
 ההיבט המוסרי –אורות וכלים 

  ב פרשה קדושים ספרא

 .בתורה גדול כלל זה אומר עקיבא רבי - כמוך לרעך ואהבת

 .מזה גדול כלל זה - אדם תולדות ספר זה: אומר עזאי בן

 

  א, סב מציעא בבא בבלי

 מגיע - מהן אחד שותה ואם, מתים - שניהם שותין אם, מים של קיתון מהן אחד וביד, בדרך מהלכין שהיו שנים: תניא

: ולימד עקיבא רבי שבא עד. חבירו של במיתתו מהם אחד יראה ואל, וימותו שניהם שישתו מוטב: פטורא בן דרש. לישוב

 .חבירך לחיי קודמים חייך - עמך אחיך וחי

 
 

  ח-ז, טו דברים .1

 ידך את תפתח פתח כי האביון. מאחיך ידך את תקפץ ולא לבבך את תאמץ לא לך נתן להיך-א' ה אשר בארצך שעריך באחד אחיך מאחד אביון בך יהיה כי

 לו. יחסר אשר מחסרו די תעביטנו והעבט לו

 

  בע" ,סז כתובות בבלי. 2

 . לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפילו - לו יחסר אשר; לעשרו עליו מצווה אתה ואי, לפרנסו עליו מצווה אתה - מחסורו די: רבנן תנו

 ...מילין שלשה לפניו ורץ, לפניו לרוץ עבד מצא לא אחת פעם; לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אחד טובים בן לעני שלקח, הזקן הלל על עליו אמרו

 לא: ליה אמר אתא, בריה ביד ניהליה שדרינהו חד יומא. דכיפורא יומא מעלי כל זוזי מאה ארבע ליה לשדורי רגיל דהוה, בשיבבותיה עניא הוה עוקבא מר

 .ניהליה ושדרינהו עייפינהו? האי כולי מפנק: אמר, ישן יין ליה מזלפי דקא חזאי? חזית מאי: אמר. צריך

 

  ג ,ז עניים מתנות הלכות ם"רמב. 3

 משיאין אשה היתה ואם, אותו משיאין אשה לו אין אם, לו קונין בית כלי לו אין אם, אותו מכסים כסות לו אין אם, לו ליתן מצווה אתה העני שחסר מה לפי

 מחסורו די שנאמר לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס לו קונין מנכסיו וירד והעני לפניו רץ ועבד הסוס על לרכוב העני זה של דרכו היה אפילו, לאיש אותה

 .לעשרו מצווה אתה ואין חסרונו להשלים אתה ומצווה, לו יחסר אשר

 

  א ,רנ דעה יורה ערוך שולחן. 4

 היה אם ואפילו. בית כלי לו קונה, בית כלי לו אין. יכסוהו, לכסות צריך היה. יאכילוהו, רעב היה אם, כיצד. לו יחסר אשר מחסורו די, לעני נותנין כמה

 או, צדקה בגבאי זה דכל ונראה: הגה. שצריך מה לפי ואחד אחד לכל וכן. ועבד סוס לו קונה, והעני, עשיר כשהיה לפניו לרוץ ועבד סוס על לרכוב דרכו

 .משגת ידו אם, היחיד יתן אצלו רבים אין ואם, לרבים צערו מודיע אלא, מחסורו די לעני ליתן מחוייב היחיד אין אבל,  ביחד רבים

 

 125-124הרב אביגדור עמיאל, לנבוכי התקופה, עמ' . 5

ר צדקתו של הקב"ה אומר "לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הצדק המוסרי של הלל היה הצדק היהודי ולא הצדק הנוצרי ח"ו. והצדק היהודי הנובע ממקו

שר הוא בשר". וגם אדם עילאה, שכשהוא לעצמו הוא כולו רוח, צריך להביט על אחרים רק מנקודת בשר לבד וספק להם עד כמה שאשפר את כל צרכי הב

עצמו לא ירצה ליהנות מן העולם ולא כלום, האם צריך הוא שלהם. הכלל, שמה שנוח לך תעשה לאחרים, אינו מספק כלל וכלל. כי מהו הדין כשהוא ב

אתה צריך להיטיב לאחרים לא לפי  –להתיחס באופן כזה גם לאחרים? ברם, הצדק המוסרי של היהדות אומר גם באופן כזה: "די מחסורו אשר יחסר לו" 

 רוחך והשקפתך אלא לפי רוחם והשקפתם של אחרים. 

 

 קדושים פרשת', א השילוח מי, מאיזבצא ליינר מרדכי ר'. 6

 חברו בעד' ה אל להתפלל האדם שיכול תפלה ואף. אותו עושק נקרא לו ימציא ולא לחבירו להמציא האדם שיוכל טוב דבר כל היינו, רעך את תעשוק לא

 שיכול כל זה על' הגמ ודרש, בעדכם להתפלל מחדול' לה מחטא לי חלילה אנכי וגם שאמר בשמואל שמצינו כמו אותו עושק נקרא בעדו מתפלל ולא

 .חוטא נקרא מתפלל ואינו חברו בעד להתפלל

 

  רש"י שבת לא, א. 7

 על חבירך שיעבור שנאוי עליך שהרי דבריו על תעבור אל, הוא ברוך הקדוש זה -( כז משלי) תעזוב אל אביך וריע ריעך - תעביד לא לחברך סני דעלך

 דבריך.

 

 79עמנואל לוינס, חירות קשה, עמ' . 8

עצמך כבר כולל ידיעה על חטא שחטאתי ביחס לזולת. -בשביל-התודעה המוסרית איננה תוספת לתודעה העצמית, אלא היא אופן היסוד שלה. ההיות

בממד של מצביעה באופן פרדוקסלי על כך שהוא אינו גרסה נוספת שלי; במעמדו כזולת הוא ממוצב  מנגד, העובדה שאינני תוהה על זכותו של האחר

 לוהים.יחסי עם הזולת אני נמצא בזיקה לאלוהי, ובאמצעות בה, של האידיאל, של האגו


