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 שקופיצחק הרב 

 מצוות שבין אדם לחברואדם למקום לעומת קולות בבין חומרות במצוות ש

 ם לחבירון אדצוות שביהשונה למ את היחס הממחישים המחברמחיי  יםסיפור

 

בפינת  חג הקרב ובא.ה לעהמראות והקולות הנשמעים בעיר הם כאלף עדים  .ערב חג הסוכות, עיר הקודש ירושלים

ממורי  ,זן  זצ"ליהלא הוא רבי שלום אי ,מתגורר לו אחד מראשי עם הקודש  בעיר  שחוברה לה יחדיו ,קרתי

שיתי צעדי לעבר ביתו של ר' שלום,  על מנת עכש, צעירהייתי אברך   .חשובים שבעיר  באותם ימיםהההוראה  

  רותו והידורו. כש על  ,דעת תורה ,את דעתו שמוע , ולא בפניו את אתרוגי שזה עתה רכשתילהבי

 .העולה במעלות ביתו של ר' שלום ,לחזות במראה  מרהיב  של תור מפותלהיה ניתן   בשער לבתי נייטיןכבר 

רבים מבני ירושלים היו באים אך . לחצר הבית השתרך מן הקומה העליונה  ועד   והתור מדרגות ביתו היו חיצוניות

  ,אני  הצעירגם   .זו הלכה ,של ישראל קדושים ממתינים  לשמוע דבר ה' ,ורק  לראות מראה משובב לבבות זה

יו כבני מרון כיצד עוברים הם לפנ ,כדי לראות ראיה של ממש  ,ועליתי לביתו של ר' שלום ועמדתי בצד  ליד

 . ולשמוע את הקולות

עיר אין הרבה  ב ,אתרוג  כמו שיש לו .חהוכולו רעד של שמ ,משי  צעיר  לימים עמד לו אברך ,בין הבאים

והנה ליופי ולנקיות.  ,ן כמוהו  להידוראשר אי ,סמוך ובטוח כי ר' שלום יהלל וישבח את אתרוגו והוא ירושלים, 

  ובדקו היטב מכל צדדיו.   , סובבו לכאן ולכאןחזיק את האתרוג בידושה, אתרוגו לר' שלוםומושיט את  צב הואני

 ."אתרוג  פסולה -עבורך ": מבט חודר אל האברך ואומר לו בקול שקט אך תקיף ישירמ , אשומרים ר' שלום את  ר

זה יתכן  שאתרוג כה מהודר מבין  ואינו מבין  כיצד  ;ומה  כאילו עולמו חרב  עליוד ,נפשו כמעט ופרחה ,האברך

 מה  פסול" :את ר' שלום האברך הנבוך שואלפסול הוא?! בעיני ר' שלום יקרו, יוממשבחו  אהווראשר כל ונקי 

משיב והאברך   "?כמה כסף שילמת עבור אתרוגך" :בשאלהר' שלום  השיב לו  "?יבאתרוג שליט"א  רב מצא ה

  ."כך חשבתי אין זה סתם אתרוג ...; מאה לירות  טבין ותקילין" :ברעד

 

 ומום אין בו הוא מאד אכן כך חשבתי, מפני שאתרוג זה אכן מהודר" :שלום פלט אנחה עמוקה מליבו ואמר ר'

בגד  ": שאלה נוקבתבר' שלום  ליופנה אובטרם ירד האברך לסוף דעתו, להיכן הוא חותר,    ."וכמובן יקר מחירו

 ,אני אברך כולל" :משיב והאברך  "מדוע?": שלום  שואלר'  ."לא" :והאברך משיב "לזוגתך?  קניתכבר  חדש לחג

קנית כבר  יךלילד  יםחדש יםבגד" :ר' שלום ממשיך להקשותו  ."ובגדיםי  לקנות בכל חג מתנות אין באפשרותו

  "?לחגלבגדים ומנין אקח כסף  ,אברך כולל אני ושכרי זעום ,כבר אמרתי": בתשובתו האברך שוב מתפתל  "?לחג

אתרוג ותקנה  , לחנות והחזר  אתרוגך לך אתרוג זה פסול.  ,עבורך" :ר' שלוםואז, נשמע קולו החד והברור של 

כדי לשמחם   לחג, ילדיך בגדים חדשים ללירות תקנה לאשתך ו שרה לירות  ובשאר  השמונים וחמשכשר  בחמש ע

  ."כפי שנפסק בשולחן ערוך )אורח חיים, סימן תקכט סעיף ב( ,בשמחת החג הקרב ובא

 

הקפדה מקפידים מדוע אנשים   לא יכולתי להבין .המחזה שראיתי לא נתן לי מנוחו עזבתי את ביתו של ר' שלום

סכום שהיווה  שליש ממלגתו החודשית  ,במצוות שבין אדם למקום, כאברך זה  שקנה אתרוג  במאה לירות יתירה

הקרובים אליו, מחשבה פשוטה  ולילדיו לאשתו  בגדים לכבוד החג ואילו למצוות שבין אדם לחברו, לקנות ; בכולל

מחשבה שכזו זו לא עלתה כלל על  ,לזוג נעלים או המצפים לבגד חדש כיםוחיונית על נוות ביתו, על עולליו הר

מצות אתרוג )שאותה יכול היה לקיים באתרוג לא יקר( ובחר ב הדרלדעתו? מדוע העדיף אברך ירא שמים זה 

הנוגעת לצורה בה חייב אדם לשמח בחג אנשים הקרובים אליו , להתעלם לחלוטין מהלכה מפורשת בשולחן ערוך

 כאשתו וילדיו?  ,כל כך

 

 סיפור נוסף: אין )יראת( אלוקים...

הגישה   יהבדלאת בלשונו החדה    שהגדיר  ,בארץ ישראלהרבנים לפגוש את אחד מגדולי  זכיתי ,הימיםבאחד 

שהחומרות  ,מצוות שבין אדם למקום , לביןשאנשים כה  מזלזלים בהן  ,ם לחברוות שבין אדובין מצהקיימים 

ואילו במצוות   ;אסור - מאה אחוז מותר במה שלא  -דם למקום מצוות שבין א"..כלו  לעולם.ילא בהן ההקפדות ו

  " הרי הוא בבחינת מותר...  -מאה אחוז  אסור במה שלא  ,שבין אדם לחברו
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שהתנהגות נלוזה זו של זלזול במצוות  ,ימתי  עם אב בית דין חשוב  בנושא זה  הבעתי בפניו את דעתייבשיחה שק

  אין יראת אלוקים רק "  :וכפי   שהתבטא  אברהם אבינו  ,ין אדם  לחברו  נובעת אולי מחוסר יראת שמיםשב

 הוסיף ואמר: וא ה  .ברי הממה אותיעל ד דיין תשובת ה .)בראשית כ יא( במקום הזה והרגוני על דבר אשתי"

 לה בדעתי וע, מהרהר על מה שעבר עלי במשך היום כאשר אני ,בסוף יום דיונים ארוך בבית הדין ,פעמים רבות"

אלוקים, אלא מחוסר אמונה בסיסית בקיומו של הקב"ה  יראתשהתנהגות כה מחפירה נובעת לא רק מחוסר 

הייתי מוציא את המלה "יראת" מן   ,סוק הזהאם אני הייתי צריך לכתוב את הפ"ן את דבריו: יוסיים אותו די”".בכלל

 " !עד כדי כך חמורים הם פני הדברים .'אין אלוקים במקום הזה רק '  :הפסוק  וכותב

 מלבין פני חברו "לשם שמים"סיפור נוסף מהחיים: 

 ,אדם עבירה ושנה בה ברכיון שע"בבחינת  ,בכל יום ולהיתר גמורשקפדה על כבוד הזולת הפכה למעשים האי ה

רו מפני שלדעתו הוא מקיים מצווה ועושה נחת ופעמים שאדם רומס את כבוד חב .(.)קידושין כ "נעשית לו כהיתר

 :פור הבאיכיוון חשיבה זה יוכיח הסעל  ראו.ורוח לב

ם את עול ששת ימי מעליהרקו אנשים שזה עתה פ ,בית הכנסת מתמלא מפה לפה במתפללים ,קודש–ערב שבת

בור כבר החל ישליח הצאחרוני המתפללים נכנסים אף הם להיכל התפילה. . מעשה ועטו עליהם את קדושת השבתה

 קול הזעקה והמחאה הולך וגובר  "!מוקצה  ,מוקצה מוקצה..." :זעקות רמות - ולפתע ,את תפילת קבלת שבת

עיני, יהודי הזועק על רעהו צדה והנה  ט אל עבר המקום ממנו בקעו הקולות. מתפילתו ומבי פוסקבור יהצ

ה בכל כוחו  , והלה מוחקודש  כבר באה-. ושבתמוקצה לדעת חברו הואש  ,מונח דבר מהשל הלה בידו  "!מוקצה"

החפץ  על מנת  להניח את  ,בוש ונכלם ופונה לאכסדרהעוזב את היכל התפילה שאותו אדם עד   ,נגד  מחזיק המוקצה

 ותפילת השבת  נמשכה  כדרכה.    ,את היכל בית הכנסת נרגעו הרוחותהלה לאחר שעזב רק . בפינה משתמרת

כאשר השמש  ,בשעת דמדומים זואיסור המוקצה   :איני מבין  מה יותר חמור .צמי  במבוכה גדולהשוב מצאתי את ע

 יח בשערמי מנע  מאותו מוכ? בוודאי עשהסור הלבנת פנים ברבים שניאו  א -זמן שהוא ספק שבת-ין לא שקעהיעד

)בבא מציעא  מאמר חז"ל  ב אותו זועק כאשר  ביזה את רעהו?  ומדוע נשכח ממנומה חש ?לומר את דברו בצנעה

  ?אין לו חלק לעולם הבא" ,חברו ברביםהמלבין פני : "נט.(

 תולעת ולא איש

 :(:א את דברי הגמרא  במסכת  שבת  )קלגמבי ב( )שמות טו "הוולי ואנוקזה " על הפסוק:  ",פרדס יוסף"בספר 

 ,ולולב נאה ושופר נאהיו סוכה נאה עשה לפנ ,התנאה לפניו במצות  - "והוולי ואנקזה "דתניא: 

בלבלר אומן וכורכו בשיראין  בקולמוס נאה, ,תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאהספר  ,ציצית נאה

  .אף אתה היה חנון ורחום ,מה הוא חנון ורחום ,הוי דומה לו -  "הווואנו" :אבא שאול אומר .נאין

לקנות אתרוג  הדר וכדומה. אבל    ,שיש הרבה מדקדקים  ולא יחוסו  על מעות ,וראיתי בזה

אף שמהראוי  להיות לו סוכה  ,וזה שבא אבא שאול להוסיף .כאבן המה, כשמגיעין  למצות צדקה

 .... וכו'  "מה הוא  רחום וחנון" :העיקר !הכל לא זה אבל  ,נאה

היו רבים המדקדקים מאד   יכי בין שונא ,"נאמר: "ואנכי  תולעת ולא איש  (ובתהילים )כב ז

בדקו  אם רימה לא היתה בו, אבל   ,ובטרם לקחו  אוכל לפיהם  ,ת שבין אדם למקוםובמצו

גם '  :ולא חדלו מלרדוף לדוד  ולמרר חייו, וקרא אליהם דוד ,במצוות  שבין אדם לחברו  זלזלו

 דלו גם ממני.יח, ומתולעים הלא אתם נזהרים  ,'אנכי תולעת ולא איש

 

 שנאת חברו כמוה כאכילת חזירסיפור נוסף מהחיים: 

את כל בני המשפחה וקורעות בנים מחיק הוריהם  ןהגוררות עמ  ,פעמים רבות אנו עדים למריבות משפחתיות

 ,ששלושה אחים חשדו באח רביעי ,חכמים ישל תלמידומפורסמת והורים מלב בניהם. הכרתי משפחה מכובדת 

איש קם באחיו ואשה  ,, ולדעתם פגע בירושתם העתידה. כטבעה של אש המחלוקתלקח כסף  מהוריהם שלא כדיןש
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ועמדו על כך שלילדיהם  ,ברו ביניהם כלליבאחותה, והמשפחה הפכה לשדה קרב של ממש. אחים ואחיות לא ד

 )כולל ילדים קטנים( לא יהיה שום קשר עם ילדי החשוד. 

 

והם התחננו בכל כוחותיהם להפסיק את המריבה. ההורים  ,ניצולי שואה , שהיוהסכסוך גבה מחיר עצום מההורים

הרי שכספים אלו הם  ,לא קיבלו את טענות האחים על הוצאות כספים שלא כדין, וטענו שאפילו אם נכונים הדברים

יחדלו מהמריבה המפלגת  ,שלהם והם  מוחלים  על כספם מחילה  גמורה ובלבד שהאחים, החתנים והבנות

ללא כל  ,דברי ההורים נפלו על אוזניים ערלות והמריבה בערה במלא עוזה ,כת בין כל יוצאי חלציהם. אולםומסכס

כבחמורה  בכל  הנזהרים על קלה, במשפחה של תלמידי חכמיםהיה מדובר  ,אפשרות להנמיך את הלהבות. כאמור

ללימוד  קדשוועות רבות ביום הוש ,במניןתפילה אך ורק  ,קריאת שמע בזמנההקפדה  על  :הקשור בדיני שמים

התורה  מכאילו מצוה היא  ,עסקו בליבוי המחלוקת  ,באותה התלהבות ,כך ,כמעשיהם במצוות המקום ,התורה. אך

 ובה הם עוסקים. 

 

"מדוע אין כבודו אוכל נבילות  וטריפות, הלא אם תאכל נבילות  ושאלתיו: האחיםבאחד הימים פגשתי את אחד 

 אני שנמשל ילומר על ?איך הגעת למסקנה  כזו" " הלה נזדעזע  ושאל:?פחות איסורי  תורהוטריפות תעבור על 

)קונטרס  " חפץ חיים"הנו יאולי ברשותכם אקרא לפני כבודו את דברי רב" השבתי לו: "?לאוכל נבילות וטריפות

  :אהבת ישראל, פרק ד(

 

לא תשנא " :הכתוב צווח ואומר והלא...  ואיך לא ישים ענין זה על לבו הנושא שנאה על חבירו

ובמאי עדיף הוא מהאוכל בשר נבילות וטריפות, וכשם )ויקרא יט יז(  "את אחיך בלבבך

 כן על ידי השנאה הוא מטמא את לבו. ,שבאכילת מאכלות אסורות הוא מטמא את פיו

 

 ,מה לך יצרי :צריך להוכיחו בפניו ולומר לו ,אם בא היצר לפתותו לשנוא את חברו ,ועל האיש הנבון

ך מכניס שנאה בלבי על נההלא בכל רגע ורגע ש ,את חברי לשנואשתמיד תרדפני ותפתה אותי 

אי אפשר לי בשום אופן  ,תווומה שאתה מסיתני לשנא ,הרי אתה כמכניס בשר חזיר ממש לפי ,חברי

להכשילני פץ חכי נתברר אצלי שאינו אשם בשום דבר כלל והנך  ,תוולהבין על מה עלי לשנא

על מה  ,שנאה תכליתלשנוא אותך  יועל ,תרעומת גדולה יש לי עליך :רק להפך .לחשוד בכשרים

כי אתה גורם לי  ,הלא אתה יותר שונא לי ממנו .נך חפץ להכניס שנאה בתוך לבי על שכניישה

   ועל כל רגע ורגע עלי לעבור על לאו דלא תשנא. ,ומתועב בעיני שנואשאהיה 

 

והרי זה בחשש  בריאות ההורים הזקנים כה רופפת הרי ויותר מכך: ?יבוד אב ואםכמה עם ו" :ושאלתיו המשכתי

ך תללא 'ומה עם   ?'לא תשנא את אחיך בלבבך'של לאו המה עם ו ?מה עם לשון הרעו ?'לא תעמוד על דם רעך'של 

  .'רכיל

שבין אדם למקום, כה מזלזלים מדקדקים בכל  מצווה שכה שאנשים  ,כיצד זה יתכן: שוב  מצאתי עצמי עומד ותמה

  במצוות שבין אדם לחבירו? 

 אפשריים הסברים

  אדם קרוב אצל עצמו :א 

מדובר במיוחד  כאשר  .וכל שיקול הדעת הרגיל משתבש  ,שהוא נוגע בדבר הרי כאשר אדם מתקוטט עם חברו 

ין שיהא ימגיע לו.  לא בכדי אסרה התורה על הדסבור שכדי לזכות במה שהוא  שביכולתובכסף, אדם יעשה כל 

אנו . וכאן  עוגכאשר הוא נ ,ולאמיתקרוב  יכול לפסוק דין אמת ן היכי גלוי וידוע שאין הדי ,קרוב או נוגע בדין

כי  ,, מבלי שמי מהם יחשובבעלי המריבה נהפכים לשופטים  ולשוטרים  ולמוציאים לפועל של גזר הדיןכי  ,מגלים

 . עשויה להטות ולשבש את כושר שיפוטו לעצמוקרבתו 

תה של בהמה שזה עתה נשחטה בידי שוחט שרושבא לפני רב העיר ושאל לכ ,מספרים על הקצב של העיר בריסק

מכר את הבהמה בהפסד מרובה  ולא והקצב  , עיין בשאלה ופסק שבהמה זו טריפה העיר המפורסם ביראתו. הרב

לאחד מבני הקהילה היה סכסוך ממוני ו הלכה של הרב. לא עברו ימים רבים,ההרהר אפילו במחשבה קלה על פסק 
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ינו צודק ועליו לשלם לתובע שמע את טענות הצדדים  ופסק כי הקצב א עם הקצב ובאו לפני הרב לדין תורה. הרב

  בר סרה כנגד הרב ופסק דינו.יפתח פיו וד ,מבית הדין הקצב אך יצא  ,והנהכפי תביעתו. 

 לה הבאה:ופנה אל הרב בשא ,ותו המחפירה של הקצבגהתפלא מאד על התנה ,שהיה נוכח בדיון ,הרבשמשו של 

לדבר לא עלה על דעת הקצב , ובכך גרם לקצב הפסד מרובה ,כאשר  פסק הרב על הבהמה  שטריפה היא ,מדוע"

הקטן בהרבה  מהפסד  סכום ,בדין תורהכאשר הפסיד , ולעומת זאת ;ווקיבל באהבה ובשתיקה את פסיקת ,סרה ברב

 איש לא פגע ,טרפהוכאשר הבהמה ה" חייך אליו הרב וענה לו:   "הפרה הטריפה לא חדל מלגנות את הרב?

חש נפגע בכל רמ"ח הוא  ,חייב והפסיד כנגד בעל דינו. אבל כאשר  נמצא ותו של הקצבובמאומה  בכבודו ובגא

 ..."לסלוח היה ועל כבודו המבוזה לא יכול   ,איבריו

הנגיעה העצמית היא  שאף אםעד  ,ענין הנגיעה העצמית הוא כה חמור וגורם לחוסר יכולת לבחון דברים לאמיתותם

יה דורש  את מה ה ,ע"זי "בית ישראל"הרבי מגור  בעל השושמעתי מתערער שיקול הדעת הנכון.   כבר עקיפה, 

ר עיני חכמים ויסלף דברי וחד יעווהש חד כיולא תכיר פנים ולא תקח ש ,לא תטה משפט": תורה בפסוקהשאמרה 

. הכתוב העוסק בשוחד מתחיל בלשון כוחה של נגיעהגדול א וראה עד כמה וב: סבירהו  .()דברים טז יט ם"יצדיק

ן יכאשר די ."דברי צדיקיםויסלף  עיני חכמיםור והשוחד יעכי " :רבים, ומסיים בלשון "שוחד תקחלא "  :יחיד

 ניתן ללא ידיעתם השוחדאף ש. היושבים במשפטנים יל שאר הדיאגם  השפעתו גולשת מבעל דין, שוחד אחד מקבל 

 .לדון דין אמת כראוי ייבצר מהם שעד  ,תום מתעוורהיבכל זאת עינ -שמץ ממנו בלויק והם לא

מסכת בעד היכן מגיעה נגיעה עצמית, וכמה היא עשויה לפגוע בשיפוט ההוגן, נוכל ללמוד מהלכה מופלאה 

והוספת חודש שנה העיבור דיון העוסק באין מושיבין מלך וכהן גדול בהגמרא עוסקת בקביעה כי  :(.יח)סנהדרין 

אינו רוצה  -כהן גדול אתר מסביר: "-עלרש"י וכפי ש ,אדר שני. את הכהן הגדול אין מצרפים לדיון "משום צינה"

 ,ועשרה קידושין, ואם תתעבר שנהשתתעבר שנה מפני הצינה, שצריך לטבול ולקדש ביום הכפורים חמש טבילות 

שיתנגד  הגדול חשודאת השנה מעברים בחודש אדר. והכהן  .רי"הרי תשרי במרחשון, וצינת מרחשון תהיה בתש

מחשש שיותר מחצי שנה אחרי כן, ביום הכיפורים, יסבול קצת יותר מצינת החורף בעת עבודתו  ,לעיבור השנה

 . אישית כוחה של נגיעהגדול כמה  נמצאנו למדים עד בבית המקדש. מכל אלה, 

 מלאי נגיעות ישירות או עקיפות. בעוד שכולנוהרי אנחנו משמשים כשופטים ומבצעי הדין ביחסינו עם הזולת, 

ד להפעיל שיקול דעת ענייני ומאו נלקשה כך ש ,משפיעות על מעשינו והרגשותינו כלפי הזולת הנגיעות אל

נובעת  ,פנים כראוילו לזולת בנוקשות, או לא להאיר  להתייחסשההחלטה  ,מנובעצ 'לחשוד'לחלוטין. עלינו תמיד 

יעצות עם ימשיקול דעת נגוע. אין זאת אומרת שתמיד ההחלטה אינה נכונה, אך ודאי שהדבר טעון עיון רב והת

 בעלי דעת תורה.  ,אחרים

 ב. מצוות שכליות 

במצוות שבין . שבין אדם למקוםבמצוות לעומת ההחמרה , אדם לחברו מצוות שבין בסיבה נוספת לזלזול קיימת 

את הסיבה למצוה  יםיודע יננו מבינים, ואיננוגם כאשר א ,ימים את המצוות כדי לקיים רצון ה'יאנו מק ,אדם למקום

, או לקבוע מזוזה בתחתית המשקוף. לא כן הדבר איש לא יעלה על דעתו  לצבוע את התפילין בצבע ירוקולדיניה. 

אנחנו לא נגזול . ושכליות ונחשבות למצוות "הומניות" . מצוות אלו מובנות ברובן הגדולשבין אדם לחברו במצוות

 ,כל בר דעת מבין .במצב הפקר של גניבה ורציחהשאין לעולם קיום  ,הגויגם   אותה מבין  ,מתוך הבנה ולא נרצח

כמו צדקה וחסד, ביקור חולים ואהבת  שכדי לקיים חברה נורמלית חייבים שתהיה מערכת משפט הוגנת, ומצוות

  המתאימות לכל חברה ועם בעולם.  ,נחשבות למצוות אוניברסליות ,הזולת

ולפי  הבנתנוכפי  ןמבינים היטב את הצורך והחשיבות שבמצוות שבין אדם לחברו, הרי שאנו נוטים לקיימהיות ואנו 

בהלכה ומוסר, ולכן אנו רואים עצמנו ראויים שמים ומבינים קצת  יהתנאים המיוחדים בכל מצב. אנו הרי ירא

 ,שכל ישרבמקורן בהגינות ו, יםאלוקי םיילמרות שהן צוו ,מצוות אלו ,לדעתנולפסוק לעצמנו הלכות בעניינים אלו. 

  הנוגעים לבין אדם לחברו.  בענייניםלהחליט הוא ראוי  ולכן  ,והרי כל אחד רואה עצמו כאדם הגון וישר

עשות יוקיומן חייב לה ,ות הן ציווי אלוקיוכל המצ כי ,בטעות יסודושמבט זה על מצוות שבין אדם לחברו  ,כמובן

מהכיל את כל המעשים הנלוזים שנעשו  על פי ציווי התורה ולא על פי הבנתנו ו"שכלנו הישר". תקצר היריעה

כיצד אנשים  ,ולהבדיל רואים אנו .עמים נאורים הצדיקו השמדת עם  .ונעשים עם כל מיני הצדקות ו"שכל ישר"
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 ,ח"ו ,בכל מיני טענות ומענות. אבוי אם נניח ,ו גניבות וגזילותלדיק אי החזרת חובות ואפיעלולים להציראי השם 

התורה, ההלכה ומוסרי התורה יכולים ללמדנו מה היא אנוש. רק  ילשכל האנושי להגדיר את המותר והראוי ביחס

 התנהגות נאותה ורצויה.

אמרו עליו  תניא" :אומרת .(נג)במסכת סוכה מרא הג. זה נוקבים מאד בעניןבחלק  יג  "ציץ אליעזר"הי דבר

וצריך  ."מי כאן ,ואם איני כאן ,אם אני כאן הכל כאן :כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר ,על הלל הזקן

אם אני כאן ", לאמירתו בעת שמחת בית השואבה עם תכונתו הידועה כעניו ושפל ברךלבאר כיצד עולים דברי הלל 

שכל כך לא מתקבל  ",אני", דבר המורה לכאורה  על חשיבות עצמית והבלטת ה"מי כאן  ,כל כאן  ואם איני כאןה

אם אני כאן הכל כאן. דורש היה לרבים שלא יחטאו בשמו ": ?  רש"י על דברי הגמרא מסבירלומר על הלל הזקן

או הכל ויהא כבודו קיים ויב ,כל זמן שאני חפץ בבית הזה ושכינתי שרויה בו ,אם אני כאן הכל כאן .של הקב''ה

אין כוונתו  ,לפי פירושו של רש"י, ה"אני" במימרא זו ."?כאןלא ומי יב -ואם תחטאו ואסלק שכינתי  ,כאן

 הכל כאן וכו'.  -אם אני כאן  :להלל הזקן אלא לקב"ה, והקב"ה אומר

 והנה דבריו: נוסף, ציץ אליעזר" מציע הסבר "אבל בעל ה

 על מנת גיירני " :א''ל ,מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי( .חז"ל מספרים על הלל הזקן )שבת לא

דעלך ": אמר לו .גייריה ,בא לפני הלל .'וכו "שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת

]השנוא עליך, לא  "זיל גמור ,זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא .סני לחברך לא תעביד

כאשר אנשים שמעו את מה שהלל הזקן  .תעשה לחברך וכו', וכל השאר הוא הפירוש, לך ולמד[

ודי   ,כי אפשר להיות יהודי טוב גם מבלי לקיים מצוות התורה  ,היו שטעו ואמרו ,אמר לאותו נכרי

 .ל כאן""אם אני כאן הכ :בבין אדם לחברו. על כך אמר הלל שנאמרו בכך שישמרו  על דברים 

"ואהבת לרעך כמוך", אבל בהמשך  :נאמר ,ווה התורה  על אהבת  החברבפסוק שמצ וכוונתו לומר:

היא הקובעת כיצד  ,רק דעת ה' המסורה לנו בתורה  ,"אני ה'"עלינו לדעת כי חובה   ."נאמר "אני ה'

לקבוע את תוכן וצורת  ,ומצוה זו אינה מסורה לכל אדם ואדם ",לרעך כמוךואהבת "ראה מצות ית

  .קיום המצוות

 :תמסיים בלשונו המיוחד "ציץ אליעזר"וה

אם גם  ,אזי ודוקא אז ,"ואהבת לרעך כמוך אני ה'"מה דכתיב:  ,ואם מקיימים  את הפסוק בשלמות

שהוא  "אני ה'"ה', אזי הכל כאן. וה דהיינו שבאהבת רעך משותף ונמצא בקרבם גם אני ,"אני כאן"

ני יא""ואהבת לרעך"  מקויים בכנות ובנאמנות. אבל אם  הש ,פסוקהמכריז גם על ראש  ,סוף הפסוק

כל אהבת הריע לכלום, כי אין זה אהבה  מי כאן?! לא נחשב משותף בזה, אזי, "אני ה'"אם אין  ,"כאן

הכל מתנפץ לרסיסים ויכולים להתדרדר עד הדיוטא  ,אמיתית ובר קיימא. ובבוא איזה נגיעה עצמית

       .ומלחמה.התחתונה ולהגיע אפילו לידי שנאה 

רה, תנו לנו בסיני מפי הגבוישמצוות אלו נ ,קיום מצוות שבין אדם לחברו מותנה בכך שהאדם יבין ,כלומר

 פי המסורתכתנו לנו בסיני ויכפי שנהן נעשות ככל מצוות התורה, אלא  ,נובהבנת התלויה וצורת קיומן אינ

   .מדור לדור

 ג. חשיבות משנית

בכך,  צהנעו  ,מצוות שבין אדם לחברוה  לעומת הקפדת היתר במצוות שבין אדם למקוםאת  ההמסבירעילה נוספת 

יחסים למצוות שבין אדם למקום.  יצוות שבין אדם לחברו את אותה חשיבות שממיחסים ליאינם משבני אדם 

נו עושה כראוי וכרצון הקב"ה, אבל יצרו תוקפו ואינו יכול נוהג שלא כשורה  ואי ואאכן יודע שההאדם  ,פעמים

דרשה תורה שעיקר ההקפדה ש ,וחושביםבדעתם מפני שאינו רואה בזה ענין כה חמור. רבים טועים  ,להתגבר עליו

ומי  .לזלזל לנו חלילה ןבהו העמים,אלו המצוות המבדילות בינינו לבין  .היא  על מצוות שבין אדם למקום ,תנוימא

אין  במצוות שבין אדם לחברו חמורה ביותר. אבל... נש בצורהיעי שמפר את מצוות הבורא  שבין אדם למקום

את  ,במדויק, בכל הפרטים והדקדוקיםאם לא מקיימים  ,רבה אין כביכול בשמים הקפדה בדברים אלו ;הדבר כן

ל ראש בקיום פסקי הדינים ולהק יהןלדלג עללעצמם היתר  בני אדם מורים  ,לכן .בהנהגות אלו המצוות התלויות

 .וההלכות
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ר נכתבו על ידי גדול מפרשי ודאי שמחשבה כזו היא מחשבת פסול, ואין בה כל ממש כלל ועיקר. דברים  אלו כבוב

 אומר  כך:הוא וכנגד טענתם  ,רש"י ,התורה

 ;פסל את הראשונים - 'אלה'כל מקום שנאמר " (א )שמות כא "םואלה המשפטים אשר תשים לפניה"

  ."מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני ;מוסיף על הראשונים - 'ואלה'

כל כך גם , נאמרו  בסיני ,האמורים בפרשת יתרו ,ת בית המקדשיברות ובנייעשרת הדשכי כשם  ,נמצאנו למדים

 ,פזורים  בכל התורה כולהושנכתבו בפרשת משפטים  - שהם מצוות שבין אדם לחברו ,ממונותהודיני המשפטים 

כי טעות היא לחשוב  שאכן  בפרק הבא  נרחיב  בדברי רש"י אלו, המבהיריםקשה אחת הם. ינאמרו בסיני  וכולם מ

 חלילה  הבדל  בין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו.יש 

 "נעשית לו כהיתר"ד. 

הגמרא א ההרגל לעבור עבירות אלו פעמים רבות בכל יום. וה ,שבין אדם לחברוהסיבה הרביעית לזלזול במצוות 

 כסיל שונה באולתו" )משלי כו יא(:  ,"ככלב שב על קאו :מביאה את דברי רב הונא על הפסוק (:במסכת יומא )פו

כדרב הונא, דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה  -וגו'  "ככלב שב על קאו"מה אני מקיים 

אלא אימא: ]וכי עולה על דעתך שהעבירה אכן הותרה לו[ הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך?  -ה ב

 נעשית לו כהיתר. 

 שם כתב: "מצודת דוד"הו

כמו הכלב אשר דרכו לחזור ולאכול את המאכל אשר קאה מגופו ולא יבין כי בעבור רוע  -ככלב 

ות שוב אולתו אשר נכשל על ידו ולא כן הכסיל שונה לעש ,המאכל קאה אותו ומה לו לאכלו שוב

 .יבין

ונראה שכוונתו לומר שלא רק ההרגל  כוח"יוו"ומה יועיל ה :גומר ואומר ,על הפסוקשם בפירושו  המלבי"ם

ובמקרים רבים אף  ,לעשות מעשה נלוז, מקהה את חומרת העבירה, אלא שהאדם משכנע את עצמו שאין זו עבירה

את עצמו לחשוב שמעשהו נכון ככל שיתמיד בדרך זו, הוא מחייב  למעשה חיובי ולמצוה.  הזולת מחשיב את שנאת 

ועובר עבירות רבות. מסיבה זו "לא יועיל  הרי שהוא מתנהג זמן רב בצורה נלוזה ,מפני שאם לא כן ;וצודק

 מפני שהאדם יסרב לראות את האמת ובכך להרשיע את עצמו. , כוח"יהוו

גם אלו המקפידים במצוות, כדברי  ,נחלת כולם, עלול להיות ם לחבירו כדבר מובן ורגילהזלזול במצוות שבין אד

 באגרותיו )סימן לה(: "חפץ חיים"ה

לא שוו בדעתם איסור זה  כל מקוםשיש להם ידיעה בתורה ומ ,ובאתי לעורר רק לנבונים שבאומה

מפני שאיסור זה נעשה הפקר בעיני ההמון ואינם  ,וסיבת הדבר הוא... לאיסור מרק נבילה וטריפה

גם להנבונים שאינם משימים  ,משימים לבם עליו כלל, וממילא על ידי זה נעשה האיסור לענין קל

 .לבם הרבה לאיסור זה

נעמוד על החשיבות הגדולה של מצוות שבין אדם לחברו, על המעלות הגדולות שבהקפדה על  יםנוספ שיעוריםב

, ועל העונש החמור  למזלזלים במצוות הןהשכר הרב המצפה למי שמקפיד ומחמיר על עצמו במצוות  אלו,  על 

 שבין אדם לחברו. 
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