מראי מקומות לשיעור כללי לא.

בניית סוכה ברשות הרבים

סוגייתנו



o
o
דברי המגן אברהם והחולקים על שיטתו



יישובים נוספים לקושיה מנחמיה ולמנהגנו


o

חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לא עמוד א
ת ו רב ן סוכה גזולה כו' .ואסיק א דפליגי בשתקף את חברו והוציאו מסוכתו דרבי אליעזר סבר קרקע אי ה גזלת וסוכה שאולה היא ואין אדם יוצא בסוכה שאולה
ורב ן סברי אדם יוצא בסוכה שאולה .והקשו בתוספות מ"מ כיון שתקפה מחברו הא איכא מצוה הבאה בעבירה ,ותירצו דלא אמרי ן מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר
שהוא בא לרצות כגון קרבן שופר ולולב וכיוצא בהם ,אבל בסוכה שאין בה ריצוי ליכא משום מצוה הבאה בעבירה ,ולא ראה דהא בירושלמי חששו למצה של טבל
ולמצה גזולה משום מצוה הבאה בעבירה וכדכתיב א התם ,אבל ה כון דהכא כיון דלא ק י לה כלל וברשותיה דמאריה איתא ואין המצוה מוציאתה מרשות בעליה
לא חשיבא מצוה הבאה בעבירה ,והרי הוא כאילו היתה שדה דעלמא גזולה ברשותו שאע"פ שעבירה בידו אין הסוכה פסלת בכך ,כ "ל.
רמב"ם הלכות גניבה פרק ז

מעשה רקח הלכות גניבה פרק ז הלכה יא
ואם בארץ ישראל הסיג גבול וכו' .פרשת שופטים ברייתא בספרי הובאה בילקוט ,לא תשיג גבול רעך ,והלא כבר נאמר לא תגזול מה ת"ל לא תסיג ,מלמד שכל העוקר תחומו של
חבירו עובר בשני לאוין וכו' ,והטור חו"מ סי' שע"ו סיים ,ואם בארץ ישראל עובר בלאו ולא תסיג גבול רעך ,וכתבו עליו הרב בית יוסף והרב בית חדש ז"ל דהכוונה דעובר גם כן
בלאו דלא תסיג מלבד מה שעובר בלאו דגניבה וגזילה ,אמנם בפרישה ז"ל שם כתב בכוונת הטור דבארץ ישראל עובר דווקא אלאו דלא תסיג לחוד ,ובלאו דלא תגזול ולא תגנוב
אינו עובר דקרקע אינה נגזלת ,אלא דגזלן מדרבנן הוא ע"כ ,וכן כתב בסמ"ע שם ותמיהא מלתא ,חדא ,איך לא חש לדברי רבינו הכא ,שהרי כתב להדיא דעובר בב' לאוין ,והרי
קרקע אינה נגזלת ,אכן האמת הוא דקרקע אינה נגזלת הכוונה משום דבחזקת מריה קיימא ,שהרי אינה מטלטלת ,אבל נראה דלמדו מההיא דפרק המקבל דף ק"ז ]ע"ב[ ,אמר ליה
רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במישחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכרכומא רישקא ,ופירש רש"י כרכום של גן והוא משובח הרבה ע"כ .ופסקה רבינו בריש פרק הבא,
אבל לעולם דשייך בה גזל לענין לעבור עליה על לא תגזול
שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרלז סעיף ג
הגה :מיהו לכתחלה }ב{ לא ישב אדם בסוכת חבירו
)ט( שלא מדעתו ,כ"ש אם דעתו לגזלה ,וכן לא יעשה סוכה לכתחלה בקרקע של חבירו שלא מדעתו * ,ג וכן בקרקע )י( שהיא של רבים )הגהות אשירי וא"ז(; מיהו בדיעבד יצא

מגן אברהם סימן תרלז ס"ק ג

מחצית השקל אורח חיים סימן תרלז ס"ק ג
דהא ברשות הרבים כו' עיין בחושן משפט סימן קס"ב סעיף ב' .שכתב וז"ל ,וכן מבואות המפולשות לדרך עיר אחרת ,ובקשו ב י אותן מבואות לסותמן ,ב י אותה העיר מעכבים עליהן
אפילו יש להן דרך אחרת כו' .ועל כרחך צריך לומר הא דאמר ב י אותה העיר לאו דוקא ,ואפילו מחילת כל א שי אותה העיר לא מה י ,משום דכל ב י העולם יכולים למחות .וכן משמע שם
סעיף א' ,ע"ש .ועיין בחושן משפט סימן תי"ז סעיף א' בהגה שכתב וז"ל ,ויש אומרים אף על גב דהכי די א ,מכל מקום כבר הגו לעשות ביבין ומרתפות תחת חלל רשות הרבים כו' וכולן
מוחלין על כך מאחר שכן הגו .ועוד ,שרשות הרבים הם של מושלי העיר ,ולכל מה ש ות ים רשות אזלי ן בתריה ולפי ע ין המ הג ,עכ"ל .ועיין שם בסמ"ע ]ס"ק ג  -ד[ .וטעם הש י שכתב
רמ"א שם ,לע "ד שייך גם לסכה:
ואם תמצא לומר דכל ישראל מוחלין .משום ד יחא לאי ש למיעבד מצוה בממו יה בדבר שאין לו חסרון כיס גמור כדהכא .ועוד י"ל ,כמו שכתב סמ"ע סימן תי"ז ס"ק ג' וז"ל ,וכולן מוחלים
על כך ,שהיום או מחר יצטרך גם הוא או ב יו לעשות כן ,עכ"ל:

דוקא מישראל .אהא דאמר רב הו א שם לסוחרי לולב וכל הדברים הצריכים לו ,כי ק יתו הדסים מן הגוים במחובר יקצצן הגוי ,דסתם גוים גוזלי קרקעות הן ,ושמא אותה קרקע גזולה היא
וקרקע אי ה גזלת ,ואין קו ים ההדסים כי אם בשעת קציצה ד עשו תלושים ו גזלים ,לכן יקצוץ הגוי ויהיה ייאוש ביד גוי ,ואחר כך שי וי רשות בידכם .ופירש רש"י סתם גוים גזלי קרקעות
הן ,גזלי קרקע מישראל ושמא אותה קרקע מישראל הוי ,עכ"ל .מלשון זה לכאורה משמע ,דאי גזלי מגוי מותר .ואם כן היה מתיישב המ הג שעושים סכה ברשות הרבים ,דהא ישראלים
מוחלים ,ובגוים לא איכפת לן אפילו לא מחלי:
ואף על גב דקיימא לן כו' .בזה אתי לדחויי תירוץ זה ,ובאמת לשון מ"א קצת מגומגם פה .והכוו ה דאין מרש"י ראיה להמ הג ,דהא קיימא לן גזל גוי אסור ,אלא דכוו ת רש"י דבגוי ליכא
משום מצוה הבאה בעברה והיי ו טעמא ,יש לומר דרש"י לטעמיה דסבירא ליה פרק )ד'( ]ז[ דס הדרין ] ז ,א ד"ה ישראל[ דגזל גוי אי ו אסור אלא מדרב ן )וכמו שכתב ש"ך בחו"מ סימן
ש "ט ס"ק ב'( משום חילול השם )ועיין באה"ע סימן כ"ח בבית שמואל ס"ק ה'( ,קליש איסוריה ולא מיקרי מצוה הבאה בעבירה .ולפי זה דבגוי ליכא משום מצוה הבאה בעבירה ,הוצרך
לומר דגזלי מישראל כדי ליישב דברי רב הו א לכל ש י הפירושים שכתב רש"י שם ,אהא דאמר כי היכי דליהוי יאוש ביד גוי ושי וי רשות בידכם .וז"ל רש"י ]שם ע"ב ד"ה וקרקע[ ,וקסבר
יאוש גרידא לא ק י ,אבל ייאוש ושי וי רשות ק י ,ואי מי ק י מצוה הבאה בעבירה הוי ,עכ"ל .ורצה רש"י ליישב אפילו אמר דרב הו א סבירא ליה ייאוש גרידא ק י ,ואין האיסור כי אם
משום מצוה הבאה בעבירה ,וכיון דבגוי ליכא משום מצוה הבאה בעבירה כ זכר לעיל ,הוצרך לומר דגזלי מישראל .וזה יספיק ליישב דברי רש"י ,אבל לא תיישב מ הג העולם בזה ,דלדידן
מלבד דדעת הרמב"ם ]ג יבה א ,א[ גזל גוי אסור מן התורה ,ואם כן לדידיה גם בגוי יש משום מצוה הבאה בעבירה ,אלא אפילו תימא דסמכו על דעת רש"י ה "ל וליכא משום מצוה הבאה
בעבירה ,מכל מקום איכא איסור גזל ,וגם קיימא לן ייאוש גרידא לא ק י ,וגם בלאו הכי אף על גב דקרקע אי ה גזלת מכל מקום לכתחלה אסור ,כמו שכתב רמ"א בהגה:
כיון דלא ק יא .היי ו משום דקרקע אי ה גזלת ,ולכן לא הוי מצוה הבאה בעבירה כיון דלא גמרה העברה:
כמו שכתב ריש סימן תרמ"ט .דאם ק ה לולב גזול או שאר ג' מי ים בלי סיוע המצוה ,לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה .ומכל מקום לא יברך עליו ,דאין זה מברך אלא מ אץ .ודין ההוא ובע
מדברי התוספות ריש פרק ג' דסכה ובמקומות אחרים שהביא פה מ"א ,שכתבו ,כיון היכי דק י דבר בלי סיוע המצוה לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה ,אם כן תיקשי הא דאמרי ן במסכת בבא
קמא ]צד ,א[ גזל סאה חטין וטח ה ואפאה ,אף על גב דשי וי קו ה וק או בשי וי מעשה קודם הפרשת חלה ,אפילו הכי אי מברך על הפרשת חלתה ,אין זה מברך אלא מ אץ .ואמאי ,הא
כהאי גוו א לא הוי מצוה הבאה בעבירה .ותירצו לחד תירוצא וז"ל ,שא י ברכה דאיכא מי הזכרה לשם שמים ,עכ"ל:
נחמיה פרק ח ,יג-יז
)יג( וּבַ יּוֹם הַ שֵּׁ ִי ֶאֶ סְ פוּ ָראשֵׁ י הָ אָבוֹת לְ כָל הָ עָ ם הַ ֹכּ ֲה ִים וְ הַ לְ וִ יִּ ם אֶ ל עֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר וּלְ הַ שְׂ כִּ יל אֶ ל ִדּבְ רֵ י הַ תּו ָֹרה) :יד( ַויִּ ְמצְ אוּ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה אֲשֶׁ ר צִ וָּ ה יְקֹ וָק בְּ יַד מֹ שֶׁ ה אֲשֶׁ ר יֵשְׁ בוּ בְ ֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ סֻּכּוֹת
בֶּ חָ ג בַּ חֹ ֶדשׁ הַ שְּׁ בִ יעִ י) :טו( ַואֲשֶׁ ר י ְַשׁ ִמיעוּ וְ ַיעֲבִ ירוּ קוֹל בְּ כָל עָ ֵריהֶ ם וּבִ ירוּשָׁ ִ ַלם לֵאמֹ ר צְ אוּ הָ הָ ר וְ הָ בִ יאוּ ֲעלֵי ַזיִת וַ ֲע ֵלי עֵ ץ שֶׁ מֶ ן וַ ֲעלֵי ה ֲַדס ַו ֲעלֵי תְ מָ ִרים ַו ֲעלֵי עֵ ץ עָ בֹת ַל ֲעשֹׂת סֻכֹּ ת ַכּכָּתוּב :פ )טז(
ַויֵּצְ אוּ הָ עָ ם ַויָּבִ יאוּ וַ ַיּעֲשׂוּ לָהֶ ם סֻכּוֹת ִאישׁ עַ ל גַּגּ ֹו וּבְ חַ צְ רֹתֵ יהֶ ם וּבְ חַ צְ רוֹת בֵּ ית הָ ֱא הִ ים וּבִ ְרחוֹב שַׁ עַ ר הַ מַּ יִם וּבִ ְרחוֹב שַׁ עַ ר אֶ פְ ָריִם) :יז( ַו ַיּעֲשׂוּ כָל הַ קָּ הָ ל הַ שָּׁ בִ ים ִמן הַ ְשּׁבִ י סֻכּוֹת וַ יּ ְֵשׁבוּ בַ סֻּכּוֹת כִּ י
א עָ שׂוּ ִמימֵ י יֵשׁוּעַ בִּ ן וּן כֵּן בְּ ֵי יִשְׂ ָראֵ ל עַ ד הַ יּוֹם הַ הוּא וַ ְתּ ִהי ִשׂ ְמחָ ה גְּ ד ֹולָה ְמאֹ ד:
חתם סופר מסכת סוכה דף לא עמוד א
והמסכך בר"ה וכו' .עי' מג"א רס"י תרל"ז דמפקפק על העושים סוכה בר"ה דגוים לא מחלי וה"ל גזולה ולכתחלה מיהת אסור אפי' לרב ן ועיי' בירושלמי ס"פ הכו ס
ומייתי לי' רשב"א בחידושיו שם דא"ל רב ן לר' יהודה ב ר ח וכה אעפ"י שה יחה ברשות מ"מ חייב כגון אלו שעושי' סוכות בפסקי ח יותיהן אף על גב דעביד ברשות
מ"מ אם הזיק חייב וס"ל לרשב"א דרב ן א"ל לר' יהודה אי אתה מודה דבעלי סוכות חייבי' לשלם וה"ה ב ר ח וכה וכ' רשב"א ר' יהודה ס"ל לחלק הי בסוכה עביד
ברשות מ"מ אין חיוב לעשותו ברה"ר דוקא משא"כ ר ח וכה שמחוייב דוקא לה יחה בפתח ביתו ופ י משה שם לא עמד בכוו ת רשב"א ע"ש עכ"פ מבואר שם
בירושלמי דרשות לכתחילה לעשות סוכה ברה"ר אבל בירושלמי דפרקי' איתא )לוי בר( ]גמליאל[ זוגי עביד סוכתו בר"ה וא"ל ר"ל מי תן לך רשות ע"ש ואין ראה
לחלק בין פתח ח ו' לרה"ר דע"כ פתח ח וי' מי רה"ר דאל"ה אמאי חייב ב זקו ה"ל חופר בור ברשותו דפטור אע"כ רה"ר הוא ומ"מ עביד ברשות ע"כ לע"ד לחלק
התם בא"י ]איירי[ ולא הפקירו ישראל רה"ר שלהם שיכלו גוים למחות קיום מצותיהם לה יח "ח או לעשות סוכה או להעמיד ת ורי פסחים על פתחי בתיהם והא
דר"ל אי הי' מי בא"י ]הוי[ צ"ל שסיכך באמצע ר"ה במקום מעבר לרבי' שאפילו ישראלים מקפידי' ועמ"ש רש"י לעיל ז' ע"א ד"ה וכן לשבת וכו' ע"ש היטב. ..:וה ה
ראיתי בס' עץ חיים להגאון מהר"ח אלפא דרי פ' אמור שהקשה מקרא ד חמי' דעשו קהל הבאים משבי הגולה סוכות על גגותיהם וברחוב בית אלקים וברחוב שער
המים הרי עשו סוכו' ברה"ר ולפמ"ש לעיל לק"מ דכשישראל יושבי' על אדמתם לא הפקירו רה"ר שלהם לב י כר להפקיעם מפרסום מצות ה' ומ"מ "ל שי"ל בזה
מאי דכתיב שם כי לא עשה כסוכות הזה מימי יהושע בן ון דה ה מג"א כ' את"ל דישראל מוחלי' מ"מ גוים אי ם מוחלי' ועל ה חה זו יפה תירצתי דבא"י אין ל כרי'
כח להפקיע ו ממצותי ו אך יש לחוש לישראל גופיהו יש ויש שאין לבבם שלם כל כך ואי ם מוחלים חלקם ברה"ר להיות דחק בצאתו ובואו מפ י קיום מצותו של
חברו וישראל שיש לו חלק בארץ בודאי שמעכב וה ה אפי' בימי יב" יש לחוש לה "ל שהרי עבר בים צרה עם שבט דן ופ חס אמר להם עון פעור עדיין לא הוטהר ו
ע"ש בס' יהושע ע"כ לא יכלו לעשות סוכה ברחוב ולא מצא להם די לעשות סוכות משא"כ בימי עזרא ששבו בכל לבב והתודו כולם כמבואר בפסוק עד שבר"ה אמר
להם אל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם אז בסוכות שאחריו עשו כסוכות הזה .וע"ד פשוט יותר "ל כי אפי' אם הי' עושים סוכה ברחובו' קרית ירושלים לא מצא
להם כל ימי בהמ"ק ולא זכר ס אלא צר לי המקום שאלין בירושלים אבל לישב בסוכה שברחובות וגגות לא זכר והם הי' שלוחי מצוה והי' העולי רגלים פטורי' מן
הסוכה כדלעיל יו"ד ע"ב שהלכו לקבל פ י ר"ג והי' פטורי' כפירש"י שם אך עתה כשעלו מהגולה רק ד' רבוא מצא להם די סוכה ברחובו' קרי' וא"ש דלא עשה כן
מימי יב" שישבו כל עולי רגלים בסוכו':
מלבי"ם חמיה פרק ח
)יד( אשר ישבו ב י ישראל בסכות בחג ,זה דבר זר מאד שישראל לא עשו סכות מימי יהושע ועד עתה כמ"ש לקמן כי לא עשו מימי יהושע בן ון כן ,וכמו שהתפלאו ע"ז בערכין )דף ל"ב(.
ו ראה לפמ"ש הרמ"א בא"ח סי' תרל"ז שאין לעשות סוכה ברה"ר ,א"כ כיון דקיי"ל שירושלים לא תחלקה לשבטים ,לא מצא שם רה"י כמו דאין משכירים בתים בירושלים מפ י
שאי ו שלהם ,א"כ לא יכלו לעשות שם סוכה ,ובאשר בימי עזרא ק ו ש ית את א"י בחזקה וקדשוה הת ו הב"ד שיעשו סכות בירושלים ובשאר רה"ר ,וכמ"ש בתוספתא )דב"ק פ"ו( שת אי
ב"ד שיהיו מסככים ברה"ר ,ור"ל שזה הת ו ב"ד של עזרא באותו זמן שאל"כ לא היו יכולים לעשות סכות בירושלים ,ומבואר בפי' שעשאום בחצרות בית האלהים וברחוב שער המים
שהוא רה"ר ,ממש ,והתוספתא מדברת בא"י ששם היה ת אי ב"ד של עזרא בעת שקדשו את הארץ ,אבל בחו"ל לא הות ה ,בפרט במקום עכו"ם .וכמו שחקר בזה במג"א שם ,וה ה גם
יהושע היה יכול לתקן תק ה זו בעת שקדש את הארץ בפעם הראשון שאז היה ביד ב"ד לה חיל את הארץ ע"מ כן שמקום הסוכה תהיה רה"י תמיד ,ויהושע לא עשה כן ומימיו עד עזרא
לא עשו כן ב י ישראל היי ו לא ישבו בסוכה ה עשית ברה"ר ,וכן בימי דוד ושלמה לא עשו סוכות בירושלים מטעם ה "ל מפ י שלא תחלקה לשבטים ,ומ"ש ואשר ישמיעו ויעבירו קול
בכל עריהם ,שיודיעו גם ביתר ערים יוכלו לעשות סכות ברה"ר ,ובזה בין מ"ש בערכין שם שמ"ש כי לא עשה כן מימי יהושע בן ון היי ו שעזרא קדש את הארץ פעם ש יה ,ואיך וציא זה
מהלשון כי לא עשו מימי יהושע כן? ,רק שמזה בעצמו מבואר שעזרא קדש את הארץ מחדש והיה כח בידו להת ות ת אים כמו בימי יהושע ,ומזה מוכיח בגמרא שם דקדושה ראשו ה לא
קדשה לע"ל:

ערוך לנר מסכת סוכה דף לא עמוד א
בגמרא והמסכך ברשות הרבים .בכפות תמרים מסופק אי הוי דין זה דוקא בר"ה שאין לו חלק בה אבל יש לו חלק בה כסוכת שותפין דיי י ן לי' שכשר אפילו לר"א כמש"כ התוס' לעיל )כז
ב( או אפילו יש לו חלק בה פסול לר"א ולע "ד יש לפשוט ספק זה במה שהקשה בספר עץ חיים איך פוסל ר"א המסכך בר"ה דהא כתיב ) חמיה ז'( שעשו סוכות בחצרות בית אלקים ולפ י
שער המים הרי דרשות הרבים כשר אבל לפ"ז י"ל דביש לו שותפות בה כשר לר"א ולכן ל"ק מהא ד חמי' דשם הי' להן שותפות בו דירושלם לא תחלקה לשבטים כדאמרי ן מגילה )כו א(
ו פשט ספק זה של כפ"ת:
ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק י
וכתב הרמב"ם )ה' גזילה פ"א ה"ב( וכן הסמ"ג )לאוין ק "ז( וכן הטו"ר )סימן שמ"ח( אחריו ,שג יבה וגזילה שוין בין ישראל לגוי .וכל הגו ב מגוי עובר בלאו ,כאילו גו ב מישראל .ודבר
תימא הוא בעי י ,כי התורה בכללה ובפרטה לישראל ית ה .ולכאורה ראה מהאי סוגיא ,דדורש גזל הגוי מקראי לאיסור ,אי ו אלא אסמכתא בעלמא הוא .ואף אם ת"ל דדרשה גמורה היא.
מ"מ אי ו אלא לאיסורא ,אבל אי ו בכלל לאו דלא תגזול ,וכן לא תג וב .ורש"י פירש להדיא במסכת ס הדרין פרק ד' מיתות ) "ז ע"א ד"ה ישראל( דאי ו אלא מדרב ן ,על הא דאיתא התם
סתמא דברייתא ,דישראל בגוי ג יבה וגזילה מותר ,ופירש רש"י משום דלא תעשוק את רעך כתיב ,ולא גוי .ומדרב ן הוא דאיכא למ"ד דאסר ,משום חילול השם עכ"ל .ומה שכתב רש"י מפ י
חילול השם .לא ראה לי כלל ,דגזל הגוי אסור אפילו בלא חילול השם .אבל ראה לי ,משום שירחיק עצמו מן הכיעור ודומה לו ,ויאכל וישתה את שלו .ולא ירגיל את עצמו בג יבה וגזילה.
שו"ת חכם צבי סימן כו
ראיתי מ"ש מעכ"ת בשם ה"ה מחות י מהר"א ברודא מפראג על קושית מהרש"ל על הרמב"ם דס"ל )לפי דעת מהרש"ל לאפוקי לפי דעת הכ"מ( שגזילת וג יבת הגוי אסורה בלאו כמו של ישראל
ודבר תימה הוא בעי י כי התורה בכללה ובפרטה לישראל ית ה עכ"ל מהרש"ל וכתב עליו הרב ה "ל שהיא קושיא חזקה ולי דברי מהרש"ל תמוהין מאוד ומה ע ין דהתורה לישראל ית ה ולא
ל כרים שהביא מהרש"ל ומה זו קושיא להרמב"ם אטו משום לתא דידהו הוא וכי הרמב"ם סבור שה כרי צטווה שלא י יח לישראל לגזלו או לג וב ממ ו והלא א ח ו צטוי ו שלא לעשות מעשים
מכוערי' ולא יהא אלא גו ב ע"מ למיקט או ע"מ לשלם תשלומי כפל אף שאי ו מתכוין לג וב ולא עוד אלא שמתכוין לטובת ה ג ב עכ"ז צטוי ו א ח ו שלא להרגיל עצמי ו לג וב וכבר מצי ו ש י
לאוין מפורשים בגוים לא תתעמר בה ומכור לא תמכר ה בכסף וכשצרין על ערי ה כרי' צטוי ו לה יח רוח אחת מבלי מצור לכל מי שירצה להמלט על פשו כמ"ש הרמב"ם ז"ל בה' מלכים פ"ו דין ז'
וכן כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום ואף בבע"ח בלתי מדברים צטווי ו על צערם מדאורייתא למ"ד ואותו ואת ב ו לא תשחטו ביום אחד ומצות שלוח הקן יש בה עשה ול"ת ואף
בצמחים צטוי ו לא תשחית את עצה וכל זה אי ו בעבור הפעול אלא בעבורי ו א ח ו הפועלים לק ות ב פש ו דעות אמיתיות ומדות טובות וישרות לזכות ו לטוב ל ו וז"ב מאוד ולטעמיה דמהרש"ל
תיקשי ל פשי' הא איהו גופיה ס"ל דאפשר דה הו דרשות דואכלת את כל העמים בזמן שהם מסורים בידך וכן וחשב עם קו הו שלא ימשכ ו ויצא דרשות גמורות י הו וכן הוא האמת לדעתי ותקשי
למהרש"ל והאיך צטווי ו במצות עשה שלא לגוזלם דמה לי מ"ע או ל"ת דכשם שהאזהרות והמ יעות שבתור' אי ן אלא לישראל ולא לאומות כך החיובים והעשין אי ן אלא ל ו ואדרבא החיובים
יותר ראה שאי ן אלא לישראל כי כן לא מצי ו במצות ב י ח אלא אזהרות ומ יעות לבד מאברהם שיצא מהם באהבת ה' יתברך אותו ציוהו במצות המילה אלא עכ"ח אין זה ע ין לזה שהאומות לא
צטוו להיות פועלים ועושים מצות התורה אבל א ח ו צטוי ו עליהם בהרבה מצות ואף מ"ד גזל ה כרי מותר מי הוי תיובתיה דמהרש"ל דהא איצטריך לדידיה רעך למישרי גזל ה כרי ואי כסברת
מהרש"ל דלא ית ה תורה אלא לישראל וכו' רעיך למה לי הא ממילא ידעי ן ליה אלא וודאי אין זו סברא ודו"ק:

