
נושא עון? למי שעובר על פשע". ומי שאינו רוצה להעביר על מדותיו או אינו 
רוצה לגמול חסד – הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת-הדין. ראה 
עתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקב"ה עושה עמו שורת-הדין, 
ודוד המלך מתפלל ואומר (תהלים קמג, ב): "ואל תבא במשפט את עבדך כי 
וככל מה שירבה  יקבל חסד,   - יצדק לפניך כל חי"! אמנם העושה חסד  לא 

לעשות - כך ירבה לקבל! עכ"ל. 

בי‡ורים
97. ו˘נ˙ך ל‡כזרי. שלא יעביר את שנותיו עם מדת האכזריות. (ראה עוד 

בפירוש רש"י שם).

בתורה  עמלים 
מצילים  היו  לאמיתתה, 
ואנשים  הרבה  ילדים 
עבירה  מהרהורי  הרבה 
בזה,  וכיוצא  וכפירה 
קודשם  בשפע 
טהרה  רוח  בהשתפך 
בעל  ובסביבות  בעולם. 
תורה אמיתי הדבר ניכר 
לעינים, השפעה מרובה 
מה  הרבה,  אנשים  על 
שכל השתדלות מעשית 
לא תשיגנה, וכמו כן יש 

רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם".  
יב. חינם. לעיתים, מקורה של שנאת הלב הוא במידה המגונה של הגאוה. 
בעל מידה זו ישנא בלבבו כל אדם שלא ִיָשַמע לו לִהמשך אחרי רעיונותיו. 
היא  שכן  חינם',  'שנאת  הנקראת  היא  הגאוה,  ממקור  הנובעת  כזו  שנאה 
כלשהי,   מסיבה  נגרמת  ואיננה  רצונות  ניגוד  או  תחרות  של  תוצאה  אינה 
הזולת.  של  מציאותו  עצם  את  לסבול  היכולת  מחוסר  נוצרת  היא  אלא 
השונא – ביהירותו כי רבה – אינו מוכן להכיר בכך שיש גם לחברו זכות קיום, 
ושרשאי אף הוא להביע דעה עצמאית (מכתב מאליהו ח"ב חודש אב עמ' 

.(51

ן     ֲעוו… ַבּ י  ּƒכ  ,˙ רו… ֲעב≈ י  ַבֲעל≈ כ¿ּ ים  ƒָזר ַ‡כ¿

י,  ƒנ ׁ≈̆  ˙ ƒי ַבּ ַרב  ח¿ נ∆ ם  ָנּ ƒ(יב)ח-˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ 105

יל  ƒב ׁ¿̆ ּƒָלם ב ˙ ָלעו… ‡ו… ָבּ  ˙ ָעֻנּיו… ר¿ ֻפּ ָכל  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ  ,˙ רו… ֲעב≈

ין  ≈‡ ,‰ ן 106ַחָלּ ֲעוו… ם: ַבּ לו… ָּׁ̆ ם ַ‰ י‰∆ ֲעל≈

ּטּול  ּƒב ן  ֲעוו… ַבּ ס.  ֻכָנּ מ¿ ּƒ107ב ָרָכ‰  ב¿ּ

ם              ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ  ,˙ רו… ׂ ¿̆ ּוַמַע רּוָמ‰  ּ¿̇

ין  ּ ƒ„‰ַ ּנּוי  ƒ109ע ן  ֲעוו… ַבּ ים.  ƒר ָ̂ ע¡ 108נ∆

בי‡ורים
105. ˘נ‡˙ חנם. שנאה ללא סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
חנם).                   שנאת  ד"ה  לב:  שבת  (רש"י  שונאו  כן  פי  על  ואף  לשונאו,  מותר 
היין  באוצרות  במכונס.   .107 העיסה.  מן  חלה  מפרישים  שאין  חל‰.   .106
ומטר.              טל  מלהוריד  נעˆרים.   .108 מתמעטים).  האוצרות  (כלומר,  והשמן 
109. ענוי ‰„ין וכו'. עינוי הדין – השהיית מתן פסק הדין על ידי השופטים 
שלא לצורך ולאחר שכבר הוברר להם הדין, דבר הגורם סבל מיותר לנידון. 
עיוות הדין – מתן פסק דין מעוות במזיד. קלקול הדין – מתן פסק דין מוטעה 

מתוך שאינם מתונים לעיין בו כל צרכו. 

ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ‡ּו  ָחט¿ ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ּוב¿  .˙ רו… ּ„ו…

ָעָליו  נּו,  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ מ… ָעַמ„  ל,  ∆‚ ע≈ ָבּ

כ…ר  "ז¿ ָ‡ַמר:  101ו¿  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ם,  לו… ָּׁ̆ ‰ַ

יָך"  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ָח˜ ּול¿ ¿̂ ƒי ָרָ‰ם ל¿ ַ‡ב¿ ל¿

ָר‰  "ָזכ¿ ל…מ…‰  ׁ¿̆ 102 ן  כ≈ ו¿ י‚)  לב,  (˘ם 

מב)  ו,  („‰"ב  ָך"  ּ ∆„ ַעב¿ י„  ƒו ּ„ָ י  ≈„ ַחס¿ ל¿

ם  ָכל יו… ים ב¿ּ ƒיר ּƒכ ן ָ‡נּו 103ַמז¿ כ≈ ַנֲענּו. ו¿ ו¿

ין  ≈‡ ׁ∆̆ (י‡) ַ„ע,  ּ≈̇ ן  ָלכ≈  .˙ ָ‡בו… כּו˙  104ז¿

‡כזרים  ˘‡ין  י‡. 
ומצינו  כבעלי-עבירו˙. 
ידי  על  שאדם  בחז"ל 
על  אף  משפיע  מעשיו 
ובין  לטוב  בין  אחרים 
שכתב  וכמו  למוטב. 
סו  (פרק  'חרדים'  בספר 
ונפש  "הואיל  יג):  סעיף 
אחד  עצם  ישראל  כל 
נפש",  "שבעים  שנאמר 
 - נפשו  אדם  בהצדיק 
בכל ישראל יעשה רושם 
כל  ויתהללו  יצדקו  ובו 

זרע ישראל, וכן בהחטיא נפשו - בכל ישראל יעשה רושם, לכן תתעורר נפשך 
בכוונה גדולה לשוב בתשובה". 

בדברי   - סביבתו  על  חכם  תלמיד  של  ההשפעה  מידת  על   - מצינו  כן  כמו 
מתחלקים  האדם  שאברי  "כשם  ס"ב):  ח"ג  אגרות'  ('קובץ  החזו"א 
לפעולותיהם, עין רואה ואוזן שומעת, וידים עסקניות, כן העם כולו הוא כגוף 
אחד ואישים נפרדים בו, וכל איש צריך למלא את תעודתו. ואם היו בני תורה 

בי‡ורים
לפני  (ל.) מבואר שמשה אמר כמה תפלות  וכו'. במסכת שבת  ו‡מר   .101
לבסוף  ורק  תפילותיו.  בכל  נענה  ולא  ישראל,  בני  את  ישמיד  שלא  הקב"ה 
זכות האבות, נענה הקב"ה  וגו', פסוק המזכיר את  "זכור לאברהם"  כשאמר 
שם).                  שפ"א  (עיין  כן  לפני  דבר  כאשר  העם  השמדת  על  שוב  דבר  ולא 
102. ˘למ‰. כשבנה שלמה את בית המקדש, בקש להכניס את הארון לבית 
קדשי הקדשים. דבקו השערים זה בזה ולא יכלו לפתוח אותם כדי להכניס את 
הארון. אמר שלמה עשרים וארבעה רננות (-לשונות של תפילה, כגון רינה, 
את  ואמר  פתח  השערים.  שיפתחו   – נענה  ולא  בתפילתו)  תפילה,  תחינה, 
דוד  לחסדי  "זכרה  שאמר  כיון  נענה,  לא  ועדיין  וגו',  שערים"  "שאו  הפסוק 
בתפילה.  מזכירים.   .103 שם).  (שבת,  השערים  ונפתחו  נענה  מיד  עבדך", 

104. זכו˙ ‡בו˙. וזוכר חסדי אבות וכו'.

 ‰˜„ˆ י˙ן  ‰עני  ‚ם  י„. 
במסכת  כנאמר  מעט. 
עני  "אפילו  (ז:):  גיטין 
הצדקה  מן  המתפרנס 
ובשו"ע  צדקה".  יעשה 
ס"א)  רמח  סי'  (יור"ד 
צדקה  שנתינת  מבואר, 
המתפרנס  עני  ידי  על 
הצדקה,  מן  הוא  אף 
משורת  לפנים  אינה 
חיוב  היא  אלא  הדין, 
גמור (וראה שם בש"ך).

עוד נאמר בגמרא (שם), 
שהנותן צדקה אף על פי 
שהוא עצמו עני – "שוב 
סימני  לו  מראין  אין 
מן  כלומר,  עניות", 
אותו  יחלצו  השמים 

מעניו. כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות (מהרש"א).   

כּו˙  ז¿ ƒּוב  , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ ָכל  ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒב ַ‰ּטו…

 ׁ̆ ּ ָסם - ַ‰י≈ נ¿ ַפר¿ ָלם ּומ¿ יב ָלעו… ƒיט ‰ּו‡ מ≈

י  ƒָענ ∆‰ ם  (י„)ַ‚ּ ז…ּ‡˙?!  ƒמ ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

‰ּו‡  ּלּו  ƒַוֲ‡פ ַעט,  מ¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒי

ָכרו…  ׂ ¿̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ‰ַ ן  ƒמ ס  נ≈ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒמ

ּלו…  ּׁ∆̆ ƒמ ַעט  ַ‰מ¿ּ י  ּƒכ ל,  ֻכָפּ ּומ¿ פּול  ָכּ

ן  כ≈ ו¿ יר.  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ל  ׁ∆̆  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ מו…  כ¿ּ ּוב  ׁ̆ ָח

ָח„  ינּו (מנחו˙ ˜י, ב): 112‡∆ ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿

ַב„  ל¿ ƒּוב יט,  ƒע מ¿ ַ‰ַמּ ָח„  ∆‡ ו¿  ‰ ב∆ּ ר¿ ַ‰ַמּ

ם.  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יו  ƒב‡ָ ּבו… ל¿ ƒן ל ּ ַכו≈ ּ י¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
הבאת  לענין  קי:)  (מנחות  במשנה  נאמר  הזה  הכלל  ‰מרב‰.  ‡ח„   .112

קרבנות, אבל הוא נוגע גם ללימוד התורה ולשאר מצוות.  

ן  ַוֲעוו… ין  ּ ƒ„‰ַ ˜ּול  ל¿ ƒ̃ ו¿ ין  ּ ƒ„‰ַ ּוּו˙  ƒע ו¿

 ,‰ 111ַרָבּ ָזּ‰  ƒּוב ב  ר∆ 110ח∆ ָר‰,  ו… ּ̇ ּטּול  ּƒב

ָלם (˘ב˙ לב, ב;  ‡ ָלעו… ˙ ָבּ ר∆ ּ…̂ ר ּוַב ב∆ ∆„ ו¿

ּלּו  ≈‡  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  .‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  כ≈ ו¿  (‡ ל‚, 

ים  ƒָזר ַ‡כ¿  ‰ ָמּ ≈‰ ָענּו˙  ר¿ ַ‰ֻפּ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו…

י  ׁ≈̆ ַ‡נ¿ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ָמם  ¿̂ ַע ַעל 

ים  ƒַרֲחָמנ ם  ≈‰ ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ָרם,  ּ„ו…

ָרם,  ּ„ו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ נ≈ ב¿ּ ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈

ן  ּזו… ƒנ ָלם  ָ‰עו… ל  ָכּ ׁ∆̆ (י‚) יָנן,  ƒר ַ‡מ¿ ¿„ ּƒכ

ָס‡ (ברכו˙ יז,  ן ּ„ו… יָנ‡ ב∆ּ ƒי ֲחנ ּƒכּו˙ ַרב ז¿ ּƒב

ים:  ƒר מ¿ ים ָ‰‡ו… ּ ƒי ƒּוָב‰ ָלֲענ ׁ̆ ּ¿̇  ‰ ם ז∆ ב). ַ‚ּ

ינּו  ָי„≈ ין ב¿ּ ָב‰, ֲ‰ל…‡ ‡≈ ‰ טו… ׂ ∆̆ ‰ ַנֲע מ∆ּ ַבּ

ּלּו  ≈‡ ו¿ ים.  ּ ƒי ƒָלֲענ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל ‡ּוָמ‰  מ¿

ן  ּ≈̇ ƒל ל  ָיכו… י  ּƒכ ם,  ≈‰ ל  ב∆ ∆‰ ל  ׁ∆̆ ים  ƒָבר ּ ¿„

ּיּום  ƒ̃ ּוב¿ ים  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂

 ˙„ַ ֲעבו… ַבּ ר  ָזּ‰≈ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

נזון  ‰עולם  ˘כל  י‚. 
בן  חנינ‡  רבי  בזכו˙ 
הוא  הצדיק  „וס‡. 
הצינור להמשיך השפע, 
יא):  (י  במשלי  כנאמר 
ירעו  צדיק  "שפתי 
רש"י:  ופירש  רבים". 
"שרבים אוכלים בזכותו 
ובתפלתו". ובספר 'שבט 
כתב:  לט)  (פרק  מוסר' 
"אם יש צדיק בעולם אזי 
אף על פי שאין השואל 
לעבור  מניחים  ראוי, 
בעבור  לירד  השפע 
גורם  שהצדיק  הצדיק. 
להמשיך מלמעלה שפע 
פי  על  ואף  שואל,  לכל 
וב'יוסף  ראוי".  שאינו 
להחיד"א  תהלות' 
כתב:  ה)  סה,  (תהלים 
בעולם  שהצדיק  "ידוע 
הוא כמו צינור, שבו יורד 
מלמעלה  השפע 
ישפע  וממנו  בזכותו, 
וב'חסד  העולם".  לכל 

לאברהם' (לזקנו של החיד"א, מעין רביעי נהר נז) כתב: "הצדיקים הם גומלים 
עמנו חסד, שהם דרך ותעלה וצינור להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותינו 
הגשמיות והרוחניות. והענין שאין להורדת השפע מן הבריכה העליונה, כי אם 

על ידי התעלות הרחבים והחזקים..." עכ"ד.

בי‡ורים
110. חרב. גדודי מלחמה. 111. רב‰. מתרבה. 
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ארגון "ארחות יושר"
 

שר  מרן  של  בהכוונתו  נוסד 

התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 

לימוד        את  להנחיל  במטרה 

העם,  שכבות  כל  בקרב  המוסר 

ובכוללי  התורה  בשיעורי 

החינוך  במוסדות  האברכים, 

ובשיעורים לנשים. בכדי להגשים 

פעילות  מתקיימת  זו,  מטרה 

מגוונת בתחומים שונים.

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר“ח קניבסקי שליט“א



המדרש  בבית  העוסקים  שיעורים,  מגידי  רבנים  עשרות 

בהכנת השיעורים בדף היומי ובסוגיות העיוניות הנלמדות 

על ידם – המה "נושאי הדגל" ליישום תכנית הפצת לימוד 

לימוד  יושר", ע"י  היוצר של ארגון "ארחות  המוסר מבית 

בצוותא בסוף השיעור בספרי המוסר היו"ל על ידינו. 

בכוללי  מוסר  סדרי  לקביעת  מיוחדת  תכנית  הוקמה 

האברכים בצמוד לסדרי הלימוד הקבועים, עם מתן שכרה 

חשיבות    להחדיר  בכדי  וזאת  חודשית,  מילגה   – בצידה 

העסק בספרי היראה ותיקון המידות באופן מיוחד לעמלי 

תורה.

בספרות  ובהבנה  בידע  ניחונו  אשר  מופלגים,  ת"ח  צוות 

בעריכה  מוסר  ספרי  הוצאת  על  שוקד  לענפיה,  התורנית 

מדורי  הינם  הכותרת  גולת  עיניים.  ומאירת  חדשה 

מגדולי  בפנינים  המעוטרים  וה"עיונים",  ה"ביאורים" 

בצורת   – וזאת  העורכים.  מאת  נופך  בתוספת  הדורות, 

יומי  לימוד  סדר  פי  על  חלוקה  עם  חודשיות  חוברות 

בכוללים,  התורה,  בשיעורי  עותקים  באלפי  המופצות 

בישיבות, בתלמודי תורה ובבתי הכנסת.

שיעור 
בביה"ח בלינסון

שיעור 
בביה"כ הגדול ב"ב 

תורה  בתלמודי  הלימודים  בתכניות  מוסר  שיעורי  שילוב 

בכל הארץ, לעידוד לימוד המוסר מגיל צעיר בצורה נוחה 

זה  מלימוד  ההשפעה  ניצני  ניכרים  עתה  כבר  ונעימה. 

פירות  להצמיח  וסופה  השנים,  עם  ותגבר  תלך  שבוודאי 

נאים אשר יתהללו בהם כל רואיהם.

בעסקנו במלאכת הקודש, מעלים אנו על נס את דמותה של 

הרבנית הצדקנית הדגולה מרת בת שבע קניבסקי ע"ה, אשר 

הגדולה  ובאהבתה  ישראל,  ובנות  לנשי  הייתה תל תלפיות 

הרעיפה על ראשן טללי תחיה והעמידתן בקרן אורה. לזכרה 

הקמנו רשת שיעורי תורה לנשים הנושאות את שמה בגאון, 

בנות  בקירוב  המפוארת  מורשתה  את  להמשיך  מנת  על 

ישראל, לחיזוק ביראת שמיים, צניעות ומידות טובות.

במאות שיעורי התורה הנלמדים בפריסה ארצית רחבה הגדלה 

השיעורים,  מגידי  טובי  ידי  על  נמסרים  אשר  ליום,  מיום 

 - וקולחת  בהירה  ובהסברה  ובעיון,  בבקיאות  המצטיינים 

שילבנו את לימוד המוסר בסוף השיעור, בו לומדים בצוותא 

מתוך חוברות "ארחות המוסר" וזוכים בשל כך לתוספת מילגה 

אשר  שליט"א,  לרבנים  ועידוד  תמריץ  המהווה  חודשית 

מדווחים במשוב על רצף הלימודים, ההתקדמות והעקביות. 

שיעור 
בביה"כ הגדול ת"א

שיעור 
בביה"כ  ראשל"צ  




