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 ( ה ,ו  ,דברים) ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: 

 

 מרא מסכת יומאג
פרוי וואס איז אין  א    –  תנו רבנן: עוברה:  ( א  ,פב)  מסכת יומא  גמראשטייט אין  

ט עסן עפעס א עסן אויב זי גייט ניש  נהכאז זי גייט זיין אין א ס  א מצב
  שהריחה בשר קודש או בשר חזיר   וואס זי האט א תאוה צו דעם, ווי למשל:

זו האט געשמעקט א שטיקל פלייש, אבער דער פלייש איז אסור   פירוש:   –
דין:ב די  איז  חזיר,  קודש, אדער בשר  איז בשר  ווייל עס  אם לא   אכילה, 

אז מען מעג איר מאכל    ירוש:פ  –  מאכילין אותה שומן עצמו  נתייבשה דעתה
ק  בשר  די  פון  זאפט  די  מיט  איז  זיין  עס  אפילו  חזיר,  אדער  אסור ודש 

שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מעבודה    באכילה, אין די טעם איז: 
די דין איז אז אלע מצות אין די    :פירוש  –  עריות ושפיכות דמים  זרה וגילוי

נד ווערן  פ  חהתורה  פון  מצב  א  קומט  עס  נפשווען  די  יקוח  אויך  אין   ,
ו פיקוח איסורים פון עסן בשר קודש אין חזיר, ווערן נדחה ווען עס קומט צ

איסורים וואס זיי  דא דריי  ענען  זעס    ט אויס אזדי גמרא פוהר  נפש. אבער
.  2ודה זרה.  . עב1נדחה אפילו פאר פיקוח נפש, אין דעס זענען:  ווערן נישט  
ען די מקור פיכות דמים. אין די גמרא איז ממשיך צו ברענג. ש 3גילוי עריות.  

 ה, אין דיפיקוח נפש איז דוח  ט מען נישט אזער דריי זאכן זאגאז אויף ד
ווי פון    –  עבודה זרה מנלן  בודה זרה:א הייבט אן מיט די איסור פון עגמר

דתניא, ?  פיקוח נפש איז נישט דוחה די איסור פון עבודה זרה  וויסט מען אז 
ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל    ק:עס שטייט אין פסו  רבי אליעזר אומר:
  אויף די איסור פון עבודה רויף  דער פסוק גייט אאין    –  ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך 

ואהבת את :  ואהבת(  )עד, א, ד"ה  הדריןשרייבט אין מסכת סנ רש"י    זרה, אזוי ווי
אלהיך   זרה  - ה'  בעבודה  תמירנו  שלא  פירושמשמע  וואס  ,  דעס  תורה  :  די 

 צו זאגן,מיינט די תורה  שטער,  עם אויבבן דלסט ליב האשרייבט אז די זא 
ן עבודה  אלסט חס ושלום נישט פארטוישן דעם אויבשטער מיט  אז די זא

בודה זרה  ענישט דינען קיין  ן די תורה איז ממשיך אז מען טאר  . איזרה
די וועסט   ך', דהיינון א מצב פון 'ובכל נפשך ובכל מאדאפילו עס וועט זיי

אדער דיין    )נפשך(צו קומען צו מצב אז מען וועט אוועק נעמען דיין לעבן  
 .  )מאדך(גאנצע געלט 

אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך,   רעגט:אליעזר אין פקומט רבי  
רבי אליעזר פרעגט   ירוש:פ  –  ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך

די נישט צו  כשטיין אין פסוק אז מען דארף אוועק געבן  פארוואס דארף  
ארפט  די לעבן אין סיי די געלט. לכאורה וואלט געד בודה זרה סיי  עדינען  

עלט, וואלט איז לעבן וויכטיגער ווי גווייל אויב  שטיין נאר איינס פון סיי.  

מען וואלט אליין געוויסט אז  געוועהן גענוג אז עס שטייט 'בכל נפשך', אין  
בודה זרה. אין אויב איז געלט עאפילו 'בכל מאדך' טאר מען נישט דינען  

ווי לעבן, וואוויכטי טיין 'בכל מאדך', אין מען וואלט עדארפט שלט גגער 
   בודה זרה.ענפשך' טאר מען נישט דינען געוויסט אליין אז ביי 'בכל 

בכל נפשך ובכל    :די סיבה פארוואס עס שטייט ביידע  ענטפערט רבי אליעזר
לכך נאמר בכל נפשך,    -אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו  :  מאדך, איז

עס   פירוש:  –  לכך נאמר בכל מאדך  ,יב עליו מגופו ואם יש לך אדם שממונו חב
ענטשען, עס איז דא מענטשען וואס זייער לעבן איז  איז דא צוויי סארט'ן מ

אין שפעטער איז    פשך',עם שטייט 'בכל נ גן דעיער געלט, וו זיער ווי  וויכטיג
שען וואס זיי גאלט איז זיי וויכטיגער ווי זייער לעבן, איז וועגן זיי  דא מענט

 שטייט: בכל מאדך. 
 

 קושית הב"ח 
ס שטייט  שרייבט אויף דעם וואס ע  ף(מדפי הרי"  א   ,טז)  מסכת סוכה  יןא  ר"ןדי  
די  וא כתובות  ן  יא  גמראן  א()מסכת  מחומש:  נ,  יותר  יבזבז  אל     -  המבזבז 

די  אויסגעבן גג מען  מעמצות עשה    ביי אפירוש:   עלט ביז א חומש פון 
ר"ן: די  דעם  אויף  שרייבט  אמרי  נכסים,  דלא  אלא   נןומיהו מסתברא  הכי 

אבל במצות לא תעשה את כל הון  " ,ניבמצות עשה משום דשב ואל תעשה שא
ז מען דעס וואס עס שטייט א  פירוש:  –   "ביתו יתן קודם שלא יעבור עליה

נישט   די  אויסגעבן מער  מעג  פון  א ווי א חומש  זיין  ביים מקיים    נכסים 
געז דוקא  איז  גמצוה,  ביאגט  מצות  עווארען  איינער י  אויב  דהיינו  עשה, 

חומש פון זיינע נכסים כדי צו באקומען א אתרוג   ער ווי אדארף אויסגעבן מ
 ט מחיוב צו עס טוהן. אבער ווען מען רעדט פון א לאאיז ער ניש  ,וכותס

צו בר  עונכסים כדי נישט  ארט דארף מען אויסגעבן אפילו אלע  תעשה, ד
לכה אין  הל  "ן רנגט אראפ דער  ברע  רמ"א. אין די  תעשה  זיין אויף א לא 

 . י' קנז, ס"א()ס  עבודה זרהאון אין הלכות  (ו)סי' תרנהלכות לולב 
זייער א שט  )הלכות לולב שם(  ח"בקומט די   ארקע אין פרעגט אויף די ר"ן 

)דברים ו    אם נאמר  )פב א(  ואיכא למידק דמדקאמר ביומאשיא, וזה לשונו:  ק

בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך לפי שיש אדם שחביב עליו ממונו מגופו  ה(  
ומשמע    ,התם בעבודה זרה קאמר דיהרג ואל יעבורו  ,לכך נאמר בכל מאודך

פון די גמרא אין מסכת   פירוש:  –  דבשאר לא תעשה אין לו להפסיד כל ממונו
יומא קומט אויס, אז דער דין פון 'בכל מאדך', דהיינו אז מען דארף אוועק 

תעשה, איז    צו זיין אויף א מצות לאעובר  געבן די גאנצע געלט אבי נישט  
ז אויך  וואס דארט אינאר געזאגט געווארען ביי די איסור פון 'עבודה זרה',  

דארף זיך אויך מוסר נפש זיין כדי  דא די דין פון 'בכל נפשך' דהיינו אז מען  

 ואתחנןפרשת  
 בענין 

 בודה זרהאיסורים ובעבשאר   –ך בכל מאד
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  , איז ווי אזוי קומט די ר"ן עבודה זרהעובר צו זיין אויף די איסור פון נישט 
אבל במצות לא תעשה את כל הון ביתו יתן קודם שלא יעבור אין זאגט "

 לא תעשה? ", דער דין איז דאך נאר ביי עבודה זרה, אין נישט ביי יעדע  עליה
 

 תירוצו של הב"ח 
ב דעם:  "ח  די  אויף  ראיה  ,וי"לענטפערט  משם  מאי   ,דאדרבה  כן  לא  דאם 

הא איצטריכא ליה ללמד דדוקא משום עבודה    , קשיא למה נאמר בכל מאודך
 ,ולא יפסידאבל שאר מצות לא תעשה יעבור    , זרה יפסיד כל ממונו ולא יעבור

  פירוש:  –  אלא ודאי דאין חילוק ולכך קא קשיא ליה למה נאמר בכל מאודך
  עס איז  תירוץ, אין ער שרייבט אזטיפע  פלא'דיגע  די ב"ח ענטפערט א ה

יה צו די שיטת  איז א רא  אין מסכת יומא  פונקט פארקערט, פון דער גמרא 
לא תעשה דארף מען אויסגעבן די גאנצע געלט הר"ן אז אפילו ביי יעדער  

 כדי נישט צו עובר זיין.  
אמת אז נאר ביי עבודה זרה דארף מען אויסגעבן די גאנצע ז  וייל אויב איו

ל 'בכל מאדך  גמרא  די  פרעגט  וואס  איז  נאמר',  געלט,  דארף   כערזימה 
ר דין, אז  כדי צו קומען לאזן הערן טאקע דע  ,אין פסוק  שטיין בכל מאדך 

יסגעבן די גאנצע געלט, אין ביי א אנדערע נאר ביי עבודה זרה דארף מען או
א הדין  הט מען פון דער גמרא, אז הועל כרחך זעט. נאר  לא תעשה'ס ניש 

צע געלט, אין וועגן יסגעבן די גאנ ביי אלע מצות לא תעשה דארף מען או
איז  קע די גמרא 'בכל מאדך למה נאמר', וויבאלד וואס  דעם פרעגט טא 

ה פון אלע אנדערע לא תעשה'ס אז  אנדערש די לא תעשה פון עבודה זר
'בכל מאדך', אין אויף דעם ענטס דארע די גמראף שטיין  אז עס   פערט 

. אבער הוא הדין ביי  "יב עליו מגופוממונו חב"טש וואס  מענ פאר א  קומט  
ן דארך אוועק געבן  עע מצות עשה איז דא די זעלבע חיוב אז מאלע אנדער

 עובר צו זיין אויף א מצות לא תעשה. ישט 'כל מאדך' כדי נ 

 
 דרוצו של הפרדס דות

 פרדס דוד   ין ספראין זי  רבי דוד דישבעק זצ"למפלפל  די גרויסע גאון אין  
נגט , בהקדם מיט וואס ער ברעדער קשיאפערט אויף  ענט  פרשת בלק(סוף  )

ווי עס שטייט, אז נחמיה   , פרק ה, הלכה ה( )עי' ירושלמי סוטה  ירושלמיאראפ א  
פון די '  איז מרבה פון די 'אתעקיבא, וואס ער  עמסוני האט געפרעגט רבי  

אותו    אים גענטפערט: עקיבא האט  ת ה' אלוקיך, אין רבי  פסוק ואהבת א
פ'ן אויבעשטער אין אויף גייט ארויף אוידהיינו אז די פסוק    -  תו ת תורוא

 . אין מצות זיין תורה
ס עס שטייט  עס וואד  ט די פרדס דוד, אז עס קומט אויס אזעגפרלפי זה  

וועט   די גאנצע תורה, אין מען  ךויל נפשך' גייט ארויף אך הפסוק 'בכשבהמ
אבער דער דין  זיך דארפ'ן מוסר נפש זיין צו מקיים זיין די גאנצע תורה,  

וסר נפש זיין  יף די ג' עבירות חמורות דארף מען זיך מאיז דאך אז נאר או
 יף די גאנצע תורה? אין נישט או

ער תירוץ איז, אז אה"נ לגבי די דין פון 'בכל נפשך' איז דאך שוין דא  נאר ד
, דהיינו, די תורה האט שוין שימות בהם'ולא    –'וחי בהם    ע פסוק פוןדי אנדער

א בחינה פון 'וחי זיין אין  געשריבן אז אויף אלע מצות פון די תורה דארף  
קומט צו צו א מצב פון 'שימות בהם' דארף מען נישט  ן בהם', אין אויב מע

מקיים זיין די מצות עשה ולא תעשה. איז על כרחך דעס וואס שטייט אין  
פסוק דא 'בכל נפשך' גייט ארויף אויף עבודה זרה, אזוי ווי די גמרא זאגט  

וט פון וחי בהם, אין  אין יומא, איין ביי דער לא תעשה איז נישט דא די מיע
 זיין. פש מען דארף זיך לאז'ן מוסר נ 

יז דעס איז אלעס גוט ביי 'בכל נפשך', אבער ביי 'בכל מאדך', דא זאגט  א
ווייטער דעס וואס עס שטייט אין ירושלמי אז עס גייט ארויף אויך   מען 

תו', דהיינו אויף די גאנצע תורה אין אירע מצות, אין מען דארף אויס 'תור
צו  א נישט  כדי  געלט  גאנצע  די  תעשה  ויסגעבן  לא  א  אויף  זיין  עובר 

 ורה. שבת
 
 

 תירוצו של החסד לאברהם 
ד לאברהם שו"ת חסאין זיין ספר    לזצ"  רבי אברהם תאומים  די גרויסע גאון

ץ יעב"קדם מיט וואס די  ענטפערט אויף דער קשיא, בה  )מהדורא תנינא, סי' עח(
וזה לשונו:אין סידורשרייבט   מונו שלא לעבור על לא  דהא דצריך לפזר מ  , 

, אבל כל שלא יכול לחיות עצמו  הותעשה, היינו במקום שיש בני אדם שירחמי
  פירוש:   –  אר בידו מאומה אין לך פיקוח נפש גדול מזהכשלא יש  בשום אופן
צו אוועק געבן זיין גאנצע געלט כדי טש איז מחיוב  מענ אז א  דער הלכה  

יף אזא  איז נאר געזאגט געווארען או ישט צו עובר זיין אויף א לא תעשהנ 
ט ער נאך  ועאוועק געבן זיין גאנצע געלט ופאל, אז אפילו נאך ער גייט  

אנדערע זאגן וואס מען אלץ האבן א וועג ווי אזוי צו האבן צו עסן, אין אלע  
צום לעבן,  דארף   גדול מזה',  וויהאבן  נפש  פיקוח  לך  'אין  נישט  אויב  יל 

דהיינו ער גייט נישט האבן וואס צו עסן וועט ער דאך אויסגיין פאר הינגער, 
ר לא  נישט, ביי שא  אין דעס איז זיכער אז מוסר נפש זיין דארף ער זיך

די גאנצע תעשה. אין א דין אז מען דארף אויסגעבן  די  ווערטער,  נדערע 
 .""עד, ולא עד בכללאר געלט ביי א מצות לא תעשה איז נ 

ז שרלפי  לאברהם:ה  חסד  די  קשיא  ייבט  לא  כן  מאדך,   ואם  דבכל  מהאי 
גונא שד החיות נפשו מכל מקום אר לו ללא יששפיר בעי קרא דשם בכהאי 

בשאר איסורין בכהאי גונא אבל  כל ממונו שלא לעבוד עבודה זרה,    צריך ליתן
אף כשיתן כל כי שיש מקום להחיות נפשו  אבל היאין צריך להפסיד כל ממונו,  

  פירוש:  –  יעבור על מצות לא תעשהממונו שפיר דצריך ליתן כל ממונו ולא  
ארף מען אוועק דר לא תעשה  דוש פון די יעב"ץ אז ביי יעדעלפי דער חי

בכלל עד  ולא  עד,  דוקא  אבער  ממונו,  כל  איגעבן  שיין  ,  זייער  ז 
לערנט ארויס ווייל דעס וואס די גמרא  "ח,  שיא פון די בי קפארענטפערט ד

צו זאגן ינט די גמרא  י ך' מדארף מען געבן 'בכל מאדאז ביי עבודה זרה  
צע געלט אפילו מען גייט  עבן די גענ ', דהיינו מען דארף געד, ועד בכלל'

ווערן פקייבלייבן אן   פ  ט צוקומעןוטה צום לעבן אין מען  נפשצו  .  יקוח 
עבן די גאנצע גישט אוועק  שאר מצות לא תעשה דארף מען נ   א"כ ביימש

 געלט עד פיקוח נפש. 
 

 תירוצו של האבני נזר
ספר נאות  )מובא בשרייבט א חידוש פון א תירוץ אויף דער קשיא  נזר ני אב די 

 .  (שת עקב, חלק א', פרשיצא לאור על ידי נכדו, בנו של השם ושמואל הדשא
אויב איינער דינט  זאגט,    רבאשטייט, אז    )סא, א(  מסכת סנהדרין  אין  גמרא  די

ינער איאויב  , דהיינו  יתהן מר פטור פוז עבה או מיראה אי עבודה זרה מאה
ער דינט ווייל ה זרה, נער  דבובודה זרה, נישט ווייל ער וויל דינען עעדינט  

ן דינען עבודה זרה, אדער  ם געהייסער האט ליב דער מענטש וואס האט אי
 .  ער האט מורא פון דער מענטש, איז ער פטו פון מיתה

, ע חידושאיז מחדש א גרויס  , ד"ה רבא אמר( )עב, ב  מסכת שבתאין    פותתוסאין  
ו יעבור איז אויב אייאז דער דין אז עבודה זרה איז ביהרג  דינ אל  ט נער 

  ה ר זאגט בפירוש אז ער דינט עבודה זרזרה סתם, אבער אויב איינע עבודה  
מוסר נפש זיין פאר דעם,    זיך צומחיוב  באהבה או מיראה, איז ער נישט  

 .ישט ביהרג ואל יעבוראין עס איז נ 
חיוב  ווען מען רעדט פון די  , אז דעס איז אלעס  זרבט די אבני נ לפי זה שריי

איינער שרייבט , אבער ביי 'בכל מאדך', דהיינו אויב  'יהרג ואל יעבורפון '
חיוב אוועק ז ער יא מבודה זרה מאהבה או מיראה, איעט  בפירוש אז ער דינ 

בודה זרה מאהבה או מיראה.  צו געבן זיין גאנצע געלט אין נישט דינען ע
א תעשה  מרא אין מסכת יומא. דהיינו לעולם ביי יעדע לזאגט די גאין דעס  

צו אוועק צו געבן די גאנצע געלט אזוי ווי די ר"ן שרייבט, דא א חיוב  איז  
יינט אז מען מיז ה, וואלט איך געמהבה או מיראבודה זרה מאעאבער ביי  

א משמע לן בור, קעדי דין פון יהרג ואל ינישט אזוי ווי עס גייט נישט אן  
מיראה גייט אן די דין    בודה זרה מאהבה אודא ביי עדי גמרא, אז אפילו  

 אדך!פון בכל מ
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