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הוא, וממילא מי שאוהב את הקב”ה אהבה שלמה בהכרח שיגיע מזה לידי אהבת ישראל. 
ואדם שרוצה למדוד בקנה מידה את אהבת ה’ שיש בקרבו, הרי הקנה מידה של זה הוא 
אהבת ישראל, כפי כמה שהוא מרגיש שיש בקרבו אהבת ישראל, כך בדיוק מידה במידה יש 

אצלו אהבת ה’. שאהבת ה’ מביא לידי אהבת ישראל, ואהבת ישראל מביא לידי אהבת ה’.
והסברא הפשוטה בזה היא, שהרי להבדיל כאשר אדם אוהב את חברו הרי ככל שהאהבה 
שביניהם היא יותר שלימה וחזקה, כך היא תמשיך ותתפשט גם ליוצאי חלציו של חברו. 
שאם הוא אוהב את חברו אהבה אמיתית וחזקה, הרי האהבה הזו תחייב אותו ותביא לו 
שבהכרח יאהב גם את בניו. ומתוך אהבת חברו יגיע לו אהבה לבניו של חברו, וזה פשוט 

ומוכרח.
ומעתה כלל ישראל שנאמר עליהם בפסוק “בנים אתם לה’ אלוקיכם”, הרי כשיש אהבת ה’ 
בהכרח שזה מחייב מביא לידי אהבת ישראל. וממילא אדם שכבר מגיע ליד אהבת ישראל 

זה מוכח על תחילה שיש לו אהבת ה’ בשלמות. ולכן זהו הקנה מידה על אהבת ה’.
וא”כ מובן מאוד שהחינוך לא הוצרך להביא גם את מצוות “ואהבת לרעך כמוך” בכלל השש 

מצוות התמידיות, שכל זה כלול ונכלל בתוך מצוות אהבת ה’.
והנה לפי המבואר שמצוות “ואהבת לרעך כמוך” בעיקרה היא גם כן מצווה שבלב, אלא 
נכלל  שזה  מאחר  התמידיות  מצוות  מהשש  נפרדת  מצווה  בתור  להדגישה  הוצרך  שלא 
במצוות אהבת ה’. א”כ כל אדם כאשר הוא חושב טוב על חברו, ותמיד דן אותו לכף זכות, 
וגם כאשר ראה בו איזה דבר חיסרון הוא משתדל לדונו לכף זכות, ואפילו אם ח”ו חברו פגע 
בו הוא משתדל למחול לו ולדונו לזכות, הרי הוא מקיים באותו שעה מצוות “ואהבת לרעך 
כמוך”. שהמצווה זו היא מצווה בלב, וככל שהאדם בלבו חושב רק טוב על חברו, הרי הוא 
מקיים את המצווה הזו כדינה והלכתה. ומי שתמיד משתדל לחשוב טוב - טוב לו בחיים, 

והוא זוכה לחיות חיים טובים ומאושרים.
“ואהבת  ומקיים בזה את מצוות  בניו  וממילא אוהב את  יתברך,  ה’  ואשרי מי שאוהב את 

לרעך כמוך”.

שיעור אהבת הבריות
ולצורך חיזוק הענין של אהבת הבריות, אעתיק מדברי האור החיים בפרשה )פסוק י”ז( על 
הפסוק “לא תשנא את אחיך בלבבך”, וכתב “עוד נראה לפרש בהעיר עוד בשיעור הנדבר, 
שהיה צריך לומר לא תשנא בלבבך את אחיך, שיגמור מקום השנאה שהתחיל לדבר בה 
ואחר כך יזכור את מי ישנא. אכן יכוין להודיע שיעור השנאה אשר ה’ מצווה עליה, שלא 
יאמר אדם שאינו קרוי שנאה אלא שנאה גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו, אבל הרחקה 
כי  לומר  אחיך  תיבת  עם  תשנא  לא  לסמוך  הכתוב  נתחכם  לזה  שנאה,  קרויה  אינה  בלב 
השערת השנאה אשר יצווה ה’ עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור זה כל שירחיקהו מלבו 

קצת הנה הוא יורד ממדרגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא”.
מבואר בדברי קודשו חידוש מפואר בביאור מצוות “ואהבת לרעך כמוך”, שדרגת האהבה 
היא בדרגה של “אח”, ואם האהבה היא קצת פחותה מדרגת אח, כבר נחשב הדבר לשנאה.

ומזככים לקבלת התורה, בואו  ימים שמטהרים  “ימי הספירה” שהם  ומעתה בימים הללו 
חברים.  וכבוד  באהבת  ונהדר  נכבד  כאשר  כמוך”,  לרעך  “ואהבת  במידת  ונתחזק  נחזק 
ובוודאי דבר זה יהיה תיקון גדול מאוד, ונזכה מכח זה לקבל את התורה בשתי ידים, ונשמח 

בתורה והתורה תשמח בנו, ונזכה לשמחה השלמה במהרה דידן כי”ר.

* * *
"קדושים תהיו - סוד ההצלחה במלחמת היצר"

"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם". )פרק 
י"ט פסוק ב'(.

יסוד ההצלחה במלחמת היצר הוא לא לפתוח לו פתח, ואפילו פתח קטן  קדושים תהיו! 
כחודו של מחט לא לפתוח, לא להתפתות במשהו.

ומדרגותיו מתחיל מפתח קטן  נופל ממעלותיו  הנפילה, שהאדם  והראשית של  ההתחלה 
שפתח ליצר.

ומצפה  וממתין  בחוץ  עומד  הוא  רובץ”,  “לפתח חטאת  בבחינת  האדם  אל  בא  הרע  היצר 
לפתח, וכאשר נפתח לו איזה פתח קטן הוא נכנס, ואז הוא מפיל ומכשיל את האדם באיזה 

דבר קל, וכאשר נופלים אפשר ח”ו ליפול וליפול עד הדיוטא התחתונה רח”ל.
ויסוד ההצלחה הוא להיות עז ועקשן ולא לתת ליצר שום פתח.

ולפתע  המלך,  בדרך  ועלה  טוב  ולמד  שהצליח  אחד  רואים  לפעמים  ידועים,  והדברים 
התחיל  לזה  והסיבה  ירידה.  עליו  ומורגש  שלשום  כתמול  איננו  שכבר  ומרגישים 

בדבר קטן וקל שנפל, וכאשר נופלים ויורדים כל דבר גורר עוד נפילה ועוד 
נפילה, עוד ניסיון ועוד ניסיון, עד שמרגיש דחוי מהיכל המלך, 

"ואהבת לרעך כמוך"
הרב אבא קליינרמן

"לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'". )פרק י"ט פסוק י"ח(.
הנה מצוות “ואהבת לרעך כמוך” היא אחת מהמצוות היסודיות והשורשיות, והתנא הק’ רבי 

עקיבא אמר עליה “זה כלל גדול בתורה - ואהבת לרעך כמוך”.

שש מצוות תמידיות
רגע  שכל  תמידיות  מצוות  ששה  שיש  כותב  החינוך  דהנה  להתפלא,  יש  לכאורה  ומעתה 
שהאדם חושב עליהם מקיים מצוות עשה, והביאור הלכה )סימן א’ סעיף א’, ד”ה הוא כלל( 
יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר  כראוי,  “הרוצה לקיים שויתי  וכתב  דבריו,  מביא את 
]בהקדמתו  החינוך  וז”ל  בספריהם,  גדולים  כמה  העתיקום  חביבותם  גודל  ומפני  החינוך, 
יפסקו מעל האדם  לא  חיובן תמידי  מצוות  תי”ח תל”ב תפ”ז[ שש  תי”ז  כ”ו  כ”ה  ובסימן 
אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצוות עשה ואין קץ למתן שכר 

המצוות, ואלו הם -
מה  כל  הוא  ורצונו  ומחפצו  הנמצאות,  כל  שהמציא  בעולם  אחד  אלוק  שיש  להאמין  א( 
שהוא עכשיו ושהיה ושיהיה לעדי עד, ושהוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו התורה. וזהו מצוות 
עשה דכתיב אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך וגו’, ופירושו תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוק 

המשגיח, שהרי הוצאתיך מארץ מצרים.
ב( שלא נאמין בשום אלוהים זולתו, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. ואפילו 
מודה שהקב”ה שולט על הכל, רק שידמה בדעתו שמסר הנהגת העולם למלאך או לכוכב, 
יאמין  אלא  פני.  על  אחרים  אלוהים  לך  יהיה  לא  על  ועובר  זרה,  בעבודה  מודה  זה  הרי 
בלתי  דבר  לעשות  כח  נברא  לשום  ואין  העולמות  בכל  ובכבודו, משגיח  בעצמו  שהקב”ה 

רצונו, ולכן נקרא הקב”ה אלוקי האלוקים.
ג( לייחדו, שנאמר שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד. ופירושו שמע ישראל ודע כי ה’ שהווה 

את הכל ברצונו והוא אלוקינו המשגיח בכל העולמות, הוא ה’ אחד בלי שום שיתוף.
ד( לאהוב המקום ברוך הוא, שנאמר ואהבת את ה’ אלהיך וגו’. וכיצד יגיע האדם לאהבה 
הוא ע”י התורה, וכדאיתא בספרי לפי שנאמר ואהבת איני יודע כיצד לאהוב את המקום, 
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך, שמתוך כך אתה מכיר את מי  ת”ל 
שאמר והיה העולם. כלומר שע”י ההתבוננות בתורה יכיר את גדולתו של הקב”ה שאין לו 
ערך ולא קץ, ותתיישב האהבה בלבו בהכרח. וענין המצווה שיראה האדם להשים כל מגמתו 
וכל מחשבתו אחר אהבת ה’ יתברך, ויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם מעושר ובנים וכבוד, 
ידיעה  ישיג  למען  התורה,  חכמת  בבקשת  תמיד  וייגע  יתברך.  אהבתו  נגד  כאין  הוא  הכל 
בה’. והקובע את מחשבתו בעניינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמים רק להתענג 

ולהשיג כבוד, ביטל עשה זו ועונשו גדול.
ה( להיות יראת ה’ יתברך על פניו תמיד לבלתי יחטא, וע”ז נאמר את ה’ אלוקיך תירא. ומי 
שבא דבר עבירה לידו חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק, שהקב”ה משגיח בכל 
מעשי בני אדם, אף אם יהיו במחשך מעשיהם וישיב להם נקם לפי רוע המעשה, וכדכתיב 

אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה’ וגו’.
ו( שלא נתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים, שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם וגו’. ואמרו 
כל  הוא  אפיקורסות  ובכלל  זנות.  זו  עיניכם  ואחרי  אפיקורסות,  זו  לבבכם  אחרי  חכמים 
מחשבות זרות שהם היפך דעת התורה, ובכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר תאוות העולם 
ויוכל  בריא  שיעמוד  כדי  אותם  יעשה  שלא  כלומר  טובה,  לכוונה  כלל  בהם  שיכוון  מבלי 
להשתדל בעבודת בוראו, רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו. עד כאן דברי 

החינוך כפי שהביאם הביאור הלכה.
והביאור הלכה מסיים וכותב, “ואשרי המקיימם כראוי”.

מבואר בכל דברי החינוך הללו שאלו שש המצוות שהזכיר הם מצוות מיוחדות שיש מצוות 
לחשוב עליהם כל רגע ורגע, ובכל פעם שאדם חושב עליהם הוא מקיים מצוות עשה.

“ואהבת  והיא מצוות  עוד מצווה,  לעיין למה לא הכניס בכלל המצוות הללו  יש  ולכאורה 
לרעך כמוך”, שהרי עיקר האהבה היא בלב, כמו שרואים להפך לענין שנאה שכתוב בפסוק 
)פסוק י”ז( “לא תשנא את אחיך בלבבך”, וא”כ מצוות האהבה שהיא ההפך משנאה עיקר 

חיובה הוא ג”כ בלב להוסיף ולהרבות את האהבה עד שיגיע לידי “ואהבת לרעך כמוך”.
ומעתה היה מן הראוי להוסיף גם את המצווה הזו בכלל המצוות התמידיות שיש מצווה 

לחשוב על זה בכל רגע, ובכל פעם שיחשוב בלבו בזה הרי הוא קיים מצוות עשה.

קודשא ב”ה וישראל ואורייתא חד הוא
נכלל  ושורשה  יסודה  כמוך”  לרעך  “ואהבת  שמצוות  בס”ד  לומר  ונראה 

במצוות “אהבת ה’”, שהרי קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד 



הדברים דקבלו את עצם הדברים אלא את רוח הדברים, וכגון גבי מאי דתנן במשנה ד' יהי 
ביתך בית ועד לחכמים וכו', לא נאמר זה הלשון במפורש למשה בסיני, אלא שגם את מה 
שראוי לפי רוח התורה קבל והשיג משה בסיני, והעביר את הרוח ליהושע וכן עבר מדור 
דור ]וכעין זה שמעתי מהגר"ש ברנד שליט"א לבאר הקרא דאל תטוש תורת אמך, דלכאו' 
האמא אינה מלמדת תורה. אלא כוונת הדברים על תורת הבית היהודי היאך צריך להראות 

ועל האוירה הרוחנית בבית דזהו תפקיד האשה[.

הערות לפרשת השבוע
"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם"

אמרו בתו"כ קדושים תהיו, פרושים היו, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם, לומר אם 
מקדישים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, ואם אין אתם מקדישים 
עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו לא קידשתם אותי וכו', אבא שאול אומר פמליא למלך, 
ומה עליה להיות מחקה למלך, ופירש הר"ש דברי אבא שאול, כלומר החיל של מלך מה לו 
לשאול אי זה דרך ילך לו המלך אם למלחמה אם לשלום, אלא שילכו עמו, כך ישראל שהם 

חילו, מה להם לעשות, אלא לשמוע בקולו ולדבקה בו ולהיות קדושים. 
יתכן דהר"ש מפרש מחקה מלשון תקוע, וכדפרש"י הכתוב בדברים )י"ג ז'( מאשת חיקך, 
השוכבת בחיקך ומחוקה בך, וכן מחיק הארץ, מיסוד התקוע בארץ, וכן להלן עה"כ )י"ט 
כ"ח( וכתובת קעקע, פרש"י כתב המחוקה ושקוע וכו' ]גי' רבנו בחיי בפרש"י כתב המחוקה 
ותקוע[, וכן בשופטים עה"כ )ה' כ"ו( מחקה ראשו, פרש"י לשון חיקוי, יתכן דכונתו לפרש 
והיינו  חקיקה[,  ל'  דפירש  יתכן  רישיה,  תברת  תרגם  ]ויונתן  בראשו  היתד  תקיעת  על 
דהפמליא צריכה להיות תקועה במלך כלומר לדבקה בו ]ומצינו ל' תקוע באהבה ובדבקות, 

יעויין בפרש"י שה"ש עה"כ עד שתחפוץ )ב' ז'([.
*

והגר"א כתב לפרש דלכך נאמר כי קדוש אני, משום דלכך צריכין אתם להיות קדושים, כמו 
פמליא למלך שמחקה תמיד למלך, פי' שעושים להם חוקים כמו שעושה המלך עצמו, וכן 
אף אתם צריכין לעשות כן, הנה פירש מחקה מל' חוקים, וכדתנן בחולין מא: שלא יחקה 

את הצדוקים, ופרש"י יחזיק ידיהם בחוקותיהם, יחקה לשון חוק. 
והענין יתכן דהוא מש"כ הרמב"ן לאחר דפירש ענין פרושים תהיו, דכתב עד שיכנס בכלל 
והייתם  ראשונים,  מים  אלו  והתקדשתם  שאמרו  כמו  וגופו,  בידיו  הנקיות  הצוואה  זאת 
קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב, כי אע"פ שאלו מצוות מדבריהם, עיקר 
הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים 
עצמם במותרות ובכיעורים ע"ש, נמצא דאלו המצוות וכיוצ"ב הן הן החוקים שעושים להם 

הפמליא של מלך להיותם קדושים. 
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלהיכם" )י"ט, ג'( וכתב רש”י, ואת 
שבתתי תשמרו - סמך שמירת שבת למורא אב, לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, 
אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות: אני ה' אלהיכם - אתה 
ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי. עכ”ל. ובגמ’ יבמות ו. מוקמינן 
לה בלאו דמחמר דס”ד דנימא עשה דוחה לא תעשה, קמ”ל. ומקשינן התם דנילף מינה 
דבעלמא לא דחי, וקשה דהכא ]בדברי רש”י וכן משמע מלשון הדרשא דאתה ואביך וכו’, 
זו איתא בגמ’ שם[, מבואר דטעמא דאינו דוחה הוא משום דאתה ואביך חייבים  ודרשא 

בכבוד המקום והיאך נילף מינה דבעלמא אין עשה דוחה לא תעשה.
ב. איתא בגמ’ סנהדרין מט. כתיב כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל 
אשר תצונו יומת יכול אפילו לדברי תורה תלמוד לומר רק חזק ואמץ, וכן פסק הרמב"ם 
בהל' מלכים פ"ג ה"ט, דאם אומר לו המלך לבטל מצוה אין שומע בקולו. ויל"ע אמאי בעינן 

קרא התם להכי ותיפוק ליה נמי משום הסברא דאתה והמלך חייבים בכבוד המקום.
ג. “ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו" )שם כ"ה( יל"ע וכי תכלית קיום 
המצוה הוא כדי להוסיף על התבואה ]במצוות אחרות כשבאה התורה לכתוב שכר כתבה 
דכוונת  הראשונים  ופירשו  וכו',  ימיך  יאריכון  למען  וכו'  אביך  את  כבד  כגון  למען  בלשון 
הדברים דלמאן זאת שתכבד אב ואם יאריכון ימיך, אך הלשון כאן הוא שזהו תכלית המצוה 
וזה תמוה לכאורה[. ועוד יל"ע מדוע לא נמנית מצוה זו בין הדברים שאדם אוכל פירותיהן 

בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
ד. “לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה" )שם, ל"ה( וכתב רש"י, במדה - זו 
צריכה  מדוע  יל"ע  והיבש  הלח  מדת  היא   - ובמשורה  כמשמעו:   - במשקל  הארץ:  מדת 
התורה לפרט את כל סוגי המדות, דמהיכי תיתי לחלק בין מדת נפח למשקל, ובין מדת 
הארץ לשאר מדות. וכן צריך ביאור בפס' שאחרי זה, "מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין 
צדק יהיה לכם" )שם ל"ו( מדוע צריך לפרט את כל סוגי המדות, וגם ג' מדוע שינה הכתוב 
את לשון העשה מלשון הלאו, ולא כתב "מדת צדק, משקל צדק ומשורת צדק תהיה לכם" 

כמו שכתב בלאו.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

אם  דוקא  היינו  לשון  בכל  קר”ש  יד”ח  דיוצאים  דהא  כתב  סב’  ביה”ל  בספר  ע”א  ו’  ח. 
מדברים באותו מדינה בלשון זה והביא ראיה מהדין דחרופתי ביהודה והא תמוה דחרופתי 

הוה בינו לבין חבירו משא”כ קר”ש דהוה ביו לבין קונו וכבר עמדו בזה.
והביא  הגוף  קנין  וחשיב  לזמן  קנין  דהוה  הקצה”ח  דעת  להחזיר,  ע”מ  מתנה  ע”ב  ו’  ט. 

שהראשונים חולקים ע”ז.
י. ז’ ע”א בהמה של שני שותפין, דעת הגרח”ע דהוה קדו”ד ודעת מרן הגרי”ז דהוה 

ל’  וזבחים  מג’  גיטין  ובתו’  הגרח”ע  כדעת  מבואר  שברשב”א  ובאמת  קדוה”ג. 
מפרש כדעת הגרי”ז יעו”ש.

שיך  דמה  התו’  הקשו  בכולה,  קידושי  ונפשטו  ע”א  ז’  יא. 

וממשיך לרדת ונופל מטה מטה, רח”ל.
ולכן החכם עיניו בראשו, לעמוד בעקשנות בכל הכח ולא לתת ליצר כניסה כלל.

ואפשר להבין ולהמחיש את זה במשל מחושי, לדאבונינו בזמנינו הערבים שונאי ישראל, 
שולחים מחבלים לארץ להרוג ולחבל ביהודים רח”ל. והנה אם ידפוק אדם בדלת ויהיה 
חשש קל שבקלים, ספק ספק ספיקא, אולי זה מחבל, האם יפתחו לו את הדלת? ודאי 
שלא! ואפילו פתח וסדק קל לא יפתחו לו, הרי אפילו בסדק קל הוא יכול להכניס את כלי 

המשחית ולהרוג כל מי שיעמוד בדרכו.
אותו הדבר צריך להרגיש ברוחניות, במלחמת היצר, היצר רוצה להפיל את האדם בכל 
רגע ורגע, והוא עומד ודופק בדלת, ובפתח קל וכישלון מועט הוא כבר מצליח להפיל עוד 

ועוד, וצריך לעמוד בזה על המשמר יום יום שעה שעה.
ובפרט הוא נותן את עיניו בתלמידי חכמים, והם צריכים שמירה יתירה, וכמו שמצינו בגמ’ 

על זה כמה עובדות בתנאים ואמוראים.
והנה באור החיים על הפסוק בפרשת עריות )פרק י”ח פסוק ב’ ג’( “כמעשה ארץ מצרים 
החטאים  באלו  יכשל  לא  שהאדם  היחידה  שהדרך  כותב  תעשו”,  לא  בה  ישבתם  אשר 
וכל זמן שהאדם שומר את זה  ב’ דברים, שמירת העינים, ושמירת המחשבה.  הוא ע”י 
בכל כחו ואינו נותן שם שום פתח ליצר הרע, הוא מרוחק מהעבירה ויש לו חומת מגן 
מכפני החטאים. אבל אם האדם נותן בזה פתח קל ליצר הרע כבר יש לחוש שיכשל באלו 

החטאים.

ואהבת לרעך כמוך
הרב יהודה שניידר

רש"י בפרשתינו העתיק לשון התורת כהנים אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, ובשבת 
כולה  התורה  כל  ע''מ שתלמדני  גיירני  א''ל  לפני שמאי  אחד שבא  בנכרי  ל"א. מעשה 
כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך 

סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור. 
ויל"ע דהא כלל הוא לכאורה רק למצות שבין אדם לחבירו, אבל אין זה כלל למצות שבין 

אדם למקום.
ועוד יש לעיין מדוע אמר לו הלל בלשון שלילי, מאי דסני עלך לחברך לא תעביד, ולא אמר 

לו בלשון חיובי כדכתי' ואהבת לרעך כמוך.
ועוד קשה דהלשון השלילי הזה משמע שהוא רק מצד מצפון השכל שכמו שרוצה שלא 
יצערו אותו כן יש לו להבין שלא לצער אחרים, אבל אין בזה משמעות של מצות התורה 

לחייב את האדם להיות אוהב את חבירו.
אמנם נראה דרש"י בשבת ל"א. בא ליישב הקושיא הראשונה, דכתב שם בד"ה דעלך סני 
לחברך לא תעביד. ז"ל, ריעך וריע אביך אל תעזוב )משלי כז( זה הקב''ה אל תעבור על 
דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך, עכ"ל. והיינו דכלל זה הוא גם למצות 

שבין אדם למקום, ומשום דהקב"ה הוא ריעך וריע אביך.
ואת הקושי' השנית מדוע הלל היפך תרגומו של מקרא, י"ל דהנה הרמב"ן כתב דואהבת 
דעיקר  י"ל  ולפ"ז  ממש,  כמותו  חבירו  את  לאהוב  דא"א  גוזמא  לשון  הוא  כמוך  לרעך 
לא  כך  עליה  דסני  מאי  בו  שיעשו  רוצה  דאין  דכמו  היינו  דכמוך  הוא  הכתוב  משמעות 

יעשה לאחרים.
ולפ"ז נבא ליישב את הקושי' השלישית דכללו של הלל הוא מחובות השכל אבל אין בזה 
את מצות התורה, וי"ל דהנה ודאי עיקר המצוה דואהבת לרעך כמוך היא לקיים רצון ד' 
לאהוב את חבירו ובכלל זה את הקב"ה שהוא ריעך וריע אביך, אלא דיסוד לכל זה הוא 
הקדמת הקושיא הידועה איך אפשר לצוות על אהבה והרי זה דבר הנובע מרצון האדם 

ואיך יאהב בלא רצון ורק בגלל ציווי. 
ונראה דהתירוץ לזה הוא כלשונו הזהב של מרנא בעל החזו"א בפתיחת הספר אמונה 
ובטחון וז"ל, מדת אמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש, אם האדם הוא בעל נפש ושעתו 
שעת השקט חפשי מרעבון תאוני, ועינו מרהיבה ממחזה שמים לרום והארץ לעומק, הוא 
נרגש ונדהם, כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, והחידה מלפפת את 
לבבו ומוחו והוא כמתעלף, לא נשאר בו רוח חיים, בלתי אל החידה כל מעיינו ומגמתו, 
להתבונן  ובהמיותו  מגשמיותו  דהיוצא  והיינו  עכ"ל.  וכו',  נפשו  כלתה  פתרונה  ודעת 
סביבותיו מיד הוא צמא ותאב לדעת רצון הבורא ומתעוררת בו מידת האהבה למי שאמר 

והיה העולם.
וכן כתיב במשלי ט"ז-כ"ח ונרגן מפריד אלוף, ופירש"י שע"י ריגונו ותרעומתו מפריד ממנו 
אלופו של עולם, והיינו שמידת הגאווה ותבערת הכעס ושאר מידות רעות מרחיקות את 
האדם מהבורא, אבל האדם המתעלה מעל כל אלו ונפשו וליבו נקיים ממידות מגונות מיד 

מתעוררת בו אהבת הבורא ואהבת חברו.
ומעתה מבואר היטב דברי הלל מאי דסני עלך לחברך לא תעביד, דעניינו שהיסוד לכל 
מצות התורה הוא שיצא האדם מגשמיותו וממשיכת מידות גופו הבהמי, ומשום שכמו 
שאינו רוצה שיתנהג חבירו עמו כמו דסני עליה, כמו"כ מבין במצפון שכלו שא"א להתנהג 
עם בורא העולם ועם חברו באופן בהמי ותאוני המרחיק אותו מהאבת הבורא ומאהבת 
חברו, ומיד כשיבין לבבו ענין זה מיד שב ורפא לו ויתעוררו בו רשפי שלהבת אהבת הבורא 

ואהבת חברים.  

פרקי אבות משנה א
הרב שמואל מנחם כהן

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה 
וז”ל, משה קבל תורה מסיני - אומר אני, לפי  וכו’, וכתב הרע”ב  לאנשי כנסת הגדולה 
שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, אלא 
בדרכי  מלבם  שבדו  כמו  ספרים  חברו  ג"כ  העולם  אומות  וחכמי  ומדות,  מוסרים  כולה 
המוסר כיצד יתנהג האדם עם חבירו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו משה קבל תורה 

מסיני, לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה 
מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני. עכ"ל. ויל"ע לפ"ז מדוע אמר כל תנא 

דברים אחרים והרי כולם קבלו את הכל. ויש לבאר, דאין כוונת 

 



אבר  יא’ מבואר דבמקדיש  רש”י תמורה  ויעוין  ביה קרא.  כתיב  דלא  דין פשטה באשה 
שהנשמה תלויה בו אי”צ קרא אלא יליף לה מסברא וא”כ במקדש חצי אשה דהוה אבר 

שהנשמה תלויה בו היה סברא דפשטה ודו”ק.
יב. ז’ ע”ב הוה דחוי, לדעת הגרח”ע דהוה קדו”ד תמוה למה חשיב דחוי דבזמן שהיה חצי 

היה קדו”ד וצע”ג.
יג. ז’ ע”ב הר”מ פסק דשני חצייך בפרוטה הוה ספק וחצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי 
פרוטה מקודשת והרשב”א הקשה איך שיך ד”ז. ונראה דשני חצייך בפרוטה הוה מקדש 
חצי אשה והא דיש צד דמקודשת כיון שאינו משייר מקום לאחריני דבמעשה אחד מקדש 

שניים אבל בחצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה אי”ז חצי אשה דמונה והולך.
יד.ח’ ע”ב משכון, מרן הגר”ח יסד דהא דא”א למכור שעבוד הגוף דאין את הצבת שיתפוס 
את השיעבוד וא”כ במשכון דהחוב מונח במשכון מקודשת דגם השיעבוד הגוף עובר ע”י 

המשכון ודו”ק.
טו. ט’ ע”ב לשמה ושלא מדעתה, יעוין חידושי רח”ה דדעתה אי”צ לאשווי שטרא אלא 
דהוה דין נוסף דצריך דעתה מהדין לשמה וכן מוכח בקידושין מח’ דאף לר”א דעדי מסירה 

כרתי מבואר דיש דין דעת המוכח דהוה דין לשמה.
טז. י’ ע”ב רש”י ד”ה הכא שייר בקנינו, דאכתי מיחסרא מסירה לחופה ליורשה ולהפרת 

נדריה. וקשה טובא דיורשה ומטמא לה הוה דין קורבה ולא דין קנין.
יז. יג’ ע”א האשה שהביאה חטאתה,יעוין זבחים ד’ יליף מקרא דאת שעליו חייב באחריותו, 
קשה מה צריך קרא תיפו”ל דזהו גופא הנדר ונראה דהנדר התקיים בזה שהפריש דאין 
דהוה  היינו  עולתה  יורשים  דיביאו  כאן  בסוגיא  וכדמוכח  להפריש  אלא  להקריב  הנדר 
שיעבוד הגוף וברגע שהפריש נתקיים נדרו אלא דיש דין נוסף להביא לעזרה כמו הרי זו 
וזהו דיליף מקרא דעליו דחייב באחריותו עד שיביאנו לעזרה. ודעת רש”י בחולין דהיינו 
עד שיביאנו לעזרה והמל”מ הקשה מהסוגיא בזבחים ב’ דבשחט שלא לשמה לא קיים 

נדרו אף דבא לעזרה וצ”ע.
יח. יז’ ע”ב גוי יורש את אביו, דעת הרמב”ם דשאר ירושות מניחין אותן כמנהגן והמאירי 
חולק ונראה דיעוין רמב”ן הקשה איך גוי יורש את אביו והרי אין לו קורבה וכתב הרמב”ן 
דתלוי בדין יחס וס”ל להרמב”ם דהיינו דוקא יחס לאביו אבל בשאר ירושות אין שיך דין 

יחס.
יעוד, נחלקו רש”י והרמב”ן במייעד לבנו מי אומר הרי את מיועדת לו אם  יח’ ע”ב  יט. 

האבא אומר או הבן אומר יעו”ש.
כ. יט’ ע”ב אומר לה בשעת יעוד הרי את מיועדת לי וקשה דהא חל מלמפרע ולמה לא 
יאמר בשעה ראשונה. ונראה דיעוין חידושי רח”ה דבכל קידושין יש שני דינים דין קנין 

ודין אישות ונראה דהקנין חל למפרע אבל האישות חל משעה שמייעד ואילך.
ס’  ברכות  ויעוין  הלבושים.  מכלל  אינו  דהמנעל  מבואר  הנעילו,  הלבישו  ע”ב  כב’  כא. 
מבואר דתיקנו ברכה על מנעל מבואר דאי”ז בכלל הלבושים ויש לעיין אם יש דין ללבוש 

מנעלי שבת או דאי”ז בכלל הלבושים. 
והנה יעוין בשו”ע מבואר דצריך ללבוש בגדי יו”ט יפים משל שבת וקשה דבשבת ליליף 

מקרא דורחצת וסכת ושמת שמלותיך אבל ביו”ט אין פסוק וצ”ע.
כב. כד’ ע”ב יבשה גפה, האבני נזר נשאל איך הדין באדם שיבשה ידו אם יכול להניח עליה 
תפילין ויש שרצה ללמוד מהדין דיבשה גפה והאבני נזר דחה דהא אין דין בע”מ בעוף 

אלא שאני עוף דעיקר כחו בגפה ודו”ק.
כג. כח’ ע”ב כיצד אמירתו לגבוה שור זה עולה, יעוין הגרב”ד בשם רבו דאין דין אמירתו 
לגבוה בקדוה”ג אבל בבריסק לא ס”ל כן והקשו מהסוגיא כאן כיצד אמירתו לגבוה וצ”ע.

כד. כט’ ע”ב הא לן והא להא, מטו בה דזהו דכתיב ביעקב דתחילה הלך ללבן ואחר מעשה 
דאליפז הלך לשם ועבר דכיון שלא היה לו נכסים הלך לשם ועבר דקודם ילמד תורה 

ואח”כ ישא אשה. ודו”ק.
כה. לא ע”ב כיצד מכבדו מאכילו משקהו, לא נתבאר דין עמידה מהו אם יסודו הוא דין 
כבוד או דין מורא. ויעוין חידושי מרן הגרי”ז דיעוין לקמן לא’ ר”י מכי שמע כרעיה דאמיה 

אמר איקום מקמיה שכינה מבואר דהוה דין מורא ולא דין כבוד.
כו. לב’ ע”ב מפני שיבה תקום, בשו”ע כתב דהיינו בן שבעים וע”פ קבלה היינו בן ששים 
והנה בקרא כתיב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן דיעוין באבות בן ששים לזקנה בן 
שבעים לשיבה והבבלי מפרש דזקן היינו זה קנה חכמה ושיבה היינו זקנה אבל התרגום 
מפרש זקן כפשוטו וא”כ כבר מששים צריך לקום דזקנה היינו ששים. כך שמעתי משמיה 

דהגרי”מ פינשטיין זצ”ל.
כז. לד’ ע”א דעת התו’ דנשים אין חייבות בהעשה דיו”ט דהוה זמ”ג. ולפ”ז יש לתמוה איך 
נשים מברכות על הדלקת נר יו”ט לדעת הר”מ )ושמעתי שיש נוהגים בקהלות התימנים 
שלא לברך וצ”ע(. ולכאו’ נראה דסברי דלכל מילי הוקשו נשים לאנשים לענין שבת ולענין 

יו”ט ודלא כהתו’ דנשים לא הוזהרו בהעשה דיו”ט.
כח. לד’ ע”א רע”א בשו”ת כתב דאשה ששכחה יעו”י ביו”ט לא תחזור לבד מהיו”ט דפסח 
דיש חיוב אכילה. ושמעתי שהגרא”מ שך זצוק”ל הק’ ע”ז דחובת האכילה אי”ז מחמת 
היו”ט אלא דיליף טו’ טו’ מפסח והחיוב לחזור ביעו”י זה דוקא היכא דהוה חובת אכילה 

מחמת היו”ט וצ”ע.
כט. לו’ ע”ב חדש בחו”ל, הב”ח כתב להקל בשל נכרי והגר”א הרבה לחלוק עליו בתוקף 

גדול ויעוין בתו’ כאן הביאו הירושלמי דמבואר דנוהג אף בשל נכרי וצ”ע.
מהסוגיא  ראיה  הביא  עזרי  אבי  בספר  אהדדי,  מספקיה  הוו  רבנן  הערלה,  ע”א  לט’  ל. 
כאן דערלת חו”ל אין דין שריפה והביאור נראה דערלת חו”ל הוה איסור על הגברא וזהו 
הביאור בהא דכך נאמרה הלכה ספיקו אסור ודאי מותר דאם היה איסור חפצא לא שיך 

לומר דספיקו מותר ודו”ק.

תגובות
וכן  פסח  של  בשביעי  קטניות  בטלטול  להקל  שליט"א  ליכט  משה  גד  הרב  שכתב  מה 

כן  קבלנו  כיון שאנו  בזה  להחמיר  נראה שיש  וכו',  פסח  אחרי  באכילתם בשבת 
לאסרו ואף אם משהים אותו מחביאים אותו ואינו בגלוי א"כ אין יכולים 

לומר דהוי רק משום ספק והוי מוקצה.

 

מה ששאל הרב נחום באדנער שליט"א למה נקטו ההלכה דאין מפטירין לומר להחכם מכל 
הלכות פסח, יש לציין דבירושלמי נאמר תשובה לבן תם וז"ל טיפש מה אומר מה זאת אף 
את למדו הלכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא יהא עומד מחבורה זו 
ונכנס לחבורה אחרת ע"כ. ולפי זה מיושב דהטיפש שאינו מבין הרבה אומרים לו עכ"פ 

הלכה פשוטה של קרבן פסח.
עוד שאל שם מהו הענין של הקהת שיני רשע, ויש לפרש פשיטות בדברים דקיהוי שניים 
היינו שמשיבים לבן אדם תשובה ניצחת ואינו יכול להשיב אז חורק בשיניו, וגם כאן כיון 
שהוציא את עצמו מן הכלל לכן צריכים להשיבו כראוי לו, וראיתי בהגדה של פסח קול 
יעקב על אדם גדול שבא אצלו משכיל אחד לומר שצריכים ללמוד דקדוק כי זהו העיקר 
וכו', והשיב לו עכשיו תורץ לי קושיא ידועה למה מדייקים בשאלת הרשע שהוציא את עצמו 
ואמר לכם ולא לו והרי גם החכם שאל אשר ציוה אתכם ולא לו, אלא הרשע כיון שאצלו 
העיקר הוא דקדוק לשון לכן בודאי דייק בזה שהוא רק לכם משא"כ החכם אינו מדייק כל 
כך בלשונו, ונכלם וברח לו, אז הוסיף הגדול שתורץ לו עוד תירוץ למה אומר בעל ההגדה לי 

ולא לו אילו היה שם וכו' בלשון נסתר, אלא כיון שברח מפני הבושה.
דוד אריה שלזינגר

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. זהירות בשעה שמורידים את הטלית והתפילין באמצע התפילה- מי 
שנצרך באמצע התפילה להוריד את הטלית והתפילין ע”מ ללבשם שוב 
אח”כ ]אפי’ בכה”ג שא”צ לברך אח”כ[ צריך להזהר להורידם ולהניחם 
ע”ג השלחן וכד’ באופן שכאשר יבוא שוב ללבשם לא יכשל במעבירין 
תש”י  וכן  מהתפילין,  אליו  קרובה  תהא  שהטלית  דהיינו  המצוות,  על 

קרובות מתש”ר ]כ”ז כתוב להדיא בביה”ל סי’ כ”ה ד”ה “ויצטרך”[

ב. מעלת “יהיו לרצון” בסוף שמו”ע – כתב בסדר היום “יהיו לרצון וכו’ 
הוא מסוגל לכמה ענינים ... וסודו סוד גדול לכן צריך לאמרו בנחת ולכוון, 

ומועיל הרבה לקבל תפילתו ולא ישוב ריקם”.]סי’ קכ”ב מ”ב ס”קי’[

ג. אחר שפסע ג’ פסיעות דסוף שמו”ע- במקום שכלו ג’ פסיעות יעמוד 
ולא יחזור למקומו עד שיגיע ש”ץ לקדושה, ולפחות עד שיתחיל הש”ץ 
שהסכים  בב”ח  עיין  ב’[  סעיף  קכ”ג  סי’  רם.]שו”ע  בקול  להתפלל 
ט’[  ]ס”ק  המ”ב  ומביא  י’[  ]ס”ק  קדושה  עד  להחמיר  נכון  דלכתחילה 
בשם המהרי”ל “דכשהיה מסיים שמו”ע והש”ץ נפל על אפיו, אז היה 
נשאר במקומו שפסע שם ונפל ג”כ על אפיו עם הציבור בשוה ולא היה 

חוזר תכף למקומו”.

ד. הנהגת הש”ץ באמירת הקדיש וחזרת הש”ץ- “על רוב הציבור מחויב 
להמתין בכל התפילה, שלא להתחיל בברכה שלאחריה עד שיענו אמן, 
וכן בקדיש שלא להתחיל “יתברך” עד שיענו הרוב איש”ר, וכן כל כה”ג. 
ובעונותינו הרבים הרבה אנשים נכשלין בזה כשמתפללין לפני העמוד, 
שחוטפין להתחיל ברכה שלאחריה ואין ממתינין בינתיים כלל... ואסור 
שוב לענות אמן עליה מכיון שהתחיל ברכה אחרת ]סי’ קכ”ד מ”ב ס”ק 

ט”ז[.

אחד  בפרק  מתו  “וכולן  עין-  צר  להיות  ולא  בזה  זה  כבוד  לנהוג  ה. 
)ב”ר ס”א  ובמדרש  ע”ב(.  )יבמות ס”ב  בזה”  זה  כבוד  נהגו  מפני שלא 
ג’( כתוב “הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו באלו תנו 
דעתכם שלא תעשו כמעשיהם” ומבארים גדולי המוסר- המעשה הרע 
שעשו היה שלא נהגו כבוד זה בזה. ור”ע גילה לתלמידיו שהגורם לכך 
הוא משום צרות עין, צרות עין פרושו שלא יכולים לסבול שלשני טוב 
יכבדו את  גורם שלא  וזה  לי,  דחוששים שמא הוא לוקח ממה שמגיע 
השני כפי הצורך, כיון שמרגישים כל הזמן את השני כמי שמתחרה ונוגע 

בחלקי” ע”כ דבריהם.



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

אמור - ספירת העומר
בהר - פסח שני

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272

הצטרף ללגינו 
של מלך ?

במדרשות  ממתינים  שבוע  מידי 
אדומים  במעלה  לאחים"  "לב 
הצמאים  מתקרבים  יהודים 

ללמוד תורת ה'.

הם ממתינים ומצפים !!!

מחשובי  לעשרות  והצטרף  בוא 
היוצאים  בשכונתנו  האברכים 
בערב  בשבוע  פעם  מהשכונה 

לעיר מעלה אדומים.

הלימוד מתקיים בחברותות בבית הכנסת.
בימי ראשון (אפשרי גם בשאר הימים)

יציאה מהשכונה 20:30 
חזור משוער 22:45 

לפרטים: חיים צימרמן 
052-7632603

אין צורך בניסיון כלל וכלל.

בשבח והודיה להשי”ת
על כל הטוב אשר גמלנו

מתכבדים אנו להזמינכם לשמחתנו
בהגיע בננו בכורנו היקר

עזריאל נ”י
לעול תורה ומצוות

העליה לתורה תתקיים בעז”ה
בשבת קודש פרשת קדושים
בבית הכנסת "מנין אשכנז"

רח' קהילות יעקב 21
תחילת התפילה בשעה 8:20
קידושא רבא לאחר התפילה

בשמחות אצלכם
מנחם יהודה מילר ומשפחתו

בית הכנסת "מנין אברכים"
רחוב הרב כהנמן

הננו לשמחים לבשר 
לקראת שבתות הקיץ הבעל"ט
שחוזרת סדרת השיעורים של

הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בשבת קודש אחה"צ.

תפילת מנחה בשעה 5.30
ומיד לאחר מכן השיעור

שמעו ותחי נפשכם
בברכת התורה

הגבאים

הרב דוד מילר
ורעיתו

הרב ישראל פרישמן
ורעיתו                                                          


