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הערות ובאורים להלכות דעות
מורנו הרב מאיר טברסקי שליט”א

פ”א הל’ א’

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו 
ביותר‚ יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד‚ ויש אדם שדעתו מיושבת 
עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים‚ ויש אדם 
שהוא גבה לב ביותר‚ ויש שהוא שפל רוח ביותר‚ ויש שהוא בעל תאוה 
לא תשבע נפשו מהלוך בתאוה‚ ויש שהוא בעל לב טהור מאד ולא יתאוה 
אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן‚ ויש בעל נפש רחבה שלא תשבע 
ויש  כסף‚  ישבע  לא  כסף  אוהב  שנאמר  כענין  העולם‚  ממון  מכל  נפשו 
מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל 
צרכו‚ ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו 
אלא בצער גדול‚ ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו‚ ועל דרכים אלו 
לבב  ורך  ורחמן  ואכזרי  ושוע  וכילי  ואונן  מהולל  כגון  הדעות  כל  שאר 

ואמיץ לב וכיוצא בהן‚ ע”כ.

ולקמן הל’ ד’ כתב רבינו‚ הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה 
הקצוות  משתי  רחוקה  שהיא  הדעה  והיא  לאדם‚  לו  שיש  הדעות  מכל 
ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו‚ לפיכך צוו חכמים הראשונים 
שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית 
כדי שיהא שלם בגופו‚ כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו 
מרגיש אלא בינוני‚ לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי 
לדברים שהגוף  יתאוה אלא  לא  וכן  פעם אחרת‚  בו  כיוצא  יעשה  שלא 
צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן כענין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו‚ 
וכן לא יהיה עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה כענין 
שנאמר טוב מעט לצדיק‚ ולא יקפוץ ידו ביותר‚ ולא יפזר ממונו אלא נותן 
צדקה כפי מסת ידו ומלוה כראוי למי שצריך‚ ולא יהא מהולל ושוחק ולא 
עצב ואונן אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות‚ וכן שאר דעותיו 

כו’‚ עכ”ל.

כשאנו דנים בתורת המדות‚ רגילים אנו לשרטט תחומים שונים – בין אדם 
לחבירו‚ בין אדם למקום‚ ובין אדם לעצמו. לפי תפיסתנו תחומים נפרדים 
הם ולכל תחום יסודות ועקרונות משלו. ואין אנו רואים קשר של קיימא‚ 

לכבוד ידידי הר”ר משה שליט”א אשר במסירות נפשו פקחותו והשתוותו 
מקרב לבבות הנוער לאהבת תורה ויראת שמים‚ בהערצה ובהוקרה.
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ואולי קשר כל דהו‚ בין התחומים ומדותיהם. בעינינו אין בסיס משותף בין 
מי שמרחם על הבריות לבין מי שמסתפק במועט הצריך לו לחיי שעה.

אנו. מצד האדם עצמו‚ מצד  ומלמדנו שמוטעים  בידו  ותורתו  רבינו  בא 
הלכות דעות1‚ לא זו בלבד שישנו קשר ש”ק בין התחומים‚ אלא שבאמת 
– אדם  ותורה אחת היא  אין תחומים שונים. תחום אחד כל כולל הוא‚ 
צריך לנהג במדה הבינונית. זוהי תורת המדות )כולל האתיקה( של רבינו.

עי’ ריש הל’ תעניות שכתב רבינו וז”ל מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע 
מדרכי  זה  ודבר  כו’  שנאמר  הצבור‚  על  שתבא  צרה  כל  על  בחצוצרות 
התשובה הוא כו’ אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג 
העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית‚ הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם 

להדבק במעשיהם הרעים כו’‚ עכ”ל.

ולפי מה שנתבאר בס”ד נראה שיש לפרש שבעצם מדת האכזריות היא מדת 
חוסר רגישות‚ דהיי’ שלא לראות ולהרגיש ולהגיב כראוי למה שלפניו בין 
אם מדובר בסבל של עני מדוכא )לעולם אין אדם מעני מן הצדקה כו’ כל 
המרחם מרחמין עליו כו’ וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם כו’‚ עכ”ל רבינו 
הל’ מתנות עניים י:כ( בין במוצא האלקי של יסורים הפוקדים את הציבור. 
מדה אחת של אכזריות היא. האכזריות שהבליט רבינו בהל’ תעניות הנ”ל 
והתמדת התדבקותם במעשים  אינו הסבל הנגרם מחמת חוסר התשובה 
הרעים אלא היא חוסר רגישות לראות את הצרה כעונש הנשלח ממרום.

ודוק בלשון רבינו שכתב הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם כו’ ולא כתב 
שגורמת. 

ועי’ סוף פ”ג מהל’ אבל שכתב רבינו וז”ל כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו 
חכמים הרי זה אכזרי אלא יפחד וידאג ופשפש במעשיו ויחזור בתשובה 
כו’‚ עכ”ל. מי שאינו מתאבל כראוי אדיש למדת הדין שפגעה במשפחתו. 
זוהי אכזריותו‚ וממילא המדה הרצויה הפך אכזריות בהקשר זה היא דאגה 

אודות הגזר דין של מיתה‚ והם הם הדברים שנתבארו לעיל בס”ד.

פ”א הל’ ג’

שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו 
לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו כו’‚ ע”כ.

1  ודאי שאין רבינו שולל המחייב של כבוד חבירו וצרכיו במצוות בין אדם לחבירו. במצות צדקה‚ 
למשל‚ אין תיקון המדות לחוד מחייב אלא גם מחסורו של העני. ונ”מ טובא להלכה. דוגמא מאלפת 
אמר לי בני נ”י ע”ש הגר”מ שטערן שליט”א. אמנם הכל לפי רוב המעשה אבל לא על פי המעשה 
)אבות ג:טו(. וע”כ מי שנתן אלף דינרים בבת אחת לאדם אחד אין נקנית לו מעלת הנדיבות במעשה 
הבודד הזה הגדול כפי שנקנית למי שהתנדב אלף פעמים באלף דינרים ונתן כל דינר מהם דרך נדיבות‚ 
כי זה נכפלה על ידו פעולת הנדיבות אלף פעמים ונקנה לו הרגל חזק כו’ )דברי רבינו שם בפיה”מ(. 
אבל מ”מ פשיטא שאם העני צריך עכשיו ומיד לאלף דינרים שא”א לדחותו ולתת לו דינר ליום במשך 

אלף ימים כו’‚ כדי שיתרגל הנותן במדת הנדיבות. 

מורנו הרב מאיר טברסקי שליט”א
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מורנו הרב מאיר טברסקי שליט”א

הנה מכבר נתקשיתי בדברי רבינו סוף הל’ מעילה שכתב וז”ל ראוי לאדם 
להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו כו’‚ עכ”ל. 
וכיו”ב כתב סוף הל’ תמורה וז”ל אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם 
כמו שביארנו בסוף מעילה‚ ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן 
לו טעם תן לו טעם‚ הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב 

הטעמים של כל חוקי התורה‚ עכ”ל.

וכי לד’ רבינו ראוי בלבד הוא להתבונן במשפטי התורה ואין בזה חיוב?

ולהתבונן  ללמד  לי  נזדמן  בי‚  מהדהדת  הנ”ל  השאלה  בעוד  זמן  לאחר 
בדברי רבינו הנ”ל בהל’ דעות ובמה שכתב דאין ראוי לו לאדם ללכת בהן. 
והרי רבינו סובר שחייבים ללכת בדרכים הבינונים וממילא ההולך בקצוות 
מבטל עשה וכמו שכתב להלן סוף הל’ ה’ וז”ל ומצווין אנו ללכת בדרכים 

אלו הבינונים כו’ שנ’ והלכת בדרכיו‚ עכ”ל.

ועוד יותר להלן פ”ב הל’ ד’ כתב רבינו וז”ל ויש דעות שאסור לו לאדם 
לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר‚ והוא 
וראוי לאדם שיתרחק  גובה לב כו’ וכן הכעס מדה רעה היא עד למאד 

ממנה עד הקצה האחר כו’‚ עכ”ל.

שהדבר  הוא  רבינו  אצל  ראוי  לשון  של  הנ”ל‚ שמשמעותו  מכל  הנראה 
מתאים )it is fitting בלעז( מצד שכל הישר והמוסר הטבעי האלקי ובאמת 
יש לאדם להתעורר לכך מעצמו בבחינת מה שאמרו חז”ל )עירובין ק:( 
אמר רבי יוחנן אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל 

מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול כו’‚ ע”כ.2

2  שימוש נוסף של לשון ראוי בד”ר שגם הוא מורה בעליל על המשמעות הנ”ל שיש לאדם להתעורר 
לכך מעצמו‚ אשכחן בפ”א מהל’ ע”ז‚ וז”ל רבינו‚ כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן 
והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו 
מנהיג ומי יסבב אותו‚ כי אי אפשר שיסבב את עצמו‚ ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע 
באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו 
וידע שיש שם אלוה אחד  משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה‚ 
והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו‚ וידע שכל העולם טועים ודבר 
שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם‚ ב ובן ארבעים 
שנה הכיר אברהם את בוראו‚ כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין 
עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי 
לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים‚ 
וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה 
אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו כו’‚ עכ”ל. וע”פ מה שנתבאר נזכה להבין בס”ד ד”ר בהל’ א’ שם 
וז”ל‚ בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול כו’ וזו היתה טעותם‚ אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים 
אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין 
הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד‚ וזהו רצון הקל כו’ כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות 
לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון 
הבורא בדעתם הרעה כו’‚ עכ”ל. מבואר בד”ר כי דורו של אנוש לא טעו טעות סתם אלא מתוך דעתם 
הרעה טעו‚ והוא מתרי טעמי: חדא‚ כבר נאסר ע”ז לאדם הראשון. ואפי’ אי נימא שלא ידעו מזה‚ הם 
חשבו מחשבה עקומה‚ דאדרבה אין ראוי לעבוד אלא לאלקי העולם )וכמבואר בהל’ ג’( ומה שחשבו 

הם היפך מזה אין זה אלא מחמת רוע לבם.
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ונראה עוד דזה גופה מה שיש לנו להתעורר מעצמינו הוי מחייב‚ וכדמשמע 
בגמ’ הנ”ל. ועי’ מש”כ רבינו בפ”ה מהל’ תשובה הל’ א’ וז”ל רשות כל אדם 
נתונה לו אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו‚ 
ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו‚ הוא שכתוב 
בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע‚ כלומר הן מין זה של 
הוא  שיהא  הענין  בזה  לו  דומה  שני  מין  ואין  בעולם  יחיד  היה  אדם 
מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ 

ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע כו’‚ עכ”ל.

מעצמו  ולדעת  להכיר  היכולת  גם  כולל  חפשית  בחירה  כח  ד”ר:  שעור 
הטוב והרע. וממילא להנהיג עצמו ביודעין בדרך טובה או רעה. 

ועי’ בפ”א מהל’ ע”ז הל’ ג’ שכתב רבינו וז”ל כיון שנגמל איתן זה התחיל 
ולבו משוטט  כו’  ובלילה  ביום  והתחיל לחשוב  והוא קטן  לשוטט בדעתו 
ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה כו’‚ עכ”ל. 

והנה לא ביאר רבינו מהו קו הצדק. אכן בהמשך כתב רבינו וז”ל ויעקב 
אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך 
השם ולשמור מצות אברהם כו’‚ עכ”ל. הרי שקו הצדק שהשיג אאע”ה היה 
דרך ה’ שהוא הדרך הבינוני‚ וכמבואר בד”ר סוף פירקין בהל’ דעות וז”ל 
ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין 
ללכת בה‚ נקראת דרך זו דרך ה’‚ והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר 

כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו’ כו’‚ עכ”ל.

והם הם הדברים שנתבארו‚ שבכח האדם להכיר הטוב וע”כ ראוי ללכת 
בדרך הבינונית שהיא דרך ה’‚ כלו’‚ שיש לאדם להתעורר מכח שכל הישר 

והמוסר הטבעי. והוא שהשיג אאע”ה.

וא”כ נמצינו למדים מתוך ד”ר ששני מחייבים הם ללכת בדרך הבינוני. א( 
המצוה של והלכת בדרכיו‚ ב( השכל הישר והמוסר הטבעי האלקי.

ונראה עוד‚ דנ”מ להלכה במה שישנם שני מחייבים‚ וכדלהלן בס”ד. כבר 
יסד לן רבינו בפ”ו משמנה פרקים כי חלוקים המה משפטים וחוקים באופן 
בשר  לאכל  ואפשי  אפשי  לומר  לאדם  יש  בחוקים  ועשייתם.  שמירתם 
ואילו  עלי‚  גזר  ואבי שבשמים  ומה אעשה  וכיו”ב  וללבוש שעטנז  חזיר 

במשפטים יש לו להתאוות אל הטוב מלבד צווי התורה.

והשתא נראה דזהו שהשמיענו רבינו כי אין ראוי לאדם לנטות אל הקצוות. 
אין אדם הולך בדרך הבינוני רק מכח המצוה המפורשת בתורה אלא חובה 

שבטבעו יתאוה לכך. 

הנ”ל  תמורה  והל’  מעילה  בהל’  רבינו  שכוונת  נראה  שנתבאר  מה  וע”פ 
היי’ שישנו חיוב מצד השכל הישר להתבונן במשפטי התורה ולידע סוף 
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ענינם. מכיון שהקב”ה גדול העצה גזר עלינו מצוותיו להגיענו אל תכליות 
נשגבות פשוט הוא שראוי )כפי המשמעות הנ”ל( לאדם להתבונן ולדעת 
סוף ענינם. המצוות פועלות ומשפיעות על האדם יותר אם מודע לתכלית 
המבוקשת. וא”כ היאך ימנע האדם מהתבונן ומלידע סוף ענינם אשר זהו 

רצון בוראו? והוא שכתב רבינו ראוי לאדם להתבונן כו’.

ולולי דמסתפינא הוה אמינא עוד. הנה צ”ע דבפ”א מהל’ ת”ת הל’ יא-יב 
שליש  למידתו‚  זמן  את  לשלש  וחייב  וז”ל  התורה  חלקי  כל  רבינו  מנה 
אחרית  וישכיל  יבין  ושליש  פה‚  שבעל  בתורה  ושליש  שבכתב‚  בתורה 
דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה 
נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר 
גמרא.  הנקרא  הוא  זה  וענין  מפי השמועה‚  בהן מדברים שלמד  וכיוצא 
ופירושן בכלל תורה שבעל פה‚  ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן  כו’ 
רבינו  הזכיר  ולא  עכ”ל.  כו’‚  הן  הגמרא  בכלל  פרדס  הנקראים  והענינים 

טעמי המצוות והוא תמוה מאד.

והנה בסוף סה”מ אשר לו )מל”ת שס”ה( כתב רבינו כדברים האלה‚ וכבר 
באר הקל יתעלה בכתוב טעם שלש מצות אלה‚ רצוני לומר לא ירבה לו 
סוסים ולא ירבה לו נשים וכסף וזהב לא ירבה לו‚ ובעבור שנודע טעמם 
וסבתם הגיע בעבורם מהנטיה מהדת מה שכבר התפרסם מספור שלמה 
אמרו  קה.  ידיד  והיותו  ובחכמה  בידיעה  מדרגתו  גודל  עם  עליו השלום 
)שם( שיש בזה רמז והערה לאנשים שהם אילו ידעו טעמי המצות כלם 
יקרה להם הנטיה. כי אם זה השלם בחכמה הגדול במעלה כבר דמה בזה 
שכל  יהיה  מה  ההיא  לעבירה  סבה  בהכרח  הזאת  הפעולה  שאין  וחשב 
ההמון עם חולשתו. הנה יחשבו בהם ויאמרו כלום היה אסור כך או צוה 
בכך אלא מפני כך‚ אני אהיה נזהר מן הדבר שבעבורו צוה במצוה הזאת 
ולא אשים לב עליה. ואז יהיה נפסד יושר הדת. ולכן הסתיר האל יתעלה 
טעמם. ואין מהם גם אחת שאין לה טעם ועלה וסבה‚ אבל רוב הטעמים 

ההם היה מן הצורך‚ שלא ישיגם שכל ההמון ולא יבינם כו’‚ עכ”ל.

והנה פליאה גדולה היא‚ אם הקב”ה בכוונה הסתיר טעמי המצוות‚ היאך 
אפשר לו לרבינו לקבע מסמרים שראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה 
למנוע  יומין  עתיק  לגלות מה שכסה  היא  וכי מצוה  ענינם?  סוף  ולידע 

תקלה מהרבים?

גם  אבל  כו’  להתבונן  ראוי  שאמנם  רבינו  שסובר  מזה‚  מוכרח  והנראה 
אחר התבוננו א”א לקבע בהחלטיות ובוודאות גמורה שזוהי עילת המצוה 
רבינו לכתוב  זה דקדק  )ואולי משום כך דוקא בהקשר  וזהו סוף ענינה3. 

3  עי’ ספרו של אאמו”ר זללה”ה מבוא למשנה תורה )עמ’ 130 הערה 212( שציין בקשר לענין זה 
לדברי רבינו אברהם בן הרמב”ם שכתב וז”ל וכי אמר הצדיק אבא מארי זצ”ל שכן הוא הטעם על כל 
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וכן א”א לקבוע שאין עילה או תועלת נוספת למצוה.  ‘כפי כחו’‚ ועיין(. 
וממילא הסכנה שיבא לזלזל במצוה עקב חשיפת הטעם קיימת רק היכא 
שהקב”ה בעצמו גילה הטעם‚ אבל מכיון שאין אנו מציעים הטעם בוודאות 
ידע  והרי לפי חז”ל שלמה המלך ע”ה  ובלעדיות אין סכנה.  ובהחלטיות 
כל טעמי התורה )חוץ מפרה אדומה( ולא נכשל אלא בהני שבהן גלתה 

התורה הטעמים.

וחיוב  ולמדתם(  )א”נ  ושננתם  במצות  רבינו  דן  ת”ת  נ”ל שבהל’  והשתא 
המצוה הוא שיהיו ד”ת מחודדין בפיך )עי’ קידושין ל.( וזה לא שייך רק 
אם ניתן לדעת הדברי תורה בהחלטיות מה שאין הדבר כן בטעמי מצוות‚ 
וממילא אין החיוב להתבונן במשפטי התורה כו’ נכנס בכלל מצות ושננתם. 
אכן מ”מ ראוי להתבונן וכנ”ל. וע”כ בדוקא קבע רבינו חיוב זה שלא בהל’ 

ת”ת.

פ”א הל’ ד’

לו  ודעה מכל הדעות שיש  הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה 
לאדם‚ והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה 
דעותיו  אדם שם  שיהא  הראשונים  חכמים  צוו  לפיכך  לזו‚  ולא  לזו  לא 
תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגופו 

כו’‚ עכ”ל.

ולהלן סוף הל’ ה’ כתב רבינו וז”ל ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים 
והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו‚ עכ”ל.

כמה תמוהים ד”ר לכאו’‚ שהביא דין דרבנן המוסב על החיוב דאורייתא 
לפני שהביא הדאורייתא. מה”ת מצווין ללכת בדרכים הבינונים‚ ולפיכך 
צוו חכמים שיהא שם דעותיו תמיד בכדי לקיים הדאורייתא‚ ואילו אצל 

רבינו הסדר הפוך.

אכן לפי מה שנתבאר לעיל הל’ ג’ בס”ד ל”ק‚ שהרי בהל’ ג’ כבר קבע רבינו 
החיוב מצד המחייב של “ראוי” והשתא השמיענו ששייך דין דרבנן גם 

בקשר למצוה שיסודה במחייב של ראוי.

שם

עוד כתב‚ כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא 
בינוני‚ לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא ֵיַעֶשה 

כיוצא בו פעם אחרת כו’‚ עכ”ל.

פנים אלא כך נראה לו בהכרע הדעת ואפשר שיהיה למקצת המצות טעמים אחרים כו’‚ עכ”ל. וכן ציין 
לדברי הריטב”א בס’ הזכרון )פר’ ויקרא( שכתב וז”ל ודעתי ברב המורה ז”ל בטעם זה ובטעמים רבים 
אחרים שכתב במצוות‚ כי לא מאשר יאמין הוא שהוא עיקר טעם המצוה ההיא‚ אלא שרצה לתת 
קצת טעם בהם עד שאפי’ ההמון שבו ידע להשיב בהם גם לאפיקורוס בדברים שכליים קצת‚ עכ”ל. 

ויש לדייק ולדון בדבריו‚ ואכ”מ.
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בריחוק  העומדת  האמצעית  הנקודה  היא  הבינונית  המדה  ריהטא  לפום 
שוה בין שני הקצוות. כך שהמתאוה רק לדברים שהגוף צריך להן אין בו 
מדת בעל תאוה וכן אין בו מדת בעל לב טהור מאד‚ אלא מדה בינונית יש 
בו. במילים אחרות‚ אילו היינו מציירים המדה הבינונית בציור חשבוני 
וכן איננו 0 )בעל לב טהור מאד(‚  10 )בעל תאוה(  היינו אומרים איננו 

אלא 5.

אכן בד”ר שהעתקנו מתבאר שאין הבנה זו נכונה שא”כ היה לרבינו לכתוב 
שמרגיש אבל אינו כועס )5‚ לפי ציור חשבוני(. אשר ע”כ מוכרח מד”ר 
שהמדה הבינונית פירושה שאין בו רק קצה אחד אלא שני הקצוות )לפי 
הציור החשבוני יש בו גם 10 וגם 0(. והנה לגבי רוב המדות אין נ”מ בין 
שתי ההבנות הנ”ל‚ דמי שיש בו שני הקצוות בפועל ראוי לו לנהוג כאילו 
יש בו מדה שלישית שהיא בינונית )5(. למשל‚ הרי הוא מתאוה לדברים 
שהגוף צריך להן. שאין מדת ה10 שולטת עליו ולא מדת ה0‚ וע”כ מתאוה 
באופן מתון‚ וכנ”ל. אכן לגבי כעס נ”מ טובא. המדה הבינונית מתבטאת 
יהא  כעסו  בזה  וגם  עליו  לכעוס  שראוי  גדול  דבר  על  רק  שכועס  במה 
ששולט  השלטון  אחרת.  פעם  כיו”ב  ֵיַעֶשה  שלא  התועלת  להשיג  מכוון 
על מדת הכעס שמשתמש בו רק במקום שראוי הוא ביטוי למדה בינונית 
מכיון שהמדה הבינונית פירושה שיש בו שתי הקצוות והוא שולט עליהן 

ומשתמש בהן כראוי.

עי’ במה שכתב רבינו בס’ המורה ח”א פרק נ”ד‚ וראוי למנהיג המדינה כו’ 
להידמות בתארים אלה ויבואו מצדו מתוך חישוב ובהתאם למה שראויים 
לו כו’ ואז הוא יהיה לפעמים רחום וחנון כלפי אנשים מסוימים לא מתוך 
רוך וחמלה גרידא אלא בהתאם למה שמתחייב. הוא יהיה לעתים נוטר 
ונוקם ובעל חמה כלפי אנשים מסוימים בהתאם למה שראויים להם כו’‚ 
שדרך  בס”ד  שנתבארו  הדברים  הם  שהם  ונראה  הפרק.  כל  עי”ש  עכ”ל. 

הבינוני היינו שליטה על שתי הקצוות והשתמשות בהם כראוי.

ודוק בזה כי חשוב הוא מאד.

ועי’ מש”כ בס”ד לקמן ריש פ”ג.

שם

וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן 
וכן לא יהיה עמל בעסקו אלא  כענין שנאמר צדיק אוכל לשובע נפשו‚ 
להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה כענין שנאמר טוב מעט לצדיק כו’‚ עכ”ל.

מכתובים  אדם  לכל  הראויה  הבינונית  המדה  אודות  ראי’  רבינו  מביא 
מצוות  שמקיים  היא  צדיק  שהגדרת  משום  צדיק  של  דרכיו  המתארים 
המוטלות עליו ונזהר מלעבור עבירות. וא”כ מדת צדיק היא המדה הראויה 
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לכל אחד ואחד )עי’ נדה ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע(. וכן 
עי’ מסילת ישרים תחילת פרק י”ג וז”ל הפרישות היא תחילת החסידות. 
ותראה שכל מה שבארנו עד עתה הוא מה שמצטדק אל האדם לשיהיה 
צדיק מכאן ולהבא הוא לשיהיה חסיד. כו’ והנה כלל הפרישות הוא מה 

שאמרו זכרונם לברכה קדש עצמך במותר לך כו’‚ ע”כ.

ופשוט הוא.

שם

כתב רבינו וז”ל ודרך זו היא דרך החכמים‚ כל אדם שדעותיו דעות בינוניות 
ממוצעות נקרא חכם‚ עכ”ל.

בו  שיש  האדם  הוא  הארץ  שעם  רבינו  כתב  ה:ו(  )אבות  בפיה”מ  והנה 
מעלות מדותיות אבל אין בו מעלות הגיוניות. וחכם הוא האדם שנקנו לו 

שני סוגי המעלות )כלו’‚ מדותיות והגיוניות( בשלמות וכפי הראוי‚ ע”כ.

וא”כ לכאו’ צ”ע בד”ר הכא למה נקרא חכם מכח דעותיו )היי’‚ מדותיו( 
לחוד?

והנראה ע”פ מה שנתבאר בס”ד שעד )ולא עד בכלל( הל’ ה’ איירי רבינו 
– כלו’‚ שנתעורר  במי שהולך בדרכים הבינוניים מצד שראוי לעשות כן 
מעצמו מצד השכל הישר והמוסר הטבעי האלקי. ומעצמו לא הי’ משיג 
ד”ר‚  ניחא  וא”כ  שכליות.  מעלות  גם  לו  נקנו  אא”כ  ראוי  שכן  זו  אמת 

שההולך מעצמו מצד שראוי לעשות כן בדרכים הבינוניים נקרא חכם.

חיבורו  של  הראשונה  בשורה  רבינו  כתב  כבר  בס”ד.  עוד  לבאר  ונראה 
לידע שיש שם מצוי ראשון  החכמות  ועמוד  היסודות  יסוד  וז”ל  הגדול 
הוא ממציא כל נמצא כו’‚ עכ”ל. מבואר בזה שמי שאינו מכיר בהקב”ה 
אין בו חכמה כלל. יתכן‚ למשל‚ שהוא רופא גדול מומחה שאין כמוהו 
שהכל פונים אליו להתיעצויות‚ אבל אם מ”מ אינו יודע את הקב”ה‚ במובן 
תכליתי אין בו חכמה כלל‚ ופשיטא שאין לקרותו חכם )ולכאו’ נ”מ בזה 

נמי שאין לברך עליו שחלק מחכמתו לבשר ודם(.

ללא  הבינוני  בדרך  ללכת  שראוי  לגלות  שייך  שאין  דידן  בנידון  ונראה 
ידיעה קודמת את הקב”ה. שאין מוסריות בעולם ללא הקב”ה הקובע טוב 

ורע.

פ”א הל’ ו’

כך למדו בפירוש מצוה זו‚ מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון‚ מה הוא 
נקרא רחום אף אתה היה רחום‚ מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש 

כו’‚ עכ”ל.
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הקושי שבד”ר בולט. הקב”ה נקרא חנון רחום וקדוש‚ ואילו אנחנו חובתינו 
להיות חנון רחום וקדוש. מה זה ששנה רבינו לשונו?

והנראה ע”פ מה שכתב רבינו בס’ המורה ח”א פרק נ”ד ואילך שאין ליחס 
לה’ שום מדות או תואר. מה שנמצא בתורה ובשאר כה”ק מדות או תארים 
– אינם תארים עצמיים אלא תוארי פעולותיו. “הרי שהתברר לך שהדרכים 
והמידות הם ]עניין[ אחד‚ והם המעשים היוצאים מלפניו יתעלה בעולם. 
יתעלה בתואר שממנו  כל אימת שמשיגים מעשה אחד‚ מתארים אותו 
נובע אותו מעשה‚ והוא קרוי בשם הגזור מאותו מעשה. כו’ כן המעשים 
כולם הם מעשים הדומים למעשים הבאים מבני-האדם מתוך היפעלות 
ונטיות נפשיות‚ והם באים מלפניו יתעלה לא מתוך עניין נוסף על עצמותו 
כלל.” ולעיל פנ”ג כתב‚ כל תואר הנמצא בספרי האלוק יתעלה יהיה אפוא 

תואר פעולה שלו‚ לא תואר עצמות שלו כו’‚ ע”כ. עי”ש באורך.

ופשיטא שזהו שדקדק רבינו לכתוב מה הוא נקרא כו’ אף אתה היה. כשם 
שהוא  אדם  בן  חייב  כן  פעולותיו‚  מצד  כו’  וחנון  רחום  נקרא  שהקב”ה 

מורכב ממדות להיות רחום וחנון כו’.

פ”ב הל’ ג’

שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה 
ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא נאמר ענו  רוחו נמוכה למאד‚ 

בלבד‚ ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח כו’‚ ע”כ.

רבינו בעצמו  וכ”כ  והפלאה.  בד”ר שלשון מאד מורה על תוספת  מבואר 
להדיא בפיה”מ אבות ד:ד‚ משה רבינו שבחו הכתוב מכולם במדת הענוה 
בלבד שנאמר והאיש משה ענו מאד‚ ואומרו מאד מורה על הנטיה כלפי 
הקצה האחרון. ועל פי זה יתבארו לנו ד”ר בפרק שביעי משמנה פרקים 
עי”ש שיסד רבינו שאפשר שיתמצא בנביא מגרעת מידותית ואעפ”כ יזכה 
לנבואה. ואחת הראיות שהביא רבינו שם שיעקב אבינו נתיירא מפגישת 

עשו.

והנה חז”ל )ברכות ד.( רואים בכך מדה נכונה של יראת חטא‚ רבי יעקב 
בר אידי רמי‚ כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב ויירא 
לא  הם  אגדה  שדברי  ואע”פ  ע”כ.  החטא‚  יגרום  שמא  אמר  מאד  יעקב 
מסתבר שרבינו חולק. אלא נראה ברור שסובר רבינו שאמנם הי’ לו ליעקב 
אבינו לירא מכיון שאולי גרם החטא שאין ההבטחה תופסת ובלא הבטחה 
היה לו לירא‚ אבל אין שום סיבה או הצדקה לירא מאד שזה מורה על 

תוספת והפלגה וכבר יצא יעקב אבינו מהדרך הבינוני.

ועי’ פ”י מהל’ תשובה הל’ ג’ שכתב רבינו וז”ל וכיצד היא האהבה הראויה 
וברור  עכ”ל.  כו’‚  מאד  ועזה  יתירה  גדולה  אהבה  ה’  את  שיאהב  היא 
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שמקור ד”ר הוא מהכתוב ואהבת את ה’ אלקיך וגו’ ובכל מאדך.

וכן עי’ מש”כ רבינו פ”י מהל’ ברכות הל’ ג’ וז”ל שמע שמועה טובה מברך 
ברוך אתה יי’ אלהינו מלך העולם הטוב והמטיב‚ שמע שמועה רעה מברך 
ברוך דיין האמת‚ וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש כדרך שמברך על 
ובכלל  מאדך‚  ובכל  וגו’  אלקיך  יי’  את  ואהבת  בשמחה שנאמר  הטובה 
אהבה היתירה שנצטוינו בה שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה‚ 

עכ”ל.

החיוב באהבה יתירה נובע מהפסוק ואהבת וגו’ ובכל מאדך‚ וכנ”ל‚ שכן 
הוא משמעות ‘מאד’.

ט’  פרק  משנה  הם  ד”ר   . מילתא  בהו  נימא  לידן  אלה  ד”ר  דאתו  וכיון 
דברכות דתנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה שנאמר 
ואהבת את ה’ אלקיך כו’ ד”א בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך 

הוי מודה לו‚ ע”כ.

המעיין והמדייק בד”ר שהעתקנום יעמוד על הבנתו המאירה למשנה.

א( הפסוק ואהבת אינו משמש מקור לחיוב ברכה דחיוב ברכה הוי מתקנת 
ברכות  משאר  אלו  ברכות  נשתנה  מה  וכי  הברכות.  כשאר  כה”ג  אנשי 
להסמיכן אקרא? אלא הפסוק מורה שמצ’ ואהבת מחייבת ב”כשם” – כלו’‚ 
יחס שוה לטובות ורעות. בלשון הש”ס לקבולינהו )גם הרעה( בשמחה‚ או 
כלשון רבינו כשם שמברך על הטובה בשמחה‚ חייב לברך על הרעה בטוב 

נפש.

ב( הדרשה מהפסוק )בכל מדה ומדה כו’( אינה בדרך אל תקרי מאד אלא 
היי’ שחייב לאהוב את הקב”ה אהבה  מדה. אלא המשמעות של מאדך 
יתירה ללא גבול‚ וממילא נכלל בזה להודות ולשבח בשמחה אפי’ בשעה 
שייצר לו )אכן שיודה וישבח דוקא במטבע של ברכה הוא תקנת אנשי 

כה”ג‚ וכנ”ל(.

שם

ה’  את  ושכחת  לבבך  ורם  שנ’  בעיקר  כפר  בו  המגביה  שכל  אמרו  ועוד 
אלקיך‚ ע”כ.

היתה  ריהטא  ולפום  בעיקר.  כפר  כאילו  איתא‚  ד:(  )סוטה  בש”ס  לפנינו 
ד:ד שהביא רבינו הגמ’ כפי  גירסא אחרת. אכן עי’ פיה”מ אבות  לרבינו 

שמופיעה בספרים שלנו‚ וצ”ע.

שם

וכן הכעס מדה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה 
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האחר וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו‚ עכ”ל.

זאת  ובכל אופן שהוא אסור לכעוס‚ א”כ לכאו’  כיון דבכל מקום  תימה‚ 
אומרת שאין דבר בעולם שראוי לכעוס עליו. ומאידך‚ אם ישנו דבר שראוי 

לכעוס עליו‚ אמאי לא יכעוס.

הבי’ בזה ע”פ דברי הספרי )הובא בפירש”י עה”ת במדבר לא:כא(‚ ויאמר 
אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה משה 
אומר  עזריה  בן  אלעזר  ר’  טעות.  לכלל  בא  כעס  לכלל  שבא  לפי  רבינו 
בו אתה  כיוצא  ובא לכלל טעות.  בשלשה מקומות בא משה לכלל כעס 
אומר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר מהו אומר 
מדוע לא אכלתם את החטאת וגו’ )ויקרא י יז(. כיוצא בו אתה אומר ויאמר 
להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים מהו אומר וירם 
משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים )במדבר כ יא( אף כאן אתה 
ושרי המאות הבאים  פקודי החיל שרי האלפים  על  ויקצוף משה  אומר 
מצבא המלחמה מהו אומר ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים 
למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה’ את משה. משה רבינו לפי שבא 

לכלל כעס בא לכלל טעות כו’‚ ע”כ.

זאת אומרת‚ באמת ישנם דברים שמצדיקים ואפי’ לכאו’ דורשים תגובה 
של כעס. אכן מדה זו היא כה הפכפכנית )volatile בלעז( שאפי’ מרע”ה בחיר 
מין האנושי לא הצליח להשתלט עליה. מלה”ד לברז מים שהידית שלה 
– או שמשאירים  ולרביע  מקולקלת וא”א לפתוח אותה למחצה לשליש 
 – כ”ה מדת הכעס  הכל.  זרם שטפני השוטף את  או שיוצא  לגמרי  סגור 
או שמתרחקים ממנה אל הקצה האחר‚ או שהכעס זורם ושוטף‚ מטעה 

ומחטיא את האדם. 

וע”כ אמנם ישנם דברים שראוי לכעוס עליהם‚ אבל מ”מ אמרו חכמים 
שלא יכעס כלל.

ונראה מקור לד’ רבינו שמדת הכעס יוצאת מן הכלל‚ וראוי לאדם להתרחק 
עד הקצה האחר‚ מהא דתנן פ”ה דאבות ארבע מדות בדעות נוח לכעוס 
הפסדו  יצא  לרצות  וקשה  לכעוס  קשה  בהפסדו  שכרו  יצא  לרצות  ונוח 
בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות רשע‚ ע”כ.

ט(  ה:ו‚  אבות  פיה”מ  ה’‚  ד’‚  הל’  מדעות  )פ”א  רבינו  לן  יסד  כבר  והנה 
שההולך בדרך הבינוני נקרא חכם‚ ואילו חסיד הוא הנוטה לאחד משני 
הקצוות.4 והנה לגבי כעס לא צייר התנא מדת החכם רק מדת החסיד.5 

4  אמנם בשאר מדות הנתפסות במדת החכם‚ מדת החסיד היא לנטות מעט‚ ואילו במדת הכעס שאינה 
נתפסת במדת החכם‚ מדת החסיד היא לנטות עד לקצה האחרון.

5  אמנם גם במשנה הקודמת לד’ היש אומרים לא אשכחן מדה בינונית‚ אבל אין בזה קושיא על 
מש”כ‚ מכיון שהי”א משיב על דברי הת”ק‚ ואילו הת”ק הוא שמצייר הסוגים השונים‚ ולדבריו באמת 

מצאנו גם מדה הבינונית.
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לד’ רבינו הוא שלא שייך מדת החכם מכיון  בזה  ופשוט הוא שהביאור 
שראוי להתרחק עד הקצה האחר.

פ”ג

חילוק פרקים שני ושלישי מתמיה. שני פרקים הראשונים והל’ א’ שבפ”ג 
לשם  יהיו  מעשיך  בוכל  דן  ג’  פרק  יתר  ואילו  הבינוני‚  לדרך  מוקדשים 

שמים. ולכאו’ מסתבר היה שרבינו יכניס הל’ א’ שבפ”ג לתוך פ”ב.

והנראה‚ דהנה צ”ע היאך קובעים את המדה הבינונית. כמה צריך אדם 
לאכול‚ וכמה ינסה להרויח בעמלו. אמנם ברור שאכילה גסה לא מהווה 

דרך בינוני וה”ה עשירות מופלגת. אבל עד כמה על האדם לצמצם?

וכל מעשיך  ז”א‚  ה.’  ונראה שהמדה הבינונית היא מה שדרוש לעבודת 
יהיו לש”ש הוא שקובע המדה בינונית. למשל‚ יאכל מספיק שיוכל להבין 
ולהשכיל כפי כחו בכדי להשיג את ה’‚ וירויח מספיק בכדי לפרנס חיים 

המוקדשים לעבודת ה’‚ וכיו”ב.

יהיו לשם  וכל מעשיך  ופסק שהחיוב של  הדין  רבינו את  ב’ חתך  בהל’ 
שמים מוטל על כל יחיד ויחיד6‚ ואין זה מדת חסידות של אדם גדול. וז”ל 
צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד‚ 
ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל לעומת זה הדבר כו’‚ עכ”ל. ובסוף הל’ ג’ כתב 
על כך וז”ל ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים‚ 
והוא שאמר שלמה בחכמתו בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך‚ עכ”ל.

אכן לא נתבאר בד”ר מהו המקור בתורה לחיוב זה בכלל. והנראה‚ עי’ פ”י 
מהל’ תשובה הל’ ג’ וז”ל‚ וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה’ 
אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה’ ונמצא 
שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה 
אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל 
ושותה‚ יתר מזה תהיה אהבת ה’ בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו 

בכל לבבך ובכל נפשך כו’‚ עכ”ל.

הוא  ברוך  הקדוש  אהבת  שאין  וברור  ידוע  דבר  ז”ל‚  ו’  הל’  שם  ולהלן 
נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם 

חוץ ממנה כו’‚ עכ”ל.

ממה שהעתקנו מוכח בעליל שמצ’ אהבת ה’ דורשת שיכוין כל כחותיו וכל 
עתותיו לַפֵתח ולבטא אהבת ה’ והיא שמחייב בוכל מעשיך יהיו לש”ש. 

6  אמנם משנה שלימה היא באבות. אכן עי’ פרק ה’ הל’ ז’ שכתב רבינו וז”ל תלמיד חכם כו’ ומקדים 
שלום לכל האדם כו’‚ עכ”ל. גם דין זה הוא משנה באבות פ”ד‚ ורבינו הגבילו לת”ח הרי שלדעת רבינו 
מקצת האמור במשניות אבות מכוון דוקא לת”ח. ולפי”ז היה עולה על הדעת שהמשנה של וכל מעשיך 
יהיו לשם שמים הדורשת גדולות ונשגבות גם היא מיועדת אך ורק לת”ח. הוא שהאיר לנו רבינו שאינו 

כן. וטעמו ונימוקו נתבאר בפנים שהוא ענף למצות ואהבת המוטלת על הכל.
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וא”כ לכאו’ הי’ לו לרבינו לקבוע ההלכות הדנות בוכל מעשיך אצל מצות 
ע”כ כמש”כ‚ שרבינו כאילו קפץ בראש  ברפ”י מתשובה. אלא  ה’  אהבת 
וקבע ההלכות הדנות בוכל מעשיך יהיו לש”ש הכא משום שרק על ידיהן 

אפשר לקבוע המדה הבינונית.

תנן סוף פ”ה דאבות‚ יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ 
עז פנים  וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים הוא היה אומר  כצבי 
לגיהנם ובשת פנים לגן עדן כו’‚ ע”כ. ועי”ש לרבינו בפיה”מ שכתב‚ אע”פ 
בזה‚  וכיוצא  הממרים  בתוכחת  העזות  על  צוה  לגיהנם  פנים  עז  שאמר 
וכאילו אמר השתמש במקצת הפחיתיות במקומן לשם שמים‚ כדרך 
שרמז התנא עם עקש תתפל אבל בתנאי שיהיה כונתך לאמת והוא רצון 

אביך שבמשמים‚ עכ”ל. 

ונראה ששני היסודות שנתבארו לעיל – א( אין המדה ביניונית שוללת כל 
אחד מהקצוות אלא מקיימת אותן ביחד‚ ב( הדרוש והנצרך לש”ש הוא 

שמהווה המדה הבינונית – מפורשים פה בד”ר.

ונראה להוסיף שגם בדרך אחרת משלימה ההלכה של וכל מעשיך יהיו 
לש”ש את ענין המדה הבינונית. אמנם מצד אחד מובן שהמתרחק לקצה 
האחרון מקנאה תאוה וכבוד כו’ הרי הוא בבחינת כל המוסיף גורע. א”א 
לנהל חיי העולם בכלל והיחיד בפרט בדרך כזו. אכן מצד שני האם זאת 
אומרת שההכרח מביא אותנו לידי הטפלות בחומריות המגרעת מבקשת 
ה’? הלא חומריות ורוחניות הן דבר והיפוכו‚ וא”כ איך אפשר ללכת בדרכים 

בינוניים מבלי להתפשר בבקשת ה’ ועבודתו?

תשובה לכך מספקת ההלכה של וכל מעשיך יהיו לש”ש. “המהלך בדרך 
זו כל ימיו עובד את ה’ תמיד‚ אפילו בשעה שנושא ונותן ואפילו בשעה 
שלם  גופו  שיהיה  עד  צרכיו  שימצא  כדי  בכל  מפני שמחשבתו  שבועל‚ 
לעבוד את ה’‚ ואפילו בשעה שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו 
עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה’ והוא חולה‚ נמצאת 

שינה שלו עבודה למקום7 ברוך הוא.”

פ”ו הל’ ג’

שנאמר  כגופו  מישראל  ואחד  אחד  כל  את  לאהוב  אדם  כל  על  מצוה 
ואהבת לרעך כמוך‚ לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא 

חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו כו’‚ עכ”ל.

מבואר לכאו’ בדברי רבינו דלא כמו שיסד הרמב”ן בנמוקיו )ויקרא יט:יז-

7  מדוקדקים המה ד”ר עד תכלית הדקדוק. לעיל כתב רבינו בלשון פועל‚ ‘נמצא עובד את ה’ תמיד‚’ 
אכן לגבי שינה דקדק לכתוב בלשון שם עצם‚ ‘נמצאת שינה שלו עבודה למקום.’ והטעם ברור‚ שרק 
מדעת שייך להיות עובד את ה’‚ וע”כ כל שהוא ער יתכן שעובד את ה’ אבל בשעה שישן א”א לומר 

שעובד אלא שהשינה עבודה למקום‚ ולהכי לא כלל רבינו שינה בהדי משא ומתן כו’.
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 – כמוך  לרעך  ואהבת  וטעם  כמוהו.  לו  יצוה שיאהב  כן  ואחרי  וז”ל  יח( 
הפלגה‚ כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו‚ ועוד 
שכבר בא רבי עקיבא ולמד חייך קודמין לחיי חבירך )ב”מ סב א(. אלא 
ויתכן  כו’  נפשו  יאהב את  ענין כאשר  בכל  מצות התורה שיאהב חבירו 
“לרעך”  והשוה אותם במלת  “ואהבת את רעך כמוך”‚  בעבור שלא אמר 
כו’ אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר אדם עושה לנפשו ולא יתן 
חבירו  לאהב  הוא  הנמנע  שמן  לן  יסד  הרמב”ן  עכ”ל.  באהבה‚  שיעורין 
במדה שאוהב עצמו. ואילו רבינו כתב שיאהב את כל אחד ואחד מישראל 
כגופו. הרי שהשוה שיעור האהבה. אכן כד דייקת ברור שאין רבינו חולק 
על יסוד הרמב”ן שהרי רבינו לא כתב שיאהב כנפשו אלא כגופו‚ ואין גוף 
האדם עצמו )עי’ רש”י סנהדרין עג. ד”ה ת”ל והשבותו לו וז”ל הקרא יתירא 
הוא למדרש השב את גופו לעצמו‚ עכ”ל‚ ופשוט(. וא”כ מודה רבינו שלא 
דרשה התורה לאהוב הרעים כאהבת עצמו אלא שיאהב רעהו גוף כאהבתו 
את גופו והוא שהמשיך רבינו לפיכך צריך לשבחו ולחוס על ממונו כמו 
שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו – אלה הם ביטויים לאהבת 

גופו‚ ולא לאהבת נפשו.

ר’ אליעזר אומר יהי כבוד  ונראה מקור ד”ר מהמשנה פ”ה דאבות דתנן 
חבירך חביב עליך כשלך )משנה י’( ותו‚ ר’ יוסי אומר יהי ממון חבירך 
התנאים  שאמרו  מה  רבינו  ומפרש  י”ב(.  )משנה  כו’  כשלך  עליך  חביב 
בלשון כשלך דלגבי כבוד וממון שייך להשוות רעהו לעצמו. שו”ר שלזה 

נתכוין הכ”מ על אתר.

פ”ו הל’ ו-ז‚ ט’

כו’ אלא מצוה עליו להודיעו  וישתוק  ישטמנו  כשיחטא איש לאיש לא 
ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני‚ שנאמר הוכח 
תוכיח את עמיתך כו’ הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה 
להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר 
הוכח תוכיח את עמיתך כו’ אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם 

שניה ושלישית כו’‚ עכ”ל.

שעור ד”ר כך הואי: שני חיובים נכללו בפסוק של הוכח תוכיח. חדא‚ אם 
חבירו חטא לו אסור לו לשמר השנאה בלבו אלא מצוה להודיעו. ועוד‚ 
הרואה חבירו שחטא )לאו דוקא לו( מצוה להחזירו למוטב. וכ”ה להדיא 
בסה”מ מ”ע ר”ה‚ היא שצונו להוכיח החוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע 
הוכח  יט(  )קדושים  יתעלה  אמרו  והוא  כו’  ותוכחה  במאמר  ממנו  אותו 
ונכנס בציווי הזה שנאשים קצתנו לקצתנו כשיחטא  תוכיח את עמיתך. 
איש ממנו לאיש ולא נטור לו ונחשוב לו עון אבל נצטוינו להוכיחו במאמר 

כו’‚ ע”כ.
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ונראה שמפרש רבינו להפסוק דהוכח תוכיח כהרמב”ן בנמוקיו וז”ל והנכון 
בעיני‚ כי “הוכח תוכיח”‚ כמו והוכיח אברהם את אבימלך )בראשית כא 
כה(. ויאמר הכתוב‚ אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך‚ 
אבל תוכיחנו מדוע ככה עשית עמדי‚ ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו 

בלבך ולא תגיד לו כו’‚ עכ”ל.

זהו פשוטו של מקרא. והוא מקור דינו של רבינו בהל’ ו.’ אכן כבר נתעוררו 
רבותינו )תו”כ על אתר‚ ב”מ ל”א( שכפלה התורה דבריה שמשמעו שחייב 
לחזר ולהוכיח אפי’ מאה פעמים‚ וזה לא שייך במוכיח בכדי שלא תהא 
שנאתו כבושה‚ אלא ע”כ שנאמר כאן חיוב נוסף והוא שהרואה יוכיח את 
החוטא בכדי להחזירו למוטב‚ ובזה שפיר מתחייב להוכיח פעמים רבות. 

והוא מקור ד”ר בהל’ ז’.

וז”ל מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו  והנה בהל’ ט’ כתב רבינו 
ביותר‚ או שהיתה דעתו  כלום מפני שהיה החוטא הדיוט  לו  לדבר  ולא 
משובשת‚ ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא 

הקפידה תורה אלא על המשטמה‚ עכ”ל. 

החוטא  אם  בס”ד.  כבר  שנתבאר  מה  ע”פ  היטב  מתבארים  שד”ר  נראה 
הדיוט ביותר כו’ אין חיוב להוכיחו בכדי להחזירו למוטב )ונימוקו יתבאר 
שנאה  תהא  שלא  בכדי  להוכיחו  שחייב  האחר  הדין  אכן  בס”ד(  לקמן 

כבושה בלבו נוהג. והוא שכתב רבינו בכה”ג מדת חסידות הוא למחול.

והא דאינו חייב להוכיחו בכדי להחזירו למוטב נראה שהוציא רבינו דין זה 
מהא דאיתא ביבמות )סה:( ואמר רבי אילעא משום ר’ אלעזר בר’ שמעון 
כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר 
דבר שאינו נשמע‚ ע”כ. וכבר הקשה בנ”י שם מהמבואר בערכין שחייב 
להוכיחו עד שיכנו או יקללנו ותי’ דהתם בערכין מדובר ביחיד וביבמות 
מדובר ברבים. והנה המעיין יראה שרבינו לא חילק בהכי. ונראה שרבינו 
מפרש באופן אחר מצות תוכחה היא להחזירו למוטב וע”כ כל זמן שיתכן 
שלבסוף ישמע חייב לחזור ולהוכיח אפי’ מאה פעמים עד כדי הכאה או 
קללה. אך אם יש לשער שדברי תוכחתו הינם בגדר דבר שאינו נשמע אזי 

פטור מלהוכיח כלל.

עד  להוכיחו  הנ”ל שחייב  בערכין  הגמ’  רבינו  הביא  ז’  בהל’  לעיל  והנה 
שיכהו וז”ל וכן תמיד חייב להוכיח עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע‚ 
עכ”ל. הרי שהוסיף רבינו מדילי’ ויאמר אינו שומע. והם הם הדברים אשר 
היא  נוהגת  וממילא  למוטב  להחזירו  היא  תוכחה  דמצות  בס”ד  נתבארו 
רק אם יש אפשרות שיהיו דברי תוכחה נשמעים. השיעור עד כדי הכאה 
קובע שמכאן ואילך דבריו הינם בבחינת דבר שאינו נשמע ופטור. ובמקרה 
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יש לקבוע  ביותר או היתה דעתו משובשת‚ אזי מראש  שהחוטא הדיוט 
שכל דברי תוכחה אינם נשמעים.

פ”ו הל’ ח’

המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא 
תשא עליו חטא‚ כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת”ל 
ולא תשא עליו חטא‚ מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן 
ברבים‚ אף על פי שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו עון גדול הוא‚ כך 
אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא‚ לפיכך 
צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול‚ ולא יקרא 

לו בשם שהוא בוש ממנו כו’‚ עכ”ל.

צריך  לו חלק לעוה”ב  דוקא משום שאין  וכי  צ”ב‚  “לפיכך”  רבינו  מש”כ 
ליזהר?

ונראה‚ הנה פתח רבינו בלשון כלימה – לא יכלימנו‚ מכאן שאסור להכלים 
כו’‚ וסיים בלשון בושה – שלא יבייש חבירו כו’‚ בשם שהוא בוש ממנו 
)יחסית( קלה‚  ונראה החילוק ביניהם כי לשון בושה מציין הרגשה  כו.’ 
ולשון כלימה הרגשה יותר כבדה ועמוקה‚ המקביל לחילוק בין המילות 
את  המוכיח  רבינו  שכתב  וזהו   .embarrassment ו humiliation הלועזיות 
חבירו תחילה לא ידבר לו קשה עד שיכלימנו‚ שלא שייך לומר לא ידבר 
כו’ עד שיביישנו שהרי ברוב המקרים בהכרח יתבייש החוטא שכן הוא 
טבע האדם להתבייש כה”ג. וע”כ דוקא כלימה הוא שאסרה תורה. ומה 
שאמרו חז”ל דפניו משתנות כוונתם לכלימה שהרגשה עמוקה זו גורמת 

לשינוי הפנים‚ ואילו בושה אפשר גם בלא שינוי פנים.

העיקר  הראשון  שער  תשובה  בשערי  מפורשים  אלה  דברינו  שכל  שו”ר 
הששי וז”ל הבושה. כענין שנאמר בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת 
נעורי. כו’ והמדרגה העליונה בזה‚ שיכלם האדם על עונותיו מלפני השם 
יתברך. וענין ההכלמה‚ ההרגשה בבושה‚ והשתנות זיו פניו‚ כענין שנאמר 
)תהלים סט‚ ח(: כסתה כלמה פני. ובכל מקום תראה הכלמה נזכרת אחר 
הבושה‚ כי היא יתרה מן הבושה: בושו והכלמו )יחזקאל לו‚ לב(‚ בשתי וגם 

נכלמתי )ירמיה לא‚ יח(‚ כו’‚ ע”כ.

ובהל’ תשובה ז:ח כתב רבינו וז”ל בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים 
ביותר‚ אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים ואמרו להן אמש 
היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך‚ אל ירגישו להן אלא שומעין 
ושמחים ויודעין שזו זכות להם‚ שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו 
ונכלמים מהן זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת כו’‚ עכ”ל. רצף ד”ר הוא מן 
הקל אל הכבד והמובן שזכות היא לבעלי תשובה אם בושים ועוד יותר אם 

נכלמים‚ וזה עולה בקנה אחד עם מה שנתבאר‚ בס”ד.

מורנו הרב מאיר טברסקי שליט”א



38  |  Kollel Beis Medresh

והנה החיוב ליזהר במצוה קלה כבחמורה אינו שולל זהירות יתירה במצוות 
חמורות ביותר. ואף כי הוא פשוט‚ ליתר שאת נביא ראי’ אחת מד”ר. עי’ 
סוף פ”ג מהל’ תשובה וז”ל ויש עבירות קלות מאלו ואעפ”כ אמרו חכמים 
שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה”ב וכדי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן 

כו’‚ עכ”ל.

והשתא יתבארו לנו ד”ר שהעתקנום לעיל‚ חומר עון הלבנת פנים )=כלימה( 
ברבים מחייב שיתנהג האדם בזהירות יתירה ויזהר מאד אפי’ מלבייש את 

חבירו.

דברים  שאפי’  להשמיענו  בושה  של  הציורים  בשני  רבינו  כוונת  ונראה 
שבצנעא אינו בוש מהם כלל‚ מ”מ יזהר ברבים שיתכן‚ דרך משל‚ שעם 
ידידי נעורים בצנעא אינו בוש משם שכנוהו בנעוריו אבל ברבים יהא בוש 

ממנו וכיו”ב.

שם

עוד בד”ר הנ”ל. מבואר שסובר רבינו שהאיסור להכלים אחד מישראל נוהג 
גם בצנעא. ויש לציין שבעל ספר החינוך חולק בזה‚ וסובר שהאיסור לאו 
הוא דוקא ברבים וז”ל )מצ’ ר”מ( שלא לבייש אחד מישראל‚ וזה העוון 
בכל  ונוהגת  כו’  ברבים  חבירו  פני  מלבין  לברכה  זכרונם  רבותינו  יקראו 
מקום ובכל זמן. ועובר עליה והלבין פני חבירו ברבים במזיד‚ שלא מחמת 

עבירה על הענין שאמרנו‚ עבר על מצות מלך כו’‚ עכ”ל.

הרי שד’ החינוך שהלאו נאמר דוקא ברבים.

יכול  דתניא  )אהא  ופניו משתנין  ד”ה  טז:  ערכין  רש”י  מדברי  נראה  וכן 
וכ”ה  עכ”ל.  פניו‚  להלבין  ברבים  שיוכיחנו  וז”ל  משתנין(  ופניו  יוכיחנו 
בפירש”י עה”ת ד”ה ולא תשא עליו חטא וז”ל לא תלבין את פניו ברבים‚ 
עכ”ל. )העירני לפרש”י עה”ת ידיד נפשי רמז”ש נ”י(. ונראה לכאו’ שנדחקו 
פי’  וע”כ  כלל‚  לביישו  מבלי  החוטא  להוכיח  שא”א  לזה  והחינוך  רש”י 
שהלאו נאמר ברבים‚ אכן לרבינו שמחלק בין כלימה לבושה‚ וכמו שנתבאר 
לעיל בס”ד‚ ליכא הכרח שאפשר להוכיחו בצנעא מבלי להכלימו‚ וממילא 

י”ל שהאיסור הוא שלא יכלימנו‚ ושפיר נוהג אפי’ בצנעא.

כמו  וכוונתו  פנים‚  להלבין  שלא  לכתוב  רבינו  דקדק  הקצר  במנין  והנה 
שנתבאר לעיל בס”ד‚ שלא יכלימנו. אמנם יעויין בסה”מ מל”ת ש”ג‚ היא 
שהזהירנו שלא לבייש קצתינו לקצתינו. אכן עי”ש בהערות הרב קאפח 
אני  ונוטה  כו’  קיצונית  ביישנות  היא  המקורית  המילה  שמשמעות  ז”ל 

לתרגם כלימה‚ עכ”ל. ומכל הנ”ל מוכח שצדק בהערתו.

והנה בקשר למלבין פני חבירו לא נתפרש שיעור רבים. ולד’ רש”י והחינוך 
שהלאו אינו נוהג בצנעא מכיון שחייב להוכיחו וא”א לתוכחה בלא בושה‚ 
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דלמא י”ל ששלשה נחשב לרבים שהרי אפשר להוכיחו בסתר‚ וא”כ תפשת 
לן  צנעא מכלל האיסור‚ אבל מנא  להוציא  לנו הכרח  יש  מועט תפשת 
רבינו  זה מוכרח(. אכן  )ואין  בפני עשרה.  נוהג אלא  לחדש שאין הלאו 
אלא  אינו  לרבים  צנעא  בין  החילוק  ולדידי’  לכלימה‚  בושה  בין  מבחין 
בחומר האיסור אבל גם בצנעא נוהג הלאו‚ א”כ אין לנו רמז אי רבים היי’ 

שלשה או עשרה‚ וצ”ע.

פ”ז

מספר  של  להלאו  רבינו  כתב  ורכילות  הרע  לשון  דיני  הכולל  זה  בפרק 
כתבו  אמנם  הרע.  לשון  מקבל  של  להלאו  כתב  לא  אבל  ורכילות  לה”ר 
דברי  לשמוע  לדיין  אסור  )וז”ל  ז’  הל’  סנהדרין  מהל’  פכ”א  לקמן  רבינו 
אחד מבעלי דינין קודם שיבא חבירו או שלא בפני חבירו כו’ וכל השומע 
מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה 
למקבל לשון הרע כו’‚ עכ”ל(‚ אכן לכאו’ תמיה גדולה היא למה לא כתבו 

רבינו בפרקין בו קבץ הל’ לה”ר.

ורכילות  לה”ר  והל’  רכיל  תלך  דלא  הלאו  רבינו  הכניס  הנה  והנראה‚ 
התלויות בו להל’ דעות‚ ובזה יסד לן שהאיסור הוא “ַא הלכות דעותדיקע 
איסור.” זאת אומרת‚ הלאו אינו לומר דבר שלילי אודות חבירו‚ אלא לדבר 
באופן שלילי. אופן זה של דיבור משקף דעה רעה. למה לו לדבר באופן 

שלילי נגד חבירו.

ועי’ פ”ד מהל’ תשובה הל’ ה’ שכתב רבינו וז”ל ומהן חמשה דברים העושה 
אדם  צריך  לפיכך  מהן‚  לפרוש  הם  וקשים  תמיד  אחריהם  ימשך  אותם 
הן:  ואלו  מאד‚  עד  רעות  דעות  כולן  והן  בהן  ידבק  שמא  מהן  להזהר 
כמש”כ  מפורשים  הדברים  עכ”ל.  כו’‚  חימה  ובעל  הרע  ולשון  רכילות 

בס”ד.

לן בטוב טעם מה שנראית לכאו’ כעוד השמטה  ויתבאר  יתיישב  ולפי”ז 
חשובה ותמוהה בד”ר.

וכגון  לומר לשון הרע לתועלת  ידועים המה דברי הח”ח בספרו שמותר 
לא  ורבינו  אתו.  להשתתף  או  להשתדך  הגון  פלוני  אם  אצלו  שמבררים 

הזכיר מאומה מזה.

אכן לפי מה שיסדנו זה עתה בס”ד אין זה בבחינת היתר לספר לה”ר )או 
בל”א לה”ר המותר( אלא אינו בכלל לה”ר כלל וכלל‚ שהרי אינו מדבר 
מכיון  אבל  חבירו  אודות  שלילי  דבר  לומר  נאלץ  אמנם  שלילי.  באופן 
שעושה כן לתועלת פשיטא שאינו מדבר באופן שלילי והוא שאסרה תורה. 
וא”כ אין צורך לומר שלתועלת מותר. מלה”ד‚ וכי צריך רבינו לכתוב בהל’ 
שבת שמותר לקום מן המטה בשבת. ודאי שלא. פשיטא דשרי‚ שהרי אין 

מורנו הרב מאיר טברסקי שליט”א



40  |  Kollel Beis Medresh

כאן שמץ מלאכה או אפי’ שבות. כ”ה בענינינו.

וגם תמיהתנו הראשונה מסתלקת. המספר לה”ר הרי הוא מתוך דעה רעה 
לה”ר  קבלת  שאני  אכן  דעות.”  ל”הלכות  שייך  ואיסורו  בעבירה  מתחיל 
שהרי לאו דוקא שבקש אפילו לשמוע הלה”ר‚ ויתכן שהועמס עליו ומה 
שקבלו לבסוף לאו דוקא מתוך דעה רעה אלא משום שמטבעם בני אדם 
נוחים ונוטים להאמין. וע”כ אין איסורו מצד דעה רעה וממילא אין מקומו 

בהל’ דעות.

פ”ז הל’ א-ב

אי  כו’  בעמיך  רכיל  תלך  לא  בלא תעשה שנאמר  עובר  בחבירו  המרגל 
זהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני כך וכך 
שמעתי על פלוני כו’ יש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא 

לשון הרע‚ והוא המספר בגנות חבירו אף על פי שאומר אמת כו’‚ עכ”ל.

היאך  וצ”ב  ולה”ר.  רכילות  כולל  רכיל  תלך  דלא  שהלאו  בד”ר  מבואר 
נכנסים ב’ ענינים אלו בלאו אחד )שאינו במשמע שיהא לאו שבכללות‚ 

שלא מצאנו דרשות חלוקות בדברי רז”ל(.

והנראה‚ שלמה המלך אמר בחכמתו הולך רכיל מגלה סוד )משלי‚ י”א(. 
גולה סוד הולך רכיל )שם‚ כ’(. למדנו שרוכל מגלה דברים שראויים להיות 
מכוסים. וזה בב’ אופנים – רכילות‚ ולה”ר. ולה”ר חמור טפי מפני שמגלה 

דבר גנות משא”כ רכילות )עי’ כ”מ ריש פירקין(.

לפי”ז יתבאר לן בס”ד עוד דבר במשנת רבינו. בהל’ ד’ כתב רבינו וז”ל ויש 
דברים שהן אבק לשון הרע‚ כיצד מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא 
היה  ומה  אירע  מה  להודיע  רוצה  איני  מפלוני  שיאמר שתקו  או  עתה‚ 
וכיוצא בדברים האלו כו’ וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות 
ראש כלומר שאינו מדבר בשנאה כו’ וכן המספר לשון הרע דרך רמאות 
והוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדבר לשון הרע הוא אלא 

כשממחין בו אומר איני יודע שדבר זה לשון הרע כו’‚ עכ”ל.

או  דרך שחוק  משום שאומר  וכי  מאד.  עד  לכאו’  המה  תמוהים  דברים 
משום שמעמיד פנים כאילו אינו יודע שדבר זה לה”ר – אינו לשון הרע? 
היודע בלבו שאוכל בשר נבילה אלא שמעמיד פניו כאילו הוא חושב שזה 
בשר שחוטה‚ האם לא עבר במזיד על האיסור תורה של לא תאכלו נבילה?

אכן נראה מכיון שאיסור לה”ר הוא לגלות כל שאינו אומר הדברים בצורה 
לגמרי גלויה כגון דרך שחוק‚ דרך רמאות ועוד – אין בו איסור תורה של 

לה”ר.
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פ”ז הל’ ב’

יש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע‚ והוא המספר 
בגנות חבירו אף על פי שאומר אמת כו’‚ עכ”ל.

עי’ מש”כ רבינו סוף הל’ טומאת צרעת וז”ל ועל עניין זה מזהיר בתורה 
ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה ה׳ אלקיך למרים בדרך‚ 
הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה 
הים  מן  להצילו  בעצמה  וסכנה  ברכיה  על  וגידלתו  בשנים  ממנו  גדולה 
והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים כו’ ואף על 

פי כן מיד נענשה בצרעת כו’‚ עכ”ל.

לה”ר.  דברה  לא  הנביאה  מרים  מרים:  מעשה  על  רבינו  של  נפלא  הבט 
)לה”ר: “המספר בגנות חבירו” “והיא לא דברה בגנותו”(. הבי’ בזה כנ”ל. 
אמנם אמרה דבר שלילי אודות מרע”ה‚ אבל לא דברה באופן שלילי‚ 
שכוונתה היתה לטובה. כלו’‚ כפי שנתבאר לעיל בס”ד איסור סיפור לה”ר 
הוא איסור של הלכות דעות. וע”כ המדבר בתום לבבו אע”פ שטעה אין 
בידו עבירה כלל. כ”ה הבנת רבינו בספרי‚ והרי דברים ק”ו ומה מרים שלא 
כן המתכוין לדבר בחבירו  כו’  לגנאי אלא לשבח  נתכוונה לדבר באחיה 
לגנאי ולא לשבח כו’ עאכו”כ. )ומה שנענשה מרים הי’ משום שדקדק עמה 
הקב”ה שדבריה היו כדמות לה”ר‚ ונצטווינו לזכור שאם הקפיד הקב”ה על 

דמות לה”ר‚ קו”ח על לה”ר עצמו(.

וע”פ דברי רבינו יש להעיר על מש”כ בס’ ח”ח כלל ח’ סע’ א’ וז”ל אין 
בין אם המספר איש או אשה קרוב או רחוק  חילוק באיסור לשון הרע 
אף דרגילות הוא כמה פעמים שלא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו על 
המספר מצד אהבת הקורבה אשר ביניהם כו’‚ עכ”ל. ובבאר מים חיים שם 
)סק”א וסק”ב( הוכיח כל הדינים האלה )המספר הוא אשה או קרוב‚ מי 

שנאמר הגנות עליו אינו מקפיד( ממעשה דמרים.

אכן לד’ רבינו מרים לא דברה לה”ר – ומ”מ נראה לקיים עצם דברי הח”ח 
שאפי’ דמות לה”ר לא היתה כאן אילו הי’ מותר לאשה או לקרוב לספר 

לה”ר א”נ במקום שאין השני מקפיד.

פ”ז הל’ ה’

דברים  והמספר  בפניו‚  שלא  או  חבירו  בפני  הרע  בלשון  המספר  אחד   
שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חבירו בגופו או בממונו ואפילו 
בפני  אלו  דברים  נאמרו  ואם  הרע‚  לשון  זה  הרי  להפחידו  או  לו  להצר 
ונודע‚ ואם סיפר הדבר אחד מן השלשה פעם  שלשה כבר נשמע הדבר 

אחרת אין בו משום לשון הרע כו’‚ עכ”ל.

דין זה של אפי תלתא הוא ש”ס ערוך בערכין וב”ב ורבו בו הפירושים. עי’ 
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בס’ ח”ח כלל ב’ בבאר מים חיים. ונראה שרבינו סלל דרך חדשה בסוגיא. 
בהל’ זו הציע רבינו צורה נוספה של לה”ר – והיי’ דברים שלעצמן אינן 
דברי גנאי‚ אבל אם ישמעו יגרמו היזק כו’ למי שנאמרו עליו‚ וכגון ההוא 
שרבינו  נראה  והשתא  בכ”מ.  שציין  וכמו  דשבת  בפ”ב  גרים  בן  דיהודה 
מפרש שההיתר דאפי תלתא שייך רק לסוג זה של לה”ר. כל עצמו של 
לה”ר זה תלוי בשמיעת הדברים‚ והרי כבר נשמעו‚ אבל אם מספר דברי 
גנאי עצמו של הלה”ר הוא מפאת החפצא של גנאי‚ וע”כ עובר אפי’ כבר 

נשמעו באפי תלתא.

פ”ז הל’ ח’

ולא תטור את  וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר 
בני עמיך‚ כיצד היא הנטירה‚ ראובן שאמר לשמעון השכיר לי בית זה או 
השאילני שור זה ולא רצה שמעון‚ לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו 
או לשכור ממנו ואמר לו ראובן הא לך הריני משאילך ואיני כמותך לא 
אשלם לך כמעשיך‚ העושה כזה עובר בלא תטור‚ אלא ימחה הדבר מלבו 
ולא יטרנו‚ שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבא לנקום‚ לפיכך 
הקפידה תורה על הנטירה עד שימחה העון מלבו ולא יזכרנו כלל‚ וזו היא 
הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ ומשאם ומתנם של בני 

אדם זה עם זה‚ עכ”ל.

קדושים  פר’  בתו”כ  ברייתא  הם  נטירה  בהגדרת  ההלכה  בתחילת  ד”ר 
הובאה ביומא כג.‚ כאשר ציין הכ”מ. אכן ד”ר בהמשך “אלא ימחה הדבר 
מלבו ולא יטרנו כו’” תמוהים שנראים כמיותרים מרוב פשיטותם וכפלותם. 
התורה אוסרת נטירה‚ וא”כ פשיטא שצריך למחות הדבר ולא יטרנו. ומה 

זה שהוסיף רבינו?

והנה באיסור נטירה יש להסתפק אם נוטר ראובן לשמעון בלבו אבל לא 
אמר כן – כלו’‚ שהשאילו או השכירו ולא אמר מאומה אכן בלבו נוטר 
כו’ האם בכה”ג עבר על  ובשעת מעשה חושב לעצמו איני כמוך  הדבר 

הלאו דלא תטור.8

שאינו  רבינו  סובר  גיסא  מחד  ומגוונת.  מחודשת  בזה  רבינו  דד’  נראה 
עובר על הלאו אא”כ אמר איני כמותך כו’ וכאשר קבלו חז”ל )לד’ רבינו( 
וכדתניא בת”כ הנ”ל. ולהכי דייק רבינו וכתב העושה כזה עבר בלא תטור. 
וכ”כ רבינו להדיא בסה”מ מל”ת ש”ה וז”ל שהזהירנו שלא לנטור ואף על 
פי שלא נשלם גמול והוא שנזכור העון שחטא לנו החוטא ונזכירהו לו כו’‚ 
עכ”ל. אכן מאידך סובר רבינו ממה שאסרה תורה בלשון נטירה שמשמעו 
בלב יש לנו ללמוד שהקפידה תורה על הנטירה בלב אפי’ ללא אמירה. 

8 עי’ פתיחת הלאוין לס’ ח”ח בבאר מים חיים סע’ ט’‚ וכן עי’ ספר לימוד להלכות בין אדם לחבירו 
כרך ב’ פרק א’‚ מה שהעלו בד’ רבינו קרוב )אבל גם שונה( למש”כ בפנים בס”ד.
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בקשר לנטירה בלב‚ לאו ליכא אבל קפידא איכא. וזהו שהוסיף רבינו אלא 
ימחה הדבר מלבו ולא יטרנו. כלו’‚ לא זו בלבד‚ שלא יעשה כזה ויעבור 
על הלאו דלא תטור באמירה‚ אלא גם יתרחק ממה שהקפידה תורה וע”כ 

ימחנו ואפי’ בלב ללא אמירה לא יטרנו.

]ולפי מה שנתבאר בס”ד תתישב לנו עוד קושיא בד”ר. לפי פשוטו הלאו 
דלא תטור עומד בפ”ע ואינו סייג דאורייתא ללאו דלא תקום. וכן משמע 
ממה שכתב רבינו בתחילת ההלכה וכן כל הנוטר כו’ השווה לאו דלא תטור 

ללא תקום‚ שניהם עומדים בפ”ע.

אכן בסוף דבריו כתב רבינו‚ אלא ימחה הדבר מלבו ולא יטרנו שכל זמן 
שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבא לנקום‚ ע”כ‚ משמע דנטירה היא 
סייג לנקימה. אכן לדברינו ניחא‚ הלאו דלא תטור עומד בפ”ע‚ וההפקדה 

על נטירה בלב משמשת סייג ללא תקום[.

והנה בסוף הל’ גירושין כתב רבינו וז”ל אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים 
הערוה החמורה בעדות אשה או עבד או שפחה או גוי המשיח לפי תומו 
ועד מפי עד ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבארנו‚ שלא הקפידה 
תורה על העדת שני עדים ושאר משפטי העדות אלא בדבר שאין אתה 
יכול לעמוד על בריו אלא מפי העדים ובעדותן כגון שהעידו שזה הרג את 
זה או הלוה את זה. אבל דבר שאפשר לעמוד על בריו שלא מפי העד הזה 
ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת כגון זה שהעיד שמת פלוני‚ לא 
הקפידה תורה עליו‚ שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר‚ לפיכך הקלו 
חכמים בדבר זה והאמינו בו עד אחד מפי שפחה ומן הכתב ובלא דרישה 

וחקירה כדי שלא ישארו בנות ישראל עגונות‚ עכ”ל.

דינו של רבינו שע”א נאמן לומר מת בעלה הוא מתני’ ביבמות ר”פ האשה 
רבה )פז.( וטעמו דמשום עיגונא אקילו בה רבנן מבואר שם בגמ’ )פח.(. 
וכבר נחלקו הראשונים אבות העולם אי הוי מה”ת או מדרבנן. ובד”ר בזה 
עומדים אנו במבוכה רבה. מצד אחד פתח וכן סיים דבריו שהתירו חכמים 
והקילו חכמים משמע שהוא מדרבנן. אכן מאידך בטעם הדבר כתב רבינו 

שלא הקפידה תורה. ועי’ מש”כ בזה בל”מ.

והנראה בזה בס”ד ע”פ ד”ר הנ”ל בהל’ דעות‚ הקפדת התורה מהווה חלות 
בפ”ע – דין תורה לחוד‚ הקפדת התורה לחוד. והשתא נראה שמפרש רבינו 
בכלל  בעלה  מת  של  ועדות  דשב”ע  לכל  עדים  ב’  מצריך  תורה  דין  כי 
ביד  כח  אין  וכי תימא הא  ע”א.  ע”פ  וחכמים הם שתקנו להשיא אשה 
חכמים לעקור דבר מה”ת בקו”ע‚ י”ל לזה מהני מה שלא הקפידה תורה 
שאין זה נחשב עקירת דבר מה”ת כיון שהדין דרבנן תואם הקפדת התורה‚ 

והוא פירוש נפלא.

כתב  פל”ד  ח”ג  המורה  בס’  ועמוקים‚  המחוכמים  ד”ר  בבי’  עוד  והנראה 
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רבינו‚ חייב אתה לדעת גם כן שאין התורה שועה אל החריג‚ ואין הצווי 
בהתאם למיעוט. אלא בכל דעה‚ מידה‚ או מעשה מועיל שרוצים להשיג‚ 
מתכוונים לדברים שעל-פי-רוב כו’ כי התורה היא ציווי אלקי כו’ בהתאם 
להתבוננות זאת אל תתפלא גם כן שכוונת התורה אינה מושגת בכל פרט 
ופרט כו’ אלא ראוי שהנהגת התורה תהיה מוחלטת‚ מיועדת לכולם‚ אפילו 
זה  לו היה  כי  ולא מתאים לאחרים.  זה מתאים לאנשים מסוימים‚  אם 
בהתאם ל)אנשים כ(פרטים‚ היה נגרם קלקול לכל ונתת דבריך לשיעורין 

כו’‚ עכ”ל.

עוד שם בח”ג פרק מ”א כתב‚ אומר אני במה שנוגע לזקן ממרא: מכיון 
שהקל יתעלה יודע שבכל זמן ומקום זקוקים דיני התורה הזאת – בהתאם 
לשוני המקומות‚ לאירועים חדשים ולנסיבות – לתוספת לחלקם או לגריעה 
מחלקם‚ הוא אסר להוסיף או לגרוע ואמר: לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו‚ 
כי זה היה מביא לשיבוש סדרי התורה ולאמונה שאין היא מאת הקל. עם 
זאת הוא התיר לחכמים שבכל תקופה‚ כלומר‚ לבית דין הגדול‚ לעשות 
סייגים לדיני תורה אלה כדי לשמור על יציבותם בדברים שיחדשו על דרך 
איחוי שבר‚ ולהנציח סייגים אלה כמו שאמרו )חז”ל( ועשו סייג לתורה. 
כן גם הותר להם להשעות חלק ממעשי התורה או להתיר חלק מאיסוריה 
במצב כלשהו או בהתאם למאורע. אבל אין להנציח זאת‚ כפי שהבהרנו 
בפתיחה לפירוש המשנה בעניין הוראת שעה. בהנהגה זו תתמיד התורה 
להיות אחת‚ ויונהג בכל זמן ובאשר לכל מאורע כפי שמתאים לו. אבל 
אילו היה העיון החלקי הזה מותר לכל אחד מן החכמים‚ היו בני-אדם 
אובדים מרוב המחלוקת והסתעפות השיטות. לכן אסר יתעלה את העיסוק 
מי  את  להרוג  וציווה  בלבד‚  הגדול  בית-הדין  למעט  החכמים‚  לכל  בזה 
המטרה  בטלה  היתה  מעיין‚  כל  נגדם  קם  שאילו  מפני  עליהם.  שחולק 

המכוונת והושמה לאל התועלת‚ ע”כ.

התורה  שהנהגת  ראוי  הנפלאה.  רבינו  משנת  של  פרקים  ראשי  נסכם 
תהיה מוחלטת ונצחית שאם נתת דבריך לשיעורין לא יתקיימו. ממילא 
לחז”ל  נועד  זה  במיוחד. תפקיד  וזמן  לכל מצב  דיני התורה  א”א לתאם 
ע”י תקנותיהם לתאם ד”ת למציאות מיוחדת מה שהתורה במתכווין לא 

עשתה. חז”ל עושים כן ע”י תקנות וסייגים וגם ע”י הוראות שעה.

עכשיו יאורו לנו דברי רבינו המעורפלים סוף הל’ גירושין. ברוב המקרים 
של דשב”ע נצרכים שני עדים עם משפטי העדות כדי לעמוד על בריו של 
דבר בהתאם לדרישות התורה. וא”כ דין תורה המותאם לרוב והמוחלט לכל 
מצריך ב’ עדים בכל המקרים של דשב”ע. אכן מכיון שלא הקפידה תורה 
בזה אלא לעמוד על בריו של דבר‚ הניחה התורה מקום לחז”ל לתאם את 
הדין למקרה החריג של מת בעלה ולפיכך הקילו חכמים בדבר זה והאמינו 

בו ע”א כו’ ואין זה נחשב לעקירת דבר מה”ת‚ וכנ”ל.
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והנה בפ”ז מנחלות הל’ ג’ כתב רבינו וז”ל מי שטבע במים שאין להם סוף 
ובאו עדים שטבע בפניהם ואבד זכרו‚ אף על פי שאין משיאין את אשתו 
לכתחלה הרי היורשין נוחלין על פיהם‚ וכן אם באו עדים שראוהו שנפל 
לגוב אריות ונמרים או שראוהו צלוב והעוף אוכל בו‚ או שנדקר במלחמה 
ומת או שנהרג ולא הכירו פניו אבל היו לו סימנים מובהקין בגופו והכירו 
אותם‚ בכל אלו הדברים וכיוצא בהן אם אבד זכרו אחר כך יורדין לנחלה 
בעדות זו אף על פי שאין משיאין את אשתו‚ שאני אומר שלא החמירו 
בדברים אלו אלא מפני איסור כרת אבל לענין ממון אם העידו העדים 
בדברים שחזקתן למיתה והעידו שראו אותן הדברים ואבד זכרו ואחר כך 
נשמע שמת הרי אלו נוחלין על פיהן‚ וכזה מעשים בכל יום בכל בתי דינין 

ולא שמענו מי שחלק בדבר זה‚ עכ”ל.

את  משיאין  דאין  הא  אמנם  מאד  מאד  תמוהים  הדברים  ריהטא  לפום 
סוגיות מפורשות בגמ.’ אכן מה  כולם  רבינו  האשה במקרים אלו שמנה 
שחילק רבינו לענין נחלה שחז”ל החמירו בדברים אלו רק במקום איסור 
כרת הוא תמוה מאד מאד‚ דהא בסוגיין קי”ל דמשום עיגונא אקילו בה 

רבנן. וע”כ משיאין ע”פ ע”א.

אכן לפי מה שנתבאר לא תקשי. בעצם לא הקילו חז”ל כלל וכלל באיסור 
תיקנו  וכנ”ל‚  כו’  הקפידה  לא  עצמה  שהתורה  מכיון  אלא  החמור‚  א”א 
שלא להצריך משפטי העדות – אבל מ”מ עומדים על בריו של דבר בהתאם 
לדרישות התורה. תוכן העדות של הע”א הוא חד משמעי. ומאי דאתמר 
בגמ’ לשון קולא‚ פירושו שתקנו תקנה שממנה בוקעת ועולה קולא הלכה 

למעשה‚ אבל לא הקילו כלל וכלל באמת המדה של העדות וכנ”ל.

פוק חזי לד’ הריטב”א הסובר שדין ע”א במיתת הבעל הוא מה”ת‚ בע”כ 
הלשון הקילו מתפרש כנ”ל – שפסקו הדין לקולא‚ אבל לא שהקילו‚ ופשוט.
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