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  [טז]

א ִתְרֶאה ֶאת ׁשוֹר ָאִחי אוֹ ֶאת ֵׂשיוֹ ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ) ב-כב, א(

:ֵמהֶ  א ְיַדְעּתוֹ  ם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי א ָקרוֹב ָאִחי ֵאֶלי ְו ְוִאם 

                                                 
א כתוב דבפסוק  ,ליישב מהו שינויי הלשון בכתובים ,תוכן דבריו[טז]  1

ובפסוק ב כתוב  כפל בהשבה וכתב לאחיך, ,"השב תשיבם לאחיך"

ומדוע באמת כפל בפסוק א  ולא כתוב לאחיך. ,השבה אחת "והשבתו לו"

  בהשבה.

שאמרו בש"ס (בבא קמא נז, א) דהטעם שכפלה תורה ומבאר על פי מה 

 .ואין צריך דעת בעלים ,דבאה תורה ללמד דסגי בהשבה כל דהו ,בהשבה

הגנבה או החזיר את  אם ,מריםוגזלן ושגנב ודבכל ההשבות של  ,פירוש

 ,הוי השבה לא ,לחצירו של הנגנב הנגזל או המפקידהגזלה או הדבר הנפקד 

, אבל הוא באחריותו ל זמן שלא הודיע לבעליםדכ .וחייב באחריות הדבר

וסגי בזה שמניח  ,אין צורך להודיע לבעלים שהחזיר לחצרו במוצא מציאה

ללמד  ,לכן כפלה תורה בהשבה ,ובזה הוי השבה ,את האבדה בחצרו

בגנב גזלן ושומר כיון ש ,והטעם בזה .שבהשבה כל דהו מקיים מצות השבה

אבל מוצא מציאה  ,יך השבה מעליאלכן צר ,הוא חייב את עצמו בהשבה

סגי בהשבה כל דהו לחצרו של  ,דבעל כורחו חייבה אותו תורה להשיב

ונפטר מאחריות  ובזה מקיים מצוות השבה ,הנאבד ואין צריך להודיעו

  .האבידה

 ,אם כן מדוע בפסוק ב כתוב רק השבה אחת ,ולפי זה לכאורה תגדל התמיה

 ובפסוק א כתוב ,לא כתוב אחיך מדוע ,ועוד .ומשמע דצריך דעת בעלים

  ".אחיך"

כל דבר ) "ב ,בבא מציעא כחדתנן במשנה (הא על פי  ,ומבאר המשך חכמה

ימכר. שנאמר  -יעשה ויאכל, ודבר שאין עושה ואוכל  -שעושה ואוכל 

רבי טרפון אומר:  ,אה היאך תשיבנו לו. מה יהא בדמיםר -והשבותו לו 

חריותן. רבי עקיבא אומר: לא ישתמש בהן, לפיכך אם אבדו חייב בא

  ." ע"כישתמש בהן, לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן

ובא הכתוב ללמד  ,דלכאורה הוא מיותר ,הנה למדו חז"ל מהא דכתיב "לו"

לא יתן לו לאכול הרבה שאם מצא עגל  ,שיעשה השבה שמתאימה "לו"

אלא  ,יולבעל הווההוצאות על העגל יפסידו ,כיון שעושה ואינו אוכל ,זמן

לפיכך  ,יכול להניחו ,ה ואוכלשאבל דבר שעו ,ימכרנו ויניח את המעות

  שיעשה השבה שמתאימה "לו". ,כתיב "לו"

  ַוֲהֵׁשֹבתוֹ לוֹ:ַוֲאַסְפּתוֹ ֶאל ּתוֹ ֵּביֶת ְוָהָיה ִעְּמ ַעד ְּדֹרׁש ָאִחי ֹאתוֹ 

  האם צריך להודיע לבעלים שהניח האבדה או דמיה בחצרו

 ןדאמר כול ,1עזרכדרבי אלהשב תשיבם לאחיך. ל) ב-(כב, א

 ,ופסוק ב איירי שמשיב דמיה ,לפי זה פסוק א איירי שמשיב האבידה עצמה

דבקרא קמא שמשיב  .אם כן מיושב היטב ומדוקדק שינויי לשונות הכתובים

כיון שמחזיר את האבידה בעצמה  ,דעת בעלים האבידה עצמה אין צריך

שהרי  ,שזה הוא שנאבד הוא הבהמה שנמצאתבודאי יכירנה  ,לחצר האובד

 יכירנהבמקום המשתמר וכשיראנה בחצרו  ,בטח דעתו על אבידתו כל הזמן

 ,שמכירה ודעתו עליה ,וב לכתוב "לאחיך"תלכן דקדק הכ שהיא שנאבדה,

ודי בהשבה כל דהו בלא  ,דעת בעלים דלכן אין צריך ,ולכן כפל בהשבה

  .דעת בעלים

דצריך דעת בעלים בהשבת  ,ב איירי בהשבת מעות האבידהאבל פסוק 

דבאמת צריך  ,לכן לא כפל הכתוב בהשבה ,מעות אבידה מהטעמים דלהלן

ולכן דקדק  ,ובעינן השבה מעליה ,דעת בעלים בהשבת מעות האבדה

איירי במשיב האבידה עצמה כיון דלא  ,הכתוב לכתוב "לו" ולא אחיך

"לו" שיעשה השבה  שהרי כתוב ,אלא במעות האבידה ,שאחיך מכירה

  .שמתאימה "לו" והיינו דמי העגל

דהנה נחלקו רבי טרפון  ,והטעם שכשמשיב דמי האבידה צריך דעת בעלים

ולרבי  ,(ומובא לעיל)ורבי עקיבא אם מותר להשתמש במעות האבידה 

 ,בתוס' (כט, א ד"ה והוי שואל) דחייב באונסיןטרפון דינו כלווה כמבואר 

אלא אף לרבי  ,לפיכך פשיטא דצריך דעת בעלים כדין לוה המשיב ההלואה

כיון שנאבד לו עגל  ,מכל מקום ,ב באונסיןיעקיבא דאינו כלוה ואינו חי

לפיכך צריך  ,מנין ידע האובד שהם דמי אבדתו ,וכדו' ומוצא בחצירו מעות

ועכשיו מיושב ככפתור בפרח לשון  ,מי אבדתוהמוצא להודיעו שהם ד

, שדעתו עליה בודאי יכירנה דה עצמה "לאחיך"ידבמשיב האב ,הכתובים

וכתב  ,בהשבה תובפל הככלפיכך  ,כל דהו בלא דעת בעליםסגי בהשבה 

לכן  ,דעת בעלים , בעינןאבל בפסוק ב דאיירי בהשבת דמי האבדה ",אחיך"

דאיירי  ,אלא כתב "לו" ,דאינו מכירם ",אחיך"ולא כתב  ,לא כפל בהשבה

  שמתאימה לו דהיינו דמי האבידה.בהשבה 

שקדם למשך חכמה בזה.  [וחידוש גדול הוא להלכה, ולא מצאתי מי

 ,וכתב ,(רסז, א בירור הלכה ס"ק ב) הביא דבריו להלכה ובמשפט האבדה

אלא אם כן היורשין יודעים  ,דלפי זה אם משיב ליורשין צריך דעת בעלים
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בתה בהן התורה ידה, שריחוץ מהשבת אב צריכים דעת בעלים

. פירוש, כיון שנאבד מאחיך, בטח (בבא קמא נז, א) השבות הרבה

צרו במקום דמינטר, היה לו תיכף דעתו עליו תמיד, וכיון דהוא בח

 ,בידהלראותו ולהכיר בו, כי זה שנאבד זה שנמצא, ודי למשיב א

ואספתו אל תוך  'כוואם לא קרוב  .דרחמנא רמיא עליה בעל כרחו

שלא יאכיל עגל, רק  ,אליו ראה איך תשיבנו ,ביתך והשבותו לו

ון טרפ ביאם כן לר ,קח אצלו המעות (בבא מציעא כח, ב)ימכרנו וי

(שם) דסבר דישתמש בהן, ובאונס אם אבדו חייב עליהן, דהוי 

(כט, א ד"ה והוי  פירשו תוספות שםכלוה על המעות כמו ש

עקיבא דסבר דלא  ביאלא אף לר ,, ודאי דצריך דעתשואל)

ישתמש בהן, מכל מקום מהיכי תיתי ירגיש האובד בהמעות 

, בזה מעותשהונחו בביתו, כיון דנאבדו ממנו בעלי חיים והחזיר 

, דפעם אח לכן כתוב והשבותו לו ,לכולי עלמא צריך דעת בעלים

  .2ודו"ק כמו כל השבות שצריך דעת בעלים.

                                                 

ל האבידה. עכת"ד. אלא דלפי דברי המשך חכמה דכתיב אחיך, משמע ע

  דלעולם דוקא לאחיו אין צריך דעת בעלים].
אין צריך להודיע  ,עצמהבדה יתמצית דבריו: אם משיב את האב 2

 ,שבודאי יכירוה וסגי להניחה בחצרו או ברשותוכיון  ,לבעלים

לבעלים צריך להודיע  ,אבל כשמשיב דמי האבדה שאינו מכירם

ואין צריך לומר למ"ד דהוא כלווה  ,שהשיב דמי האבדה לרשותו

  בודאי צריך להודיע כדין לווה. ,על דמיה

   

 ז]י[

(בבא א. מה המקור בתורה שצריך להכריז על אבדה  :לבאר דבריותוכן  3

א ָקרֹוב ָאִחי"מציעא כז, א) ב. מה הוא אריכות הלשון  א ְוִאם   ֵאֶלי ְו

א ְיַדְעּתוֹ די לכתוב ' ,"ְיַדְעּתוֹ  '. ג. הא דכתיב בתורה שור חמור שה ְוִאם 

הוה אמינא דמחזירין רק  ,דאי כתב רק שמלה ,(שם) רבא אמר ,ושמלה

ומסיק  ,קא משמע לן חמור שמחזירים גם בסימני אוכף ,בסימני השמלה

תיו. ולכתוב רחמנא שור, לגיזו -דאפילו לגיזת זנבו, ושה  -שור הש"ס "

אלא אמר רבא: שה דאבידה  ,לגיזת זנבו, וכל שכן שה לגיזותיודאפילו 

ושה מלמד  ,דשור מלמד שמחזיר אפילו גיזת זנבוופירש רש"י  ." ע"כקשיא

 ונלמד מקל וחומר ,דיכתוב רק שור ,ופריך הש"ס .שמחזיר אפילו גיזותיו

ועל  .וחומר שמחזיר גיזותיוקל  ,גיזת זנבו שהיא מעטשאם מחזיר  לגיזה,

 

  [יז]

א ִתְרֶאה ֶאת ׁשוֹר ָאִחי אוֹ ֶאת ֵׂשיוֹ ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ) ב-כב, א(

:ֵמהֶ  א ָקרוֹב ָאִחי  ם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי א ְיַדְעּתוֹ ְוִאם  ֵאֶלי ְו

  ַוֲאַסְפּתוֹ ֶאל ּתוֹ ֵּביֶת ְוָהָיה ִעְּמ ַעד ְּדֹרׁש ָאִחי ֹאתוֹ ַוֲהֵׁשֹבתוֹ לוֹ:

  ומדוע כתוב שה לגיזותיו ,מה המקור בתורה שצריך להכריז על אבידה

, 3. פירוש'כואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ב) ו-כב, א(

ן אם קרוב יך להכריז על האבידה, ולכדהתורה מלמדת אותנו שצר

רק אם לא קרוב אחיך ולא שמע  ,הוא, הלא יודע מההכרזה

לא ידעתו, ומזה  מההכרזה, ואספתו אל תוך ביתך, שמתוך כך

, (בבא מציעא כז, א) ולכן כתב שה לגיזותיו ,למדנו דין הכרזה

 ,כיל, מוכר גיזותיו ומאכיל את השהפירוש שאם אין לו מה להא

לנו שאין צריך לתת ראשית הגז לכהן, ולא אזלינן בתר ומלמד 

דלא הלכו בממון אחר הרוב, אף  ,דישראל הוי רובא בעלמא ,רובא

חיים, ואימור הבעל שאין לו תובעין כמו ראשית הגז או הזרוע והל

זה בא המשך  .יש תירוץ ,והנה בכל מקום דכתיב קשיא .זה אמרו דשה קשיא

  .חכמה לבאר

ובפסוק ב כתוב שאם אחיך  ,דהנה בפסוק א כתוב שצריך להשיב ,ומבאר

, אינך יודע של מי האבדהמחמת שאינו קרוב מזה לומדים ש ,לא קרוב כו'

ועל  ,כל הקרובים אליך ישמעו ההכרזהו ,צריך להכריז עליהש שמע מינא

 ,ישמע את ההכרזהאז לא  ,אבל אם אחיך אינו קרוב ,קיים השבתותידי זה ת

 ,מזה ילפינן שצריך להכריז ,לכן תאספו לבתיך ,ולכן לא תדע מי הוא

  ב. ומיושב דקדוק א,

דזה ילפינן קל  ,אין הכונה שצריך להשיב גיזותיו ,והא דכתיב שה לגיזותיו

ותצטרך אלא בא ללמד שכשתאספו לביתך  ,גיזת זנבו דשורוחומר מ

ולא תחשוש מחיוב ראשית  ,תמכור את כל גיזותיו בשביל מאכלו ,להאכילו

 ,](חולין קלה, א) בראשית הגז ותשחייב יחד, [אפילו מצא חמש רחלות ,הגז

כיון דיש  ,מכל מקום ,דאף על פי שרובא ישראל נינהו דחייבין בראשית הגז

אין הולכין  ,ושמא בעליה הוא כהן ,שפטורים מראשית הגזנים מיעוט כה

 שראשית הגז דהוא ממוןואף על פי  .לחייב בראשית הגז בממון אחר הרוב

והוה  ,דיכולים הבעלים לומר לו אתן לכהן אחר ,שאין לו תובעיםכהנים 

מתנות שבכורות (ה, ג) בר שמח מבואר באוו ,דכיון דאין לו לובעים ,אמינא

 ,הוי ממונו של ישראל לפני תפיסת כהן ,שהוא ממון שאין לו תובעיםכהונה 

קא הוי ממון ישראל אפילו אם בעליה כהן, ויתחייב בראשית הגז, אם כן 

, לכן אין הולכין אחר הרוב ,שאפילו בממון שאין לו תובעים לן, משמע

 . בס"ד ב כל הדקדוקיםשומיו כתוב שה,
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לכן והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, ואינך צריך  ,אבידה הוא כהן

  .4. ודו"קבזה (ה, ג) בכורותליתן לכהן. ויעויין אור שמח הלכות 

 

  ]יח[

א ִתְרֶאה ֶאת ׁשוֹר ָאִחי אוֹ ֶאת ֵׂשיוֹ ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ) א( - )כב(

 : א  (ב)ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי א ָקרוֹב ָאִחי ֵאֶלי ְו ְוִאם 

ַעד ְּדֹרׁש ָאִחי ֹאתוֹ  ְיַדְעּתוֹ ַוֲאַסְפּתוֹ ֶאל ּתוֹ ֵּביֶת ְוָהָיה ִעְּמ

ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרוֹ ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתוֹ ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה  (ג)ַוֲהֵׁשֹבתוֹ לוֹ: 

א תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:   ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחי ֲאֶׁשר ֹּתאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה 

  מחלקת התורה בין שור ושה לחמור ושלמהמדוע 

ר עובד ושה רק שו ,יזונו 5. ומיכו' ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך

והא איכא מעשר בקר וצאן דמחויב להפריש, ואימור  ן,גוזז ואוכלי

                                                 
מדכתיב "ואם  ,על אבידהתמצית דבריו: המקור שצריך הכרזה  4

ובא ללמד שמחמת שהוא רחוק  ,דנראה מיותר ,לא קרוב אחיך"

וזה המקור  .ולכן אינך יודע מי הוא ,לא שמע את ההכרזה

 ל למכור גיזותיו למאכל השה,שיכו ,בא ללמד ,ושהלהכרזה. 

ואין הולכין בממון  ,דדלמא בעליה כהן ,ואינו חייב בראשית הגז

  ל הוא.אחר הרוב לומר שישרא

   

 ]יח[

תוכן דבריו, דהנה אף על פי שמבואר בבבא מציעא (כז, א) מדוע כתבה  5

מה בא [ולעיל פיסקא יז מבאר המשך חכמה  ,תורה שמלה חמור שור ושה

מדוע התורה מחלקת  ,צריך ביאורסדר הכתובים  ,מכל מקום ,ללמד שה]

ובפסוק ג חמור  ,דבפסוק א כתוב שור ושה ,לחמור ושמלהשור ושה בין 

ועל  ,שמלה חמור שור ושהוהיה לכתוב בפסוק א  ,והרי דינם שוה ,ושמלה

  .זה לכתוב דין ואספתו אל ביתך כו'

דחייבים להפריש  ,ודשהם קששור ושה יש חשש בד ,המשך חכמהומבאר 

והרי צריך הוא לעבוד עם  ,ה ועבודהזיומעשר אסור בג ,מעשר משור ושה

עבודה ל את השורמשכיר שדהיינו  ,השור כדי שיהיה לו מנין להאכילו

שמא מעשר  ,והוה אמינא דאסור ,וכן את השה לגיזותיו ,ובשכר מאכילו

מכות כא, ב. ( והעובד והגוזז לוקה ,בהמה הם דאוסרים בגזיה ועבודה

 , קא משמע לן תורה)כה, אא, ז בכורות ם מעילה "טו, ב רמבבכורות 

 ,)כח, א ועוד בהרבה מקומותברכות (מרובא פריש  דכל דפריש ,דמותר

טו, ב מכות כא, ב. בכורות ( והעובד והגוזז לוקה ,דהן של מעשר

 רק דכל דפריש מרובא פריש ,)כה, אא, ז בכורות ם מעילה "רמב

לכן מפסיק בין בעלי  ,וחולין הם )ומותכח, א ובעוד מקברכות (

ג), דבהו ליכא למיחש דשל  חיים, וכייל חמור ושלמה (פסוק

  .6ודו"ק .ןהקדש ה

 

  ][יט

א ִתְרֶאה ֶאת ֲחמוֹר ָאִחי אוֹ ׁשוֹרוֹ ֹנְפִלים ַּבֶּדֶר ְוִהְתַעַּלְמָּת  )כב, ד(

  ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמוֹ:

  מותר לשנוא בעל עבירההאם 

(שמות כג, ד) כתיב  7ובמשפטים 'כוור אחיך ד) לא תראה חמכב, (

  .של חוליןדותולין 

דבחמור ושלמה אין  ,ושלמהלחמור  מחלק הכתוב בין שור ושהלפיכך 

שפטר חמור אסור בהנאה עד שיפדה שאף על פי [ ,לחשוש דשל הקדש הן

מכל  ,)חיורה דעה שכא,  ט, ב בכורות( דקיימא לן כרבי יהודה ,אותו בשה

דמצותה לפני עריפה  ,אין לחשוש שלא פדהו ולא קיים מצוות פדייהמקום 

אבל במעשר בהמה יש לחשוש שהפריש וממתין להעלות  ,)ג, אבכורות י(

היטב מדוע ומיושב  ].לכן יש לחשוש דשל הקדש הן  ,לירושלים להקריב

  מחלקת התורה בין שור ושה לחמור ושלמה.

כיון  ,התורה מחלקת בין שור ושה לחמור ושלמה :דבריותמצית  6

והרי  ,רין בגיזה ועבודהוסוא ,של מעשר הןדדבשור ושה יש חשש 

לגוז הצאן כדי כן ו ,צריך לעבוד עם השור כדי להשתכר ולהאכילו

 ,רישל דכל דפריש מרובא פ"קמ ,והוה אמינא דאסור ,ילולהאכ

  אבל בחמור ושלמה אין חשש כלל.

   

 ]טי[

א ִתְרֶאה ֶאת " דכתיב ,כאן כתוב אחיךמדוע  ,ליישב תוכן דבריו ]יט[ 7

בפרשת ו ,"ָּת ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמוֹ ֲחמֹור ָאִחי אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶר ְוִהְתַעַּלְמ 

ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹׂשַנֲא ֹרֵבץ " , דכתיבשונאךכתוב  )ה,כגשמות ( משפטים

  ."ֲעֹזב לֹו ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמוֹ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת מֵ 

 ,דהרואה בחבירו שעבר עבירה )קיג, ב(שאמרו בפסחים מה על פי ומבאר 

מכל מקום  ,דעד אחד אינו נאמן ,אחד דאסור להעיד בבית דין עליו עדוהוא 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

, הא משום דבערבי פסחים (קיג, ב) אמר מי שרי לשנויי ,8אויבך

ומוקי לה בראה  ,לא תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא יט, יז( כתיב

גוי וזה היה קודם העגל אשר היו כולם ממלכת  ,בו שעבר עבירה

לא כן אחרי כל  ,ה שרי לשנויי אם ראה בו עבירהוקדוש, אז ה

ר נכשלו בעונות, אם יראה אדם בחבירו חטא, אם המסות אש

פקפוקים, זה בפרט זה יפשפש במעשיו ימצא כמה מכשולים ו

רק מי שהוא בעצמו סר  ,לכן אסור לשנוא איש כזה ,וזה בפרט זה

אבל קשה למצוא כמותו, ועל זה אמרו  ,מרע וצדיק תמים בדרכיו

  .9אחיך לכן כתיב ,, ב) ראיתי בני עליה והמה מועטים(סוכה מה

 

  

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

 ,"חמור שנאך"דכתיב  ,יה מההיא קראס רא"ומביא הש ,מותר לשנאותו

 ,לא תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא יט, יז(שנוא ישראל דכתיב לוהרי אסור 

ואינו  ,כולם שונאים אותואם כן ד ,עדים שעשה עבירה שני ואין לומר דראו

 ,ה עבירההוא לבד ראה שעש דרק אלא על כורחך ,"שונאך"נקרא חמור 

  .ועל זה כתיב שונאך ,לכן רק הוא שראה אותו מותר לשנותוו

הוא  ,שעשה עבירההמשך חכמה דהטעם שמותר לשנוא ישראל על באר ומ

דאז שנאתו היא לשם ה' מחמת קנאת ה'  ,רק עם הרואה נקי מכל חטא

 .או עבר עבירה במזיד ,ואין לו כל נגיעה אישית בזה שחבירו נכשל ,צבאות

אפילו שלא היה  ,ו נקי מכל חטאינוא עליה אבל כשהרואה בעצמו אינו בן

הוא ירא ששאפילו  ,אסור לו לשנאותו ,מכל מקום ,גדולה כזו עושה עבירה

לכן רק  ופקפוקים, במעשיו ימצא כל מיני מכשוליםאם יפשפש היטב  ,ה'

  .שעשה עבירה הבן עליה מותר לשנוא ישראל על שרא

לפני  פרשת משפטים נאמרב הפסוק דהנה ,פי זה יתיישב ככפתור ופרחעל ו

 ,לפיכך היה מותר לשנוא ישראל ,גוי קדושלכת מוהיו מ ,את העגל שעשו

אל כלל  ה דבר"נו עאבל בחומש דברים שמשה רבי ,שה חטאאם ראה שע

אז כבר היו בני עליה  ,פני ה'לבה היה זה לאחר שחטאו כל כך הר ,ישראל

 "אחיך" הלפיכך כתוב בתור ,שמעשיהם נקיים מכל רבב ,רק מועטים

דאי אפשר לשנוא רק  ,עבירה צריך לאוהבו כאחיו הלו שראית שעששאפי

ס מותר "[ומה שאמרו בש )סוכה מה, ב( ומועטים הם ,אם הרואה מבני עליה

  .ולא לסתם אנשים] ,אמוריים שאמרו זאתהכ ,והיינו רק בני עליה ,לשנאותו

ִּכי ִתְפַּגע " )ד ,כגשמות (הפסוק זכיתי להבין מדוע נקט המשך חכמה לא  8

ולא נקט  ,בת אבידהשהדאיירי ב ,"ֹּתֶעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לוֹ ׁשֹור ֹאִיְב אֹו ֲחֹמרֹו 

ֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹׂשנַ "דכתיב  )השמות כג, (הבא הפסוק 

 ,והרי הפסוק כאן שמביא הוא בדין טעינה ,"ֲעֹזב לֹו ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמוֹ ְוָחַדְלָּת מֵ 

 )קיג, ב(פסחים ס "מרו בשועל פסוק זה א ,והפסוק ה גם איירי בדין טעינה

וצריך  ,לומר שהוא טעות סופרוקשה  .דאיירי משונא שראה שעשה עבירה

 ע."יבך. וצתחת או "שונאך"ות להי
אף על פי  ,רה חמורהאם ראה ישראל שעשה עבי :דבריותמצית  9

ימצא כמה  ,הרואה יפשפש במעשיושהרי אם  ,תואסור לשנואכן 

לפיכך אינו ראוי לשנוא את אחיו  ,מכשולים ופקפוקים במעשיו

אלא אם  ,שהרי הוא בעצמו מלא פשעים וחטאים ,שעבר עבירה

 ובזה מיושב מדוע .והרי מועטים הם ,הרואה הוא בן עליה

שהיו בני דהיה מותר לשנוא  ,"שונאך"כתוב  משפטיםבפרשת 

  .במשנה תורה כאן מה שאין כן ,עליה

   

 


