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הקריאה והקדושה :עיונים בספר ויקרא

מבורכי יום רביעי

לא תקום ולא תטור
Vengeance (and) (or even) (as a reflection of) Bearing a Grudge
(1

ויקרא יט ,טו-יח

ֹא־ת ֵ ֤ל ְך ָר ִכילְּ ב ַﬠ ֶּ֔מיךָ
יתךָ ) :טז( ל ֵ
י־דל וְ ֥ל ֹא ֶת ְהדַּ ֖ ר ּ ְפנֵ ֣י גָ ֑דוֹל ְּב ֶצ ֶ֖דק ִּת ׁ ְש ּ ֹ֥פט ֲﬠ ִמ ֶ ֽ
ֹא־ת ּ ָשׂ ֣ א פְ נֵ ָ ֔
ֹא־ת ֲﬠ ֥ ׂש ּו ָ֙ﬠוֶ לַּ ב ִּמ ׁ ְש ּ ָ֔פט ל ִ
)טו( ל ַ
ֹא־ת ּ ָשׂ ֥ א ָﬠ ָל֖יו ֵ ֽח ְטא) :יח(
ת־ﬠ ִמ ֶ֔יתךָ וְ ל ִ
יח ֶא ֲ
הוֹכ ֤ח ּת ִ֙וֹכ  
ת־א ִ ֖חיךָ ִּב ְל ָב ֶ ֑בךָ ֵ
א־ת ְ ׂשנָ ֥א ֶא ָ
֥ל ֹא ַת ֲﬠ ֖מֹד ַﬠל־דַּ ֣ ם ֵר ֶﬠ֑ךָ ֲאנִ ֖י ֽה') :יז( ֽל ֹ ִ

ת־בנֵ ֣י ַﬠ ֶּ֔מךָ וְ ָ ֽא ַה ְב ָּ ֥ת ְל ֵר ֲﬠךָ ֖ ָּכ ֑מוֹךָ ֲאנִ ֖י ֽה':
ט ר ֶא ְּ
א־ת ּ ֹ
קם וְ ֽל ֹ ִ
א־ת ּ֤ ֹ
ֽל ֹ ִ
(2

ר' יוסף בכור שור ויקרא י"ט:י"ח

לא תקום ולא תטור – כמו שפירשו רבותינו ,שלא תשנאנו על שלו ,ולא תטור לו איבה אם אינו רוצה להשאיל לך
או לתת לך ,דשמא אינו יכול או צריך לאותו דבר .אבל אם יגזול את שלך או יגנוב ,תינקום ותטור וקח שלך
מתחת ידו.
ואם תאמר :מאי שנא שאין הקב"ה מזהיר בלאו על אותו שלא רצה להשאיל לי מגלו ,ולא היה לו שום טענה
עלי שלא עשיתי לו מאומה ,ועלי שיש לי טענה עליו שלא רצה להשאיל לי ,הזהיר בלאו אם לא אשאיל לו
קרדומי? איכא למימר :שאותו לא הניח בשנאה אלא שחביבה עלי}ו{ מגלו ואינו רוצה להשאילו ,ולא הכריחו
הכתוב להשאיל את שלו שלא כרצונו .אבל לך שקרדומך עשוי להשאיל ,שהרי היית משאיל לו לולי הנקימה,
ואם כן משנאה ומרוע לב אתה מניח להשאיל .ואומר לך הקב"ה :תנצח האהבה שיש לך עמי את השנאה שיש
לך עמו ,ותשאיל לו בשביל אהבתי ,ולא תקום ,ומתוך כך יבא שלום ביניכם .וכן תמצא גבי כי תראה חמור שנאך רובץ
תחת משאו ,שאמר הקב"ה :תנצח האהבה שיש לך עמי את השנאה שיש לך עמו ותסייעו בשביל אהבתי .וזהו
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
ולא תטור – אף לא תטור האיבה בלבך .לא תטור – כמו לא תשמור ,כדמתרגמינן :ואביו שמר את הדבר – נטר ית פתגמא.

שהנטירה מביאה אותך לידי נקימה
(3

נחום א ,ב-ג

)ב( ֵ ֣אל ַק ּ֤נוֹא וְ נ ֵֹק ם ֔ה' נ ֵ ֹ֥קם ֖ה' ו ַּב ַ֣ﬠל ֵח ָמ֑ה
נוֹטר ֖הוּא ְלאֹיְ ָבֽיו:
נ ֵ ֹ֤קם ֙ה' ְלצָ ָ ֔ריו וְ ֵ ֥

ל־כ ח וְ נַ ֵ ּ ֖קה ֣ל ֹא יְ נַ ֶ ּ ֑קה ֗ה' ְּבסוּפָ ֤ה ו ִּב ְ ׂש ָﬠ ָר ה דַּ ְר ּ֔כוֹ וְ ָﬠנָ ֖ן ֲא ַב֥ק ַרגְ ָלֽיו:
)ג( ֗ה' ֶ ֤א ֶרךְ ַא ּ ֙ ַפיִ ם־וּגְ ָד ּ֔ ֹ
(1

קהלת רבה ח':ד'

ַּב ֲא ׁ ֶשר דְּ ַבר ֶמ ֶלךְ ׁ ִש ְלטוֹן ,אָמַ ר ַרבִּ י בּוֹן כְּ ִתיב ל ֹא ְתנַ ּס ּו וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ,,ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ,כְּ ִתיב ֵאל ַקנּ וֹא וְ נ ֵֹקם ה'.
אָמַ ר ַרבִּ י לֵוִ י לְ ַרב ֶשׁהָ יָה ְמצַ וֶּה אֶ ת ַתּלְ ִמידוֹ ,וְ אוֹמֵ ר לוֹ� :א ַתטֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט ,וְ הוּא מַ טֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט� .א ַתכִּ יר פָּ נִ ים,
וְ הוּא מַ כִּ יר פָּ נִים .אָמַ ר ל ֹו הַ ַתּלְ ִמיד ַרבִּ י לָ� ָשׁ ֵרי וְ לִ י אָסוּר .אָמַ ר ל ֹו אֵ ינִ י אוֹמֵ ר לְ � אֶ לָּא ֶשׁ�א ַתלְ וֶה לְ י ְִשׂ ָראֵ ל
אָמרוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּאִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם
בְּ ִרבִּ ית ,אֲ בָ ל הַ לְ וֵה לְ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ יםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר ַל ָּנ ְכ ִרי ַת ׁ ּ ִשיךְ  .כָּ� ְ
עוֹלם
ִשׂ ָראֵ ל �א אֶ טֹּרִ ,דּכְ ִתיב ל ֹא ָלנֶ צַ ח יָ ִריב וְ ל ֹא ְל ָ
הָ א כּ ַָתבְ ָתּ בְּ תו ָֹר ְת� ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ,וְ אַ ְתּ נו ֵֹקם וְ נוֹטֵ ר .אֲ מַ ר לְ הוֹן ,לְ י ְ
נוֹטר הוּא ְלאֹיְ ָביו .אָמַ ר ִהכְ ַתּבְ ִתּי בְּ תו ָֹר ִתי :ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְּבנֵ י ַﬠ ֶּמךָ  ,אֲ בָ ל נו ֵֹקם
יִ ּטוֹר ,אֲ בָ ל לְ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ ים נ ֵֹקם ה' ְלצָ ָריו וְ ֵ
אַ ְתּ לְ עוֹבְ דֵ י כּ ֹוכָבִ יםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר נְ קֹם נִ ְק ַמת ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,לְ ַקיֵּם מַ ה ֶשּׁנֶּאֱ מַ רַּ :ב ֲא ׁ ֶשר דְּ ַבר ֶמ ֶלךְ ׁ ִש ְלטוֹן.

Page 1

rebyitz@gmail.com

יום ד' לפ' לא תשנא את-אחיך בלבבך שנת עה לחמ"י

(2

ספרא קדושים פרשה ב

(3

פירוש ראב"ד שם
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)י( לא תקום עד היכן היא כוחה של נקימה אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו,
למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כשם שלא השאלתה לי מגלך לכך נאמר לא תקום.
)יא( לא תטור עד היכן כחה של נטירה אמר לו השאילני קרדומך ולא השאילו,
למחר אמר לו השאילני מגלך אמר לו הא לך איני כמותך שלא השאלת לי קרדומך לכך נאמר לא תטור.
)יב( לא תקום ולא תטור את בני עמך ,נוקם אתה ונוטר לאחרים,
ואהבת לרעך כמוך ,רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה ,בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם ,זה כלל גדול מזה.
לא תקום ולא תטור עד היכן היא כחה של נקימה אמר לו השאילני זו הנקימה .יש שמתמיהין בדבר הראשון שלא
השאילו והיה תחלה לקלקל אינו עובר בכלום והשני עובר עליו בלאו .ואין כאן דבר תימה שהראשון שלא השאילו
לא משום נקימה ולא משום שנאה עשה שהרי אוהב לו מתמול שלשום אלא שחשש להפסד החפץ שלו שמא יפגם
או שמא יפשע בו ויאבד או שמא תפסד החפץ לכך הוא מנעו ממנו ולא משום נקימה .ואם הראשון מנעו ממנו
משום איבה כל שכן שהוא עובר משום לא תשנא את אחיך ומשום לא תקום ואעפ"י שלא הזיר הנקימה בפיו כי
הב"ה בוחן לב חוקר כליות.
ואהבת לרעך כמוך ר' עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד .כלל גדול הוא לרובי המצות .ב]י[ן עזאי אומר זה ספר תולדת אדם ביום ברא
אלהים בדמות אלהים עשה אותו זה כלל גדול מזה .פי' שאלו מן הפסוק הראשון לא שמענו אלא כמוך ,הרי שנתבזה הוא או נתקלל הוא ונגזל ונחבל יתבזה
חברו עמו ויתקלל עמו ויחבל עמו לכך נאמ]ו[ר בדמות אלהים עשה אותו .את מי אתה מבזה ואת מי אתה מקלל דמות דיוקנו של מקום זה כלל גדול מן הראשון.

(4

משנה כתב יד קאופמן נדרים ט:ד

(5

ירושלמי נדרים ט:ד ]מא ע"ג[

(6

בראשית רבה כד:ח

(7

ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה שב ,שד-שה

ִיתה יוֹדֵ עַ ֶשׁאַ ָתּה עוֹבֵ ר עַ ל
"אילּוּ הָ י ָ
וְ עוֹד אָמַ ר ְרבִּ י מֵ ִאיר :פּו ְֹת ִחין ל ֹו ִמן הַ כָּתוּב ֶשׁבַּ תּו ָֹרה ,וְ או ְֹמ ִרים לוִֹ :
ל ֹא ִתי ּקום ולא ִתי ּטור ,וְ עַ ל ל ֹא ִת ְ ׂשנָ א ֶאת ָא ִחיךָ ִּב ְל ָב ֶבךָ ...וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲﬠךָ ָכמוֹךָ ...וְ ֵחי ָא ִחיךָ ִﬠ ָּמךְ ֶ ,שׁמֵּ א י ְַענִ י וְ אֵ ין אַ ְתּ יָכוֹל לְ פַ ְרנְ ס ֹו" ,אָמַ ר:
ִיתי נוֹדֵ ר" ,הֲ ֵרי זֶה מֻ ָתּר.
ִיתי יוֹדֵ עַ ֶשׁהוּא כֵּן� ,א הָ י ִ
"אלּוּ הָ י ִ
ִ
ידה .הֲ וָ ה ְמ ַקטֵּ עַ
כְּ ִתיב ל ֹא ִת ּקוֹם וְ ל ֹא ִת ּטוֹר ֶאת ְּבנֵ י ַﬠ ֶּמךָ  .הֵ י� עֲ בִ ָ
וּמחַ ת סַ כִּ ינָא לְ יָדוֹיַ .תּחֲ זוֹר וְ ִת ְמחֵ י לְ יָדֵ יהּ
קוֹפָּ ד ְ
וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲﬠךָ ָּכמוֹךָ ִ .רבִּ י עֲ ִקיבָ ה אוֹמֵ ר .זֶהוּ כְּ לָל גָּדוֹל בַּ תּו ָֹרה.
בֶּ ן עַ זַּאי אוֹמֵ ר .זֶ ה ֵספֶ ר ּת ְוֹלדוֹת ָא ָדם זֶה כְּ לָל גָּדוֹל ִמזֶּה.
בֶּ ן עֲ זַאי אוֹמֵ ר זֶ ה ֵספֶ ר ּת ְוֹלדֹת ָא ָדם ,זֶה כְּ לַל גָּדוֹל בַּ תּו ָֹרה,
ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א אוֹמֵ ר :וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲﬠךָ ָּכמוֹךָ  ,זֶה כְּ לַל גָּדוֹל בַּ תּו ָֹרה,
ֵיתי י ְִתבַּ זֶה חֲ בֵ ִרי ִע ִמּי ,הו ִֹאיל וְ נִ ְת ַקלַּלְ ִתּי י ְִת ַקלֵּל חֲ בֵ ִרי ִע ִמּי.
ֶשׁ�א תֹאמַ ר הו ִֹאיל וְ נִ ְתבַּ זּ ִ
ית כֵּן ַדּע לְ ִמי אַ ָתּה ְמבַ זֶּה ִּב ְדמוּת ֱאל ִֹהים ָﬠ ָ ׂשה אוֹתוֹ
אָמַ ר ַרבִּ י ַתּנְ חוּמָ א ִאם עָ ִשׂ ָ
שב( והמצוה הש"ב היא שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבבך .ולשון ספרא לא
אמרתי אלא שנאה שהיא בלב .אמנם כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל
הוא עובר על לא תקום ולא תטור ועובר על עשה גם כן והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך ,אבל שנאת הלב הוא חטא
יותר חזק מן הכל:
שד( והמצוה הש"ד היא שהזהירנו שלא לנקום קצתנו מקצתנו .והוא שעשה לו מעשה אחד ולא יסור מלחפש
אחריו עד שיגמלהו כמעשהו הרע או יכאיבהו כמו שהכאיבו .הזהיר האל מזה ואמר לא תקום .ובספרא עד
היכן כוחה שלנקימה אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו איני
משאילך כשם שלא השאלתני מגלך לכך נאמר לא תקום .ועל זה הדמיון הקש בכל הענינים:
שה( והמצוה הש"ה היא שהזהירנו שלא לנטור ואף על פי שלא נשלם גמול והוא שנזכור העון שחטא לנו החוטא
ונזכירהו לו .אמר יתעלה לא תטור .ולשון ספרא עד היכן כוחה שלנטירה אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו
למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני מגלך לכך נאמר לא תטור:
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(8

משנה למלך ביאת המקדש ב:ב

(9

יומא כב ע"ב – כג ע"א
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הא דאמרינן בכמה דוכתי בא זה ולימד על זה כגון לא תקום ולא תטור דהקשו בגמרא וליכתוב קרא לא תטור וכ"ש
נקימה ותירצו בא זה ולימד על זה דאי לא הוה כתיב לא תטור הוה אמינא מאי לא תטור נקימה אבל נטירה שרי
אבל השתא דכתיב לא תקום ע"כ לומר דלא תטור הוא נטירה
ואמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם והכתיב
לא תקום ולא תטור ההוא בממון הוא דכתיב  1דתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה נקימה אמר לו השאילני מגלך
אמר לו לאו למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני זו היא נקימה.
ואיזו היא נטירה א"ל השאילני קרדומך אמר ליה לא למחר א"ל השאילני חלוקך אמר לו הילך איני כמותך שלא
השאלתני זו היא נטירה.
וצערא דגופא לא והא תניא הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין
עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
לעולם דנקיט ליה בליביה והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו דמפייסו ליה ומפייס.
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אמר רבא כל המעביר וכו' .והא דאמרינן בפ"ב דיומא כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"ח אוקמינא בדלא
מפייסי ליה דאיבעי ליה למנקט ליה בלביה ואע"ג דכתיב לא תקום ולא תטור התם במילי דעלמא אבל במילי דשמיא
איבעיא ליה להיות נוקם ונוטר ומילי דעלמא עלוב לסבול ולהיות עלוב כדתניא הנעלבין ואינן עולבין אבל מ"מ
דנקיט ליה בלביה כל היכא דלא מיפייס ליה איבעי ליה לאפיוסי כדאמר רבא הכא והכי פירשנוהו בגמרא הכא
ומיהו ק"ל הא דאמרינן במס' מגילה עליה דרב פפא דכל רמשא אמר שרי ליה ומחיל ליה למאן דמצערן ה"ד אי
במילי דידיה מאי רבותא הא כתיב לא תקום ולא תטור ואי במילי דשמיא כיון דלא מיפייסי ליה אמאי אינו נוקם
ונוטר כנחש וי"ל דלעולם במילי דידיה ודקאמרת מאי רבותיה הא ודאי רבותא רבה איכא דנהי דאמרה תורה לא
תקום ולא תטור לגמול לו כרעתו מ"מ לא אמרה למחול לו מחילת שמים וזה מוחל לו לגמרי:
 (11רמב"ם הלכות דעות ז:ז-ח

ז( ַהנּו ֵֹקם אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו  -עוֹבֵ ר ְבּ�א ַתעֲ ֶשׂהֶ ,שׁנֶּאֱ ַמר :לֹא ִת ּקֹם .וְ אַף עַ ל ִפּי ֶשׁאֵ ינ ֹו לו ֶֹקה ֵ -דּעָ ה ָרעָ ה ִהיא עַ ד ְמאֹד ,אֶ לָּא ָראוּי
אָדם לִ ְהיוֹת ַמעֲ ִביר עַ ל כָּל ִדּ ְב ֵרי ָהעוֹלָםֶ ,שׁ ַהכֹּל אֵ צֶ ל ַה ְמּ ִבינִ ים ִדּ ְב ֵרי הֶ בֶ ל וַ הֲ בַ אי ,וְ אֵ ינָן כְּ ַדאי לִ נְ קֹם עֲ לֵיהֶ ם.
לְ ָ
אָמר ל ֹו
אָמר ל ֹו 'אֵ ינִ י ַמ ְשׁ ִאילְ �' .לְ ָמ ָחר צָ ַר� לִ ְשׁאֹ ל ִממֶּ נּוַּ ,
אָמר ל ֹו חֲ בֵ ר ֹו ַ'ה ְשׁ ִאילֵנִ י ַק ְרדֻּ ְמּ�'ַ ,
ימה? ַ
כֵּיצַ ד ִהיא ַהנְּ ִק ָ
ַ'ה ְשׁ ִאילֵנִ י ַק ְרדֻּ ְמּ�' ,אָ ַמר ל ֹו 'אֵ ינִ י ַמ ְשׁ ִאילְ � ,כְּ ֶד ֶר� ֶשׁ�א ִה ְשׁאַלְ ַתּנִ י כְּ ֶשׁ ָשּׁאַלְ ִתּי ִמ ְמּ�'  -הֲ ֵרי זֶה נו ֵֹקםֶ .אלָּא כְּ ֶשׁיָּבוֹא לִ ְשׁאֹ ל,
אָמר ָדּוִ ד ְבּ ֵדעו ָֹתיו ַהטּוֹבוֹתִ :אם ָ ּג ַמ ְל ִּתי ׁש ְוֹל ִמי ָרע.
יִתּן ְבּלֵב ָשׁלֵם ,וְ �א יִגְ מֹ ל כַּאֲ ֶשׁר גּ ַָמל לוֹ ,וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ אֵ לּוּ .וְ כֵן ַ
ֵ
ח( וְ כֵן כָּל הַ נּוֹטֵ ר לְ אֶ חָ ד ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל  -עוֹבֵ ר בְּ �א ַתעֲ ֶשׂהֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְּבנֵ י ַﬠ ֶּמךָ  .כֵּיצַ ד? ְראוּבֵ ן ֶשׁאָמַ ר לְ ִשׁ ְמעוֹן
'שׂכֹר לִ י בַּ יִת זֶה' א ֹו 'הַ ְשׁ ִאילֵנִ י שׁוֹר זֶה' ,וְ �א ָרצָ ה ִשׁ ְמעוֹן .לְ י ִָמים צָ ַר� ִשׁ ְמעוֹן לִ ְראוּבֵ ן לִ ְשׁ ֹאל ִממֶּ נּוּ א ֹו לִ ְשׂכֹּר,
ְ
וְ אָמַ ר ל ֹו ְראוּבֵ ן 'הֵ א לָ� ,הֲ ֵרינִ י מַ ְשׁ ִאילְ � וְ אֵ ינִ י כְּ מו ְֹת� ,וְ �א אֲ ַשׁלֵּם לְ � כְּ מַ עֲ ֶשׂי�'  -הָ עו ֶֹשׂה ָכּזֶה עָ בַ ר בְּ לֹא ִת ּטֹר.
ידה
אֶ ָלּא י ְִמחֶ ה הַ ָדּבָ ר ִמלִּ בּוֹ ,וְ �א י ְִטּ ֶרנּוֶּ ,שׁכָּל זְ מַ ן ֶשׁהוּא נוֹטֵ ר אֶ ת הַ ָדּבָ ר וְ זוֹכְ רוֶֹ ,שׁמָּ א יָבוֹא לִ נְ ֹקם ,לְ פִ יכָ� ִה ְקפִּ ָ
תּו ָֹרה עַ ל הַ נְּ ִט ָירה ,עַ ד ֶשׁיּ ְִמחֶ ה הֶ עָ ווֹן ִמלִּ בּ ֹו כְּ לָל ,וְ �א יִזְ כְּ ֶרנּוּ .וְ ז ֹו ִהיא הַ דֵּ עָ ה הַ נְּ כ ֹונָה ֶשׁאֶ פְ ָשׁר ֶשׁיּ ְִת ַקיֵּם בָּ הּ יִשּׁוּב
אָדם זֶה ִעם זֶה.
אָרץ וּמַ ָשּׂאָן וּמַ ָתּנָן ֶשׁלִּ בְ נֵי ָ
הָ ֶ
 (12יראים קצ"ז

לא תקום ולא תטור .צוה והזהיר בקדושים .לא תקום ולא תטור את בני עמך ותניא בת"כ ומייתינן לה ביומא פ' בראשונה בממון
הכתוב מדבר כדתניא איזו היא נקימה ואיזו נטירה אמר לו השאילני מגלך א"ל איני רוצה למחר אמר לו השאילני
קרדומך א"ל איני משאילך כדרך שלא השאלתני זו היא נקימה איזו נטירה כגון שא"ל השאילני מגלך א"ל איני משאילך
למחר א"ל .השאילני קרדומך א"ל הא לך איני כמותך שלא השאלתני מגלך זו היא נטירה לכך נאמר לא תטור .את בני
עמך אבל אתה נוטר לאחרים פי' לעובדי כוכבים .ומנלן דבממון משתעי קרא ולא בדברים צא ולמד מי"ג מדות
שהתורה נדרשת בהן דבר למד מעניינו במה הכתוב מדבר בממון פעולת שכר שכיר עושק גזל לקט ופרט כיחש ממון
ושיקר .ולאו דוקא שאילת כלים דלאו כלים כתיבי בקראי אלא אפילו שאר ממון או כלים למדנו שמוזהרים ישראל
שלא ימעט צדקה וגמילות חסדים בממון בשביל שלא עשאהו עמו בהיותו צריך שזו נקימה היא וגם מוזהרים שלא
להזכיר ולומר להם אע"פ שלא עשית עמי אעשה עמך שזו היא נטירה .ויוצרינו יעמידנו ביראתו הטהורה.
1בס' מעשה נסים לר"א בנו של הרמב"ם ,מובאת גירסא אחרת" :לא קשיא ,הא במילי דאורייתא הא במיל' דעלמא"
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יום ד' לפ' לא תשנא את-אחיך בלבבך שנת עה לחמ"י

הקריאה והקדושה :עיונים בספר ויקרא

מבורכי יום רביעי

מבנה הפסוקים ועניינם
ֹא־ת ֵ ֤ל ְך ָר ִכילְּ ב ַﬠ ֶּ֔מיךָ )ותקיים( ֥ל ֹא ַת ֲﬠ ֖מֹד ַﬠל־דַּ ֣ ם ֵר ֶﬠ֑ךָ ֲאנִ ֖י ֽה':
יתךָ  :ל ֵ
י־דל וְ ֥ל ֹא ֶת ְהדַּ ֖ ר ּ ְפנֵ ֣י גָ ֑דוֹל )כי-אם( ְּב ֶצ ֶ֖דק ִּת ׁ ְש ּ ֹ֥פט ֲﬠ ִמ ֶ ֽ
ֹא־ת ּ ָשׂ ֣ א פְ נֵ ָ ֔
ֹא־ת ֲﬠ ֥ ׂש ּו ָ֙ﬠוֶ לַּ ב ִּמ ׁ ְש ּ ָ֔פט ל ִ
ל ַ

ת־א ִ ֖חיךָ ִּב ְל ָב ֶ ֑בךָ
א־ת ְ ׂשנָ ֥א ֶא ָ
ֽל ֹ ִ
ֹא־ת ּ ָשׂ ֥ א ָﬠ ָל֖יו ֵ ֽח ְטא:
ת־ﬠ ִמ ֶ֔יתךָ וְ ל ִ
יח ֶא ֲ
הוֹכ ח ּת ִ֙וֹכ  
)כי-אם( ֵ ֤
)ולכן(

ת־בנֵ ֣י ַﬠ ֶּ֔מךָ
ט ר ֶא ְּ
א־ת ּ ֹ
קם וְ ֽל ֹ ִ
א־ת ּ֤ ֹ
ֽל ֹ ִ
)מפני שאתה חייב לקיים(
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וְ ָ ֽא ַה ְב ָּ ֥ת ְל ֵר ֲﬠךָ ֖ ָּכ ֑מוֹךָ
ֲאנִ ֖י ֽה':
rebyitz@gmail.com

