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  יט פרק ויקרא

  :ֵחְטא ָעָליו ִתָ�א ְולֹא ֲעִמיֶתָ� ֶאת ��ִכיַח ה�ֵכַח ִ�ְלָבֶבָ� �ִחיָ� ֶאת ִתְ�ָנא לֹא) יז(
 :ְיקָֹוק ֲאִני ָ'מ�ָ� ֲעָ�ְלֵר ְו�ַהְבָ� ַעֶ&ָ� ְ�ֵני ֶאת ִת%ֹר ְולֹא ִת#ֹ" לֹא) יח(
 

  י"רש
 פניו את תלבי* לא ( חטא עליו תשא ולא) יז(

. מגל� השאילני לו אמר ( תק� לא) יח( :ברבי"
. קרדומ� השאילני לו אמר למחר. לאו לו אמר
 זו, השאלתני שלא כדר� משאיל� איני לו אמר
 השאילני לו אמר, נטירה היא ואיזו. נקימה היא

 השאילני לו אמר למחר. לאו ול אמר. קרדומ�
 שלא, כמות� ואיני ל� הא לו אמר. מגל�

 א1 בלבו האיבה שנוטר, נטירה היא זו. השאלתני
 רבי אמר ( כמו� לרע� ואהבת :נוק" שאינו פי על

 :בתורה גדול כלל זה עקיבא

  ן"רמב
 לא כי, הפלגה ( כמו� לרע� ואהבת וטע") יז(

 את תוכאהב חבירו את שיאהוב האד" לב יקבל
 חיי� ולמד עקיבא רבי בא שכבר ועוד, נפשו

 מצות אלא. )א סב מ"ב (חביר� לחיי קודמי*
 את יאהב כאשר עני* בכל חבירו שיאהב התורה
 ואהבת "אמר שלא בעבור ויתכ*. הטוב בכל נפשו
 וכ*, "לרע� "במלת אות" והשוה, "כמו� רע� את

 פירושו שיהיה, דגר) לד פסוק (כמו� לו ואהבת
 שיאהב פעמי" כי, בדעתו שניה" אהבת להשוות
 בעושר להטיבו ידועי" בדברי" רעהו את אד"
  בכל אוהבו יהיה וא", בזה וכיוצא בחכמה ולא

 חפ5 יהיה אבל אליו שישוה ולא, ובחכמה ובדעת וכבוד ובנכסי" בעושר לו האהוב רעהו שיזכה יחפו5
, בלבו הזאת הקנאה פחיתות תהיה שלא הכתוב ויצוה, טובה בכל ממנו יותר הוא שיהיה לעול" בלבו
 אמר כ* ועל. באהבה שיעורי* ית* ולא לנפשו עושה אד" כאשר לחבירו הטובה ברבות יאהב אבל

 ואתה) יז כג ש" (ואמר מלבו הקנאה מדת שהסיר בעבור, אהבו נפשו אהבת כי) יז כ א"ש (ביהונת*
 :'וגו ישראל על תמלו�
, ממו* חיוב בו שאי* בדבר שהוא) יא י ד קדושי" כ"תו (רבותינו פירשוהו כבר, והנטירה הנקימה ועני*

 אינו, בה* וכיוצא בנזיקי* כגו* ממו* חברו לו שנתחייב בדבר כי. קרדומ� השאילני מגל� השאילני
 והוא, )יט כד להל* (לו יעשה כ* עשה כאשר מפסוק ממנו וישול" ד"בב יתבענו אבל לו להניח מחוייב
 עד לו ונוטר נוק" שיהיה, נפש בעני* שכ* וכל. שגזל מה או שלוה מה ישל" כאשר לשל" חייב מעצמו
 :התורה במשפטי המורי" די* בית פי על, מידו אחיו דמי שיגאל

 
  ו פרק דעות הלכות ם"רמב
 לפיכ� א, כמו� לרע� ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אד" כל על מצוה] ג[

 בקלו* והמתכבד, עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממו* על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צרי�
 . הבא לעול" חלק לו אי* חבירו

 ואחת ריעי" בכלל שהוא מפני אחת, עשה מצות שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת] ד[
 שנאמר עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה, הגר את ואהבת" אמרה והתורה גר שהוא מפני

 . גר ואוהב שנאמר גרי" אוהב עצמו ה"הקב, אלהי�' ה את ואהבת
 על לוקי* ואי*, בלבב� אחי� את תשנא לא שנאמר תעשה בלא עובר בלבו מישראל אחד השונא כל] ה[

 והמחרפו חבירו את המכה ב אבל, שבלב שנאה על אלא תורה הזהירה ולא, מעשה בו שאי* לפי זה לאו
 . תשנא לא משו" עובר אינו רשאי שאינו פ"אע
 מאומה אמנו* את אבשלו" דבר ולא ברשעי" שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא] ו[

 וכ� כ� לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא, אמנו* את אבשלו" שנא כי טוב ועד למרע
 צרי� לו למחול ממנו ובקש חזר וא", עמית� את תוכיח הוכח שנאמר, פלוני בדבר לי חטאת ולמה
 . האלהי" אל אברה" ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא ולא, למחול
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