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 פרקי אבות 
 באתר 'בינינו' 9-8שיעורים  

 

 משנה ד 
 

ן יֹוָחָנן '' ר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי בֶּ זֶּ ן יֹועֶּ יֹוֵסי בֶּ
ר  זֶּ ן יֹועֶּ ם. יֹוֵסי בֶּ ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים ִקְבלּו ֵמהֶּ

ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר: ְיִהי ֵביְתָך ֵבית ַוַעד 
ֱהֵוי  ם, וֶּ ֱהֵוי ִמְתַאֵבק ַבֲעַפר ַרְגֵליהֶּ ַלֲחָכִמים, וֶּ

ם ת ִדְבֵריהֶּ ה ַבָצָמא אֶּ  ''ׁשֹותֶּ
 

יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן  ''
 '' איש ירושלים קבלו מהם

 

 תחילת תקופת הזוגות 

   -תה 'ירידת הדורות' והצדוקים, ונהיי  םהמתייווניבתקופה זו התגברו 

 הרמה הרוחנית הלכה ופחתה. 
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  ובמקום גדול הדור אחד, נהי . כאן התחילה תקופת הזוגות והמחלוקות

 1)ראשי הסנהדרין(.  אב בי"ד  -, ואחד נשיא -  'שני ראשים לעם': אחד

"  , ואתה תלמיד של זה...לא היה מושג של "אני התלמיד של זהעד אז  

  ' משנה אלכן .  אחד בלבד גדול דור  היהתה שלמה יכי כשהתורה הי 

ילך תמיד המוסר  נכתבו הוראותיה בלשון רבים, ומכאן וא ,'משנה ג ו

 בלשון יחיד. מורה  

 

יתה  י והצדוקים ה םהמתייווניהמלחמה עם  ,בתקופה זו של המשנה

 אפילו בנוש ,קלג:( בבא בתרא)  עד כדי כך, שהגמרא מספרת ,מאוד קשה

ורות  יקום איש צר - ין שלוי וגם האח לא נהג כשורה.של יוסי בן יועזר 

 . היה מגדולי המתיוונים

 

ניסו לגייס לעזרתם את השלטון היווני   הרשעים,והצדוקים  םהמתייווני 

, ולהרביץ  קהילות הילשגזר גזירות שאסור להק ,של אנטיוכוס אפיפנס

 תורה ברבים. 

 

 

 
 . בזמן חתימת המשנה עבר המרכז הרוחני לבבל. 1
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את  שנים  אחרי ההיוונים,  שעוררמצד הצקות ה תקופת התחיל כך ה 

 . למצב שלא נתנו להם לחיות בכלל כשהדברים הגיעו, המכביםמרד  
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אחיינו של   -חזרתו בתשובה של יקום איש צרורות 
 יוסי בן יועזר  

והמשיך   מול הגזירות, שעמד איתןכך בועזר גדול הדור נתפס ייוסי בן 

רבים  ברשות ה  סוסעל  , לקחו אותו  וכשהוציאו אותו להורג  .תורה   ללמד

 והוליכו אותו למקום הוצאתו להורג.  קשרו אותו

 

תראה על איזה סוס   יוסי, :אמר לו ורות,ין שלו יקום איש צריהאח

 ... מרכיבים אותך ועל איזה סוס מרכיבים אותי 
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   .)"צדיק ורע לו"( הא?!  ?קיםואז איפה האל 

 

כך )כלומר, שאתה רשע ובכ''ז נהנה וטוב לך(,  אם לעוברי רצונו    :ענה לו

שלי  ל וחומר ק - על אחת כמה וכמה לי(,  - לעושי רצונו  )כלומרא''כ 

 . יהיה טוב

 היה פעם מישהו שעשה רצונו יותר ממך? על מה אתה מדבר?    :אמר לו

סובלים )כמוני(, קל וחומר שאתה   כך כל אם עושי רצונו  : וענה לו

 ...  תסבול

 

הלך וקיים  וכמו ארס של נחש,  ו בו הדבריםהמדרש אומר שנכנס

  המדרש מתאר את הפטנט שעשה: קשר  - מיתות בית דין 4בעצמו 

תוך המדורה, דאג לזה  לעם חבל והדליק מדורה, דאג שיפול  צווארו

 . תוך כדי  קוייחנ - שהאבנים והקירות יפלו עליו

  : אמר . ופורחת באווירשל אחיינו נשמתו את ראה  ,יוסי לפני שמת רבי

, וא''כ אפשר להוסיף את המעשה הזה  "קדמני בשעה קלה לגן עדן"

"יש קונה עולמו  -, לגבי )י:, יז., יח.(לשלושת המעשים המובאים בגמ' ע''ז 

 בשעה אחת". 

 

n 
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 היחס לקירוב רחוקים  -הראשון ביהדות  חהוויכו

בתקופה הזאת היה ויכוח בין גדולי הדור מה לעשות עם כל הרוחות,  

 שמכניסים לנו היוונים.   - התאוות, הגשמיות

 איך להתמודד עם התופעה הזו?    -   נו ביהדותשמצא  ויכוח הראשוןוה  הז

 

המהר''ל אומר שבכל הזוגות, היה אחד כנגד מידת הדין, ואחד כנגד  

 מידת החסד. 

יהי ביתך פתוח  " מידת החסד: על פי יוסי בן יוחנןבמשנה ה' אמר 

ולמרות הסכנה תקרב   ,חסד אפשר להתמודד, שדווקא עם לרווחה"

  -   רב אותםיק הביתה ו  אברהם אבינו הכניס עובדי ע"זשכמו  ואת כולם,  

 כך נקרב ונצליח להתמודד.  

להכניס  שאין  -אומרת  מידת הדיןן שוסבר כך, כיולא יוסי בן יועזר 

להכניס רק    , צריך "לחכמים  "יהי ביתך בית ועד  :בית תוך הרוחות זרות ל

את החכמים ולהידבק רק בהם, לא לעשות קירוב רחוקים, צריך לחזק  

 את הבית ע"י חומות להפיץ תורה בבית, להסתגר וכך להישמר. 

 

 "בית ועד לחכמים" 
 

בהכנסת החכמים לביתו מכניס עמהם חיידקי קדושה  
 טהורים וטובים 

ברכה גשמית    גםיש בזה    הביתההכנסת החכמים    -  "בית ועד לחכמים"

נכנס לחנות של בשמים, גם אם הוא  כשאדם ברכה רוחנית, כמו שגם ו

 לא קונה כלום נספג בו הריח ויוצא עם ריח טוב. 
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  חיידקים ומחלות  שיש פישכ  ,כתובובספרים הקדושים זוהר בספר ה

אדם  שגם אם  ,"חיידקי קדושה" ו"חיידקי טומאה"יש גם  גשמיות, כך

כשהיו חטאים בדור  לדוגמא, . עליו משפיעזה  ,שה כלוםספציפי לא ע

אפילו , התקלקלההבריאה  תם כלי איחד ו ,נגזר עליהם למות ,המבול

אין   בעלי החייםל מנםא הוציאה שעורים כשזרעוה חיטים. האדמה

   מתקלקלת.כי שאדם חוטא הבריאה בחירה אבל זה משפיע  

בית חולים   שהיה סיפר על תקופת ילדותו,אדם שיש סיפור מפורסם 

אתה נכנס כדי   , ולא הבינו מה זה?מחלותישן שהכניסה אליו גרמה ל

  ים שקירות העץ הישנ ה יותר חולה? עד שהבינו, להיות בריא ובסוף נהי 

הם אחראיים להעברתם.    –  מחלות  ספגו כל כך הרבהשבמשך השנים  

, כדי למנוע הידבקות  חוליםהלשרוף את בית  ה עצה אלאיתלא הי

   מהקירות.

שכשנכנס לבית כולם  לכך גורם ו ,קדושה יחיידק  מפיץ הצדיקכך 

הבית סופג קדושה   ו,אם אדם מכניס ת"ח לביתלכן,  . נושמים קדושה

 . רוחנית

  מביאה עובדות, על הכנסת אנשים לבית  שגרמה( סג:) ברכותהגמרא ב 

 .  ברכה

 :)בראשית ל, ל( שם כתובו  ,דוע על יעקב אבינו שהיה אצל לבןי  ,כןכמו 

)בראשית לט,   שם  כתובויוסף היה אצל פוטיפר    . וכןלרגלי"ה' אותך  "ויברך  

 .)ב''ר עג, ח( "ויברך ה' את בית המצרי"  :ה(

 

n 
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וכי כל אחד יכול לעשות ביתו לועד לחכמים?! והרי  
 אין כ''כ הרבה חכמים...

יהודי  הרי המשנה מדברת לכל המשנה היא:  עלהשאלה העיקרית 

ועד לחכמים?   ו ביתביתאת איך יכול להיות שכל אדם יעשה ויהודי, ו

  יגידו אני רוצה ללכת לבית של ראובן הם    ,אם החכמים רוצים להתוועד

   !הרי ת"ח יש קצת ואנשים יש הרבה?  !שתמיד אפשר להיפגש אצלו

 

ד  בית ועהבית שלך יהיה תשאף שאלא לפחות ש
 לחכמים 

את השאיפה, כי לא כל אחד זוכה לזה  לך  היה  ת ש  - התשובה היא  אלא  

זה, ונרוויח  ישאף להיות כאבל לפחות שהבית  שת"ח יפגשו בביתו.

ועד לליצנים וכסילים, שלא יכניס  ושלפחות נדע לא לעשות בביתנו בית  

לביתו חיידקי טומאה, וישתה יומם ולילה את דברי השטות וההבל  

 שלהם. 

 

n 
 

 

 שהבית שלך יהיה ראוי להיות לועד לחכמים לפחות 

 

 כל מילה במשנה מדויקת אז למה לא כתוב "יהיה בביתך"?  
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שהבית יהיה  , שבאה המשנה לומר ,)עמ' טז(ותירץ בספר 'בנתיבי אבות' 

, וגם אם  ם להיכנס ת"חי היה מוכן למצב שיכול, שמבחינתך ת'ראוי לזה'

ת יהיה ראוי ומוכן למעמד  שהבי  לא יכנסו, בכל אופן תכין את ביתך כדי

 כזה. 

 

לכאורה לא צריך את המילה "בית", ושיהיה כתוב רק:   - עוד יש לעיין

 "יהיה ביתך ועד לחכמים"? 

  – שלא צריך שבפועל יתקיים ה"ועד" לחכמים התשובה היא, אלא 

זה   ,וכנ''ל ,עצם זה שזה 'בית' שראוי לזהש ון, כישיבואו חכמים בפועל

 (ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו רמז רסח)שאמרו חז''ל מה כבר מספיק. וכעין 

 ואמר על כך החזון איש, ,''אדם בת ת"ח ואפילו נותן כל ממונו אייש''

אלא שראויה להיות בת ת"ח    ,שלא צריך בפועל שאבא שלה יהיה ת"ח

 גם אם אביה לא ת"ח.  

 

 

 

 

 

 תכניס הרבה ספרי חכמים לבית שלך

  , יהודי יכול לעשות את ביתו בית ועד לחכמים אפשר לומר, שאכןעוד 

מכניס את כל החכמים   הוא, ובכך ועשה ספריה תורנית בביתע''י שי 

)יורה דעה סימן רמב סעיף קטן בספר פתחי תשובה  פסק שכתוב  ה )וכעין    ולבית
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שאין לפסוק בלי לפתוח ספר,    -לגבי הדין שאסור לפסוק במקום רבו    ,(2ג

 . (שהרי זה פוסק במקום רבו

 

 
עיין )בתשובת שבות יעקב ח"ב סימן ס"ד( שכתב, דלכן ראוי לכל מי שהגיע זה לשונו שם: '' 2

הן הן הספרים אשר נתפשטו  ,להוראה, שלא יורה שום הוראה בלתי עיון תחילה בספר. כי רבותינו

 ''.בקרב ישראל
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 תארגן שיעור תורה בבית שלך 

"גדול  חד יכול לארגן אצלו שיעור בבית. וכל א : אפשרות עוד  ישנה

  מי שגורם לאחרים שיקיימו מצווה, -ב''ב ט.( ) המעשה יותר מהעושה"

כל  -ה, יח( ) עוד מלמדת המשנה לקמן בעצמו. ממי שמקייםיותר גדול 

 זכות הרבים תלוי בו.  - המזכה את הרבים 

 

 

 

 

 

, כי אליהו הנביא  ברית בבית שמקפידים שיהיה אצלםנם אנשים יש 

כשאדם עושה שיעור בבית  צריך לדעת:  היה ברכה.מגיע לברית ושת

 !שלו לבית בכבודה ובעצמה מביא את השכינה  , הואשלו
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"מניין שעשרה שלומדים שכינה ביניהם...   (,וג, פרק )לקמן כך כתוב גם 

שנאמר בכל מקום אשר   ?שלושה... מניין שאפילו אחדמניין שאפילו 

ברכה  בו  אחד שלומד תורה יש  - תזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

שלומד תורה גורם להשראת  חד פילו אא ש. אם כתוב והקב"ה מגיע

ה לומדים ישנה השראת  עשר שאם למה צריך להיות כתוב כינה, שה

. ידוע שיש  השראת השכינהל יש דרגותאלא בהכרח ש? שכינה 

בבית המקדש ויותר  יש ויותר  בירושלים  יש השראת שכינה בא"י ויותר 

  , ר בשיעורת כמה שיש יוואותו דבר בקודש הקודשים, שורה השכינה 

 . בקרבה יותר גדולהוהשכינה נמצאת   גבוהההדרגה יותר 

 

 תעשה את בית המדרש לבית העיקרי שלך

הספורנו  אפשרות נוספת לעשות את ביתו בית וועד לחכמים, היא על פי  

כוונת המשנה היא, שתעשה את בית  ש ,אומריםש ,והמדרש שמואל

ועל ידי זה, כמובן שביתו יהיה בית וועד   .ך העיקריבית המדרש ל

   לחכמים.

בדרך   מסבירים המפרשים ו, כתוב אצל יעקב: "ולמקנהו עשה סכות"

  ,עוה"זשל ההגשמיים  קנייניםוה ענייניםמבטא את השהמקנה  דרוש,

בבית המדרש   רק  כי , כמו שסוכה היא ארעית, שהיו ארעיים אצלו

    . 3הרגיש שזהו ביתו האמיתי 

 
: שם י''רש ומבאר. אֹהָּלִִֽים ב֖יֹשֵׁׁ ם֔ת ָּ ישׁ֣אִ ֙כמו שאומרת התורה )בראשית כה, כז(: וְיַעֲקֹב 3

 וכך נהג בכל בית מדרש .שכל הזמן ישב שם ולמד עבר, של ואהלו שם של אהלו - אהלים ישב

 שהיה לו.
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צא מדירת קבע  '' , שאומרת לו התורה"סמינריון"שבוע יש לכל יהודי 

שהעוה"ז הוא    ,תבונןוכך מ  ,שבוע של סוכות'', וזה מתקיים בלדירך ארעי 

   וחולף. ארעי

 

, כמו שחז''ל תיקנו לומר בתפילה על  לכן חג הסוכות זה חג השמחה 

  ארעיות העולם הזה, שאדם מבין אתרק ככי  ,4חג זה ''זמן שמחתנו'' 

 
 :(פ''ח הלכה יב)וכמו שכתב הרמב''ם בהלכות שופר סוכה ולולב  4
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יש  , אחר הכסף החיים שאדם רודף כל כ הוא יכול להיות שמח באמת. 

מתי יהיה סגן מנהל מתי   במרדףכל החיים הוא    ,ה רוצה מאתייםאלו מ

"כי אין אדם מת וחצי    ,שמח  יהיה  אף פעם הוא לא  ,וכו'יהיה מנהל בנק  

 ."5תאוותו בידו 

 

 
שם במקדש שמחה  ההייתאף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות ''

 .''ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים :)ויקרא כג(שנאמר  ,יתירה
 :)קהלת רבה פרשה א(כמו שאמרו חז''ל  5

אלא אן אית ליה  .בידו ותאוותוחצי  ,אין אדם יוצא מן העולם ,אמר ר' יודן בשם ר' איבו''

, ואן אית ]רוצה לעשותו מאתיים[ בעי למעבד יתהון תרתין מאוון ]אם יש לו מאה[ מאה

]רוצה לעשותו ארבע   בעי למעבד יתהון ארבעה מאה  ]ואם יש לו מאתיים[  ליה תרתי מאוון

 ''.מאות[
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 באמת.    הוא שמח  רק כשיודע שכל העולם הוא ארעי ו''לא שווה אנחה'', 

, שהמשנה  כל אדםהיא ההנהגה ל, כך ''למקנהו עשה סוכות'יעקב 

העיקר שלך, זה  שם תרגיש שזה  ,שתלמד תורה מלמדת אותו:  ''אפוא

   הבית הטבעי שלך''!

אומרים "לדוד ה' אורי   ,מראש חודש אלול עד אחרי הימים הנוראים

ולבקר   ,לחזות בנועם ה' ,"שבתי בבית ה' כל ימי חיי : שם וכתוב  ,וישעי"

דוד, שרוצה   מצד אחד אומר .יש כאן סתירהולכאורה,  – בהיכלו"

, כביכול רק  בהיכלו לבקר  ומצד שני ,בבית ה'בקביעות  לשבת 

כל הזמן בבית   לשבת רבותינו, שוודאי דוד מבקש  ומסבירים באקראי?

התלהבות מחדש, כאילו  ו  היה לכל פעם ת שמבקש עוד,  אבל     ,המדרש

 בהיכלו".  לבקר" ו:זה הביקור הראשוני של 

 

אשה צריכה לדאוג שבעלה והילדים ירגישו בבית  
 וח כמו בבית המדרש בנ

אשה פטורה ממצוות תלמוד תורה, ואף ממצוות סוכה היא פטורה, 

בתהילים: "מושיבי    נדרש הכתובאצל אשה כתוב שהיא עיקר הבית, כך  

  ,גרום לכךהיא לפחות צריכה לאבל  - 6)תהילים קיג( עקרת הבית"

כמו בבית.  שם שירגישו  ,הולכים לבית המדרשכשבעלה וילדיה ש

ילמדו  , כדי ש אותם לחזור זרזלא ל טעים... 'סנדוויץוג שיהיה להם אלד

 . בבית המדרש  שירגישו בשלווה -  בנחת

 
 ב: כמאמר חז''ל במסכת שבת דף קיח עמוד 6

 -: מימי לא קריתי לאשתי [גם בשיחת חולין שלי יש לימוד של דבר חכמה]אמר רבי יוסי: ''

שהוא ]קריתי ביתי. ולשורי  [שהיא עיקרו של הבית]שורי. אלא, לאשתי  -אשתי, ולשורי 

 .'', קריתי שדי[עיקרו של שדה, שמכוחו אפשר לחרוש אותה כדי שתגדל את התבואה
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  לא מתרכז  בעל ה ,שיש לנו פלאפונים זה נהיה איום ונוראכהיום 

'' אם  רק לרגע '' כי אשתו שואלת  !לא יכול להיכנס לסוגיההוא , בלימוד

, כי  שקוע בלימודלהיות הראש שלו לא יכול הוא קנה ואם לא שכח... 

 !הוא מוכרח להיות שקוע בפלאפון

 

n 
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האדם נמצא איפה שהראש שלו נמצא, ולכן אין 
 להוציא את הראש מחוץ לבית המדרש

, למה? כתוב  בקול רם  ''ברוך שם כבוד מלכותו: ''ריםאומ   ם כיפוריו ליל  ב

  –  . שאל ר' שלום שבדרון7שירת המלאכים ואנו דומים למלאכים שזו 

''ברוך שם כבוד  בערבית של מוצאי יו"כ אומרים הרי ההלכה היא, ש

ובמוצאי    שבעים,כולם    מלכותו'' בלחש, ומדוע? לכאורה, בליל יום כיפור 

  , אחרי שכולם בתענית וכל הגוף נקי ,אחרי כל היום הקדוש ם כיפור,יו

אנו  עכשיו  - "ה' הוא האלקים" שבתפילת נעילה  רוממות של:הואחרי 

 דומים למלאכים וצריכים היינו לומר בקול רם!? 

... בתחילת  איפה שהראש שלו נמצא נמצאשאדם   ,אלא התירוץ הוא

ששם   ם כיפור,יוקראת  אבל הוא הולך ל ,הבטן מלאה אמנם ם כיפור,יו

הראש שלו בקפה   ,ם כיפורבמוצאי יולעומת זאת , הוא דומה למלאך

האדם   ... סוף סוףכל המעלות ואחרי כל הצום ... ולכן על אףועוגה

 נמצא איפה שהראש שלו נמצא. 

 ... והראש כל הזמן בדברים אחרים  ,יכול להיות אדם יושב בבית המדרש

 
 :(סימן תריט סעיף ב)כך נפסק בשולחן ערוך אורח חיים  7

 .''בליל יוה"כ ומחרתו אומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בקול רם''

 :(שם בס''ק ח)ומבאר המשנה ברורה 

 דהוא שירת המלאכים, וביוה"כ גם ישראל דומין למלאכים''. -''בקול רם 
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בשלוה   -  שירגיש בבית - זה הכוונה של "יהי ביתך בית ועד לחכמים"  

ל הסידורים שאשתו רוצה שהוא  ובנחת, בלי שהראש יהיה מונח בכ

 .   יעשה 

 

  כיצד ביתך יהיה בית שגדלים בו בנים תלמידי חכמים
אשתך, תראה שאת זה אתה   –על ידי ש''ביתך''  –

 מעריך

  ו הסבר נוסף על מה זה "ביתך" הרי לא כל אחד יכול לעשות את בית

  ובשבת  )נב.( ועד לחכמים: כתוב שביתך זו אשתך, הגמרא בגיטיןלבית 

"מעולם לא קראתי לאשתי אשתי כי אם  אומרת בשם ר' יוסי:  – )קיח:(

"וכפר בעדו ובעד   :(ם כיפורהקשר ליו)בכתוב  ביתי", בתורה גם כן

ודווקא  ] .זו אשתו ''בעד ביתו''אומרת ש )יומא ב.(ביומא  המשנהו ,ביתו"

ח שיהיה לו ילדים, אבל כתוב במשנה שחייב  ר כי זה לא מוכ  ,אשתו

 .  [שיהיה לכהן גדול אשה, כי כך כתוב בפסוק

 

הכוונה לאשה, שהיא   , "ביתבתורה ובחז"ל "כתוב כשש ו,אנ רואים א''כ 

שאם אתה רוצה שביתך יהיה "בית ועד   כאן,רמוז   . ואוליעקרת הבית 

  :שכתוב כמו  ,היה לך אשה צדיקה ובנים תלמידי חכמיםתש  ,לחכמים"

שולחן שבת מלא חידושי  עם "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", 

 ?   תזכה לכל זה איך  ...שמגדלים בו ת"ח -  תורה

ותשתה בצמא את   שתדבק בעפר רגליהם" אומרת המשנה ע"י 

בעלה מעריך באמת ומה  שמה את , למה? כי אשה שיודעת  דבריהם"

 והיא רוצה את זה גם!  - חשוב לוש
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היא קשרה לו את  ו ,אחד התחתן עם אשהס מוכ ש ,הגמרא מספרת

  ,שקושר תפילין אח"כ היא התחתנה עם מישהו אחר  ,המוכסיםקשר 

  , עזר לבעלה אשה היא בתורה כתוב שה  והיא עזרה לו לקשור תפילין! 

אז בטבע שלה באופן טבעי רוצה לעזור לו. ואם היא   ,"עזר כנגדו"

אז    ,ושותה בצמא את דבריהם"  ם רגליהתראה שבעלה "מתאבק בעפר  

   ת"ח. שיגדלוילדים תשפיע על ה כךו ,חשוביהיה גם לה זה  

ומי   ,יזכה לבנים ת"ח ,שמי שאוהב ת"ח ,אומרת )כג:( הגמרא בשבת

תזכה   - ממילא אם אתה תהיה ככה - שירא מת"ח יהיו לו חתנים ת"ח 

צדיקה בירכתי  ואשה  לבנים חכמים, "בניך כשתילי זיתים", לבית ועד 

 ביתך. 

 

יהיה לך בית   ממילאאם תחתן את בנותיך עם ת''ח, 
 ועד לחכמים שנשמעים בו תדיר דברי תורה 

הוא צריך    ,וזר מהשיעורחושהלך לבית המדרש    מי   גם   ,בזהיש  עוד עניין  

 הבית צריך להיות בית של תורה.   ,בבית הוא נמצאש כלדעת שגם 

  !שיש מצוה להידבק בהקב"ה ,"לדבקה בוכתוב בתורה " ?מה הכוונה 

"?  הוא איך אפשר להידבק בהקב"ה "והלא אש אוכלה  שואלים חז''ל: 

אז ומי שלא לומד תורה?  שמי שלומד תורה דבק בהקב"ה,    עונים חז''ל,

  -  קב"ה דבק ב ג"כ נ  ,ויחתן את הבנות שלו עם ת"ח ,בת"ח קאם ידב 

שולחן   - והחתנים כולם יושבים ומדברים ד"ת ,וכשיושב בשולחן שבת

 ממילא נהיה "בית ועד לחכמים".  ,של ת"ח

 

 אתר של דברי תורה -יהי אתר הבית שלך 
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נו" שמלא  יאפשר לעשות בית שישמע בו ד"ת? יש אתר "ביניום, איך כ

שיהיה  ''וגדוש בדברי תורה מתוקים ונפלאים, ואפשר לומר בדרך דרוש,  

שיעשה   מצווה ,היינו שאם כבר יש לו אינטרנט )מסונן וכשר( ,''ביתך

, שכולו מלא שיעורי תורה,  שאתר הבית שלו יהיה אתר בסגנון הנ''ל

 רתנו הקדושה. דברי תואת  תה בצמא ישו
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 "הוי מתאבק בעפר רגליהם"
 

תלך מאחורי החכמים ותקבל את האבק שיוצא  
 מרגליהם

 אפילוריהם  והפשט הפשוט שתלך מאח  -  "הוי מתאבק בעפר רגליהם"

את החכמה   כדי לשמוע תלך אחריהם מאחורה... בכל זאת יש אבק ש

שאתה  למרות  – אתה נמצא אתםשעצם זה ושלהם, תדבק בהם, 

 זה כדאי.   ,מקבל את האבק

 

 ל אותך יעצם זה שאתה דבוק בת''ח זה כבר מגד

העכבר  ו , רצו במדבר? פעם פיל ועכבר תםלהיות א ן הגדול ימה העני

 ... ביחד  'אנחנו'כמה אבק אנחנו עושים...   תסתכל אחורהאומר לפיל 

זאת  לומדים ". ומלך - עבד מלך " : הגמרא אומרת עומק העניין? מה 

,  סלאוקינו ולא  8הכוונה לים התיכון " הים הגדול"אומרת שש ,מהתורה

לא"י הגדולה   ן שמחוברווכיוחשובה, ארץ הוהיא ה ,ון שקרוב לא"יוכי

למידי  חשוב. כך גם מי שנדבק בת מעמדהוא קיבל ג"כ  ,והחשובה

כי  , בגלל דביקותו בהםהוא נהיה חשוב  ,ם אם הוא לא חשובג חכמים,

 . עולה במעלתה בחברה טובה,  מי שהוא  

 

 תשב ליד אבק רגליהם ותלמד באימה וביראה 

 
 :)במדבר לד, ו(כמו שכתוב בפרשת מסעי, לגבי גבולות ארץ ישראל  8

 ''.וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים''
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סביב לחכם   על האבק... - קרקעעל הפעם היו יושבים   - הפירוש השני

  וכך מקבלים את העברת  .הדורש היו יושבים התלמידים על הרצפה

 , 'התורה היקרה שקיבלנו מסיני
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n 
 

בית עדיין תהיה כנוע בפני  האפילו שאתה בעל 
 החכמים 

יהי ביתך בית ועד  : ". המשנה אומרתדברים שרמוזים במשנהעוד יש 

הוא, שצריך  שהפשט  והסברנו,  -"לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם

ומה   ,מקום להתכנס בולתת להם ו ,להכניס את החכמים אליך הביתה

מרגיש קצת בעל בית   ,אדם שמארחהלפעמים  ,אזו, להם ןתית שצריך

אבל  מארח, ה שאפילו שאתה  , תדע ועל זה רומזת לו המשנה,עליהם, 

 כשהאדם כי  .את עצמך  אל תחשיב ,חכמים תמיד תהיה שפלהלפני 

,  למידי החכמים  ובתורתם ח''ולזלזל בת הוא עלול ,מרגיש "אני הבוס"

"והוי   , זות ת"חשלא יהיה חשש שיבוא לבכדי  -""הוי מתאבקלכן 

  ,צריך לדעתח''ו. אלא לימוד עצמו חשש שיבוז לשלא יהיה  - שותה"

החשיבות האמיתית נתונה  שנכון שאתה המארח והמחזיק, אבל עדיין 

 לתורה הקדושה ולחכמיה. 

 

n 
 

ולכן נהיה   ,יהושע התאבק בעפר רגלי משה רבינו
 לגדול הדור

שבאמת אלו שהיו מתאבקים בעפר של   ,אנחנו לומדים מההיסטוריה

זה   ,בתורהחכמים הגיעו לגדולות. הדוגמא הכי מפורסמת התלמידי 



36 
 

שהיה משמש לפניו   משום  ,שזכה להיות מנהיג אחרי משה רבינו  ,יהושע

 היה הכי חכם וגאון.  ש  ולא בגללומשרת אותו, 

יצק מים על  ''שון וכינביא אלישע נבחר לנביא במקום אליהו הנביא, ה

 הנביא ושירתו.  ''ידי אליהו

 

n 
 

תתווכח עם דברי רבותינו מתוך ענווה והכנעה וניסיון 
 אמיתי להבין את דבריהם הקדושים 

"הוי מתאבק" הוא    :דבר מעניין  כאןין מסביר על המשנה  'ר' חיים מוולוז

שהעלו   :)חולין צא, א(  אומרים חז''ל  ,עמו''  ש''ויאבק אי   -וכגון    מלשון מאבק,

הרבה פעמים אדם שלומד תורה יש דברים   הכבוד. אכיסאבק עד 

וליישבם על הלב, וזה נעשה דרך בירור של   צריך להבינם עד הסוף,ש

 ... ת"חדבריהם של העם  חלק מהלימוד זה מאבק  לכן,    שאלה ותשובה, 

שתדע עם מי   היינו, ד'עפר רגליהם'ב יהיה  זהש אבל התנאי לכך הוא, 

אם יש לך קושיה! אבל  תגיד לא הבנתי  ! תתווכח! יש לך עסק

 .   וה ובהכנעה ו, בענבפרופורציה :'' תתאבק''

n 
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שאתה לא מבין מה כתתאבק בעפר רגליהם גם 
 התועלת שיוצאת מזה

מדובר פה על אבק,  והרי  ?  'אבק'-למה לא ב  למה כתוב "בעפר רגליהם"

 שיהיה כתוב "באבק רגליהם"?  

צמחים   -כגון עפר יש לו הנאה בעולם: חיים מסביר ש לספר אורח ב

אלא  ת אותו, וזה לא רק דבר שמפריע שצריך לנק'עפר' , וכו' לגדל

 אבל אבק זה דבר שרק מפריע. , וכו'  תויא  בנייןאפשר לבנות 

  , לפעמים מרגיש שלא מקבל כלום  ,בעפר רגליהםמתאבק  אדם  כך כש

  – ... והאדם תמה עדיין יש פה משהו ששווההמשנה, לו ועל זה אומרת 

אבל סתם ללכת  , מילא אם הייתי לומד משהו ?!סתם ללכת  ?מה

   ?מה הרווחתי פה בעצםאחריהם בלי תועלת?  

 

הזה אפשר לגדול ולהצמיח דברים   אבק בבאה המשנה ואומרת: 

, והיינו שה'אבק'  "בעפר רגליהם" זאת במיליםורמזו  ,אודגדולים מ

יש   ! ואפשר להרוויח הרבה מעפר זה ,זה בעצם 'עפר' ,שיוצא מרגליהם
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אתה לא , אפילו שעצם זה שאתה נמצא ליד ת"ח  ,דע  !"חיידקי קדושה"

   מכך הרבה!  הרווחת  –  רואה כלום

 

 

 "והוי שותה בצמא את דבריהם"
 

 

לתורה? מתאבקים מעפר רגלי איך נהיים צמאים  
 החכמים! 

עם אבק נהיה    בא במגעידוע שאדם ש   -"והוי שותה בצמא את דבריהם"

, שכוונת המשנה בסמיכות בין ''והוי  "ירים משה" כתוב בספר  .צמא

  איך תהיה צמא באה המשנה ללמדך, שמתאבק'' ל'והוי שותה'', 

תשתה  כשאתה ... כי התורהלהבנת כך תגיע ו  !תתאבק  אם לתורה? 

  פי תזכה גם להבין אותה כ הקדושה,  את התורה - בצמא את דבריהם

 .  שצריך 

n 
 

 

 צריך להיות צמא לרוחניות ולשאוף לעלות עוד ועוד! 

  ' צמא כשותה ' לכאורה שיהיה כתוב: צריך למה כתוב "שותה בצמא"? 

 ? צמאבמה זה  ,אמצאדם שכמו 
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 אדם שותה מים מרים רק אם הוא צמא! 

סנהדרין ) 9'' "כסוסים רצו אחרי הקב''השהאבות הקדושים  ,בחז"לכתוב 

הסוס ואז,    ,במים. כידוע, ריצת הסוס מתאפיינת בכך, שיודע לרוץ גם  (.צו

 . לשקוע בבוץ שלא כדי רגל אחת באדמה והשלוש כבר באוויר,    םרץ ע

 

  הקדושים לא רצו לשקוע בבוץ של העוה''ז ולכן רצו לעשות   האבות  גם

 ... והווה ועוד מצועוד מצ

אתה רוצה שהעולם הזה לא יסחוף אותך?  באה המשנה ואומרת לך: 

אל תשקע בבוץ שלו, אל תשתה את המים העכורים והמלוחים שלו, 

תתנתק ממנו, ואז תראה, שלמרות שבתחילה יהיה נדמה לך,  

 
בכך השיב הקב''ה לירמיהו, שתמה איך ניתן הכוח לנבוכדנצר לכבוש את ירושלים, והקב''ה השיב   9

והוסיף לו,  ,לו, שנבוכדנצר קיבל בכך את שכרו בעולם הזה, על שרץ ארבע פסיעות לכבוד הקב''ה

 שמכאן יבין מה יהיה גודל שכר הצדיקים: 

אתה תמיה, כשאני  -אחר כבודי לאותו רשע, שרץ  יששילמתומה בשכר ארבע פסיעות ''

 .''על אחת כמה וכמה -משלם שכר לאברהם יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים 
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שהרוחניות היא כמו מים מרים ח''ו, תשתה אותה בצמא, ותרגיש כמה  

   שהיא מתוקה באמת...

 

 ''בצמא'' זה כפשוטו, לגמרי כפשוטו!

ן  'ר' חיים מוולוזי '', מבארכצמא  שתה תעוד הסבר מדוע לא כתוב '' 

זה לא דומה בדיוק   כשאומרים כ... מסביר שהוא  .ו רוח החייםבספר

במגילת איכה, שמתאר  על הפסוק  ,אומרת )כ.( לגמרי. הגמרא בתענית 

שהכוונה לא   ,אלמנה"כ   ההיית"  את מצבה של ירושלים לאחר החורבן:

 לגמרי.   עם ישראלכי הקב"ה לא עזב את  ,לאלמנה ממש

כמו אדם צמא, לא  בדיוק הצורה שצריך ללמוד מחכמים היאאבל 

אומרת   לכן !בשקיקה ללמוד  בערך, אלא ממש צמא באמת, צריך

 לגמרי.  כפשוטו -' צמאב'והוי שותה   המשנה:

 

n 
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 'המבקש' שבאמת היה צמא! 

 : "המבקש "  שממחיש את מעלת יש סיפור 

הוא בא   ל בני התורה רצו לזכות להתחתן עם בתו.שכ ,היה ת"ח גדול 

לקושיה  אמר שמי שיגיד תירוץ נכון ולבחון את הבחורים,  כדי לישיבה

 . לאשה את בתי תלשאהוא באמת יהיה ראוי  ,שלי

 

  ים מהבחור  ואף אחד ,שאלהת''ח הגדול בבית המדרש, כולם התכנסו 

 .  תשובה את ה לא ידע 
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 על עקבותיו, אבל אז, לחזורכדי והסוסים  ההכרכרהוא הסתובב עם 

בסדר, אני לא זכיתי, אבל   ''כבוד הרב, : ואמר לו ,רץ אחריוד אח  בחור

כי    ,לבתי  ןהתלמיד חכם, אותך אני רוצה כחת  אמר לו  מה התשובה???

 , יגיע לגדולות! שצמא לתורה '',מבקשמי ש''

n 
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 שיהיה צמא לתורה יוכל להנות מהמתיקות שבה מי 

  כל מר מתוק"   פת, ונפש רעבהותבוס נ  כתוב: "נפש שבעה   )כז, ז(  במשלי

כי הוא  כי זה מתוק לו,  ,אם מביאים לו משהו מר , גםאם אדם רעב -

 משתוקק לזה. 

 

 

 אפילו שיחת חולין של ת''ח צריכה צמאון!

''דבריהם'', ומבאר הספורנו,  המשנה אומרת: הוי שותה בצמא את 

  , כדי לומר לך שאפילו דיבור ולא 'תורתם'  ,'דבריהם'  שהמשנה מדגישה:

 יש מתיקות רבה!   וכי גם ב !ןבצימאוחולין שלהם תשתה 
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 גם את התוכחות שלהם תשתה בצימאון!

 ? מרותםלכאורה שיהיה כתוב את תורתם או א - "את דבריהם"

, כמון שדרשו חז''ל  הם דברים קשים 'דבריהם' שרומזת המשנה, אלא 

כה   ,"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" :)שמות יט, ג(על הפסוק 

  ,בלשון רכה יש לדבר אליהן, שנשיםהכוונה לזה  - תאמר לבית יעקב

צריך   –לגברים , כלומר הם דברים קשים כגידים ',תגיד לבני ישראל'ו

 . ותלדבר יותר בתקיפ

מע לפעמים דברים קשים ולא אתה שורומזת המשנה: גם אם א''כ 

משאירים הרבה  הם ו , ס ת"ח אליך הביתהישאתה מכננוחים, גם כ

לא הכי  אם הם עצמם או  , וזה לא הדבר הכי נחמד לך ,לכלוך ואבק

בכל זאת תרגיש את המעלה של כמה אתה צמא וזה חשוב    ,לך  יםנחמד 

 . , וזה יעזור לך להתגבר על כךלך

אותו החכם   שאם מוכיח  ,צריך להרגיש  ,כך האדם שהולך ללמוד תורה

גם   ,שאדם צמאי ככ ,)מהר''ל ותפא''י( מאוןיבשקיקה ובצ כדאי לקבל זאת 

 ,נוחים שהחכם אומר לו דברים לאכגם  ,לכן, מים מרים מרווים אותו

 . ןבצימאו  , בכל זאת יקבלםכגון תוכחות

n 
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מים לא מתביישים לבקש, כך צריך להרגיש לגבי 
 בקשת החכמה 

לא "אוכל  את דבריהם ו  למה כתוב "שותה בצמא" בתפארת צבי הקשה  

 ברעב"?  

 

מים אף פעם לא.  אבל  , אדם לפעמים מתבייש לבקש ,אוכל, שותירץ

כל קושיה   ,)לקמן פ''ב מ''ה( למד" ןהבייש"לא  :תורה כתובעניין לימוד ה ב
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צמא אדם שכמו שיהיה לשאול את הרבנים, ו שיש לאדם שלא יתבייש 

 . ללא היסוסישאל , ולכן כי התורה היא כמו מים ,לזה

  

 

 צריך לדאוג שיהיה מוכן לו רב שירווה את צימאונו 

על כל אותו  שיוכל לשאול    מובהקרב  יהודי צריך, שיהיה לו    לשם כך כל

 דבר. 

וירה  ולאותה מטרה צריך לשאוף בחינוך הילדים. צריך לייצר בבית א

 על משהו שמפריע לו.  אאבלא יתבייש לשאול את שהילד  טובה כדי

והאדם שניסה בערב  את המעשה עם הלל  ,10הגמרא בשבת מספרת 

שיקבל אם יצליח    דינרים   400  לע  איך? הוא  התערב  .שבת להרגיז אותו

 
 :(:)שבת לכדי שנבין את עצמת הדברים, נעתיק את דברי הגמרא במקורם  10

 תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי.

 שהתערבו, זה את זה.מעשה שהיה בשני בני אדם שהמרו, 

ד' מאות  לייטווכך אמרו זה לזה: כל מי שילך ויקניט, ויצליח להקניט ]להכעיס[ את הלל, 

 זוז.

 אמר אחד מהם: אני אקניטנו.

 אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו לכבוד שבת.

כאן הלך אותו אחד ועבר על פתח ביתו של הלל. אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? האם יש  

 ן לפנות לנשיא ישראל בלשון שהוא גנאי עבורו.ווהלל? ונתכ

 נתעטף הלל, ויצא לקראתו.

 אמר לו הלל: בני, מה אתה מבקש?

 אמר לו: שאלה יש לי לשאול אותך.

 אמר לו הלל: שאל בני, שאל!

שאלו: מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? ]רש"י מפרש ב' פירושים: או מפני מה 

 גולים, או מפני מה ראשיהם עגולים[.ראשיהם אינם ע

 אמר לו הלל: בני, שאלה גדולה שאלת!
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לשבת,   כשהוא מתכונן ודפק בדלתו בזמן הכי לחוץ,, להרגיז את הלל

שאלה   ושאל  !תשאל  ,נו  :אמר לו  ''!קושיה גדולה לשאולואמר לו ''יש לי  

והלל ענה לו בסבלנות, שאל עוד שאלות   שממש לא חשובה ודחופה,

 
והתשובה היא: מפני שאין להם חיות ]מילדות[ פקחות ואינם יודעות להוציא את העובר 

 ממעי אמו באופן שלא יפגע העובר.

 הלך אותו אדם, והמתין שעה אחת.

 לאחר שהמתין, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?

 נתעטף הלל ויצא לקראתו.

 אמר לו הלל: בני, מה אתה מבקש?

 אמר לו: שאלה יש לי לשאול.

 אמר לו הלל: שאל בני, שאל!

 רכות?  -שאלו: מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות 

 אמר לו הלל: בני, שאלה גדולה שאלת!

יניהם נעשו והתשובה היא: מפני שהתרמודיין הם דרין בין החולות וכיון שהרוח נושבת בע

 עיניהם רכות.

 הלך אותו אדם והמתין שעה אחת.

 לאחר שהמתין חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל?

 נתעטף הלל ויצא לקראתו.

 אמר לו הלל: בני, מה אתה מבקש?

 אמר לו: שאלה יש לי לשאול!

 אמר לו הלל: שאל בני, שאל!

 שאלו: מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות?

 ני, שאלה גדולה שאלת.אמר לו הלל: ב

והתשובה היא: מפני שהאפרקיים דרין בין בצעי ]ביצות[ המים, ולכך עשה להם הקדוש 

 ברוך הוא רגלים רחבות כדי שלא יטבעו. 

 עלי. תכעסאני שמא  אומתייראמר לו אותו אחד: עוד שאלות הרבה יש לי לשאול, 

 שאול, שאל!נתעטף הלל וישב לפניו, אמר לו: כל השאלות שיש לך עוד ל

 אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?

 אמר לו הלל: הן!

 שלא ירבו כמותך בישראל. יהלווא -אמר לו: אם אתה הוא 

 אמר לו הלל: בני, מפני מה אתה אומר כן?

אמר לו: מפני שאבדתי ]הפסדתי[ על ידך, בגללך, ד' מאות זוז, שהתערבתי עם חברי 

 שאצליח להכעיסך.

הלל: הוי זהיר ברוחך! כדי, ראוי הוא לכך הלל, שתאבד על ידו ד' מאות זוז, ועוד ד'   אמר לו

 מאות זוז, ובלבד שהלל לא יקפיד.
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  ךבגללהפסדתי ''  :ובסוף אמר לוכאלה, והלל לא איבד את סבלנותו. 

ולא   ,היה כדאי שתפסידעליו!  ענה לו הלל: ''התערבתי  שאת כל הכסף  

למרות   ,רואים מכאן שהלל התייחס לשאלה ''!תצליח להרגיז אותי

   שהייתה בערב שבת, והשיב גם אז בסבלנות!

פשוטה, כי אם לא   היא אםעל כל שאלה, גם  עונה כך צריך להיות רב!

לכן  לשאול שאלות רציניות, ים ימנעו מיתייחס לשאלות פשוטות, אנש

 הרב צריך לענות בכובד ראש על הכל. 

 

)כי כמו   ,11ולא להיות קפדן ,לא לכעוסרב צריך חוץ מזה שרואים איך 

צריך להיות  לא  צריך להיות ביישן ולשאול הכל, כך הרב  לא  שהתלמיד  

 . בסבר פנים יפות  קפדן ולענות על הכל

מחובר אליו אישית, מבין  רב קבוע ש ושיהיה לאדם צריך עוד נקודה: 

, כי אם ישאל כל פעם מישהו  סומךאת סגנונו, אותו הוא שואל ועליו הוא  

 שלו. רב יש  את הסגנוןכי לכל   ,יהיה מבולבלאחר הוא 

 

תקבל את דברי הרב כמו שהגוף מקבל את המים בלי  
 שום שינוי! 

המים נכנסים לגוף בלי שום    :אוכל' ' ולא 'מיםכתוב 'למה  תשובה נוספת  

  , הדברים שהרב אומר  -   צריך ללעוס והוא משתנהשאוכל  , לעומת  שינוי

לא כ"כ נוח לו   גם אם, , ובלי לנטות ימין ושמאלבלי שינוי קבלםצריך ל

   , כפשוטו!כמו מים ,תקבל בלי שינוייםאלא מה שהרב אמר לו. 

 
 :)אבות פרק ב משנה ה(כמאמר המשנה  11

 ''ולא הקפדן מלמד''.
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 באתר 'בינינו'  11-9שיעור 
 

 משנה ה 
 

ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים אֹוֵמר: ְיִהי יֹוֵסי '' בֶּ
ָך,  ֵביְתָך ָפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו ֲעִנִיים ְבֵני ֵביתֶּ

ה ִשיָחה ִעם ָהִאָשה. ְבִאְׁשתֹו  ְוַאל ַתְרבֶּ
ת ֲחֵברֹו. ִמָכאן ָאְמרּו  ר ְבֵאׁשֶּ ָאְמרּו, ַקל ָוחֹמֶּ

ָאָדם ַמְרבֶּ  ה ִשיָחה ִעם ֲחָכִמים, ָכל ְזַמן ׁשֶּ
ָהִאָשה, ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו, ּובֹוֵטל ִמִדְבֵרי 

 ''תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵּגיִהָנם
 

ר' יוסי גר בירושלים שבאופן תדיר הגיעו אליה  
 אורחים מבחוץ

הגיעו תמיד   ,, לירושלים בזמן בית המקדש'איש ירושלים'ר' יוסי היה  

כיון שאמנם ישנם קרבנות שמביאים רק בחג, אבל היו מביאים    .אורחים 

   .12כל השנה לאורך חטאת או עולה קרבנות 

n 
 

 
אגב, בזמננו 'מביאים' דוגמת קרבנות אלו בחודש אלול, כפי שהחיד"א אומר על חודש אלול,  12

חטאת, שהוא זמן שאדם צריך לבדוק את החטאים מה לאחד ועולה  לחד  אשהוא ראשי תיבות של  

 לתקן ולהתעלות, ולהתקרב לקב''ה.
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המעלה הגדולה היא להכניס דווקא את האורחים  
 העניים 

הם  ח אותם, כי כל אחד שמח לארשהעשירים  לעומתהמצב היה, ש

בגלל ראשית,  ,לארח רצואת העניים לא  משאירים מתנות או כסף,

ש''זה לא השתלם'', ומעבר לכך, לעניים אין את האמצעים לדאוג  

המעלה של הכנסת    את גודל  מד רבי יוסי,ילכן ל  כמו העשירים.  םלניקיונ 

שהפירוש הפשוט  -'' בני ביתךעניים ויהיו '' :של כל יהודי פשוט אורחים

לא רק את   יה בררן בסוג האורחים שאתה מכניס! אל תה'' –הוא 

יים והפשוטים שלא כ"כ  אלא גם את הענ ,המכובדים תכניסהעשירים ו

   !''נוח להכניס

 

ה והסוסים אנחנו נלך למי ראתה תארח את הכרכ
 מפורסמים  כשלא היינושקיבל אותנו גם 

סיפור מוכר על האחים הקדושים ר' אלימלך  יש בספר יחל ישראל, 

   .מליזענסק ור' זושא מאניפולי 

כדי לכפר   למקומות שונים גולים מביתםלפני שנהיו גדולי הדור היו 

הגביר של העיירה לא רצה להכניס   ,כשהגיעו לעיר לודמיר עוונות.

והיה שם בעיירה  יהודי פשוט שאירח אותם תמיד    בגלל עניותם,  ,אותם

 . מסעותיהם נכנסו אליומ יד כשהגיעו לעיר תמבשמחה, ו  וקיבל אותם

באו אליהם לקבל  , וצדיקי הדור התפרסמו כגדוליוהאחים  ,עבר זמן

 ,בכל מקום ראש העיר בא לקראתם ,וכשהיו מגיעים לעיירות ,ברכות

כל  שוכמובן  –ושירים וכו'  ,עם מנגינה של "ימים על ימי מלך תוסיף"

 העיר באה לקבל את פניהם. 
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חסידים  הרבה היו להם כמובן שהגיעו בכרכרה עם סוסים... שהרי  

 דאגו לכל זה... ש

 

 

הגיע גם   ,כל העיירה באה לקבל את פניהם, ושהגיעו לעיירה לודמירכ

יש לי בית גדול, אולי תבואו להתארח אצלי, הכנתי לכם  : '' ואמרהגביר, 

 . ''את הבית, לכבוד הוא לי 

אתה תיקח את הסוסים לארח אותם ואנחנו  '' האחים הקדושים:ענו לו 

אמרו לו:  אז הם אחת ו הלשניינלך להתארח אצל העני. הוא התבלבל 

זה  ? בנו ר' זושא ור' אלימלך, אז מה השתנה  םאנחנו נשארנו אות 

ואנחנו נלך לאותו עני יהודי   !סוסים? תיקח אותםשבאנו עם כרכרה ו

 שאנחנו.   פיכוקיבל אותנו   ,פשוט שאירח אותנו תמיד
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n 
 שביתך יהיה נעים ונוח לנכנסים אליו 

  מבאר,  'יחל ישראל'בספרו  הרב לאויהי ביתך פתוח לרווחה". "

אדם צריך לדאוג, שכל אורח שיגיע לביתו  הוא ש במשנה שהפשט

 כל מי שיגיע ירגיש רצוי.  ו, בו  להיכנסנעים ש ירגיש שהגיע למקום

 

פך מציווי המשנה זה לשים שומרים וכלבים  יהה
 נושכים! 

כתוב   עליהםאברהם ואיוב היו אנשים עשירים גדולים מאוד ודווקא 

אומר  שיוכלו להיכנס אליו מכל הכיוונים.  כדי  את ביתם,  שפתחו לרווחה  

, שלט: גדרותאינטרקום,    כל עשיר ישל  -  היום זה בדיוק הפוך''  :הרב לאו

   ...[שלא כתוב "זהירות גדר חשמלית" ברוך ה',] 'זהירות כלב נושך',  
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   .. שומר בפתח.  - 'מהדרים שדואגים שיהיה גם 'שוערויש  ...מעגל סגור

  צריך   זה לא ראוי!  ,  סכנהמטחון מגנבים או  י בצורך באם זה לא מצב של  

   שיהיה אפשר לדפוק בדלת!

 

 

 

 

 

 

 

צריך לחלק  , עושר ושפע כלכלימצד היושר, בשכונות שהקב''ה נותן 

 ...  אורחיםהרבה ולהכניס הרבה צדקה 
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   עניים מסכנים מסתובבים שם...  אותםאת לא רואים  ש חבל מאוד,
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מתבייש  שגם דרכים לברר מי עני אמיתי, יש  אבליש רמאים שנכון 

 מוסיף לבושה שלו. רק  זה    לחוסר נגישות,לבקש צדקה, ואם גורמים לו  

n 
 

רוצה להכניס ברכה ורווחים לבית שלך? תכניס עניים  
 אליו! 

לא מספיק לומר   מדוע, "לרווחה" - מה זה  - '' חה ו''יהי ביתך פתוח לרו

חה ויהיו  ויהי ביתך פתוח לרו'' :כתובלמה  עוד,שהבית יהיה פתוח? ו

תכניס  כי היה מספיק לומר ש  ,לכאורה יש כאן כפילות  -  "עניים בני ביתך

 את העניים?  ך לבית 

, נכון שאתה רוצה רווח? אתה יודע מתי הוא  אלא התנא בא ללמדך

"אם אתה    מהקמצנות.ולא    !מתעשרים מזה  ,צדקה  ןתית  שאתהכיהיה?  

  , מתי הבית יהיה פתוח לרווחה 13! משמח את שלי אני משמח את שלך" 

..  שתכניס את העניים ואת האורחים.כשיכנס השפע והרווח והברכה? 

 ... 14העצה הכי טובה לעשירות  ו, זתתעשר"ש  כדיעשר ''

 
 מר הקב''ה:שופטים פרק טז(, שכך או -חז''ל אמרו )מדרש אגדה דברים פרשת ראה  13

לי יש ד' בני בית, לוי גר יתום ואלמנה, לך יש ד' בני בית, בן ובת עבד ואמה, אם אתה '' 

 ''.אני משמח את שלך - משמח את שלי
 : .(תענית ט)עד כדי כך, שחכמים התירו לנסות בכך את הקב''ה, כמו שאומרת הגמרא  14

 מהו כפל הלשון "עשר תעשר"?"עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה",  

 שתתעשר.בשביל ]כדי[  -את תבואתך  עשר

אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש ]פגש רבי יוחנן את ילדו של ריש לקיש, שהיה בן 

 אחותו[. 

 אמר ליה רבי יוחנן: אימא לי פסוקיך ]אמור לי פסוק שלמדת[!

 אמר ליה הינוקא: "עשר תעשר".

 נן: ומאי "עשר תעשר"?לרבי יוח אמר ליה הינוקא
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n 
 

היצר מונע מלהזמין אורחים בטענה שאין מעדנים  
 מיוחדים... 

  , "יהי ביתך פתוח לרווחה" דברי המשנה:  החפץ חיים אמר על 

שלפעמים אנשים לא רוצים להזמין אורחים, למה? כי אומר הבעל בית:  

, אם כן, אין לי אוכל מיוחד, מיטות מיוחדות, אין לי במה לכבד אותם וכו'

   למה שאזמין אורחים? 

 
 בשביל שתתעשר. -אמר ליה רבי יוחנן: עשר 

 אמר ליה הינוקא: מנא לך ]מנין לך שאכן כך הוא[?

 .אמר ליה רבי יוחנן: זיל נסי]לך נסה בעצמך[, ותיווכח שאכן כך הוא

אמר ליה הינוקא: ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא ]וכי מותר לנסות את הקדוש ברוך 

 תיב ]והרי נאמר[ "לא תנסו את ה'"!הוא[? והכ

אמר ליה רבי יוחנן: הכי ]כך[ אמר רבי הושעיא: אכן אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. 

זה נאמר בפסוק בפירוש  ןבענייחוץ מזו, נתינת מעשר. כי  -אבל זה נאמר בכל הדברים 

 שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא.

ובחנוני נא  ,אל בית האוצר ויהי טרף בביתישנאמר בספר מלאכי: "הביאו את כל המעשר 

בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקתי לכם ברכה עד בלי 

 די".

 מאי לשון "עד בלי די"?

היינו עד שיבלו. הברכה תהיה מרובה כל כך, עד  -אמר רמי בר חמא אמר רב: "עד בלי" 

הברכה תהיה כה מרובה, עד שתאמרו כל הזמן 'די' שיבלו שפתותיכם מלומר די. כלומר, 

 ''.]מספיק[. ותאמרו כל כך הרבה פעמים 'די' עד שיבלו ]יתבלו[ שפתותיכם על ידי כך
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מה שיש לך תיתן להם, שיהיו  '' החפץ חיים, שעל זה אמר התנא: אמר 

  ן תיתמה שיש, כך  את  , כמו שלבני ביתך אתה נותן  ''כבני ביתך אורחים  ה

  5כי אין לך רמה של בית מלון  אורחים, מלהזמיןלאורחים, ואל תמנע 

 כוכבים. 

n 
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תן לאורחים להרגיש 'בבית' ולא רק להגיד את זה  
 מהשפה ולחוץ

  ! יש אנשים שכל הזמן אומרים לאורח: ''תאכל, תאכל תרגיש בבית''

מזכירים לו כל פעם שהוא אורח. לאשתך אתה לא אומר: ''תאכלי,  

 . תרגישי בבית...''  ,תאכלי

 

 

גם    ןתיתכמו שאתה נותן לבני ביתך בשמחה, כך    -ר' יעקב עמדין אומר  

 לעניים שמתארחים בביתך. 

n 
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 בבית של הגר''ח הרגישו כמקום ציבורי לכל דבר

הרגישו  עד כדי כך, ש  ,שעות  24ח  הבית היה פתו ,אצל ר' חיים מבריסק

נכנסים, שותים, אוכלים, עד שסוחרי העיר    -שם שהכל היה כמו הפקר  

 !סומותרפ ראו בו מקום ציבורי לכל דבר, ונהגו להדביק על כותלי הבית  

 

 

 

 

 

 אני פה כבר כמה שנים ואף אחד לא אמר לי לצאת...

הבית   שגם אצלו ,אחד הצדיקים סיפור על יש)עמ' יב(, בספר 'עת הזמיר' 

  ,ישנים נכנסים, שותים, אוכלים,  - היה פתוח והרגישו שם כמו הפקר 

 ואף אחד לא ידע מי בעל הבית.  

 

כי עדיין לא הכיר את המקום, ושאל   ,חשש לאכולפעם, היה אדם ש

  : הבית עצמו...[ בלי לדעת ששואל את בעלאחד אחר שאכל שם ]

 '' ?כאןאבל כמה זמן אפשר להתארח  כאן,מאוד נחמד  ,תגיד לי''
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תשמע, אני פה כבר כמה שנים ואף אחד לא אמר  ''   בעל הבית:   ענה לו 

 ... '' מסתמא זה בסדר לי,  העירלי לצאת או 

  

יהי ביתך פתוח לרווחה.  'בדברי המשנה: זהו הפירוש ש ,כתב שםעוד 

אתה  ו ,באופן תדיר לאורחיםשהבית יהיה פתוח ויהיו עניים בני ביתך', 

 תרגישו בבית כמו האורחים.  גם כןובני ביתך 

שנתן הרגשה לאורחים שהם   ,נאמר באברהם אבינוה מזאת, רי ית

 הוא המשרת! כביכול  עומד עליהם','והוא   !הבעלי בתים 

 

 

 '' ויהיו עניים בני ביתך''
 

למצוות צדקה יש גדרים והלכות ברורים, וצריך  
 ללמוד זאת
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אבל זה   בעשיית צדקה,יש הרבה רעיונות טובים אמנם ש ,צריך לדעת

,  'גמילות חסדים 'ה'רעיונות הטובים' האלו נחשבים  ,לא תמיד צדקה

,  "לב לאחים" ,בתשובה יםמחזירהארגונים ש . כגון'צדקה 'אבל לא 

 . ''עזר מציון'' וכו'  ''יד שרה'',- ''ערכים'', או ארגונים שעוזרים לחולים 

 

גדרים ברורים   לכה , ויש בהלענייםבנתינה  מצוות הצדקה מתקיימת

 .  וכו' מי קודם למי מי נחשב ל'עני',  וה זו, כגוןואיך מקיימים מצ
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 לפועלים בביתך!  חשתיקשהעניים יהיו אלו  

 כתב: רמב"ם בפירוש המשנה ל 

יאמר, שראוי שיהיו משמשיך הדלים והעניים, והוא יותר טוב  ''

מקניית העבדים. וכך החכמים יגנו קניית העבדים, וישבחו  

ההשתמשות בדלים, והיותם ממשרתיו של אדם ומהחוסים  

 . ''בצילו

 

 :, הל' יז(פרק י)הלכות מתנות עניים פסק ב  כך

צוו חכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים במקום  ''

בני אברהם יצחק ויעקב    ווייהנ העבדים, מוטב לו להשתמש באלו  

בהם זרע חם, שכל המרבה עבדים בכל יום ויום    וייהנ מנכסיו ולא  

בעולם, ואם יהיו עניים בני ביתו בכל שעה ושעה    ןועוומוסיף חטא  

 . ''מוסיף זכיות ומצות 

 

רק למשפחה שלך, אלא לכל עובדי   מתייחס'' לא בני ביתך''והיינו ש

)בראשית משק הבית, כאליעזר עבד אברהם שכתוב עליו: ''בן משק ביתי''  

 , ובפסוק שלאחריו כתוב עליו ''בן ביתי''. טו, ב(
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יהיו   –אצלך  אנשים שעובדיםתדאג שהש הוא, הפשט במשנהאם כן, 

 . עניים דווקא 

 

בקניה ומכירה וכו' עדיף  לא רק בפועלים אלא גם 
 שווה לשלם יותר על זה!  אפילולפרנס את העניים ו

או מנקים    , ויש עבדים גויים שעובדים יותר טוב,טובים   הכי  לא  גם כשהם

ם  תעדיף לקחת את העניים היהודים גם אם ה כל זאת, ב יותר טוב

גם לזה, ואם ההפרש הוא גדול    יש גבול ואף שנכון ש  ,ים יותר כסףדורש

  ל זאת כדאי בכאבל  מאוד, אז אי אפשר לדרוש כזו מידת חסידות, 

 ., ונשאף לשםאת האידיאל והכיוון שנדע

שהמוכר הזה   ,את השיקול לשקול , צריךמסויםגם כשאנו קונים דבר 

 וה לעזור לו. ושאין שום מצ ,גוי אחרוה ,הוא יהודי וצריך את הכסף

צריך  , מסויםמוצר  איפה לקנות אנחנו מתלבטיםשכ נוספת: נקודה 

אולי הוא  לקנות מיהודי עני, ואף ששל להכניס לשיקולים את העניין 

, ואצל הגוי יש וכו' חניהמקום אין  שלו חנותליד האו ש ן,יקריותר  קצת

 הליכה... דק'   5  במרחק של  תחנהותתאמץ קצת    ל זאתבכ

, העיקר  יתכן שאז אין חובה לטרוחדק' הליכה?  20נו, ואם זה כבר 

  לפרנס יהודים מוצר,  שיהיה עוד שיקול בשיקולים שלנו לפני שקונים 

 עניים בני ביתך". שיהיו "  -עניים 

ג שיתפרנס  ודאש לשי  דומה,דירה בחופשה וכ כששוכר  דבר זה נכון גם  

 מזה יהודי ולא גוי. 

 

  



64 
 

n 
 

 ביתך למותרות והרווחה מרובהאל תרגיל את בני 

שלא להרגיל את בני הבית למותרות,   ,יש עוד פירוש שכתוב בספרים

ודווקא כלפי  , "בני ביתך"יהיו עניים  :להתענג בכל מיני מעדנים יקרים ו

 כלפי העניים "יהיה ביתך פתוח לרווחה" כמו עשיר גדול.    ,חוץ

   

 

: "דירה נאה מרחיבה דעתו  )נז:(כתוב בגמרא בברכות    אומר הבן איש חי:

עדיף לאדם אפילו לצמצם באוכל שפחות יאכל מעדנים   -של אדם" 

במשנה: 'יהי ביתך פתוח    כאןרמוז  דבר זה  ולהשקיע את הכסף בדירה. ו

ל ידי  ע  אפילו אם  שיהיה פתוח לרווחה,    -קיע בביתך  לרווחה' דהיינו תש

 ''ויהיו עניים בני ביתך''.  -מזונות בני ביתך  יצומצמו כך

        

 

 

 עקרב מה הוא אומר?

ואחד   ,עני שהגיע לבית הכנסת ולא היה לו איפה לאכולב היה מעשה

תאכל  ותבוא אלי '' :אמר לוו ', ץואוכל סנדווייושב בפינה  וראה אות

  שוב שעה הגיע הוהעני הגיע. למחרת, באותה  '',יםי ארוחת צהראצלי 

כך נמשך כמה ימים וכבר היה לא  ו - ים של המשפחהילארוחת הצהר

  ,ללא קשר , הםוחודשים, זה נמשך מספר נעים. זה נהפך למטרד וכך 
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פרו  ירצו לעבור דירה והחליטו לא לספר לו וכך יגמר הסיפור הזה. לא ס 

 ... עברו דירהלו, 

 

ופתאום התחילה מכת עקרבים אצלם בבית בכל מקום. ניסו הדברות  

 .  עזרולא 
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עקרבים  ל שעיה שיש בוסיפרו לו שליט''א,  קניבסקיהלכו לר' חיים 

 .  בבית

מה עקרב אומר? "טוב ה' לכל   :שכתוב בפרק שירה הרב, הםענה ל

אבל אם    ,אני לא יודע  הוסיף הרב:  . )תהילים קמה, ט(  ורחמיו על כל מעשיו" 

. אותו אדם הבין  זה אומר לכםמה  ואז תחשב ,זה מה שהעקרב אומר

ואמר  אותו את הסיפור עם העני והלך חיפש אותו בבית הכנסת מצא

 .. הפסיקו העקרבים.  ...לו שעבר דירה וכמובן

 

 

 

ה נקבר יהודי שקיים מה שנאמר: ''כפה פרשה לעני פ
 וידיה שילחה לאביון''

, שבהם  היה "פנקסי קהילה" .ה בווילנשאירע יש עוד סיפור מרגש 

סיפורים מיוחדים על אנשים מיוחדים שהיו במשך השנים. פעם  כתובים  

"פה נקבר יהודי   שכתוב שם:אחת הגיע אדם לבית הקברות וראה 

 ,)משלי לא, כ( לחה לאביון"י"כפה פרשה לעני וידיה ש :שקיים מה שנאמר

',  אשת חילשהייתה 'מילא על אשה    ? על איש  ךכ איך כותבים    ,ולא הבין

 ?!ך אבל על איש לכתוב ככתבו פסוק מאשת חיל,  

: היה עשיר  כך היה מסופר שםראה ש, ו הקהילה הלך לברר בפנקסי

  וחילק... עד  וחילק ,לעניים השהיה אוהב מאוד עניים ותמיד חילק צדק 

,  חלוקהמנכסיו מרוב    עלול לרדתשהדיינים הרגישו ש  ,שהגיע מצב כזה

 . בצורה קיצונית מדי  מחלק שהיה ןמכיוו

שולחן ערוך  הדבר מנוגד להלכה, כמו שכתב הרמ''א בש ]יש לדעת,

 :(סימן רמט סעיף א )יורה דעה הלכות צדקה  
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 [ .''ואל יבזבז אדם יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות''

 

 

כיון שמטבעו   ,ירד מנכסיו מרוב שנתןהאמת הייתה, שאכן אותו אדם 

 . מסוגל לראות עני ולא לתת לו  לא היה

יפגוש  כדי שלא    ,לצאת מהבית  לאמחובתו  ש  ון שכך החליטו הדיינים,וכי

 העניים.   את

 

 

 

הביא  האיש  " וצדקה!   "אני צריך   :ואמר לו  חלון ביתודרך  שהגיע  עני    היה

הוא לא שאמנם  לו מהחלון. הדבר התפרסם והעניים למדו את השיטה,  
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וכך המשיך  מביא להם משהו, לחלון והוא  הם באים , אבליוצא לרחוב

 .. ביא כמה שיש.לה ביא ולה

 

 ,החלוןדרך פעם אחת הגיעו שני עניים   
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"אין לי כלום בבית, לא נשאר לי   : ואמר להם ,"אנחנו רעבים" :ואמרו

  , "אבל אין לנו מה לאכול" :כלום, אין לי מה לתת". הם התחילו לבכות 

  : "אבל אין לי מה לתת, לא נשאר לי כלום". פתאום הוא אמר   :והוא אומר

  -  חיפש ומצא מצקת מרק , והלך למטבח ."אתם יודעים מה, חכו רגע"

ונתן לכל אחד  את המצקת,    שבר  -  שני עניים   הייתה לו בעיה: ישנםאבל  

 חלק. 

 מת על מיטתו. באותו לילה   
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 נתן לעני הראשון, את הכף - "כפה פרשה לעני" :כתבו על קברו לכן  

 . הוא נתן לעני השני.. את הידית  -  "וידיה שלחה לאביון"

  

 הילד שננעל במקפיא

  אוכל "אין לי  :שאשה דפקה אצל יהודי אחד ואמרה לו מעשה שהיה,

בעל    !"בבית ואין לי עוף לשבת  , אני אלמנה עם יתומיםהקרובה  לשבת

"תשמעי,    :ולא היה לו הרבה. אמר לה  ,גם היה עני  ,דפקהו  אצלהבית ש

ואין לי מה להביא לך". היא   , עוף אחד ששמרתי לחגיםרק יש לי 

, כנראה זה  עד כדי כך היא בוכה''אם    :לעצמו  אמראז  ו  ,התחילה לבכות

  , חכי רגע :אמר לה  .'' אותו תר על העוף ואתן להואני או ממש חסר לה,

הלך למקפיא, פתח וראה את הבן שלו בן השלוש שכנראה שיחק  

והצליחו    הזעיק את כוחות ההצלה,  וכולו כחול. הוא  ,מחבואים סגור שם

 להציל אותו ברגע האחרון.  

 :ב(, משלי י)סיפור זה ממחיש את הפסוק 

 ''וצדקה תציל ממוות''.
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 תרומת כליה שהצילה את חיי התורם 

וכשפתחו   עוד מעשה הממחיש זאת: היה אדם שרצה לתרום כליה, 

  ,שיש לו גידול סרטניראו הכליה,  כדי להוציא אתאת גופו בניתוח 

 ! חייו ניצלואת זה בזמן,  מצאוש ובזכות

 ! לשני  נתינהאף פעם לא מפסידים מצדקה ו אדם צריך לדעת:
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אם תתבונן בצרת העניים ותקבל מזה יראה ופחד 
 מבורא עולם, תרוויח שלך זה לא יקרה

, פתוח לרווחה" יהי ביתך" הבאנו לעיל את הפירוש על דברי המשנה:

 . בני ביתך" ש"יהיו עניים  מתי? כ יהיה לך רווח,

  מה שכתב ל פי ע ,שהסיבה לדבר זה הוא ,הסביר בספר 'מלי דאבות' 

שאם אדם רואה שלאחרים יש צרה   ,)שער התשובה פרק ו( בחובת הלבבות 

ולוקח מוסר לעצמו ומתבונן  , כגון שרואה חולים או נכים,או דבר רע

ומתפלל ומודה   ,"שככה קרה לו והקב"ה יכול להעניש גם אותי"

   שאכן יינצל מהצרות!סיבה  זאת ,כאלו  צרות אין לולהקב"ה ש

"אני חי עם   ,והכל בסדר ,וחי בעולם משלו , אבל אם הוא מתעלם

אלא  זה לא טוב,  ,ולא מתבונן באנשים המסכנים ,האנשים הטובים"

וכעין  כך.לו יהיה  אויתפלל להקב"ה של ,ויפחד ,שיתבונן גם הואצריך 

 . תכה ופתי יערים': 'לץ )משלי יט, כה( שכתובכמו 

המצב  את  תראה את הצרות שלהם וו  ,קרובים אליך  ועניים יהיכאשר ה

כך   צרתם,לא יקרה לך את  תקבל מוסר ע''י זה, ולכן ממילא ,שלהם

 וירווח לך.  תקדים תרופה למכה 

 



73 
 

 

אם היית בוכה בזמן הנכון... היית חוסך הרבה בכיות  
 בזמן הלא נכון...

ממדינה למדינה  סחורות  בריחעל אנשים שרצו לה ,יש משל מפורסם

נפטר   היה עם המדינה, שכשאדםהסכם ש וניצלו , בלי לשלם מכס

 . הלוויהלכדי להגיע   בין המדינותחופשי  מעברנותנים  

 

  את ארון הקבורה!! ואמר תפתחו ם,הקציניאחד עצר אותם  ,פעם 

והתחילו לבכות.   החמור, קבלו את העונש  ...פתחו וראו את הסחורה

חשדתי  אם הייתם בוכים לפני זה, זה לא היה קורה, : ''הקצין אמר להם

שיש כאן אמרתי ואז בהלוויה שמחים ומפזזים,  ראיתי אתכםבכם כי 

 הרבה בכי עכשיו... מונע ממכם היה בזמן הנכון קצת בכי   !משהו מוזר

הוא    ,מאוחר יותרח"ו    , הכל טוב! אבלשמח ומאושר  הואאדם לפני ר"ה  

בספר החיים טובים, או בספר   הולכים לכתוב אותך ... נזכר לבכות 
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זה   ובתפילות  אם היית בוכה קצת לפני ר"ה בסליחות פך מזה... ישלה

 .  לא היה קורה 

 

 

"והבריאים בעם תתמיד אותם שלא   אנו מתפללים:בתפילת תשליך 

צריך  בריא אדם  אלא גם ,תפללצריך לה לא רק אדם חולה  ,יחלו"

 שימשיך להיות בריא ולא חולה. להתפלל כדי 

 

  -  תקיעה שברים ותרועה. תקיעה לשמועהיא המצווה בתקיעת שופר 

זה צורה של בכי   -  כדי להמליך את הקב"ה בעולם, שברים ותרועה

  לדעתשאנחנו מבקשים ומתחננים. האדם כשיראה את העניים צריך 

בכות לפני הזמן שלא  . ל זה לא יקרה שיש צרות בעולם, ולהתפלל שלו 

יהיה ח"ו סיבה לגרום לו לבכות אחרי הזמן.  אנחנו מתחילים את השנה  

''כל שנה  ואמרו חז''ל:  ''מרשית השנה''    , כמו שכתובכרש העומד בפתח

כדי להקדים תרופה   זאת,, ו15'' שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה

 ! ולהרגיש את הבכי הזה באמת ,לכוון כדאילמכה. א''כ 

 

 
 ::(טז)כך אמרו חז''ל במסכת ראש השנה  15

, שישראל עושים את עצמם כרשים ]כעניים[ הבתחילתאמר רבי יצחק: כל שנה שרשה ''

[, (משלי יח ) ומתפללים בלשון תחנונים ]כעין מה שנאמר: "תחנונים ידבר רש"בתפילתם, 

 הרי היא מתעשרת בסופה.

 ראש השנה: "מראשית השנה ועד אחרית שנה". ןבעניישנאמר ]דברים יא[ 

סופה   -לא נאמר "מראשית", אלא "מרשית" כתיב, מלשון רש. ואחר כך נאמר "ועד אחרית"  

 ''שיש לה אחרית!



75 
 

 

 

 '' ואל תרבה שיחה עם האשה''
 

 

 משנתינו באה ללמד את עמוד החסד

משנה ה'  ד' הסבירו את עמודי התורה והעבודה,  -אחרי שמשניות ג' 

  - '' יהי ביתך פתוח לרוחהחסדים: " העמוד גמילות לימדה אותנו את 

  הפעולות צדקה, שהם  -'' יהיו עניים בני ביתךהכנסת אורחים, "

 של חסד.   ותהמרכזי

  מעסיק דם שכשא  ,גם ההלכה שהביא הרמב"ם ה כאןו שכלולהזכרנ

 ולא פועלים גויים.   שיתפרנסו מזה,יקח יהודים עניים  ,פועלים

n 
 

לנשים זרות  גם שאתה מתייחס לאורחים כבני ביתך 
 אל תתייחס ממש כבני ביתך... 

 -  קשור לחסד איך הוא -החלק האחרון במשנה: "אל תרבה..."אבל, 

 עניים?  לנתינה ל אורחיםלהכנסת 

נותן את הדבר  אדם  שבכך    ,חסדים הואההקשר הוא כזה: שיא גמילות  

מסמל את הפינה השקטה והשלווה.  ש ,הבית שלואת הכי פרטי שלו, 

זה הילדים שלו, שהם עצם מעצמיו. באה    ,פרטי לאדם  מאודעוד דבר ש
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תתייחס גם לילדים שלך אל תיתן יחס מועדף, אלא ת: המשנה ואומר 

 ! ענייםאל ה כמו היחס   אליהם

אורחים העניים, תכניס לבית הפרטי שלך  את הגם לימדה המשנה: 

,  את הפינה השקטה שלך צריךשאתה למרות   ,שהוא המקום הכי סגור

 ! ''"יהי ביתך פתוח לרווחה

ילדים  לאפילו ו תתייחס אליהם כאל בני בית,יהיו עניים בני ביתך" '' 

 שלך אל תיתן יחס מועדף.

אל  כמו    אל תתייחס אליה  בבית,  אשהאם אתה מארח    ! גזיםת  אלאבל  

"אל תרבה שיחה עם האשה". צריך   :לכןובני ביתך. אל כמו  ,אשתך

כמו  העניים אמנם צריך שיהיו  !גבול לשיםלהיזהר מאשת חברו, 

שהחברה של הבת  אומר, חסד האבל אל תחשוב ש ,המשפחה שלך

.  שאשת חברך היא כמו אשתך ,שלך היא כמו הבת שלך, ואל תחשוב

 שהרי גם בדיבור עם אשתך צריך לא להרבות בו.  ,שק''ו הוא במיוחד,
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חלק מהכנסת אורחים זה להרבות בדיבור איתם,  
 אבל אל תרבה בדיבור עם נשים זרות

המשנה  כאמור כי  - משנהתחילת ה איך זה קשור ל נוסף להסברדבר 

והמשנה   הצדקה והכנסת אורחים,: באה להסביר את עמוד החסד

אסור להרבות בו   ,לכןו  ! שדיבור מאוד מקרב מלמדת עוד פרט בחסד:

שהזוג  כ לנישואין,בשנה הראשונה  -  כותב החזון איש - עם אשה. אבל 

  . ברהילא ד  המשנה ועל זמן זה, להרבות בדיבור צריך  להתאחד, צריך 

 את הנצרך. , ולא יותר מהנצרךדיבור כיון שהמשנה אסרה ריבוי 

 :(ה, דברים כד) כתוב בתורה

־ִיק   'ִכִּֽי יש   ֥ח' ש    ֣הִאש    ֙ ִא ב   ֙ ֵיֵצא   אֹ֤ל  ֔הֲחד  צ  ֲעֹב  א֔ב  ־י  א ֹל ל    רְ֥ו ו֖ע  ב    י ־ד  ל כ    רְ֑ל

ִק  תֹו ֤הִיְהי   י֞נ  י נ   ְ֙לֵב ח   ֣הש  מ   ת ֔א  ת  ֖חְוִש ת־ִאְש ־ל   ֹו֥א  ר '' ֲאש  ִּֽח  . ק 

שנה  '':  היה צריך להיות כתובלכאורה  ש  העיר,ר' שלמה זלמן אויערבך   

ששנה אחת צריך לא לצאת לצבא ולא לעזור   ,בסוף הפסוק '' אחת

מילים אלו נכתבו  למה  אלא רק לשמח את אשתו, ו  ךמלחמה בשום דרב

'נקי  'רק  ! זה לא קשור רק לשנה אחת"ושימח את אשתו" באמצע? כי 

  תקפהלשמח את אשתו,    ההמצוויהיה לביתו'' מוגבל לשנה אחת, אבל  

 . חיים כל הל

 :ז(, בראשית ב) , כמו שכתוב:םהכוח הכי חזק בעול הוא כוח הדיבור 

ר  יצ  ִי 'ו  ד   יםֱ֜אֹלִה ' ֨ה ֩' ִּֽא  ת־ה  ר  ֗םא  פ  ־ה   ֙ע  מ  ִ֣מן ד  ִיפ   ֔הֲא פ   ח֥ו  א  וְ֖ב מ   י  תִ֣נְש

יִ  ְִּֽיִה  ים֑ח  ד   י֥ו  ִּֽא  נ   ֖םה  שְ֥ל ִּֽ  פ  י  ''. ח   ה



78 
 

והי  ז –'' רוח ממללא''ל -חיה  נפשמתרגם אונקלוס את המילים ל

כוח הדיבור שמגיע    לו נשמת חיים, שיש לו אתהגדרת האדם אחרי שיש  

   ! מהנשמה

כידוע חיים ומוות ביד הלשון. לכן צריך להתייחס לסוגיה של 'הדיבור'  

 ! בכובד ראש

  מפרש את הקשר לתחילת המשנה, שבאה המשנה ללמד: אברבנאל  ה

לנתינת  מעבר  שצריך בהלכהוכתוב  ,אתה מכניס אורחים ענייםכש

  , להרגיע ולשמוע איתם לדבר  :לפייס אותם בדברים  גם  הצדקה,

על זה  . תתארח בביתך היאשה עני ש ,לפעמים יכול להיותו .16אותם 

ה הבאה  ומצו' כאן  היהת לא צריך להיזהר שש מלמדת,באה המשנה ו

ם כל הכבוד למצוות הכנסת  ע! ספיק י  דיבור איתה מיעוט ',עבירהב

זו אשה שהיא לא   !עותצני גם הלכות יש עניים לביתך, צריך לזכור ש

 אל, אבל לה שהכל בסדר, תשאל מה היא צריכה ותיתן בדוקת - שלך

   בקשר איתה.  גזיםת

n 
 

 

 

 

 
 :)יורה דעה סימן רמט סעיף ג(כך פסק השולחן ערוך  16

צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, ומתאונן עם העני בצערו ומדבר ''

 .''לו דברי תנחומין. ואם נתנה בפנים זועפות ורעות, הפסיד זכותו
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אכן צריך מאזני פלס לדעת את הגבול הנצרך מול 
 הגבול האסור 

הכל לפי העניין והמצב, צריך הרבה חרדת הדין לשקול שאלות מעין 

 כאן:   צריכים להישקלאלו, יש הרבה נתונים ש 

 

 

 

 

 

כגון מידת התועלת הנצרכת בדיבור עימה, האם אתה נמצא עם אשתך  

כם הוא מספיק גדול, האם אתה באמת  יוילדיך, האם ההפרש בגיל בינ 

זוכר בכל רגע שהקב''ה רואה אותך כעת, וגם בוחן את מחשבותיך אם  
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הנצרך או שזה לא   םחושבות לשם שמים והדיבורים הם המינימו ןה

 ... ךבדיוק כ 

  

n 
 

אל תרבה בשיחה עם אשתך בזמן שיש אורחים ואז  
 גם הם יעשו ק''ו על עצמם שלא לדבר עימה 

האורחים   ,תרבה שיחה עם אשתךלא אם בביתך, בזמן שיש אורחים 

אם בעל הבית לא מדבר עם  '' :ויגידו ,בעצמם קל וחומריעשו גם כן 

, וזהו הקל וחומר הכתוב  ''לא נדבר איתה אנחנו וודאי ,אשתו יותר מדי

במשנה ''עם אשת חברו'', שהמשנה דיברה על המצב המדובר  

יותר מדי  ''אל תרבה    : בתחילת המשנה שיש עניים בביתו, לכן במצב זה

,  עם אשתך, וכך גם האורחים ידעו לא לעבור את הגבול בפטפוטים

 . הרבה תקלות מיותרות מ  ותוכל להימנע
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שאתה מכניס אנשים חילוניים  ככון שבעתיים הדבר נ
 לצורך קירוב 

קירוב  היחס ל  ל ע ,יש כאן מחלוקת בין משנה ד' לה'הזכרנו לעיל ש 

ולהכניס לבית רק   ,שיש לשים חומות ,ברור' יוסי בן יועזר ס :רחוקים

לכן דווקא    .שיש להכניס את כולם   ,ברו ס  רושליםת''ח, ואילו ר' יוסי איש י 

לפעמים כשאתה מכניס אנשים קלי דעת   הוא נצרך לאזהרה הנ''ל, כי

   ... הם לא יודעים איפה הגבול

 

 האם להעיר לאורח שמדבר יותר מדי עם אשתך? 

בסדרת שיעורים 'שו''ת עם הרב סילמן שליט''א', שאלתי אותו מה  

עם  לעשות אם האורח לא מבין רמזים, והוא מרבה שיחה עם אשתך או  

הבת שלך, האם להעיר לו ואולי זה ירחיק אותו )מדובר באורח שעדיין  

   לא חזר בתשובה(, או בלית ברירה לזרום איתו... עיי''ש מה שענה לי.

 

n 
 

בזמן שיש אורחים בביתך אל תרבה שיחה עם אשתך  
 כי יתכן ויגלוש לרכל עליהם 

 , אנשים לביתהרבה שנכנסים כ :כיוון קצת שונהמפרש בהבן איש חי 

הוא ככה וזה  '' ...על כל אחד  מה לומריש  לאשה ,הם נכנסים ויוצאיםו
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  , שאפילו שהכנסת הרבה אורחים המשנה, כאןזה אומרת  על ... ''ככה 

דווקא אחרי שאמרה המשנה   ,לכן ...לא צריך עכשיו לרכל על כל אחד

שעלול   ,להרבות באורחים, הוצרכה להזהיר מריבוי שיחה עם האשה

שיחה   אל תרבה: זמן זהפרט בב לכן  - ללשון הרעלרכילות ו לגלוש

 . איתה 

n 
 

מצוות הכנסת אורחים מאשר המצווה לכבד  עדיפה 
 את אשתו 

שקישר את    בספר ליקוטי בתר ליקוטי הביא את דברי ספר 'עולת חדש'

 סוף המשנה לתחילתה בדרך אחרת: 

 :)ב''מ נט.(כתוב בגמרא  

אמר רבי חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, לפי שאין  '' 

הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר  

 "ולאברם הטיב בעבורה", בעבור שרה אשתו.  :, טז(בראשית יב)

]וזה מה שאמר האמורא רבא    והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא

נשותיכם, כי היכי   : אוקירו לנשייכו, כבדו את לבני העיר מחוזא[

 . ''דתתעתרו! על ידי כך תשרה הברכה בביתכם, ותתעשרו

לא יהיה    ,כי אם אני אכניס  ,אני לא מכניס אורחים''  :אדם ה  אם כן יאמר

  כדי כבד אותה, לתעסק איתה ולה וכדאי לי  אשתי, לי זמן לדבר עם 

 !'' הנ''ל ראשמובטח בגמ את העושר  רוויחלה

שאתה מכניס  בכך עדיף שיהיה לך את הרווח ''  :אומרת המשנה על כך 

בהכנסת  , מכיוון שעם האשה הרווח מדיבור מאשר  ,אורחים עניים



83 
 

שעומדת לעולם    ות צדקהומצגם    ,בעולם הזהרווח  ה  אורחים יש מלבד

 .  הבא'' 

 :יח(-, יזמט)תהלים ב וקמהפס   -והביא רמז לזה 

כי לא במותו יקח  . כבוד ביתור איש כי ירבה י אל תירא כי יעש''

 . ''הכל לא ירד אחריו כבודו

ירבה  ''ע''י שיהיה כל הזמן רק עם אשתו, ו ,מי שרוצה להרוויח עושר

כי לא במותו  '', על חשבון זמן של הכנסת אורחים... שיזכור: '' כבוד ביתו

 ... אבל מאידך: נשאר רק בעולם הזה '', עושרהכל חייק 

''  קרנו תרום בכבוד  ,צדקתו עמדת לעד ,לאביוניםזר נתן י פ ''

 ., ט(תהלים קיב)

  :(.)שבת קכזיש שמפרשים כך את מאמר חז''ל  

אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת  ''

 פני השכינה. 

: "ויאמר: אדני, אם נא מצאתי חן  )בראשית יח, ג( דכתיב באברהם

שהניח  הוא, בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך". ופירוש הכתוב 

אברהם את השכינה כדי לקבל אורחים, וביקש שתמתין לו  

 . ''השכינה עד שיקבל את פני האורחים

 יותר מהקבלת פני השכינה.  ם גדולה הכנסת אורחיש מכך למדנו,

 :(.סוטה יז)ידוע מאמר חז''ל 

 ''.שכינה ביניהן - דריש ר"ע: איש ואשה, זכו ''

 .'' גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה ''  :על שכינה כזאת גם נאמר

 גרם מריבה עם אשתו תיאין להכניס אורחים אם 
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  מהשראת השכינה   עדיפה  נכון שהכנסת אורחים יש לדבר גבול,    מנם,א

"אל תרבה   בבחינת:זה כבר לא  ,היה מריבה בביתת בבית, אבל אם 

 ... שלא מדברים כלל נגרם מצב, כי שיחה עם האשה"

לבית...  טרא אחרא  שמכניסות את הס  ,במקרה שזה הגיע למריבות  לכן 

 .  , ולשבת ולדבר עם האשה כבר לא להכניס אורחים  עדיף

 

n 
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בכל משנה בפני עצמה רמוזים שלושת עמודי העולם  
 תורה, עבודה וגמ''ח -

במשנה  ששלושת העמודים שעליהם עומד העולם שהובאו  ,  לעיל הובא

מלמדת   ג' ה, מכיוון שמשנה - ג במשניותיותר באריכות ב' מוסברים 

  ה' ומשנה  ,התורה עמוד מלמדת את 'ד . משנההעבודה  עמוד את

 החסד.    עמוד  מלמדת את

שלושת העמודים:    כל משנה בפני עצמה יש את כלבאומרים ש יש 

 : משנה דכגון, ב

יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי  ''

 '' שותה בצמא את דבריהם

עמוד החסד, שעושה הכנסת  נלמד כאן    –''  בית ועד לחכמים "יהי ביתך  

 אורחים לחכמים ונותן להם מקום להתכנס. 

 

גדול  ש וןעמוד העבודה, כינלמד כאן  – ''הוי מתאבק בעפר רגליהם" 

, וכשמשמש תלמידי חכמים לומד איך לעשות  ימודהשימושה יותר מל

 את המצוות. 

 

 תורה. העמוד  נלמד בזה    - "שותה בצמא את דבריהם"

 

 : מתבארת כך  משנתנוא''כ גם 

יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם  ''

 '' האשה
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 עמוד החסד. –'' יהי ביתך פתוח לרוחה ''

 . מדוע? העבודה עמוד    - "יהיו עניים בני ביתך"

 הברטנורא מסביר, שפירוש עמוד העבודה הוא עבודת הקרבנות: 

,  :(כז)עבודת הקרבנות. שכך שנינו במסכת תענית  - על העבודה ''

אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ. ומצינו שבשביל  

נשבע ]הקדוש ברוך הוא[ שלא יביא   , הקרבנות שהקריב נח

 ''. מבול לעולם. הרי שהעולם עומד על הקרבנות 

 .)משלי כא, ג( "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" :במשלי כתוב  

  )חגיגה כז, ברכות נה.( עוד אמרו חז''ל: 

  -מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו  -כל זמן שבית המקדש קיים ''

 .''שלחנו של אדם מכפר עליו

 . נומזמין עניים לשולח דםשא כ ,שולחן זה כמו מזבח שמכפר

 אם כן, בהזמנת עניים יש קיום של עמוד העבודה! 

, כמו שהמשנה עצמה  תורהעמוד ה  - "אל תרבה שיחה עם האשה"

 אומרת: 

קל וחומר באשת   ,באשתו אמרו ,ואל תרבה שיחה עם האשה''

כל זמן שאדם מרבה שיחה עם   :מכאן אמרו חכמים .חברו

 ''. ובוטל מדברי תורה ,גורם רעה לעצמו ,האשה

 נמצא שבמיעוט שיחה, יש קיום של עמוד התורה.  

n 
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אל תרבה שיחה עם 'האשה' שלא מוכנה להסתכל על  
 בעלה כשר או מלך

שמעתי מאבי ז''ל פירוש מאוד יפה, לציווי המשנה ''אל תרבה שיחה עם  

 האשה. 

 : סתירהיש  לכאורה

 : )יח, כב(כתוב   במשלי 

צ   מ  הִ֭א  א֣'' א֣מ   ש   ''.ֹו֑ט  צ   ב

 :(ז, כו) מצד שני כתוב בקהלת 

מֹוצ   'ּו נִ  א֨' ת ִ֗ממ   ר֣מ   יֲ֜א ה ו  ִִּֽאש   ת־ה  '֙א  ' !? 

 .יש אשה כזאת ואשה כזאת   מיישבת, שאכן  )ח.(  ברכותמסכת  ב  הגמרא 

 :עד כדי כך, שבארץ ישראל נשאל החתן על כך  

כאשר נשא   - ב אינש איתתאיכי נס , בארץ ישראל -  במערבא''

היו שואלים אותו כך: האם הזיווג הוא    -   אמרי ליה הכי  ,אדם אשה

"מצא" או "מוצא"? וכוונתם אם "מצא" אשה טובה, כמו דכתיב:  

כמו   ". או שהוא "מוצא"  "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'

 . : "ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'(כו ,קהלת ז)דכתיב 
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אמר אבי ז''ל, שיש לשים לב לשינוי בין הפסוק במשלי לפסוק בקהלת.  

ואילו בקהלת  בלי ה' הידיעה.  אשהבמשלי מכנה הפסוק את האשה: 

 . האשה בה' הידיעהמכנה אותה הפסוק 

 

 . 306  הבגימטרייאשה  . 311  הבגימטריי  אישכעת נתבונן: 

עליה  , גדול וחשוב ממנה שמכבדת את בעלה, ומרגישה שהואאשה 

  , האשה אשה זו מתנהגת כמו אבל אם  . 'טובמצא  אשה מצא 'נאמר 

  ולא מסתכלת עליו   !'אני כמוך'  :משדרת לבעלה ו   ,311  הגימטריי שזה גם  

 ". האשה ומוצא אני מר ממוות את : "עליה נאמר בכבוד ובגדולה,

"אל תרבה שיחה עם  לפי זה ביאר אבי מורי, כאן רומזת משנתנו: 

  יהיו ביניכם  ,שאם היא אשה כזאת שרואה את עצמה שווה לו ,אשה"ה

יתבטל מתורה, אבל אם  כמובן ש ו ,רק מריבות אם תרבה שיחה איתה

 ! איתה אפשר לדבר  ,היא אשה טובה

 בדברי הרמב''ם. מקור הדברים הוא 

מביא את דברי חז''ל,  כ(,  -הלכות יט  פרק טו)הלכות אישות ברמב"ם רבינו ה

שנותנים את המתכון הטוב ביותר, לשלום בית אמיתי, ולחיים  

 מאושרים: 

ואוהבה   ,תר מגופוושיהיה אדם מכבד את אשתו י  ,צוו חכמים''

מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה    ,כגופו, ואם יש לו ממון

 ולא יהיה עצב ולא רוגז. ,ויהיה דיבורו עמה בנחת  ,אימה יתירה

  מדאי, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר    ,צוו חכמים על האשהוכן  

ויהיה בעיניה כמו    ,ותעשה כל מעשיה על פיו  ,ויהיה לו עליה מורא

ומרחקת כל שישנא, וזה הוא   ,לבו ת בתאוומהלכת  ,שר או מלך



89 
 

דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן,  

 . ''נאה ומשובח ןיישוב ובדרכים אלו יהיה  

 

 

 

n 
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 -כשאשתך מעריכה את גדלות לימוד התורה שלך 
 תרבה איתה בדיבור!

 מביאה מתי צריך לשמוע לעצת האשה: )נט.( גמרא בבבא מציעא ב

מלכים א' )שנאמר  ,ההולך בעצת אשתו, נופל בגיהנם אמר רב: כל 

 "רק לא היה כאחאב אשר הסתה אותו איזבל אשתו".  :(כא

דרך  ]   אמר ליה רב פפא לאביי: כיצד אמר רב כן? והא אמרי אינשי 

  , גחין ותלחוש לה[אם אשתך נמוכה]   : איתתך גוצא[ העולם לומר

 [.!התכופף אליה כדי לדבר עמה ולשמוע את דבריה]

ומתרצינן: לא קשיא. הא דאמר רב נופל בגהינום מדובר בשומע  

לעצת אשתו במילי דעלמא. והא דאמרי אנשי האזן לעצת 

 אשתך, מדובר במילי דביתא, הנוגעים להנהגת הבית.

לישנא אחרינא: הא דאמר רב נופל בגיהנם, מדובר בשומע  

לעצות אשתו במילי דשמיא. והא דאמרי אינשי להאזין לעצת  

 מדובר במילי דעלמא. האשה,

העולה מדברי הגמרא הוא, שבעניינים הנוגעים לענייני הבית, לכולי  

גשמיים  עלמא צריך לשמוע לאשה, ואפילו להתכופף אליה. ובעניינים 

נחלקו הדעות אם צריך לשמוע בקול האשה, או  לעולם, םהנוגעי 

שצריך להתייעץ על כך. ובעניינים רוחניים, ברור שאין צריך לשמוע  

 לאשה. 

כמו   ,יעץ איתהו ולהתיעצמ  כופףצריך לאבל על ענייני הבית, ברור ש

של הנחש  שקצצו רגליו  ,נך תלך''גחו''על בדומה ל שכתוב ''גחין'',

 ? ראנו הגמשרומזת לעומק . מה הלהשפילו



91 
 

, ומדברת איתך  אם היא מרגישה שהיא באמת נמוכההתשובה היא: ש 

רק על ענייני הבית, ולא על עניינים רוחניים, זאת אומרת שהיא מבינה,  

שבעניינים רוחניים התפקיד של בעלה גבוה יותר, והוא חייב ביותר  

  מצוות ממנה, ובלימוד תורה שהיא אינה חייבת, ממילא עם אשה כזאת, 

את  ון שהיא מבינה כיללמוד,  ךכי היא תדחוף אות !עץי תיותתדבר 

, היא  לכן איתה תרבה לדברגדלות בעלה בלימוד התורה וקיום המצוות,  

  מבעלה! בזה היא לא מתערבת! 'נמוכה' יודעת שבענייני רוח היא יותר 

אין שום סיבה לא להרבות איתה בדיבור,   !זאת אשה טובה וחכמה

 . גחין ולחיש לה" אנחנו מייעצים לך: '' !להיפך

אשה  , ופטורה מלימוד ואיש מצווהכי אשה    ,מברכים "שלא עשני אשה"

תדבר עם אשה   בהערצה, בעלה  מעריכה ומסתכלת על שמבינה זאת, 

, אבל בדברים  דברים שלא צריךב "  שיחה עם האשה   "אל תרבה  כזאת.

 . תרבה להתייעץ עם אשה טובה   , בענייני הבית,שצריך

n 
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שאשה מבטלת את בעלה מללמוד תורה היא גרועה  כ
 המוות! ממלאך 

שרצה ללמוד, אשתו רצתה  כ  שהרבה פעמיםשמעתי שהיה צדיק אחד,  

לדבר אתו, ובכך ביטלה אותו מלימודו. אמר הצדיק, עכשיו אני מבין  

נקראת ''מר ממוות'', כי מלאך המוות לא הצליח  רעה למה אשה 

, והיה צריך להתאמץ לחפש תחבולות  17להפסיק את דוד המלך מלימוד 

 
 : .(ל)הסיפור המלא מסופר במסכת שבת  17

"הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא,   ,(ה   ,תהילים לט)יב:  אמר רב יהודה אמר רב: מאי קרא דכת

 אדעה מה חדל אני".

של עולם! הודיעני ה' קיצי מה הן העתידות לבוא  וריבונאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: 

 עלי.

 אמר לו הקדוש ברוך הוא: גזרה היא מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודם.

 חיי?"ומדת ימי מה היא", כמה הם ימי 

 אמר לו: גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם.

 באיזה יום אני חדל ובטל מן העולם? -"ואדעה מה חדל אני" 

 אמר לו הקדוש ברוך הוא: בשבת תמות.

 ביקשו דוד: אמות באחד בשבת, כדי שיוכלו להתעסק בקבורתי ובהספדי.

שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אמר לו הקדוש ברוך הוא: כבר הגיע זמן מלכות 

 אפילו כמלא נימא.

 חזר ובקשו: אמות בערב שבת, קודם שיגיע זמנו של שלמה למלוך.

טוב לי יום אחד  -מאלף"  ךבחצירי"כי טוב יום ( יא ,תהילים פד)אמר לו הקדוש ברוך הוא: 

על גבי שאתה יושב ועוסק בתורה, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני 

 המזבח בגבעון ביום אחד, כדכתיב: "אלף עולות יעלה שלמה".

כל יומא דשבתא, בכל שבת ושבת, הוה יתיב דוד וגריס כולי יומא, כדי שלא יוכל מלאך 

 להתקרב אליו, כיון שהתורה מגינה ומצילה. תהמוו



93 
 

וכו'( כדי לבטל את דוד המלך מלימוד, אבל יש מי  )רוחות חזקות 

שמצליח יותר טוב ממלאך המוות, זאת 'האשה' הרעה שיודעת טוב טוב  

 איך להפריע לבעלה ללמוד... ולכן היא קשה יותר ממלאך המוות. 

 

n 
 

 
פניו. ההוא יומא דבעי למינח נפשיה, שנגזר עליו שימות בו, קם מלאך המות קמיה, עמד ל

 ולא יכיל ליה, להמיתו משום דלא הוה פסק פומיה מגירסא, שלא הפסיק ללמוד.

 : מאי אעביד ליה?תהמוואמר מלאך 

, סליק ובחיש, עלה תהמווהוה ליה לדוד בוסתנא ]גן אילנות[ מאחורי ביתיה. אתא מלאך 

 ונענע באילני, כדי שישמיעו קול משונה.

סליק בדרגא, ירד מדרגה, אפחית דרגא מתותיה, נשברה נפק דוד למיחזי מהו הרעש. הוה  

 .''המדרגה שמתחתיו, אישתיק מלימודו, ונח נפשיה דדוד
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שרוצה יותר   -אשה שהיא יותר מדי 'עולם הזניקית' 
 מדי הנאות גשמיות היא מרה ממוות 

הזכרנו לעיל במשנה ג' שהאות ה' מרמזת על העולם הזה, ולכן האות  

  העוה"ז זה בסדר  -   אם אשה יש לה את האות ה'ה' נמצאת באשה, אבל  

שדואגת לעניינים הגשמיים ולצרכי   -ה' אחת  -כל עוד זה מוגבל ל

כבר יותר מדי   '', עם שני ה', זההאשה''אבל אם זה  ! , זה מבורךהבית

 . ''מר ממוות''אז זה   יותר מדי...  טיולים וקניות  ...עוה"ז

 

n 
 

 

לדבר טוב מתרגלים מהר מדי ומיד רוצים עוד, ואילו  
 דבר רע אי אפשר לשכוח

על אשה רעה כתוב:  "מצא" בלשון עבר ועל אשה טובה כתוב: למה 

אדם בני  ,דבר טובלש ,"מוצא" בלשון הווה? אומר הגאון מוילנא

איך להתקדם הלאה, לכן מי שיש לו  ים אליו מיד וכבר חושב  ים מתרגל 

אשה טובה, לא מרגיש זאת כל הזמן, אלא הוא מצא אותה פעם אחת  

, ולכן אשה  כשיש למישהו צרה רואה כל הזמן מול העיניים.אבל  וזהו!

 רעה כל הזמן אדם ''מוצא'' אותה... 

 

 

ע  באמצ העיירהאיך העזת להעיר את הגביר של 
 הלילה???
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 בסיפור:  הנמחיש את דברי הגאון מווילנ

 ממש. בית, מסכן שום דבר ב היה עני מרוד שלא היה לו 

 

ויקנה כרטיס   , שיעשה השתדלות והציע לו, היה לו חבר שריחם עליו 

 אולי תזכה?  ,לוטו

 " , אני לא מאמין שאזכה! "לא רוצה, אין לי כוח :לו העני  אמר 

  אני אקנה לך את הכרטיס והלוואי  ?יודע מהאתה '' :חברו ענה לו 

אני לא יכול לראות    !סיכוילך  לפחות שיהיה    !אני אתפלל עליך  שתזכה! 

 ! אותך ככה מסכן

 קנה לו והגיע יום ההגרלה.  

בדק את  ,זכההעני בלילה אותו חבר חשב שאולי באמת  2:00ב 

, ורץ, עם הפיג'מה, דפק בדלת  !!!זכהואכן, הכרטיס של העני  המספרים  
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 פייס!!!! זכית ב  בהתרגשות: אמר לואז ו ,פתח חצי ישן עני )לשעבר(ה

 ???? את הכרטיס איפה שמת 

ם כל  א מילא  ,תשמע: ואמר לו בהתנשאות...  העני הסתכל עליו ככה  

  ומעירים אותי, נו, זה היה מובן, בלילה 2:00אנשי הכפר היו דופקים ב

שאתה יודע כבר שאני   ,אבל אתה ...מעמדיאת רום  הם לא יודעים

הסיפור  ?...  בשעה כזו  אתה לא מתבייש להעיר אותי  , העשיר של העיירה

 שלו כל כך מהר.   טוב ה  כמה אדם מתרגל למצב  ,המצחיק הזה ממחיש

 

 

 

 

 

 

  -דוד המלך בכל המצבים ביקש את אותה בקשה 
 להתקרב עוד ועוד לבורא עולם! 

"אחת שאלתי מאת ה' אותה   :וישעי כתוב במזמור "לדוד ה' אורי 

)הרי   לשון הווה, למה?'' זה באבקש ''עבר ו '' זה בלשוןשאלתי , ''אבקש"

 (!לכתוב ''אחת אשאל'' או: ''אותה ביקשתי''  צריך

, ומיד מחפש  תרגל מהר למה שיש לולה ,אדםטבע ה ש ,התשובה היא

היה לו פרוסה לאכול תהעני מבקש ש לו. את השלב הבא שעדיין אין 
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, מאתיים רוצה ארבע  ה רוצה מאתייםאיש לו מדולר,    ןמיליווהעשיר עוד  

   !18מאות

 

   , אצלי אין הדברים כך!!!אומר דוד המלךאבל, 

הבקשה שביקשתי פעם לשבת בבית ה', אותה אבקש גם בעתיד!!! כי  

 זה הטוב הנצחי, שלא משתנה לעולם! 

ך  יתסתכל על ההוא שמתחת  יםגשמי  םבענייני 
וחבל ך.. יתסתכל על ההוא שמעל  יםרוחני  םיובעניינ

 אנשים עושים הפוך...ש

 :ד, לט(דברים )על מה שכתוב בתורה  ,חובת הלבבות אומרבעל 

 
 :)קהלת רבה פרשה א(כך אמרו חז''ל  18

אלא אן אית ליה  ,בידו ותאוותוחצי  ,אין אדם יוצא מן העולם ,אמר ר' יודן בשם ר' איבו''

בעי למעבד יתהון ארבעה  ,ת ליה תרתי מאווןבעי למעבד יתהון תרתין מאוון, ואן אי ,מאה

   ''.מאה
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' מ  ' ש   לִ֔ממ   ִים֣ב  א   ע  ־ה  ל ץְ֖וע   ''.ת ח  ִ֑מת   ר 

על מי  צריך להסתכל תמיד האדם  ,)''בשמים''( בעניינים רוחניים

 ן יותר כסףבכוונה, מתי גם אני את ך מתי גם אני אתפלל כ  - שמעליו

סתכל על  צריך לה  )''ועל הארץ''( יםגשמי םבענייניואילו , וכו' לצדקה

בית  רכב,  לפחות יש    ,לי  וזה אין לו, ואילו  גם זה  ענילש  -  ההוא שמתחתיו

 .  , וכו'2ולו יש  חדרים  3של 

ברוחניות מסתכלים כמה השני מתחתיי,   ! פךי להאנשים עושים ש חבל

אילו בגשמיות מסתכלים כמה  ו אני יכול להיות רגוע שאני בסדר... כך ו

 מתי גם לי יהיה כמו שלו יש... חברי מעלי, 

אליהו הראה לרבי עקיבא שיש כאלו שגם תבן אין 
 להם

   ספרת: מ)נ.( גמרא בנדרים ה

מעשירי ירושלים, שהיה  רבי עקיבא היה רועה צאן בבית אחד 

מכונה "כלבא שבוע" )על שם, שכל מי שהיה נכנס אליו רעב  

 ככלב, היה יוצא שבע(.

איתקדשת ליה ]נתקדשה לו[ ברתיה ]בתו[ דכלבא שבוע  

בצנעא, כיון שראתה את רבי עקיבא שהיה צנוע וטוב, וגם הסכים  

 ללכת ללמוד תורה. 

עקיבא, הוציאה  כאשר שמע כלבא שבוע שבתו התקדשה לרבי 

 מביתו, ואדרה הנאה מכל נכסיה ]והדיר אותה הנאה מכל נכסיו[.

אזלא, ואיתנסיבה ליה בסיתוא ]הלכה ונישאה לו לרבי עקיבא  

בימות החורף[, הוה גנו בי תיבנא ]והיו ישנים בין התבן[, שלא היו  

 להם כרים וכסתות.
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את  הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה ]היה רבי עקיבא מלקט 

 התבן מבין שערותיה[. 

אמר לה, אי הואי לי ]אם יהיה לי אפשרות, שאתעשר[ רמינא ליך,  

אעשה לך תכשיט הקרוי[ "ירושלים דדהבא". תכשיט של זהב  

 שהעיר ירושלים מצויירת בה.

אתא אליהו ]נגלה אליהם אליהו[ כדי לנחם אותם ולהראות להם  

להם כאיש[,   שיש עניים יותר מהם. אידמי להון כאנשא ]ונדמה

 וקא קרי אבבא ]וקרא בפתח ביתם[. 

אמר להו לרבי עקיבא ואשתו: הבו לי פורתא דתיבנא ]הביאו לי  

קצת תבן[, דילדת אתתי ]שאשתי ילדה[ ולית לי מידעם לאגונה  

 ]ואין לי שום תבן להשכיב עליו אותה או את התינוק[.

אן  אמר לה רבי עקיבא לאנתתיה, לאשתו: חזי ]ראי[ גברא ]יש כ

 אדם[, דאפילו תיבנא לא אית ליה ]שאפילו תבן אין לו[. 

 

 

להראות לר' עקיבא שיש יותר גרוע. כך   ה אליהוהגמרא מסבירה שרצ 

  ,הסתכלנחם את עצמו ולכל אדם שנמצא אפילו בדרגה נמוכה יכול ל

 ואז יהיה שמח בחלקו.   - גם זה אין לולשני ש
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המים בבית, ונצרך  הגביר של העיירה שניתקו לו את 
 לרדת לקחת מהברז של הבניין...

והרב בא לבקר אותו ולראות מה   ,שבכה על מצבועני מרוד היה פעם 

  !'' אין לי מים ! הגעתי למצב שניתקו לי את המיםואז סיפר לו: ''קרה? 

איך אתה מסתדר? אני מבקש רשות מהשכנים,  שאל אותו הרב: ''

 .  ''ומעלה עם דליים  ,מהברז של החצר שתמש במיםמו

 

 '': אני רוצה לספר לך סיפור ''  :אומר לו הרבאז הוא בכה ובכה ו
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   ,היו ממלאים מים מהנהר ,שנה  300לפני   

 

אמר גביר  .  למכור את המים היו עוברים בין הבתים    ווחמור  שואב המיםו

הרי יתכן שפעם   שהשואב מגיע, מה אני צריך לחכות עד ''ל העיירה: 

   בלי מים?''  ר, האם בינתיים אשאגיעיולא  אחת יהיה חולה

  עד ביתו,  וגיעישהמים כדי   ,נהקט תעלהמהנהר   חפרוש ,לקח פועלים

 



102 
 

כמו  ממלא  ,כל פעם שרוצהב ו אב,ושלא צריך לחכות ל הוא כבראז ו

 ! מלך

מה אכפת    !! שיש לך מים מתחת לביתאתה העשיר הזה  ''  : אמר לו הרב 

 '' !תפרגן להם התקדם?שכל העולם לך 

אפילו המלך   !אנחנו עשירים !אדם מודד עצמו לפי הסביבה שלו

אם אדם   !לוקסוס כמו שיש לנו לא חלם שיהיה לו כזה שאחשוורו

אם אדם   ?י להם שיהיה להם, מה אכפת ל אני מפרגן !"יחשוב "טוב לי

 ! שמח בחלקומאושר והיה    ך,באמת היה מסתכל כ

את  ו   ,כל הזמן מול עיניורואה    אדםאת הרע  ש  :שאמרנו  פיכ   הבעיה היא

, אבל על תכונה זו צריכים אנו להתגבר, וכך נהיה  מיד שוכחהוא הטוב 

 בס''ד מאושרים. 

 

n 
 

 תכוון את השאיפות שלך לגדול ברוחניות 

ולכן יש לה שאיפות לגדול ולגדול, אבל מי  הנשמה באה ממקום גבוה, 

שלא יודע לכוון את השאיפות האלו לגדילה ברוחניות, בהכרח שזה  

יבוא לידי ביטוי לשאיפה לעליה בגשמיות, ואז תמיד יהיה מאוכזב שהרי  

 . אין אדם מת וחצי תאוותו בידו

 

 ! אדם יכול לכוון את השאיפות שלו
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"אוהב כסף לא :  )קהלת ה, ט(על הפסוק    ,אומרת)י.(  מכות  מסכת  הגמרא ב 

"אוהב מצוות לא ישבע  נאמר: כנגד זה על משה רבינו ש  ,ישבע כסף"

   .מצוות"

התעסק בארונו של   שה רבינוומ ,אספו כסף עם ישראל בביזת הים 

 ! יוסף

ולגרום  לאסוף מצוות,  - אדם שיכול לכוון את התאווה שלו למשהו 

רק בו עצמו,  אלא ויות בכלום , שלא תלרוחניותיהיו שהשאיפות שלו 

  19ואז יעשה גם את הדבר האמיתי והנכון, וגם ירוויח להיות מאושר! 

 
התפרסם, שהדתיים מאושרים יותר, והחרדים עוד יותר משאר הדתיים. כך עולה ממחקר שערכו   19

חוקרים ישראליים, בראשות הפרופ' אורן קפלן, אשר בדקו את רמת האושר בקרב תושבי אזורים 

 במיוחד.שונים בישראל, וגילו נתונים מעניינים 

  

שככל שאדם יותר מכיר תודה לסובבים אותו על הטובות שהם עושים לו, כך הוא  ,המחקר מגלה

יותר מאושר. מי שחושב שהכל מגיע לו, ואינו טורח להודות למי שעזרו לו, סייעו לו או סתם העניקו 

 לו שירות בצורה נחמדה, הסיכוי שלו להיות מאושר נמוך יותר.

  

ים בראיון ל'דה מרקר', נשאל גם האם יש קשר בין רמת הדתיות של האדם קפלן שאמר את הדבר

ברורה וחד משמעית: ככל שהקהילה   ההייתלמידת האושר שהוא חש בממוצע. התשובה של קפלן  

 דתית יותר ושמרנית יותר, כך עולה ממוצע האושר בקרב בני הקהילה.

  

, "למרות המצב הירוד מבחינת הרמה "בני ברק היא אחת הערים המאושרות בעולם", מפתיע קפלן

 .''הסוציו אקונומית

  

יש אפשרויות רבות להסביר את הסיבה לאושר הזה. כמובן שהעובדה שאדם יודע שהכל בידי 

 ווה.להקדוש ברוך הוא, ואנחנו רק עושים השתדלות תורמת רבות לרוגע הנפשי, לשקט ולש

  

נוסיף גם סיבה נוספת וחשובה לא פחות: דוד המלך אומר בתהילים, "פקודי ה'  ,אך אם יורשה לנו

ישרים משמחי לב". לימוד התורה וקיום המצוות מעניקים לאדם שמחה ואושר. זוהי תוספת של 

שמחה על הרוגע הנפשי הנובע מעצם האמונה. מי שזכה והרגיש את מתיקות התורה, או את האור 

יודע על מה אנחנו  –שהוא מקיים מצווה בשמחה ובהתלהבות המאיר את נשמת האדם בעת 

 !מדברים
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כי   ,אל תסביר לאשה שכדאי להכניס אורחים עניים
גם הבנים שלה יום אחד יצטרכו לאחרים שיכניסו  

 אותם 

בין סוף המשנה: ''אל תרבה שיחה עם האשה'', לתחילת    יש עוד הקשר

  במסכת שבת   : ''ויהיו עניים בני ביתך'', וזאת, על פי דברי הגמראהמשנה 

 :)קנא:(

תקפידי לתת לו מהר לחם   ,שכשמגיע עני בדלת,  ר' חייא אמר לאשתוש 

 יתנו להם. כך  ,יצטרכו גם הבנים שלךדי שאם  וצדקה, למה? כ 

אתה מקלל אותי שהבנים שלי  ? "מה :ואמרה לו אשתו מאוד כעסה  

 יצטרכו?" 

  - יברכך ה' "כי בגלל הדבר הזה... תשמעי, יש פסוק "'' :אמר לה  

דור אחד עשיר ודור אחד   -'' בעולם הוא שחוזר גלגל'' ואומרים חז''ל:

 ! יתנו להם - ביום שהבנים או הנכדים יהיו עניים ,אם את תתני וכו'. עני

 שלמה המלך אמר:   

ל  " ְמך  ֥חש  ְח נֵ  ֖ל  ־ְפ ל מ   י֣ע  ֹר  ִים֑ה  ־ְב ִמ  ֥בִכִּֽי י  ּו ים֖ה  ִּּֽנ א  ת יא, א( "ִתְמצ    .)קהל

הילדים שלך  שביל בהיום שגלגל חוזר בעולם, נתת  תו היא,כוונו

   .בעין יפה.. תיתןלכן כדאי ש - מחר שיצטרכו

  את הציווי ''אל תרבה שיחה עם האשה''  מסביר  'ים חדשתוספות 'ב

אל תגיד   ! ןשאח"כ יהיה לך קשה לצאת מה ,לבעיותכנס יאל ת  :אומרו
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שהיא צריכה לעזור לעניים בגלל   ,לאשתושאמר ר' חייא כמו  ,לאשה

  - אל תסביר לה ש  יצטרכו.כששלה בעתיד יתנו גם לילדים שהגבאים 

יום אחד גם הבנים  כי  , בני ביתך""יהיו עניים  ו ,"יהי ביתך פתוח לרווחה"

נראה לה שאתה מקלל  כי  את זה,קשה לה לשמוע  !יהיו עניים השל

 אותה. 

ואל   ,"אל תרבה שיחה עם האשה"אבל  ,תיתן לעניים ותכניס אורחים

 ! תחשוב שאתה מקלל אותהש  דברים כאלהתגיד לה  

שאם תגיד לאשה אחרת שתתן צדקה   ,כ''ש כשמדובר ב''אשת חברו'' 

 ! שיתנו צדקה בעתיד לבניה, היא תהיה בטוחה שאתה מקלל אותה  כדי

n 
 

 

 

 

להרגיל את בני   כדאילא  ,מכיוון שגלגל חוזר בעולם
 ביתך לעושר וכבוד

 ת. שראוי שעם בני ביתך תתנהג בעניולעיל הזכרנו 

יש עוד  ש ,(על פרק אבות"יחל ישראל" בספרו ואומר ) הרב לאו מוסיף 

עדיף  לכן ',גלגל חוזר בעולם' -ש  ,המציאות את בגלל שז :סיבה לזה

יתכן  כי מגיעים לפעמים ימים קשים ו  ,להרגיל את בני ביתך שיהיו עניים

לכן עדיף  ולמעדנים, גדולים לדברים  ולהסתדר, כי התרגל וידעילא ש

   !במועט להסתפק שילמדו 
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ד' אמות -לר' אריה לוין לא יהיה קשה להתרגל ל
 שבקבר

  ,ילדים עשרהוהוא גידל שם  קטנה מאוד,יתה דירה י לוין הלר' אריה 

  אולי נקנה לכבוד הרב  :וכולם יצאו מוצלחים. פעם העסקנים אמרו לו

"לא, לא צריך, בסוף כל אחד מגיע לד'   :אמר להם  ?''דירה יותר גדולה

קל להתרגל, אני כבר רגיל   יהיהלכולם יהיה קשה להתרגל, לי  !אמות

 ... לצפיפות"

 

 

n 
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כמו שהבית צריך להיות פתוח ומוכן למצות הכנסת  
אורחים כך האדם צריך להיות סגור לעבירה של ג''ע 

 לכן אל תרבה שיחה...

רק אמרה "יהי ביתך פתוח   : המשנהעוד הקשר לתחילת המשנה

שיהיה מוכן לקבל  אלא רק ברה על האורחים, יאפילו לא ד ולרווחה" 

כמו   ההמצוותוכל לקיים את  ,יום אחד יבואושאם  ... את האורחים 

 . שצריך 

על זה מוסיפה המשנה, שבאותה מידה אבל בצורה הפוכה, צריך להיות  

עם  שהדלת תהיה סגורה לעבירה, לא להרבות בדיבור    !עבירהל  הייחס

 . אשת חברו עם  ל שכןכואשתו 

שהדלת תהיה סגורה לעבירה כמו   -של המשנה לומר לך הכוונה 

שביתך יהיה פתוח לרווחה להכנה למצווה שיהיה מוכן כשתבוא  

גיע למצב  תאתה צריך לסגור את הדלת כדי שלא    ,המצווה, כך מעבירה

 להגיע בסוף לעבירה. בשיחה תוכל  כי אם תרבה ,גיע לעבירהתש

 

 

א להרבות לא כתוב לא להרבות 'דברים' אלא ל
 'שיחה'

"אל   ציווי חכמים: את , בלי קשר למשנה ,עצמובפני נסביר כמאמר 

 . תרבה שיחה עם האשה"

אורחות חיים ) , כמו שכותב הרא''ש יקר וחשוב מאוד  דבר  כאמור, דיבור זה

 :(לרא"ש ליום ב
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ה  והין צדק יהי  ,לוודבריך במאזני צדק תשק  ,קי אביךודע את אל''

ופיך אל ימהר   ,הוצאת ממונך מהוצאת דבריך ויקל בעיניך  ,לך

 .  '' עד אשר תשקלהו במאזני שכלך ,להוציא דבר רע

 :)פט.( חז''ל אומרים במסכת חולין

   !ישים עצמו כאילם" אומנותו של אדם בעולם הזה?"מה  

 ! , דיבור זה דבר יקר כדאי לדבר סתםלא 

  כתוב:   לאש  עם האשה'',  שיחה: ''אל תרבה  במשנתנו  יש לדייק מהכתוב

   ." דבריםאל תרבה  "

כמו:    ,שטות והבלדברי  ל   הכוונה  ,לפי חז"לבד"כ    'שיחה'ההבדל הוא, ש

 :)לקמן ג, י( "שיחת הילדים"

גִ "  מ  דּ֤ו ם   י ד  א  ח ְ֙ל ־ש ֵ ה ( "ֹו֔מ  ג , י עמוס ד (20,  

 

אפילו  ,)קידושין מט:( עשרה קבים שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים

הדברים  הכי גשמיים ולא   -)ע''ז יט:(  תלמודשיחת חולין של ת"ח צריכה 

מנין  '' :)כג:(נזיר מסכת ב חז''ל אומריםלימוד. כיםחשובים של ת"ח צרי 

זה  ש 'שיחה '" אפילו ה?שהקב"ה אינו מקפח אפילו שכר שיחה נאה

דברים הכי פשוטים גם זה הקב"ה סופר. הכוונה לדברים פשוטים ולא  ה

, )תהילים קיט, צט( מצד שני כתוב על שיחה "כי עדותך שיחה לי"] יבוריםד

בא   , ושמא י''ל שדוד)שם צז( "מה אהבתי תורתך כל היום הי שיחתי"

 
 : :(ה)חז''ל דרשו על פסוק זה במסכת חגיגה  20

 .''אמר רב: אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה''
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, וממש ''כל היום''  להגיד שאפילו שיחת חולין שלו כל היום היא בתורה

 . שגם ת''ח צריכים, דוד גם את זה לא דיבר[  שיחה מועטתלרבות את ה

לא   , ועל דברים ברמה כזוהכוונה לדברים הנצרכים ''דברים ומאידך '' 

הבית אמרו חז''ל במסכת בבא  למעט. בענייני  במשנה שצריך כתוב

 . איתה ולהתייעץל ושאצריך ל ש מציעא )נט, א(

n 
 

 ולפעמים זה חובה קצת 'שיחה' זה בסדר

צריך זה  ש בדבריםולא כתוב לא לדבר, אלא לא להרבות,  'שיחה'גם ב 

ברור   ,האיש לפעמים צריך את זהאם להרבות זה לא טוב. , רק בסדר

''אל תרבה'', אבל מהקצת הנצרך    -  יותר מדי  אבל לא  !צריכה  האשהש

 אל תמעיט! 

n 
 

 

משה רבינו לא דיבר מילה אחת עם בנות צלפחד כי  
 לא היה צורך בכך 

 21כתוב שמיד שאל את ה'  שה רבינובנות צלפחד לשאול את מכשבאו 

וכשנושאי ארונו של יוסף באו לשאול בקשר לקרבן פסח אם הם  

 
 : (ה-, א)פרק כז כך אומרת התורה בספר במדבר  21
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לבנות צלפחד לא  מדוע  ."22ה'  יצווהה מ  הטמאים כתוב "עמדו ואשמע

  נקראת 'ריבוי  להאמר כי כל מילה שלא צריכה ואשמעה? עמדו' אמר 

 , שמשה רבינו נזהר ממנה! 'שיחה

  

 אתה שמרבים בשיחה עם האשה זה מוביל למריבות 

אל תרבה שאם מרבים    כמו כן, ניתן לפרש את ''אל תרבה'' מלשון ''ריב''

כי    ות,בשבת  ישנם זוגות שסובלים ממריבות  )  .נהיה ריב   ,מה שלא צריך

אותה בעיה קיימת לאחר הפרישה  אז נמצאים יותר מדי זמן ביחד... 

 ( לפנסיה...

,  'סתם דיבורים'  כוונתה: ש'שיחה'  ,כיוון שהסברנוש עוד יש לשים לב,  

 . ורכילות ון הרעדיבורים אלו, בהכרח יגיעו לאיסורי לשב אם ירבו 

 

n 

 
ִתְקר   ו  ' ה֜' נ  נ  ְב תְ֣ב ְפח    ֹו ־ֵח   דְ֗צל  ן ר֤ב  ד  פ  ע  ־ִגְל ן כִ  ֙ ב  ־מ  ן ר֣ב  ש     י נ  ־ְמ ן ְפֹח  ה֔ב  ִמְש ש     תְ֖ל נ  ־יֹוֵס   הְ֣מ ן ֵא   ף֑ב  הְ֙ו  ֙ל 

תְ֣שמ ת   ֹו ֹנ וְ֔ב ְחל   י ע   ה֣מ  ח   ה֔נֹ כ   הְ֥גל  ְו ה. הּ֖וִמְל ִּֽ צ  ִתְר ֲעמֹ ְו ת  ִּֽ ה֜ו  נ  נֵ  ְד ֵני הֹ֗מש   ֣יִלְפ ִלְפ ז   ְ֙ו ע  ְל כֵֹה  ר֣א   ן֔ה 

נֵ  ִא  ֥יְוִלְפ ִשי ְּנ ד   ם֖ה  ֵע ־ה  ל כ  ח֥פ   הְ֑ו ֵע  ת  ל־מֹו אֹמִּֽר. ד֖אִֹּֽה  ִבינּו ֵל ר תֵ֣מ  ֘א  ְדב  ִמ אְ֨וה ֒ב  י   ּו א־ה  ת ֜הֹל ְךְ֣ב  ֹו

ֵע  ה֗ה  ִד  ד  ע  ּנֹו ל־ה֛ה  ע  ם  ת־' ֖י ד  ֲע חֹ֑ק ב  א ר  ְט ־ְבח  נִ  תֵ֔מ  ֹוִ֣כִּֽי םּ֖וב  י י ה  א־ ֹו. ּוֹ֥ל ה֣ל   לִּֽ ר   מ  ג  ִב  עִ֤י א  ם־ ּוֵ֙ש  ֙ינ

ת ְךִ֣מ ת ֹו ְח פ  ־ל   ןֵ֑ב  ֹו֖ל יןֵ֥א  י֛כִ  ֹוִ֔מְש ה נ  ּוְ֣ת ז   נ ת הֲ֔אֻח ְךְ֖ב ִבִּֽינּו. ֥יֲאֵח  ֹו ְקֵר  א  י  ט   הֹ֛מש   ֥בו  ְשפ  ־ִמ ת נֵ ֖א  ִלְפ  י֥ן 

  '''.הִּֽ
 : ח(-, ופרק ט)במדבר  22

ְיִה  ו  ' ִש  ֣י' נ  םֲ֗א י רֲ֨אש   י ם ּו֤ה  ִאי נ   ְ֙טֵמ שְ֣ל ד   פ  ְכל ם֔א  ־י  א פ   ּוְ֥וֹל ת־ה  ֲעשֹ ח֖ל  י ס  ם֣ב  ה ֹו א֑ה  ְרב ּו ִיְק ִּֽ נֵ  ּו֞ו   יִ֥לְפ

נֵ  הֹ֛מש   ֲהרֹ ֥יְוִלְפ י ֖ןא  ם֥ב  א. ֹו הִּּֽו ּו֠ו   ה  אְמר ִש  ֹי נ  ֲא ם֤ה  ֵה  י ה֙ה  וֵ֔אל   ֙מ  ּוֲ֥אנ   י נ ִא  ְח םְ֖טֵמ נ   י שְ֣ל ד   פ  ה֣ל   ם֑א   מ 

ר   ִת  עִ֗נג  ְקִר  ֨יְלִבְל ְרב   יב֜ה  ־ק  ת דְ֣בֹמ' ֙ה ֤ןא  ת ֹוֲ֔ע ְךְ֖ב נֵ ֹו ֵאִּֽל. ֥י ְב ְשר  יֹ ִי ר֥ו  מ  ד ֑הֹמש   םֲ֖אֵלה   א  ּוִ֣עְמ

ע   ְשְמ א  ּו  הְ֔ו צ  ־ְי ה ם' ֖ה ה֥מ  ִּֽ כ  .ל  '' 
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אל תרבה בשיחה עם האשה, אלא תמעיט בדברים  
 ובעיקר תקשיב לה

כוונת  כרמון שליט''א, ש  פיר ששמעתי מחברי היקר הרב כיש עוד פירוש  

 יותר תקשיב לה. אלא    , תרבה שיחה עם האשהאתה אל  המשנה היא: " 

על ר' יוסי   )נג:(עירובין מסכת ב ניתן  לבאר על פי זה, את דברי הגמרא

תה  י דרכים ולא ידע איזו דרך מובילה ללוד. הי  2והיה שם    ,בדרךשהלך  

"  ?"באיזה דרך מגיעים ללוד  :ושאל אותהשם ברוריה אשתו של ר' מאיר  

ואמרה לו: "גלילי טיפש, לא למדת את   ,ה לו שיעור מוסרנ היא נת

באיזה  ' רק: שאול ל תיכול אל תרבה שיחה עם האשה"?  - המשנה 

 , למה בזבזת מילים?" 'ללוד

 

הדבר פלא, היא מוכיחה אותו למה הרבה במילים, ובינתיים היא מרבה  

 במילים פי כמה וכמה, הייתכן?! 

לא  האיש ש ,שאכן עיקר הקפידה של משנתינו היא עליו יתכן לומר,

 ירבה בדיבור, אבל האשה יכולה להרבות, והוא ישמע. 

 

 

הנשים האריכו בדברים לשאול אבל הוא רק הקשיב  
 להן
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, שאול המלך חיפש את האתונות  מצאנו בתחילת ספר שמואלגם 

הלך  דע, כי נביא יודע הכל, ויואמרו לו שיש נביא שמואל ואולי הוא י

איך מגיעים    הוא שאל שם נשים   יג(-ט', יא פרק  )לחפש את הנביא. בפסוקים  

   .23... ולדברלדבר להאריך בדיבור... והם התחילו  לשמואל הנביא?

למה  שואלת וכ"כ למה? מה אמרו כל כך הרבה?    ,)מח:(  הגמרא בברכות

אלא אומרת  ? כאן ללמד הנביא  את הדברים בפסוק? מה בא ו כתב

 הן.   שים דברניותנלפי שה - הגמרא 

ברו  יהן דיברו וד  שקטע אותן,ולא כתוב    ,צדיק הקשיב להןהשאול  אבל  

שהאיש לא היא, עיקר הקפידא של המשנה ון ש , כירק הקשיבהוא ו

 . ירבה לדבר 

 

 זלוטי"  2''אל תרבה שיחה עם האשה זה גם שווה 

 האשה יש גדר של פרישות. במיעוט שיחה עם  ש  יש לדעת,  ,באופן כללי

הפריצות  והיוונים הכניסו את הפתיחות ש  בתקופה הדברים נאמרו 

כתוב במשנה: לכן  ,והיה צריך לחזק את העניין של הפרישות ,והזנות

 . המכשול חמור יותר  אזש ,באשת חברו ל וחומרקו אמרו באשתו ''

 

 
 :יג(-, יפרק ט)א -כך כתוב בספר שמואל 23

המה  .אשר  שם איש האלהיםויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל העיר ''

 .עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה

ותענינה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם 

כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא  יאכל העם עד באו  .בבמה

 ''.הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו כי הוא יברך



113 
 

  החסידיםאת אחד שמע ו ,שעבר ברחוב ,האדמו"ר מקוצק מסופר על 

  רוצה לתת רק והוא  ,זלוטי 15 היא דורשת ,מוכרת בחנותמתווכח עם 

טוען כנגדה  הוא ו ,זלוטי 15, היא עומדת על דרישתה לקבל זלוטי 13

האדמו''ר מקוצק:  לו  לחש ...זלוטי 13 -אחר ב םאפשר להשיג במקוש

 .  "זלוטי 2אל תרבה שיחה עם האשה זה גם שווה "

 

n 
 

 

 באיסור 'אל תרבה שיחה עם האשה'הגבלות 

.  ם ספציפיי לדבריםאת איסור ריבוי השיחה הגבילו  מפרשי המשנה,

מביא פירוש, , בברטנורא 24ברמב"ם רואים כאן עניינים של צניעות 

בות עם כל מיני אנשים או  י היו לו מרשלאשתו שהכוונה שלא יספר 

או  אם יספר את כל המכשולות שלו מה יקרה? כי  כמה ביזו אותו

  : אתוריב  תתחיל לאו ש  ''!הם צודקיםד: ''ותגי  ,בליבה  היא  גםבו  שתזלזל  

, או שהיא תעשה מריבה עם אשתו של ההוא  ''?כך וכך  למה אמרת''

 .  25וכו'  שביזה את בעלה

 
 כך כתב הרמב''ם בפירוש המשנה: 24

שלהרבות  ,הביאה, ולפיכך אמר יבעניינוידוע כי השיחה עם הנשים על הרוב אמנם היא ''

שיחה עמהן אסור, לפי שהוא גורם רעה לעצמו, רצונו לומר: תיקנה לו פחיתות מידות 

 .''הויא רוב התאובנפשו, וה

 זה לשון הברטנורא: 25

מצאתי כתוב, כשאדם מספר לאשתו קורותיו כך וכך אירע לי עם פלוני, היא מלמדתו ''

תנופה, והביאתו   םהלויילחרחר ריב, כגון קורח שסיפר לאשתו מה שעשה משה שהניף את  
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  נידה   שהיא   במצב רק  ש  ,הגבילו את האיסור של המשנהשמפרשים  יש  

 . 26לא ירבה אתה שיחה 

n 
 

המשניות באבות מדברות לכל הדרגות, כל אחד צריך 
 לחפש ברמה שלו במה להתחזק 

 . מדברים לכל אחד ברמה שלושחכמים  עוד צריך להבין,

  שתלמיד חכם מדבר!  פילא מצפים שאדם מהשוק ידבר עם אשתו, כ

  קדימה צעד אחד  יעשה לפי דרגתו ש ,מצפים ממנו שכל אחד ברור  הז

 . של פרישות

בפרקי    לומדיםשאנחנו  כל מה  הדברים נכונים לא רק בפרט זה, אלא ב  

 . ך יכול להתקדם לכאיך הוא לראות להתבונן, וצריך כל אחד  ,אבות

 

 

 

 

 

 
בדבריה לידי מחלוקת. אי נמי, מתוך שהוא מספר לה שחבריו גינוהו וביישוהו אף היא 

 ''.צמומבזה אותו בלבה, וזה גורם רעה לע
 כך הביא הברטנורא: 26

 .''אית דמפרשי, באשתו נדה בלבד, שלא יבא לידי הרגל עבירה''
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 "וסופו יורש גיהינום" 
 

כמו שירושה נופלת על האדם בהפתעה כך יכולה  
העבירה להפיל 'בהפתעה' את מי ש'רק' ירבה שיחה 

 האשה...עם 

 . "גיהינום וסופו יורש כתוב "בסוף המשנה 

מה  גיהנום,  בגיהנום או דינו  ב  רת: ''נענשמיש לעיין, למה המשנה לא או

 ?  ' גיהנוםיורש'  העומק בביטוי

 

  -  אדם עובד בצורה מתוכננת.מגיע לאדם  התשובה היא, שכל דבר,

אדם לא   ,ירושה , אבלואולי זוכההגרלה קונה כרטיס  ,מקבל כסףו

 . על ידי מוות של מורישו   – אלא מקבל אותה בלי תכנון ,לזהמצפה 

 . ירושה  כמו תכנון,כך פתאום יכול לבוא לידי עבירה בלי   
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מי שירבה שיחה עם האשה, אף שלא תכנן לעשות עבירה, אבל  

מבין איך זה הגיע  את הגיהנום בלי שהיכשל, ולקבל פתאום, יכול ל

  ,מהעבירה שהרחיקו ,לדברי חז''ל ולהקשיב !יזהרולכן צריך לה... אליו

   שלא ירבה שיחה עם האשה... וגדרו

כשאתה 'רק' יושב עם אשה ומפטפט איתה... תדע לך שאתה יושב  

 ם פתאום תיפול... אבמקום מאוד מאוד מסוכן, במצב כזה אל תתפלא 

  

 

 

n 
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אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן 
 החכמה

במיוחד בין איש לאשה זה דבר נחמד ומאוד  ודיבור זה דבר שמקרב, 

   מכשול.ידי נמשך לזה ועלול לבוא לוהאדם  ,יפהערב ו

   :אומרת:( נד)עירובין  מסכת הגמרא ב

אמר רבי שמואל בר נחמני: מאי דכתיב "אילת אהבים ויעלת חן  ''

למה נמשלו דברי   -דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד" 

 תורה לאילת? 

לומר לך: מה אילה רחמה צר, וחביבה על בועלה כל שעה ושעה 

כשעה ראשונה, אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה 

 ושעה כשעה ראשונה. 

שמעלת חן על לומדיה. שכולם מנשאים אותו   -"ויעלת חן" 

 בשביל תורתו. 

 למה נמשלו דברי תורה כדד?   -"דדיה ירווך בכל עת" 

ל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי  מה דד זה כ

 . ''תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם 

כנגד  . כנגד המשיכה לאשההם נמשלים  שדברי תורה כתוב בספרים 

להימשך לדיבור עמה, נתן הקב''ה עריבות  איש כ"כ  גורם לש  ,חן האשה

   .27ללימוד '' תאווהשגורמים ללומד ''  ומתיקות בתורה,

 
 : , יא( דברים כו)בתורה כתוב  27

 ''.ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך'' 

 : שם()כתב האור החיים ו

תורה, גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה כאומרם ז"ל )ברכות ה' א( ואין טוב אלא ''

היו משתגעים ומתלהטים  ,שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה
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 :(פרק כב הלכה כא ) הלכות איסורי ביאהב כותב רמב"ם ה

וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו  ''

שמנהג    ,גורמין גדולים והם מעלות של עריות, ולא ישב בלא אשה

יפנה עצמו   ,גדולה מכל זאת אמרו .זה גורם לטהרה יתירה

שאין מחשבת  ,וירחיב דעתו בחכמה ,ומחשבתו לדברי תורה 

  עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר

אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה  ,)משלי ה, יט(

 ''. תשגה תמיד

 

כמו שהתורה   הרהורי עבירה, לו ים מי שאין לו דברי תורה ממילא נכנס 

:  רש"י מפרש , ו"והבור ריק אין בו מים": )בראשית לז, כד(אומרת אצל יוסף 

שלא מעסיק את  מי , כך במוח האדם, אבל נחשים ועקרבים יש בו"''

אוטומטית  הקדושה,  תורה מוחו ולא מוצא את סיפוקו בלימוד ה 

בו מחשבת  ת נכנסוקדושתו נאבדת,  משתלט עליו הטבע הבהמי,

   !עבירה

ם הם 'התורה', ומי שאין בו 'מים', אז בהכרח יהיה בו 'נחשים  המי 

 :זה או זה - מחשבת עוון. משהו אחד חייב שיהיה בבור וועקרבים' שז

יש את  ויגרמו לו סיפוק רוחני, אם אין את המים שירוו אותו גן עדן 

 בגיהנום.  ''יעקצו אותובסוף ''ש '',נחשים ועקרבים''ה

 

 
כי התורה כוללת כל הטובות  ,ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה ,אחריה

 ''.שבעולם

 את כל זה, ''נתן לך ה' אלוקיך''!כמו שאומרת התורה, 
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n 
 

מוגבלת של חן ואהבה, הבחירה שלך קיבלת כמות 
האם לתת את זה למצוות ת''ת או לעבירת קירבה 

 לנשים

נכון שפשטות    .על התורהרבותינו  מפרשים    ''אשת חילאת המזמור ''גם  

על   ים גם רומז הדברים , אבל אשהב שעוסקים משמעותם המילים 

 התורה.  

זה כנגד זה עשה האלוקים: ההנאה הטובה מהתורה,    יש כאן אותו רעיון:

 . ההנאה הרעה מהאשה מול

  א כל שכן לנשים שלו ,נמשך לנשים לפי טבעו הוא ש ,יש לאדם ניסיון 

נתן ה' את התורה, ורק על ידי התורה אפשר להתגבר   כנגד זהו ,28שלו

 :(:)לעל היצר הרע, כמו שלמדו אותנו חכמים במסכת קידושין 

ברוך הוא אמר להם לישראל: בני, בראתי יצר הרע  הקדוש ''

אין אתם   -ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה 

 ''. נמסרים בידו 

  ,ירבה שיחה עם האשה אדםאחרי המעשים נמשכים הלבבות, כש 

  לא ימצא את סיפוקו בתורה הוא  ,קדושתו נהרסת  ,הלב נמשך לזה

רגיש את המתיקות  ילא    הוא,  ברוך  הקדוששנתן לנו    הקדושה והרוחנית 

 ! , ואחריתו מי ישורנובלימוד

 
 : )משלי ט, יז(כמו שכתוב בפסוק  28

 ''.גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעםמים ''
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 עוד נקודה שצריך לזכור:   

כוחות נפשיים, ויש לו את הבחירה היכן  של    מוגבלת האדם קיבל כמות  

יעזוב את הלימוד  הוא    , נשיםלהשקיע אותם בבחר  י . אם  להשקיע אותם

 ! ד"תמ  טלבוי

 מזהירה אותו: על זה באה המשנה ו 

 ". לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום גורם רעה " 

n 
 

 24/7לאדם  נההמתיקות של התורה זמי

  ? צריך לדעת שאצל יהודי אין דבר כזה בזבוז זמן "מה עושים היום

 !! תורה אתה מצווה ללמודזמן? ך יש ל ,"... משעמם לי

"יפה שעה אחת של   :שבהמשך כתוב  ,כל דקת חיים היא  דבר כ"כ יקר

מה שאפשר  - "באה םעולהמכל חיי  בעולם הזה תורה ומעשים טובים

 . בעולם הזה הוא אדיר מאוד מאוד  לזכות בדקה אחת

 

n 
 

 

על עוד קצת חיי    כוחלמה חולה סופני נלחם במלוא ה
 שעה ואילו אדם צעיר מאבד את זה בקלילות  
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אמצים  יש דבר לא מובן: חולה סופני או חולה בטיפול נמרץ, עושים מ

להאריך לו עוד כמה דקות של חיים, עוד כמה שעות וימים,   רבים כדי

אדם צעיר יש  ... ואילו עושים ניתוחים כדי שיוכל להזיז קצת יד או רגל

מרשה לעצמו  הוא ושלם,  הוא בריאשזמן ה, אבל כל את האוצר הז לו 

 .. הזמן והכל בסדר.לבזבז את 

נזכרים   ... פתאום זקן... או פצוע  או חולה סופני ר''ל... שהוא נהיה כ

מה ההיגיון בזה? כל דקה   - טיפולים מורכביםלעשות כאלה ניתוחים ו 

א  חזור, אנחנו נמצאים פה בעוה"ז שהותמאוד שלא    היקר  היאשל חיים  

  או להפסיד נצח! או להרוויח נצחויכולים  ,זמני וקצר

 

n 
 

 

 

  לו היו נותנים לכל המתים בבית הקברות לחזור לחיים
 ... שעה אחתלעוד 

 : היה צדיק אחד שהמשיל משל

  כמה שעות רשות שנותנים להם    ,מכריזים בשמיםאחד  בית קברות  על   

כל   ,כולםו נפתחים,, ופתאום נפוצה שמועה, שהקברים לחזור לעוה"ז

 ! הלתחייקברות קם הבית   -  הילדים והנכדים מחכים להם בהתרגשות
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. הנכדה פתאום  לרוץ.. ורואים אותם מתחילים  ה לתחייהם קמים  אבל,

"שלום, שלום"   :והוא אומר לה  ,"!! "סבא : קולטת את סבא ואומרת

 במהירות...   וממשיך ללכת

את   והיית מערבב ,יושביםזוכר איך היינו לא אתה  !!רגע''  היא זועקת:

   ... מפטפטיםוהיינו   ,עם קצף  והיה יוצא לנו קפה ,הקפה עם הסוכר

ם ספרים  י הוא לא מתייחס והולך, כולם רצים לבית המדרש ופותח

כולם מנסים לחטוף נכנסו דרך החלונות, בדלת הכניסה, לחץ  ומתוך

 קודש... גמרות, משניות... העיקר להשיג איזה ספר 

 

פתחו   האחרונים שהגיעוו, לא נשאר לכולם, נגמרו הספריםאח"כ 

 תהילים...  

  הלתחיי קמים המתים אם היו  , את מה שהיה קורה כך תיאר הצדיק

מה    ,בעוה"ב את האמת  הבינואחרי ש ,  חייםנותנים להם שעה אחת של  ו

 ... כל רגע של חיים בעוה"ז המשמעות של



123 
 

 .. הכל נראה אחרת.  כשמרגישים זאת,

 

 

 

 

 חטוף ואכול! חטוף ואכול!!! 

ו את  נלהגיד ל ,אז במקום שנראה מחזה מפחיד שמת קם מהקבר

 המסר שהוא כבר יודע... 

 

וכך לימד האמורא שמואל   ,סיניב קיבלו את המסר הזה ממשה חז"ל 

 :(.עירובין נד)את תלמידו רב יהודה 
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חטוף ואכול חטוף    ]חריף[!  אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא''

 .  ''ואישתי, דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי

ה  נמ -שתי חטוף ואכול חטוף ו :העולם הזה דומה לבית חתונות

תתפוס   ...הולכים  ...גמרנו ...וזהו ... מנה אחרונה...ומנה שניה ...ראשונה

   !!!נגמרהכל כי אח"כ  ,כל רגע שאתה חי
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דקות בלבד לקחת מה שרוצים מבית   5זכות של 
 האוצרות של המלך

מי    - מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" : '' (.)עבודה זרה גאומרים חז"ל 

 יקבל בעולם הנצחי.  ,שטרח בעוה"ז
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עשה משהו טוב  בפרס, על שאחד שזכה ל המשיל זאת, החפץ חיים

 ! המלךאוצרות ונתנו לו כמה דקות בבית  ,למלך

עשיר  הוא יכול להיות  שנה    70  ...אח"כ אבל    ות,דק   5... רק  ות דק  5  ויש ל

   !!!לתפוס שיתחיל  ... רקמה שהוא רוצה  כל ולקנות ,גדול

 

 

 

  ''...פה דק'? משעמם 5לו: '' ויגידו אליו יהיו כאלה שיכנסו האם יתכן ש

את  תרים לה  וכי ''... אני רוצה לדבר איתך'' :או פתאום אשתו תגיד לו

 דק' קבלת...   5 !טלפון? ה

 , נתייחס אליהם קצת יותר ברצינות!!!! שנדע את משמעות החייםכ
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 באתר 'בינינו' 31-11שיעור 

 
 משנה ו 

 
ן ְפַרְחָיה ְוִנַתאי ָהַאְרֵבִלי ִקְבלּו '' ַע בֶּ ְיהֹוׁשֻׁ

ן ְפַרְחָיה אֹוֵמר: ֲעֵשה ְלָך  ַע בֶּ ם. ְיהֹוׁשֻׁ ֵמהֶּ
ת ָכל ָהָאָדם ַרב, ּוְקֵנה ְלָך  ֱהֵוי ָדן אֶּ ָחֵבר, וֶּ

 ''ְלַכף ְזכּות
 

 בלי לדון לכף זכות לעולם לא יוכל למצוא רב וחבר

אדם צריך  וכדי להתמודד,  ,ומלחמה מול היצר רצופי ניסיונות,החיים 

 שיהיה לו רב וחבר.  

  ,כי ימצא בכל אחד פגמים  ,אם לא ידון לכף זכות לא ימצא אותם ,אבל

 ! רק הקב"ה מושלם !גם ברב ובחבר 

למצוא פגמים בכל   , אפשרלא בעיה ופגמים בשני, זמי שרוצה לראות 

היה לך אפשרות  ואז ת ,דון לכף זכותלכן מלמדת המשנה, לאחד. 

 וכך תצליח.    ,למצוא את הרב והחבר
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  , תמיד יראה את הטוב ,אדם שמתרגל לראות את חצי הכוס המלאה

 יראה תמיד את הרע.    ,ואם יראה את חצי כוס הריקה
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נורא ביותר   ההיהמצב בתקופה זו של משנתנו 
 מהצרות שעשו הצדוקים 

ר' יהושע בן פרחיה, שלימד את משנתנו יחד עם נתאי הארבלי, חי  

 ! הגיע לשיאעם הצדוקים  המאבק בה    ,בתקופה

שהיה   - ינאי המלך - החשמונאים צאצאי שאחד מ , עד כדי כך 

  .)קידושין סו.( הרג את כל חכמי ישראלטבח ו מהצדוקים,  
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 חייםב רהצלחתם של שני גדולי הדור להישא 

  -  שמעון בן שטח - ועוד תנא ,ח למצריםוברהצליח ליהושע בן פרחיה 

 מהטבח הנורא. גם הוא ניצל 

והיא   ,תה אחותו של שמעון בן שטחיהי  ,איך הוא ניצל? אשתו של ינאי 

 .מז.( סוטה)ת שמעון בן שטח החביאה א

  

, וכבר לא היה  והיא הצליחה לעשות שלום בין אחיה לבעלה ,עבר זמן

רצה לקרוא לר' יהושע שיחזור   שמעון בן שטח. סכנה לחכמים

 שיבוא לירושלים.  שלח לו מכתבולכן  ,ממצרים
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 זו"  יה"כמה נאה אכסני 

, שצריך ללמוד  קרה דבר נורא ,ובדרך כשחזר אכן הוא הסכים לחזור,

 ממנו מוסר השכל גדול. 

 . קבלו אותם יפהו, הבאכסנייהתארחו הם   

אמר לתלמידים שהיו   ,ההאכסניילבעל  רצה להודותש  ,ר' יהושע 

אליו  שהתנהגו  -, וכוונתו הייתה לומר זו" האכסניי"כמה נאה  :סביבו

 . , ומקום האכסנייה יפה ומסודר הייתה מעולה  וההכנסת אורחים ,יפה

 

אכסנייה, שהיא  על בעלת השחשב שר' יהושע דיבר  ,היה לו תלמיד

מו  שמח ישהתלמיד הזה הוא יש''ו הנוצרי מובא, )בסנהדרין קז: נאה 

 ,זו יפה השאכסנייאיך אתה אומר  ,רבי :אמר לו בשקט ולכן  .(29זכרו ו

 
 קטע זה הושמט בדפוסים רבים על ידי הצנזורה. 29
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כמו   –  העיניים מעידות על כל האשהו, 30עיניה טרוטות )לא יפות  הרי 

 ?!(31תענית כד. שכתוב ב

 ?? חושב? שאתהזה מה   !רשע   :ר' יהושעאמר לו 

   בכך אתה עסוק???

 

 
כל כך כעס על שאחד  ,)סו:(נדרים מסכת ב מו שמספרת הגמרא כ ,'טרוטות' הכוונה שהן לא יפות 30

עד שתראי שלי,  שאני לא רוצה שתהני משום דבר    ,אמר לה: אני עושה נדרד שע  כיעורה של אשתו,  

משהו יפה שבך לר' ישמעאל בנו של ר' יוסי )שהייתה כ"כ מכוערת(. באו לר' ישמעאל, ושאלו אותו 

 ומכוער!מה עושים? אמר להם שמא ראשה נאה? אמרו לו לא, הוא סגלגל 

 יש לה קשרים(. וזה בזה, ? אמרו: דומה לאניצי פשתן )נפוץ וכרוך ''שמא שערה נאה'' :שאל אותם 

 . אמרו לו טרוטות הן )עגולות, מכוערות( ''שמא עיניה נאות?''

 ''שמא אוזניה נאות?'', לכן המשיך ואמר: א דאורייתוזה איסור נדר, הוא ניסה למצוא פתח כי הבעל 

 )שמנות(.  ''כפולות הן''אמרו לו: 

 ום(.)מכווץ, סת ''בלום''אמר להם: שמא חוטמה נאה? אמרו לו: 

 .''עבות הן''אמרו לו:  ''שמא שפתותיה נאות?'' :שאלם 

 )קצר(.  ''שקוט הוא ''אמרו לו:  ''שמא צווארה נאה?''אמר:  

 )נפוח(.  ''צבה''אמרו לו:  ''שמא כריסה נאה?''אמר להם: 

 .''רחבות כשל אווזה''אמרו לו:  ''שמא רגליה נאות?''שאל: 

 . ''לכלוכית שמה''אמרו לו:  ''שמה נאה?שמא '' :אמרואז הגיע למבוי סתום  

 והתיר לאשה את הנדר. !''זה יפה לה  ! יפה, קוראים לה לכלוכית!!! זה בדיוק מתאים לה''אמר להם:  
 זה מעיד על כל העם... ,שהמנהיגים הם 'עיני העדה', ואם הם לא בסדר ,שם אומרת רא הגמ 31
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 . הוציא שופר ונידה אותו

 

קין בידו לעשות  יאין מספ -המחטיא את הרבים 
 תשובה 

לא הסכים  רבי יהושע  ו  ,לחזור שיתיר לו את הנידויהתלמיד  אח"כ ניסה  

 לקבל אותו. 

החליט  ר' יהושע  ו  ,ר' יהושע קרא ק"שהתלמיד הגיע, בשעה שיום אחד  

  ,וסימן לו שימתין רגע כי הוא בק"ש ולא יכול לדבר ,באותו יום ולקבל

 דוחה אותו. הוא שעוד פעם   חשבהתלמיד  אבל 

 ! אין לי תקווה! זהו ,אם ככה בליבו, אמר

 עבודה זרה, והחטיא גם אחרים לכך. ומרד לעבוד   ,התייאש 

למדתי  כך  :התלמיד  אמר לואז ו ,בהמשך ניסה ר' יהושע להחזיר אותו

לקמן )בידו לעשות תשובה"    קיםימספ "כל המחטיא את הרבים אין    :ממך

 .(, משנה יחפרק ה

תי והחטאתי את  אני כבר חטא ,ואמר , הבין שכבר מאוחר מדיהתלמיד 

ובלי שיספיקו בידי אין  , לעשות תשובה יקין בידיוכבר אין מספ  ,הרבים

 . אם ה' לא יעזור לו לחזור בתשובה,  אדם לא יצליח  הרילי סיכוי, ש

, וזה  לעצמו חוטא - אדם שחוטא :זה דבר נורא שאנחנו צריכים לזכור

 על כך בתשובה  רגרוע מאוד, אבל אפשר לחזו

שלא  , כדי  משמים  ולא יעזרו לו  ,אין לו תקנהאת אחרים,  מחטיא  אבל ה

 .)יומא פז.( םבגיהינוותלמידיו  ן עדןיהיה הוא בג
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רק מי שיעשה את המקסימום שהוא יכול לעשות  
 יצליח לנצח את היצר הרע

רק  וממילא    האדם,אומרת שהיצר הרע יותר חזק מ  ,)נב:(  בסוכההגמרא  

 שאלמלא'' ,(קידושין ל:)עיין בגמ' ] לנצח את היצר וזרולעהקב"ה יכול 

 . [הקב''ה עוזרו לו אינו יכול לו''

מדייק מדברי חז''ל במקום אחר, שהעזרה משמים ניתנת  הגאון מוילנא  

לא יעשה את   ם אדם וא  ,רק למי שעושה את המקסימום מבחינתו

   לו. הקב"ה לא יעזור, המקסימום

אין לו סיכוי   מבחינתו,אם אדם לא יעשה את המקסימום לאור זאת, 

 . , כיון שאז, אין לו סייעתא דשמיא להצליח

 , שכתוב שם:  , י(דברים כא ) ודבר זה רמוז בתחילת פרשת כי תצא

 ''. יך בידךק כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אל''

וידוע שהתורה רמזה בפס' זה על מלחמת היצר, ומוכח שרק אחרי  

ונתנו ה'  ''- מה שאתה יכול, תזכה לכל שאתה תצא למלחמה ותעשה 

 . , והיינו הסייעתא דשמיא לנצח את היצר יך בידך''קאל

רק אם הוא   -, ש'הקם תקים עימו'  )פר' כי תצא כב, ד(וכעין זאת, כתב הח''ח  

 לעזור לו, וכך גם נוהג הקב''ה... עוזר לעצמו, יש לך מצווה 
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הסיכוי של המחטיא את הרבים לשרוד ולהגיע לחיי  
 העוה''ב הם קטנים ביותר 

שלא עשה את המקסימום  הוא יותר גרוע ממי    , מי שהחטיא את הרבים

לעשות תשובה, אלא  לו ון שכביכול ה' לא רק שלא עוזר וכי – שלו

 מצבו קשה מאוד.    לכןמפריע לו בכך, ו

 

 העצה היחידה בשבילו היא לעסוק בזיכוי הרבים 

לכן, אדם שהחטיא את הרבים, כדאי לו, שלא רק יפסיק את מעשיו  

הרעים, אלא יתחיל לעסוק בזיכוי הרבים, ואז תהיה לו סייעתא דשמיא  

 .32מול היצר הרע 

 

 

קומות עם המכשולים  המי יצליח לעבור את כל 
 המאה?ולהגיע לקומה 

  ישא את בתוי  המאה,שמי שיצליח להגיע לקומה    שהבטיח,ך  למשל למ

 .  הרבה ניסו ונפלוכיון שהמלך הניח מכשולות בדרך,  ויקבל אוצר. 

שאדם לא יכול   ,לא יכול להיות שהמלך יגיד משהו : שאמר אדם היה 

.  ''יעשה את המקסימום ''אני אעשה  , אמרלעשותו, לכן ולא מסוגל 

  ,השלושים ושתים היה לקומה המנסים עד אז,המקסימום שהגיעו 

  : לעצמו  ואמר ...לו הכוחות ונגמר ...היה סחוט כולוזו, קומה וכשהגיע ל

התאמץ והתאמץ בלי   ל זאתאבל בכ '' אין סיכוי!!!  הקומה המאה עד ''

 
 : (ד' אות טז)י תשובה ראיה ליסוד זה, הם דברי רבינו יונה בשער 32

''עתה נדבר על מי שיש בידו עוון חלול השם שלא יתכפר עונו בייסורים. והנה הקדמנו, כי 

 .יש לו רפואות תעלה, אם יקדש את השם יתברך תמיד''
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  השלושים ושלש, שלושים וארבע,הגיע לקומה  הצליח ל הוא    להתייאש,

הקומה  תה שם מעלית שלקחה אותו עד יהי  השלושים וחמשובקומה 

 !!! המאה

 

 

 

 

כמו חוד של מחט שחודר עד הסוף ככה תעשה גם  
 תשקיע בעבודת ה' עד הסוף! -אתה 

אדם צריך לעשות את המקסימום שלו,  במלחמת היצר, אותו דבר

את התגשמות דברי  ואז תראה  ,תקבל את המעלית הזאת - עשית?

 : (רבה פרשה השיר השירים )אומרים ש חז''ל
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פתחו לי פתח אחד של   ,בני :אמר הקדוש ברוך הוא לישראל ''

שיהיו עגלות   ,ואני פותח לכם פתחים ,תשובה כחודה של מחט

   ''וקרניות נכנסות בו 

תן את   !עד הסוף תעשה חור , אבלמחטהחור יכול להיות קטן כ

   !אז הקב"ה יעשה את השארו !המקסימום שלך

 

'המעלית לקומה מאה' לא הייתה רק  בקריעת ים סוף 
 משל אלא מציאות ממשית 

ועם ישראל שאלו ללכת לים,  אמר  הקב"ה    ,כך היה גם בקריעת ים סוף

"אני לא עושה   :אמרנחשון בן עמינדב  ''!איך נלך? את עצמם: ''

ורק    ! ונכנס למים  -   סימן שה' יודע מה הוא אומר,  אם ה' אמר  ! חשבונות"

 . נקרע הים  -היכולת לקצה גבול כשהגיע 

 

 מידות טובות מושרשות בגנים 

  לכאורה קשה:  ,יהודה לקדשו" ה היית: ")תהילים קיד, ב(דוד המלך אומר 

 לשון נקבה?  ביתה"  י "הכתוב עליו  למה  ו ,יהודה זה זכר

קפץ למים  ו התשובה היא, שנחשון בן עמינדב שהיה משבט יהודה,

 . מתמר קיבל זאת במסירות נפש  

וממנה למדו   , את יהודהלא לבייש העיקר  ,הסכימה להישרףתמר  

  :(.)בבא מציעא נטחכמים 

לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו  עצמו ל פינוח לו לאדם שי"

   ברבים" 
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, 33יחד עם עובריה  ,שהסכימה להישרף בכך ה לה מסירות נפשתי יה 

 ואחר כך יהודה נשא אותה ויצא מהם נחשון בן עמינדב. 

 

 

לשמוע   ,נפשהמסירות  כוח  ליהודה את  היה ,המסירות של תמר זכותב

 ! למיםה' ולקפוץ  לציווי

 יהודה לקדשו! ''הייתה''   לכן כתוב 

 את השפעת האם על בנה, אפילו לפני לידתו!  מדהים לראות

 

 
 כך אמרו חז''ל שם:  33

''אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון 

ר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו חסידא, ואמרי לה אמ

 לכבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים,

מנא לן דין זה, ממה שמצינו במעשה יהודה ותמר, שנבעלה ליהודה ללא שהכירה, 

ולכשנתעברה ממנו נחשדה בזנות, ואף על פי שיכלה לומר ליהודה "ממך נתעברתי" 

 די שלא לביישו, ומסרה את נפשה על כך''.נמנעה מלומר כן, כ
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 "עשה לך רב" 
 

אע''פ שתכניס לביתך הרבה רבנים, תמליך עליך רב  
 אחד בלבד

מבאר, מדוע כעת מצווה המשנה:   'שמואלמדרש ' ה - "עשה לך רב"

 ''עשה לך רב''?  

  ,בלבול רלהיווצ, יכול בית ועד לחכמים"'יהי ביתך '  שאחרי שלמדנו

דעה אחרת, לכן  יש ולכל אחד  ,סביבו שיראה האדם הרבה רבנים 

הנהגתך המעשית  לביתך את כולם,  ב  שתכניסשאע''פ    מצווה המשנה,

 . שאותו תשאל  בלבד שיהיה לך רב אחד  צריך

 

n 
 

 

 למה צריך רב?

 למה צריך רב? ? דעילמה שהאדם עצמו לא י

  - , כלומר משה קיבל תורה מסיני -בתחילת המסכת  כמו שאמרנו

וכל אחד יעשה "פירושים שלא    ,אם תעשה פירושים לעצמך  !מהשמים

ת  ימציא לעצמו תורה חדשה כפי נטי הוא עלול לה,  שמעתם אוזן מסיני"

 ליבו. 

ולרב   לפניו, זה היה רברב וגם ל שיהיה מעליך, שאתה עושה רבברגע 

   !עד משה רבינו עצומה שמגיעה אתה מחובר לשרשרת  ...הזה היה רב 
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 צריך דווקא רב חי ונושם! 

וכי  ,  )והיום גם יש תוכנות חיפוש בספרים...(  יש ספרים  יאמר האדם: הרי

 אסתדר עם הספרים!  ? קרא לבדנ זה

 ! מספיק לאאבל זה 

שחולה לא יכול  מווהרב זה כמו הרופא, כ ,כמו תרופות הםהספרים 

, כך אי אפשר להסתדר עם ספרים לבד, הספרים  לקחת תרופות לבד

לא מכסים כל נקודה וכל סיטואציה, מלבד העובדה שלפעמים אדם  

 לא מקבל בהירות מספיקה מעיון בספר.  

להיות מחוברים לשרשרת שמגיעה עד משה בסיני חייבים רב חי   כדי 

 !ונושם

 

 

 

 

 

 

תן למחשב לפתור לזוג בעיה בשלום בית... רק תסבך  
 אותם יותר...

זוג נשוי שיש להם  , שיש דברים שרק רב ממש יכול לעשות, כגון בפרט

   !!! הם שואלים את הרב  ,שיהיהכל ויכוח    !אף פעם אין להם מריבות  ,רב
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 ור ע''י ספרים או מנוע חיפוש במחשב... תלא דבר שאפשר לפ זה 

 

 

 

 

 

 

'למד' אפשר גם מספרים, אבל 'עשה לך' זה רק רב 
 ממש

לא כתוב 'למד' מהרב, אלא: 'עשה' לך רב, והיינו שתעשה אותו לרב  

מספרים אפשר ללמוד, אבל 'עשה לך רב' זה משהו הרבה    .ענייניך בכל  

 מעבר לתשובה ספציפית לבעיה הלכתית, לכן צריך רב ממש וכנ''ל. 
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 'לטובתך'! -'עשה לך רב', 'וקנה לך חבר', 'לך' 

 . לטובתךלך שזה  ומרבא ל שזה מבואר  בספרים "?  לךמה זה "עשה 

רש"י שכל מקום שכתוב  מבאר , ו"לך לך" כתוב: הם אבינואצל אבר

 "לך" זה לטובתך.  

אתה    ,בר"ח"קנה לך    שהמשנה מלמדת:  באותה צורה יש לבאר את מה

חושב שאתה משלם כשאתה קונה את החבר? אתה מרוויח ולא  

   !זה עסק שווה! מפסיד 

 ! אתה מרוויח מזה !''לך''אם עשית לך רב וקנית לך חבר זה 

 

 

שדוד המלך    צג:(,  סנהדרין) בגמרא  אדם גדול צריך לעשות לו רב. כתוב  גם  

שדוד  , )ד.(ברכות מסכת ב  מבוארובכל זאת  ,"הלכה כמותו בכל מקום"

  . "כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי" : המלך אמר על עצמו

והוא לא התבייש   ,וקטן ממנו ,34אשתו מיכל מפיבושת היה אחיין של 

 לקראו "רבי". 

n 
 

 שהרי דוד התחתן עם מיכל שהייתה אחותו של יהונתן, ומפיבושת בנו של יהונתן היה. 34
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 תלמיד"למה לא כתוב: "עשה לך 

?  ''עשה לך רב כתוב: ''למה    ,"עשה לך תלמיד"  : לא כתוב   מדוע  : יש לעיין

הרבה למדתי  : "ז.( ותענית י. מכות)גם תלמיד נחוץ להבנת התורה, הרי 

 "  35?! ומתלמידי יותר מכולם, ימרבותייותר   ומחברי י מרבותי

 

 

 

 

 

 

 לא ראוי לקנות תלמידים בכסף...

  צריך לדעת, אבל ,''יותר מכולם תלמידיומ'' ,: אכןעל כך היא  תשובהה

ה בלימוד שזה יכול  ים כל הכבוד לעליעים בכסף, זה לא עושאת ש

 ! לעשות לך, אעפ''כ אין ראוי לקנות תלמידים

 
אגב, יש רמז יפה באות ל' שהרי: "הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחברי יותר מהם, ומתלמידי יותר   35

מכולם". האות ל' המרמזת על הלימוד, בספר תורה היא כתובה עם קו למעלה קטן יותר, קו הצידה 

ורה, למדתי ת  -הקו שלמעלה    -ארוך יותר והקו הכי ארוך זה הקו כלפי למטה. וזה מרמז, שמרבותיי  

יותר מהם, לכן הקו באות ל המאוזן יותר ארוך מהעליון, ומתלמידי שהוא הקו שיורד למטה   -מחברי

 יותר מכולם.  -שהוא הכי ארוך 

 עוד אפשר ללמוד מכך, שהלימוד חייב להיות בסדר הזה! 

 אין למהר ללמד תלמידים לפני שלמד מהרב, ולמד הרבה עם חבריו...
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 ! תלמידים לא קונים אבל ,זה טוב ,אם יבואו מעצמם 

 ! תלמידים לבוא  בשכנוע טעםאין  

 ! פסול  דבר זה 

    חריו!מי שראוי לכך, התלמידים רודפים א
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שהגביר יביא את הכסף לכולל, ולא שהראש כולל ילך 
 ף...ולאס

אמנם אם גביר לוקח בכסף ראש כולל, או ראש ישיבה, שילמד  

לקנות בכסף תלמידים    ילך . אבל שהאדם עצמו  36תלמידים זה דבר יפה 

 וה פסולה ומכוערת. וגא וכדי להיות ראש ישיבה, ז

 

 

 
למה לא כתוב "וקנה לך רב"? אלא מכאן שרב שקונים בכסף לא שווה הרבה...  -יש אומרים  36

אמנם צריך לדעת, שגם רב לא 'קונים' אותו, אלא אם היה יכול, היה בא ללמד בחינם, רק ההכרח 

 לא יגונה, שצריך להיות בישוב הדעת כשמלמד, ולכן זה בסדר שגביר לוקח רב לראש כולל וכדומה. 

יש מעלה ברב עשיר, שלא צריך להחניף לבני אדם, ובאמת מחליט לבוא ללמד לש''ש, ואז  אכן,

 ודאי שאין פסול לשלם לו בבחינת )יומא יח, א(: ''גדלהו משל אחיו'', כמו שנאמר על הכהן הגדול.
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''והעמידו תלמידים הרבה'', הכוונה למי   (במשנה א )מה שכתוב לעיל 

  ם שכבר 'רב', יש לו להשקיע בהרבה תלמידים, ושלא ישקיע רק באיכות

 מקצת תלמידים. של 

n 
 

איזה דברים צריך לשאול את הרב? האם כל דבר 
 ודבר?!

 

האם    גם שאלות כמו:האם כל דבר צריך לשאול את הרב?    ים:אלויש ש

 צריך לשאול אותו? את זה גם  , לצבוע את הקיר בבית בכחול או בוורוד

,  צריך לשאול רב יש פיקוח נפשבאופן ש עוד צריך להבין, האם גם 

 ? יכול למות בינתייםהחולה   ,את הרבנשאל עד שלמרות שיתכן ש 
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צון השם' צריך 'מהו ר - רק שאלות שקשורות ל
 לשאול את הרב

 . ט"ז  התשובה לכך כתובה במשנה

 ! כתוב: "עשה לך רב והסתלק מהספק" שם  

 . תשאל רב שיודע מהו רצון ה'  -רצון ה'  מהאם יש לך ספיקות  

צריך לשאול, ולא  או בעבודת ה', שאלה שקשורה להכרעה בתורהרק 

אלא אם כן יש לכך השלכה על עבודת   צריך לשאול על צבע הקיר...

 השם או על שלום בית. 

 

 

כשיש ספק האם זה דבר שצריך לשאול או לא, עדיף 
 כן לשאול

אם ישאל  ש וןוכי .עדיף לשאול ,מי שלא יודע או שיש לו ספקאמנם, 

  - ריך לשאול שאלות טיפשיות לא יקרה כלום, אבל אם לא ישאל כשצ

 ודאי יטעה.  

פעם אחת   ל להיכשמאשר  ,שאלות טיפשיות 1000עדיף לשאול 

 ! באיסור 

מוטב שיהיה שוטה כל ימיו ולא '' :)עדויות ה, ו(כגון זה נאמר במשנה על  

 '' יהיה רשע שעה אחת לפני המקום!
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צריך לקבל מהרב תשובות ברורות ומדויקות, החיים  
 הם לא משחק!

 במשנה טז' כתוב:  

ואל תרבה   , והסתלק מן הספק , עשה לך רב :רבן גמליאל אומר ''

 ''. לעשר אומדות 

ששם צריך לעשר   משנה השוותה את עשיית הרב להלכות מעשר,ה 

  אין לעשות ''בערך'',, הקשורות לחייםבשאלות בצורה מדויקת, וגם 

 . '' בכל דבר  המדויקמה המינון '' :את הרב בדיוק  לשאול אלא יש

שהוא  ,רופא הגוף, כך צריך לשאול את הרבאת  מו ששואליםבדיוק כ 

 ! נשמההרופא 

 

כך התשובה  והרב צריך להכיר אישית את השואל, 
 תתאים בדיוק לשואל

שמכיר את האדם   רב כזה', הכוונה ל רב'עשה לך חשוב לדעת ש 

ויודע לענות כהלכה את   ייעתא דשמיא,מקבל ס, ואז והמשפחה

 אדם. אותו התשובה הנכונה והטובה ל

n 
 

 

 לא אמורים להגיע לשאלות של פיקו''נ בשעת מעשה 
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 : (סעיף ב )או''ח סי' שכחלגבי שאלות של פיקו''נ כתוב בשו''ע 

מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת; והזריז,  ''

 '' דמים הרי זה משובח; והשואל, הרי זה שופך  

 :ס''ק ו()מבאר המשנה ברורה 

י  אותו האיש שהוא מתחסד וירא לחלל שבת בחולה כזה כ  ,פי'''

שבעוד שהוא הולך לשאול   ,הרי הוא שופך דמים ,ע"י מורה אם

והרי הכתוב אומר לא תעמוד   , ויוכל להסתכן , החולה יותר שייחל

פי' משום שהתלמיד    ,הנשאל הרי זה מגונה  ,ובירושלמי איתא  .וגו'

כדי שידעו כל העם   ,רקא לכלי היה לו לדרוש בפ ,חכם במקומו

 ''. ולא יצטרכו לשאלו 

 

n 
 

ה'עשה לך רב' של משנתינו מדבר על עניין הלימוד, 
 שילמד מרב

על דרך   הציווי הוא'עשה לך רב' הוא אחר לגמרי, כי במשנה ו' הציווי 

 . בין יותר טובישמע ו יכדי ש ילמד מרב, אלא - שלא ילמד לבד  ,הלימוד
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 ''וקנה לך חבר'' 
 

 למה המשנה אמרה שיקנה רק חבר אחד?

הציווי 'עשה לך רב', ולא 'רבנים', מובן, כדי שלא יתבלבל  יש לעיין, 

', צריך עיון, הרי מטבע האדם  חבראבל הציווי 'וקנה לך מכמה שיטות, 

ביותר מחבר אחד, אם כן, מדוע לא כתוב במשנה ''וקנה  שיש לו צורך 

     לך חברים''?

 

 

 חבר אמיתי זה דבר מיוחד לחבר אחד ויחיד 

 כגון, רבים תחומיםחברים זה דבר טוב בהתשובה היא, שהרבה 

 שצריך את הרבים.  ,יםאירועלשמחה וכל מיני 

שחפץ    ,ידיד אמת  ,שיהיה חבר אמיתי  על כך  אבל כאן המשנה מדברת 

שיכול להגיד לו את   ,בדבר" התלוי  אינה "אהבה ש - בטובתו של השני 

בכל    אתוויכול להיות בטוח שישמור עליהם, יכול להתייעץ    ,הסודות שלו

  כי  ,לעזור יכוללא תמיד אח , ח"ומצב של מחלה או צרות בדבר, 

,  תמיד יהיה קרוב המיוחד חבר ה וכדומה, ואילו רחוק  הוא גר לפעמים 

 וכזה חבר ממליצה המשנה לקנות. 

האחד השני    לייפואם  כי    -   כתוב: טובים השניים מן האחד  י(-)ד, ט  בקהלת 

רק בחבר אחד יחיד ומיוחד, לא בקבוצת   קייםדבר זה  יקים אותו.

 ! חברים
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צריך חבר עם שאיפה רוחנית משותפת, ואשרי מי  
 שימצא כזה חבר! 

  היא,  שהכוונה ,"תלויה בדבראהבה שלא "באר את המושג הרמב"ם מ

מבוססת על  שאינה  ,מטרה אחתלשיש לשני אנשים שאיפה רוחנית 

להשיג את המטרה המשותפת  לו  שיעזור    ,צריך חבראדם    .משהו גשמי 

לעליה ברוחניות, שבזה התועלת היא 'אין סופית' ולא  של שניהם

יו  אשרומי שיימצא חבר כזה,  כל דבר ארצי, גשמי וחולף.מו מוגבלת כ

 ואשרי חלקו! 

   לקנות!אפילו שווה ש ,המשנה אומרתעל חבר כזה  

 להתעלות ביחד. שיהיה לך עם מי כדי  ,את הז תשקיע בשותפות

n 
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 גם זוג נשוי צריך מטרה רוחנית משותפת!

לדוגמא,  מרוויח, מה אני ו מה אני נותן  - לזוג נשוי יש שאיפה גשמית 

צריך לשאוף  הוא, ש העיקר. אבל וכו'  נותן כסףומקבל אוכל, הבעל 

שהשכינה שורה  להקים בית    -  רוחניות על  שהקשר יהיה מבוסס הרבה  

שיאירו את  , להקים דורות ישרים, בנים ביחד ברוחניות  ולהתעלות ,בו

 ! זה קשר עולם -  ובמעשים טובים תורהב  העולם

, יש זוגות שאמנם הם נשואים, אבל כל אחד בעצם חי לבד,  לצערנו

 פש כל הזמן רק את טובתו האישית. ומח

 

n 
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 קניית חבר לא חייבת להיות דווקא בכסף מזומן 

 

 כתב:  ' פניני אבותספר 'ב

 קונים בכסף.   -חבר 

 מקבלים חינם )'שנאת חינם'(.  -שונא 

 

  גם  מתקיימתאלא  - כסףבלאו דווקא  היא , "קניה" של חבר ,אמנם

)המוכר במכולת   יחס טובונותן לו כשאחד מחייך לשני, שואל בשלומו, 

  שאומר יפה 'בוקר טוב' הוא 'קונה אותנו' חינם... 

לפעמים עושה את   ,מתוכו' מזויף'הוא שניכר ש  ,אמנם חיוך בתחפושת

  לקנות כדי    ת אמיתיהפעולה ההפוכה, לכן צריך להקרין שמחה ואהבה  

 . (את החבר
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n 
 

 

שמקיימים 'ואהבת  ,םהקב''ה מתחבר לחברים אמיתיי
   במלוא המסירותלרעך כמוך' 

 קכה(-  )עמ' קכד, שהובא בספר 'יחל ישראל  ישנו מעשה על חברות אמיתית

מדי פעם    .אלכסנדריה מ אחד ממצרים והשני    ,שני חברים היו סוחרים   -

גדולה   אהבתם הייתה .איש את רעהו היו מארחים הם  ,כשהיה יריד

 ומיוחדת מאוד. 

''לך  ,ואשתו אמרה לו ,אחד מהם ירד מנכסיו והגיע לפת לחם קרה ש

  והגיע לעיר  , יצא לדרך הוא . ך''מאלכסנדריה והוא יעזור ללחברך 

 ,ולחבר כשכולו מותש ורעב, ואז אמר לעצמו, שלא כדאי שייכנס כך 

 יבוא כשהוא רענן.ו ,ישן באיזו חורבהכדאי שי אלא
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 ... ביניהם  כדי לחלק את השללשני שודדים לחורבה בלילה הגיעו 

 

 תוך כדי החלוקה התפתחה מריבה שהובילה לרצח.  ו

 

 

 הרוצח. הוא    ,שן בחורבההיש  לכן סברו,ו  ,הרוצח  מי  ההמשטרה לא ידע 

הודה  ש עד , כוח לעמוד בלחץלא היה לו  , המשטרה לחצה עליו שיודה

 ברצח.  

שם   חברו שהיה , להורג בכיכר העיר לפני כולםכשהלכו להוציא אותו 

 ראה אותו.  ,  בקהל

: ''לא  אומר   וחברו"  !הוא לא הרוצח  !אני הרוצח  !"רגע, תעצרו  :מיד אמר

 " !אני הרוצח, אל תשמעו לו''  :אומר ראשון שובוה  "! אני הרוצחנכון, 
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עניין  ה והוא הביא את    , אף פעם לא קרה לו דבר כזה  !התליין היה המום 

 .  למלך להכרעת

 להתרשם מקרוב!'' תביאו לי את שניהם אני חייב ''   פסק:המלך  

 ''תספרו לי את כל האמת!''    :המלך להם  כשהכניסו אותם אמר 

מחברות כמו שלכם, נפעם  את הדברים, ואז אמר המלך: ''אני  סיפרו לו  

  יש לי בקשה אחת אליכם   שמביאה למסירות נפש של אחד כלפי חברו!

כזאת חברות אני צריך, לא כמו   !אותי לחברות שלכםגם תכניסו  -

   "ת על אינטרסים של כסף וכבוד!ס החברויות שיש לי כעת, מבוס

אם אדם מתייחס   -יקרא יט, יח( ו) " שםאני ה ,כתוב: "ואהבת לרעך כמוך

ואם הקב"ה  אני שותף בחבורה '' :ה' אומר ,לחבר שלו בצורה כזאת

     !העסק כדאי ,מצטרף

n 
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 שה'קנה סופרים' יהיה החבר שלך!

' יהיה  קנה ' -שה -  יש שמסבירים את דברי המשנה של "וקנה לך חבר" 

יכול להתחבר    הוא  ',סופריםה  קנה' שאדם כותב עם  כ  החבר שלך, והיינו

 .  לדברי התורה

  - : "קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח ליבך")ז, ג( כמו שכתוב במשלי

 בך! בלי  יחוקקוהם אם תכתוב את הדברים  

 

n 
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 עם הרב הוא לומד ועם החבר הוא מקיים 

 ?  '' וקנה לך חבר''אח"כ  '' ורק עשה לך רב '' :למה כתוב קודם 

 . ע"י החברמצוות ואחרי זה לקיים   ,כי אדם צריך קודם כל ללמוד

  -  לעשות..."ולשמור  ,ללמוד ,... לשמועק"ש כתוב: "ותן בליבנובברכות 

 ! קייםל אותו  זה יביא ,אם אדם ילמד

  ו כדי שילמד לכן, צריך ללמד ולחנך את הילדים לפני הגיעם למצוות, 

          . מוקיי י  כך ואחר

 

 n 
      

 אם תעשה את חברך לרב שלך... קנית אותו!! 

איך עוד אפשר לקנות חבר? תעשה אותו רב   - ב'כנסת ישראל' פירש 

יראה שאתה לא מתגאה  אז , ובזה 'קנית' אותו, כי תתייעץ אתו ,עליך

 ! עליו

 

 -זה מכת 'חרב', לכן: 'ברח' ממנו. חבר טוב  -חבר רע 
 בו 'בחר' ה' לכן 'חבר' אותו אליך 
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שצריך לבחור חבר טוב וצדיק. אם תיקח  במשנה  שרמוז    ,ה אומר"השל

ולכן   ,)חרב איש ברעהו( "חרב" יהפוך לאותיות "חבראז "חבר רע 

 . " ממנוברח"

  " רחבוה "אותו אליך  "חבר"ולכן  שם',ה בחר בו '  ,אם הוא חבר טוברק  

   דיבורך עימו.

   ".ברךחטובת ב צה ר":  ר"ת זה  חבר להוסיף: עוד יש 

 "הוי דן אל כל האדם לכף זכות'' 
 

 לתקןדה נועדה לעזור לך לדעת מה ידה כנגד מימ

מסכת  בגמרא ב  - הוי דן אל כל האדם לכף זכות" סוף המשנה היא: " 

נו  אעוד מצ  .'מידה כנגד מידה שיש חוק בבריאה של '  למדנו,  )צ.(סנהדרין  

', לכן כתוב  מידה שאדם מודד בה מודדים לוב'  :)ב''ר ט, סוטה ח:(בדברי חז''ל

   .' זכותהדן לכף זכות דנים אותו לכף ' :)קכז:(שבת מסכת ב  ראבגמ

 .  אתואיך שמתנהג עם השני כך יתנהגו 

 

במה הוא צריך  האדם  שידע    כדי  ,הסיבה שהקב''ה חוקק את החוק הזה

 במה נכשל.  ולפי''ז יחפש    ,בעונש שמקבלתבונן  שי י  "ע   ,לחזור בתשובה

 

מי שילמד זכות על אחרים גם משמים ילמדו עליו  
 זכות 

, והנה  שנה טובהולזכות ל להיכתב בספר זכויות אדם לפני ר"ה רוצה

ילמדו  וכך תלמד זכות על אחרים לזכות לשנה טובה:  ההזדמנות לנו

 !  עליך
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 ! איך שתתנהג עם חברך לפנים משורת הדין, כך יתנהגו איתך

 :(מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ז)כך אמרו חז''ל 

מי  '' מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר ומידותי כל המעביר על ''

, למי שעובר על  ן עוו, למי נושא  ''ועבר על פשע  ןעוואל כמוך נשא  

 . ''פשע

   כך יסתכלו עליו. - מי שילמד זכות על אחרים  באתה מידה

 

 

אם תלמד זכות על הסביבה, נמצא שסביבתך טובה, 
 וסביבה טובה תשפיע גם עליך שתהיה טוב 

 מסיבה נוספת.  רואה  אדםכל מעשה ש לפרש לטוב מעלה יש

ממילא אם יסתכל בעין טובה   ,כל אדם מושפע מהסביבה שלוהרי  

,  להיות טוב  האדם  משפיע עלזה    ,שכולם טובים ומסתכל בצורה חיובית

 .  ברעלהיפך ו  הסביבה טובה, גם אתה נהייה לטוב,אם שהרי 

 עצה נפלאה איך ללמד זכות על אחרים...

אם  ''לפני שאתה דן את חברך, תחשוב    כך:  איך ללמד זכות היאהעצה  

אם מישהו  '' : או ?'' איך הייתי מסביר את עצמי ,כך וכך אני הייתי עושה 

תברר,  , מ, מה הייתי חושב?''הזה עושה את המעשההיה שקרוב אלי 

מעשה הזה כלל  האיך לחשוב שבעצם  ,יד נמצא פתרונות מגווניםשמ

 . טוב מאוד..   לא רע, אולי אפילו הוא

 

 כדי לדון את השני צריך לדעת את כל מכלול הנתונים 
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 לדון לכף זכות?   " אדםה כלהוי דן את "השפת אמת שואל מה זה 

  כוונה . אבל מה האם היה כתוב בלי ה' אז הכוונה לכל האנשים בעולם

 אדם''? הבביטוי ''כל 

סתכל על כל המכלול וכל תמונת  להאדם צריך  : מתרץ השפת אמת

 החבר שהוא דן אותו כעת.   של ובסיפור המצב

n 
 

עד שלא תגיע למקומו לא תדע את כל הנתונים, לכן  
 תשאיר אותו בינתיים בחזקת כשרות 

''אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו'',  )פ''ב מ''ד( כתוב במשנה לקמן 

ועד שאתה לא   , תוכל לדון אותו.שהוא נמצא בו שתגיע למקוםכרק 

תשאיר  (  אתה גם לא תדעבדיוק את המכלול של כל מצבו )ובד''כ  יודע  

 . אותו בחזקת כשרות

 

רוצה לעשות רע, אין עניין ללמד עליו  בכוונה אדם ש
 זכות 

, נחשב שאיבד את חזקת  אבל אם עושה באופן קבוע רע להדיא

: )שבת צז.(  כתוב ש  וןכי ,אז לא צריך לדון אותו לכף זכותשלו, ו =כשרות'ה

כשר מותר   שאינואדם משמע ש -לוקה בגופו" בכשרים"החושד 

 .  לחשוד בו
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מפורש אומר שעושה עבירות,  באין שום סיבה לדון לכף זכות את מי ש 

לדוגמא מי שרואה חברו נוסע בשבת, ילמד זכות שכנראה יש פיקו''נ...  

 . ' אבל חילוני מוצהר שמחלל שבת אין שום טעם ל'זכות זו'

בלימוד זכות צריך לפעמים קצת ראש עקום אבל 
 שלא יהיה עקום לגמרי

בלילה עם מסכה    3-אם נראה מישהו יורד ממרפסת של בית ב ,כןכמו 

על הפנים, ושקית בידו, אין עניין לחשוב שרק רצה לתת למשפחה  

 שגרה שם 'מתן בסתר'... 

 

 

א צדיק,  יש עניין גם לא לדון את הרשע לכף לזכות, כי אם יחשוב שהו

 .. יבוא ללמוד ממעשיו של 'הצדיק הזה'.

 אם ראית ת"ח שעשה עבירה ביום...
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נראה ממש להדיא  שאפילו שעשה מעשה  ,צדיק שמוחזק לצדיקאבל 

 רע צריך לפרש לטוב. 

  :)ברכות יט.( כך אמרו חז''ל 

תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה  ''

 . ''37ביום, שמא עשה תשובה אל תהרהר אחריו  -בלילה 

דקת התבוננות וחזרה בתשובה לפני   -עצה נפלאה 
 השינה 

שאדם צדיק, גם אם עושה חטא ח''ו, מיד הוא   , דרך אגב כאןלמדנו 

 עושה תשובה! 

 :(ט ק''ס סימן רלט)משנה ברורה כך כותב ה

נכון לאדם שיפשפש   , שבלילה קודם השינה ,כתבו הספרים''

  ,עליה  ה יתווד  ,ואם ימצא שעשה עבירה  ,במעשיו שעשה כל היום 

  :כגון  ,ובפרט בעונות המצויים .ויקבל ע"ע שלא לעשותה עוד

צריכים   ,בטול תורה ןעוו וכן  ,לשה"ר ,ליצנות  ,שקרים חנפות,

 . ''בדיקה ביותר

 מרחיב במעלת הנהגה זו: ( שם)פסקי תשובות בספר  

מחשיב מאד אלו העושים חשבון נפשם בכל לילה לפני  בזוה"ק  ''

בתואר הנעלה   םמסרם נפשם לפיקדון לפני השי"ת וקורא אות 

נפשי  ')ישעיה כו ט( ומסמיכו הרשב"י על הפסוק  ,'מארי דחושבנא'

 . 'בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך  יך איווית 

 
יש אומרים בהלצה אם ראית ת"ח שעשה עבירה אל תחשוד... כי בטח כתב לעצמו כבר תשובה  37

 שלו נכון... למה המעשה
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בוא  :מיני רבות()בלשון הקודש, פ' חיי שרה קכ"א ב, אחד והא לך לשון הזוה"ק 

והנשמה  ,ת המוווטועמים טעם  ישניםבשעה שבני אדם  ,וראה

ונבחנת על מעשיה   ,עולה למעלה, היא עומדת במקום שעומדת 

וכותבים אותה בספר, כי הנשמה עולה   ,שעשתה כל היום

ועל כל מילה ומילה   ,ומעידה על מעשיו של האדם ,למעלה

, מילה קדושה של  שהוציא מפיו, וכשהמילה שהוציא היא כראוי

וכשהמילה אינה    ,לה ההיא בוקעת רקיעים וכו'יהמ   ,תורה ותפילה

וזהו   ,נרשמת המילה והעוון על האדם ,וכו' רעה ן כראוי כלשו 

רבי יהודה   .'שמור פתחי פיך חיקךמשוכבת ': )מיכה ז, ה(שנאמר 

 אומר כל מה שהאדם עושה בכל יום נשמתו מעידה בו בלילה". 

 

 

)במדבר   אנשים שאיתו לחכות לבוקר  250-לכן משה רבינו אמר לקרח ול 

 שאולי בינתיים יתעוררו לחזור בתשובה.  ,טז, ה(



165 
 

 

 . את הקבלה הקטנה הזולעשות  ,עצה נפלאה לפני ר"הבאמת ו ז

 

 

 

 

כנגד האיסור של ראש מה אפשר לעשות בהיתר 
 עקום??

דם   - "כל מה שברא באיסור ברא בהיתר": אומרת)קט:( הגמרא בחולין 

מותר, חזיר אסור לאכול ואילו  שיש לו טעם דם,  כבד    אבלאסור לאכול  

דג שיבוטא שטעמו כטעם חזיר מותר לאכול. הכל מותר, רק צריך  

ששוחט  ות שחיטה מי ובמצ לדעת מהי הצורה הנכונה והמותרת. 

מה זה משנה   - מהעורף זה נבלה ואם שוחט מהצוואר זה שחיטה

 38! להקב"ה איפה שוחטים? אלא אתה צריך לעשות מה שה' אמר

 
 :פרשת שמיני(, )מדרש תנחומאכך אמרו חז''ל  38

''אמר הקדוש ברוך הוא כל מה שאסרתי לך התרתי לך כנגדו, אסרתי לך דם נדה, התרתי 

לך דם בתולים, ]אסרתי לך את הדם, התרתי לך את הטחול ואת הכבד שכולם דם[, אסרתי 

לחזיר, אסרתי לך אשת איש, לך בשר חזיר, התרתי לך לשון דג ששמו שיבוטא שדומה 

התרתי לך אשת יפת תואר, ]שנאמר וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך 

, אסרתי לך אשת אח, התרתי לך לאחר מיתתו, ]שנאמר[ יבמה יבא )דברים כא יא(לאשה[ 

, אסרתי לך כלאים והתרתי לך סדין בציצית, אסרתי לך )שם כה ה(עליה ]ולקחה לו לאשה[ 

בהמה, והתרתי לך חיה, אמר ר' ביסנא בשם ר' חייא מה שאסר הקדוש ברוך הוא  חלב

בבהמה התיר בחיה, ומה שאסר בעוף התיר בדג, כיצד אסר חלב בבהמה, התיר בחיה, 

אסר גיד הנשה בחיה, התיר בעוף, אסר את הדם בעוף, התיר בדג, וכל כך למה ליתן שכר 

, כי לא( ,ותהלים יח ,לא ,ב כב-)שמואלדרכו וגו'  טוב לישראל שמשמרין את המצות. האל תמים

כל דרכיו של הקדוש ברוך הוא תמימות הן, וכי מה איכפת להקב"ה בין שוחט בהמה ואוכל 

אותה לנוחר בהמה ואוכל אותה, כלום מועילו או מזיקו, או מה איכפת לו בין אוכל טמאות 
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, הביא שהרבי מקוצק אומר על גמרא  )עמ' רמד(בספר 'שאל אביך ויגדך' 

ד זכות, גם באופן שצריך  ומיכנגד 'ראש עקום'? ל דבר מותרזו: מה יש 

 הראש... לעקם את 

שיהיה רק קצת עקום... אסור שיהיה עקום    -כפי שכתבנו לעיל  אמנם,   

   לגמרי...

 

 עצה מצוינת לדחות את היצר לאח''כ...

הנ''ל, שלפעמים   דברי חז''ל, אומר על (263)מכתב אליהו ח''א עמ' הרב דסלר 

 לאדם יש ניסיון קשה, וכמעט והיצר מצליח לשכנעו... 

 

 
, הא לא ניתנו יב( ,)משלי טלאוכל טהרות, אלא אם חכמת חכמת לך ]ולצת לבדך תשא[ 

, למה שהוא כב(, ב-)שמואל]את הבריות[ שנאמר אמרת ה' צרופה  המצות אלא לצרף בהן

 ''. ב כב(-)שמואלמגן עליך, ]שנאמר[ מגן הוא לכל החוסים בו 
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צריך להגיד ליצר: "אתה רוצה את זה? אין בעיה תקבל אח"כ בהיתר",  

 ועד שימתין כבר תשש כוחו של היצר.  

, הוא מנסה  הלמצוומגיעה הזדמנות  כשהרי כך למדנו מהיצר בעצמו, ש

שמא  אל תאמר לכשאפנה אשנה  'ועל זה הזהירו חז''ל:  לדחות אותך...  

ים ללמוד מהשיטות שלו  , א''כ צריכ )כדלקמן פ''ב מ''ד(לא תיפנה'' 

 ולהשתמש בהם נגדו... 
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בידך להכריע את כל בני האדם בעולם לזכות! זו  
 אחריות נוראה!!

מסביר בספר  שעוד רעיון לגבי שאלתו של השפת אמת הנ''ל, יש 

הגמרא  דברי ע''פ  -  האדם" כל את " -מה הכוונה ב  ,'עבודת ישראל'

אומרת שצריך לראות עצמו חציו זכאי וחציו  ש ,)מ:(קידושין מסכת ב

לכף זכות ואם עשה עבירה   עצמוהכריע את  - וה אחתועשה מצ ,חייב

. זה מצב מאוד מסוכן, ה'עסק' יכול לכף חובהאת עצמו הכריע  -אחת 

 להיות מוכרע בכל רגע לכאן או לכאן!
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הכריע   ,וה אחתושאם עשה מצ - אלא את כל העולם את עצמו לא רק

את כל העולם  הכריע    ,ואם עשה עבירה אחת  .כל העולם לכף זכות   את

 לכף חובה.  

זה מבהיל!!!    . מכריע את כל העולם  ,בקיום המצוות  ,ם שלךאתה במעשי

 כל העולם כולו תלוי ועומד בידיים שלך!!! 

 

 

ע''י  ! הוי דן את כל בני האדם בעולם לזכות זה מה שרומזת המשנה: 

 כי תכריע את העולם לכף זכות.  ,שתעשה מצוות, תציל את כולם
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 הלכה זו היא המתכון להיות גדול הדור

 מי שבאמת יקיים את ההלכה הזו יהיה גדול הדור...  

 אם נתאר לנו שפתאום אנחנו רואים את השמים נפתחים, הרי 

 

 

 

 

אתה   -ומלאך יורד מן השמים ולוחש לנו באוזן: באתי לגלות לך סוד 

המלאך היה טס   דבמצב חצי חצי בדיוק, וגם כל העולם חצי חצי... ומי

וה הכי מהר  ולמעלה ונעלם, הרי ברור שהאדם היה רץ לקיים איזה מצ

שוב מגיע המלאך... ושוב הוא   ההמצוושיוכל... ומיד אחרי שקיים את 

וה... ואם יתמיד בקיום ההלכה הזו )שחייב לראות את  ורץ לקיים מצ

צים  עצמו וכו'( בוודאי יגיע למצב שעובד את הקב''ה כמו שהאבות היו ר
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על ''הוי שותה בצמא  )במשנה ד(  לעיל    ובאכסוסים על בצעי המים, כפי שה

 את דבריהם'', עיי''ש. 

 

 

 

 

 

 המתכון להתעלות הוא להרגיש 'בינוני'

שלא הצדיק  -  צריכים להרגיש עצמם כבינוניים ע הרשגם גם הצדיק ו

והרשע שלא יגיד אני   , ולא צריך להתאמץ, והכל טוב... יגיד אני מסודר

 . , אין לי סיכוי..אבוד

 שהוא צדיק.  ת האדםהבעיה היא שהיצר הרע לפעמים משכנע א

 לא צריך להשתנות.  שהוא כל אחד חושב שהוא צדיק ו 
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לא  אדם כי אם  בלי שהוא בכלל שם לב לזה,  האמת שהוא משתנה

 .. יורד.הוא עולה בהכרח ש

 

 

העיקר   -  ולצום ביו"כ ,לעשות תשליך בר"ה  :האדם מוכן לעשות הכל

 ... שבסוף יצא איך שנכנס

   אמור להיות כך!זה לא  

 צריך להשתנות!  ,צריך להתקדם מהשנה שעברה

 

 שורש הבעיה של סדום היא שלא רצו לתת צדקה 

 ! אנשי סדום עשו מעשים מאוד רעים

 ! עליהם נוראיים  סיפורים  חז''ל מספרים 
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 :(מט, יחזקאל טז)אומר נביא יחזקאל  אמנם, ה  

־ז   ֵּנה י   ֣ה''ִה ֹד  ןֲ֖עֹו  ֔הה  ֵת  ֣םְס א  ְ֑ךֲאחֹו ן֨ג  ת־ל   ֹו םִ֜שְבע  ו   ח  ְל ְשֵק  ת ְ֣וש    ֗טה 

ה֤ה   ה  י  ת   ֙ל  ֹו נ ִלְב נִ  יה  ְ֔ו ־ע  ד י  יְ֥וי  ְב ןְ֖וא  ִזִּֽיק   אֹ֥ל  ֹו ֱח  ה''. ה 

 עניים! שלא רצו להחזיק   ההייתהבעיה בסדום  

 העניין כך הוא: סוד  

  אינו , וגםשהוא טוב : אדם חייב להרגישכלליםשני בכוחות הנפש יש 

 קשה.  זה דבר  רוצה להשתנות כי 

  ,לעשות חסד , הם לא אוהבים אינם דומים לאברהם אבינואנשי סדום 

 . לתת לשני ולעזור

הגיעו   הם ? יעשוהם  מה הם רוצים להרגיש אנשים טובים.  בכל זאת 

   !טובה עושים הוא  הם מה שש שהם בטוחים למצב 

   !אסור לתת צדקה

 ! עצמם על אחריםאת מפילים העניים  ש זה לא יפה

 ! יהיו בטלנים כך הם

כתבו  הצדיקו עצמם והם  – עונש וצדקה יתנו ל ןשייתמי  :אמרולכן  

 ! בחוקים שלהם שאסור לתת צדקה

 לשחיתות הנוראה שהגיעו! כך הגיעו  

 הכל התחיל מחוקי הסדום שלהם! 

שורש הבעיה של השודד והרוצח הוא תאוה לבשר 
 ויין... 

 :משנה ה( ,מסכת סנהדרין פרק ח)משנה ב בוכת   העל בן סורר ומור
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 ''. ימות זכאי ואל ימות חייב   ,בן סורר ומורה נדון על שם סופו''

 מבאר הברטנורא: 

  ,ומבקש מה שהורגל בו ואינו מוצא ,סוף שמכלה ממון אביו''

ויושב בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות  

 ''. זכאי ואל ימות חייב

אם  ש ,וחז"ל אמרו לבשר ויין,ה לו בעיה של תאוה יתהי כיצד זה קרה?  

 .. ין של זמן עד שיגיע למקומות יותר רחוקים.יזה רק ענ  ,לא יתקן את זה

מתאמצים אנשי סדום להשתנות ולתקן את מידת הקמצנות  אם רק היו  

 . היה בסדר  לשלהם, הכ

 ה, הכל היה מסתדר... ואם הבן סורר היה עובד על מידת התאו

 כמה חשוב להשתנות... 

 

 אדם משוחד שלא להשתנות כי זה קשה

בו הוא  ש במצב  רלהישאהאדם משוחד כי למה קשה כ"כ להשתנות? 

  ודאי שלא...  שרגיל אליהם? יעזוב דברים  הואכי ו. הוא וזהו ככה  ,נמצא

הנכון והטוב  הוא כך  ,שאיך שהוא ,עצמואת שכנע הרבה יותר קל ל

 . האמיתי

 

 אתה משוחד  ש  , כיון תעשה לך רב שיחליט בשבילך

 . כתוב בתורה: "שופטים ושוטרים תעשה לך"

 ? ''לך''למה  
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כי    הפרטיים שלו,  השופטים כל אחד ואחד צריך לתת לעצמו את  ן שוכיו

  , מעוור השוחד חכם את האם  ,"ושוחד יעוור עיני חכמים" ,הוא משוחד

 מי שלא חכם. את  כל שכן 

ויהיה לו רב שיגיד לו  , יקרא ספרי מוסר :דהיינו  ,יקשיב ל'שופטים'אם 

 .   כך יוכל להתקדם , בבמה הוא צריך להשתנות

 

 חכם מחפש פגמים כמו אשה שמחפשת פצעים 

 ,)משלי ט, ח( : "הוכח לחכם ויאהבך" הפסוק אתהגאון מוילנא מסביר 

להוריד אותם, את פגמיה, כדי  אשה אוהבת מראה שמגדילהשכמו ש

 . צריך לתקןשהפגמים  על שיוכיחו אותוכך החכם רוצה 

 

 מה ההבדל בין אנשי סדום לאנשי פלגש בגבעה? 

 ( ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמדאמרו חז''ל ) 

ולהושיבם על   ,י הוא להחיות את ישראלאנוי הדיינים כדימ ''

 ''. ושלא להפילם בחרב ,אדמתם

מה המעלה של עצם מינוי   ,)בהקדמתו לשב שמעתתא( חושןהשואל הקצות  

 הדיינים? 
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שהרי  לגש בגבעה? יפמאנשי שתנו אנשי בנימין נמה  ? עוד שאל 

ולמה  40סדום ועמורה לסיפור עם מקביל  ,39הסיפור עם פילגש בגבעה 

 
איש משבט לוי הגר בהר אפרים, לקח פילגש מבית לחם יהודה. האישה מרדה בו, וברחה אל  39

האיש לשכנע אותה חודשים. לאחר מכן, הגיע אליה  4בית אביה שבבית לחם, שם שהתה במשך 

לחזור. לאחר שהות של כמה ימים בביתו של אביה, שניסה להשאיר אותם עוד ועוד שם )ייתכן 

שחשש מהסכנות שבדרך, חשש שאכן התאמת(, יצאו האיש, פילגשו ונערו לעת ערב על דרך ההר 

עיר יבוסית. צפונה לכיוון עירם. כשהגיעה שעת החשכה, היו הם ליד יבוס, היא ירושלים, שעוד הייתה  

י"ב(, והמשיך -האיש סירב לעצת נערו ללון ביבוס, בנימוק ש"לא מבני ישראל הנה" )שופטים, י', ט'

 גבעה או רמה. -בדרכו במטרה ללון באחת מערי בנימין 

 

הם המשיכו ברכיבתם, והשמש שקעה כאשר היו ליד גבעה, שם ישבו ברחוב וחיכו, לשווא, שיהיה 

יתו. רק איש זקן מהר אפרים, שהגיע מהשדה, הסכים להכניסם הביתה, מי שיאסוף אותם ללון בב

להאכילם ולהשקותם. בעודם בסעודה, הקיפו את הבית אנשי העיר, ודרשו להוציא את האיש 

החוצה במטרה להתעלל בו. המארח התחנן לפניהם שלא יעשו זאת לאורחו, ויעץ שבמקום זאת, 

גשו של האורח. על אף סירובו של ההמון, הוציא האורח הוא יוציא אליהם את בתו הבתולה ואת פיל

את פילגשו בכוח החוצה, שם התעללו בה בני העיר כל אותו הלילה. לפנות בוקר שילחו אותה, והיא 

נפלה מתעלפת על פתח הבית, עד אור היום. כאשר קם האיש בבוקר, פתח את דלתות הבית לצאת 

 , מתה.לדרכו וראה את פילגשו מוטלת על הסף

 :טבלת השוואה בין שני הסיפורים  40

 סיפור פילגש בגבעה )שופטים יט( סיפור סדום )בראשית יט(

ל בֹאּו א  י  ה -ו  פ  א  ת  ֹו צ ּומ   , ה ת  ם ִמְש ה  ש ל  ע  י  ו  ֹו,  ת ֵבי
ֵכלּו יֹא  .ו 

ּו,  צ ְרֲח ִי ו   ; ם ֹוִרי ֲחמ ל  ל  ב  י  ו  ֹו,  ת ֵבי ּו ְל ֵאה ְיִבי ו 
 , ם ְגֵליה  ּור  ת ִיְש ו  ּו,  ְכל א ֹי  .ו 

י ָהִעירוְ  ֵשי ַאְנשֵׁ ְנ ם א  ֹד  ַהַּבִית-ָנַסּבּו ַעל ְס
ֵּנה י ָהִעיר ְוִה י ַאְנשֵׁ ְנֵש ֵני א  ל-ְב ע  ָנַסּבּו  ְבִלי 

 ַהַּבִית-ֶאת

ר ש  ֲא ם  ִשי נ  ֲא ֵיה ה  א  ֹו,  ּו ל אְמר ֹי יך -ו  ּו ֵאל  א ב 
ה? ְיל  ל  ם ה  ְדָעה ֹאָתם ֵאֵלינּו הֹוִציאֵׁ  ְונֵׁ

ל א   , ּו אְמר ֹי ֵקן -ו  ז  ִית ה  ב  ה  ל  ע  יש ב  ִא ה 
 , אמֹר אֵל ת הֹוצֵׁ יש-א  ִא ר ה  א-ֲאש  ל ב  -א 

ך ְת ָדֶעּנּו ,ֵבי  .ְונֵׁ

ֶהם א ֲאלֵׁ צֵׁ ֹוט ַויֵׁ ה, ל ְתח  פ  ת; ה  ל  ד  ר, ְוה  ג  יו ס  ר  ֲח יֶהם .א  א ֲאלֵׁ צֵׁ ת ַויֵׁ ִי ב  ל ה  ע  ש ב  ִאי  ה 

ל : א  ר יֹאמ  עּו-ו  ֵר ת   , י ח  א  א  ל .נ  ם, א  ֲאֵלה  ר  יֹאמ  ל-ו  י א  ח  א-א  נ  עּו  ֵר  ת 

ה א-ִהּנֵׁ ר ֹל ֲאש  ת,  ֹו נ ֵתי ב  א ִלי ְש ִאיש-נ  ּו  ע ְד --י 
ן ָּנא-ֹוִציָאהא ְתה  ם א  כ  ֵלי יֶכם ֲא ינֵׁ  ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַכּטֹוב ְּבעֵׁ

ה י ִהּנֵׁ ִת ה ִב ל  ּו ת ְב הּו ה  ֵש ְג ִפיל  אֹוִציָאה  ּו
ם ָּנא ת  ּו אֹו ּנ ע  ם ְו ת  ַוֲעׂשּו ָלֶהם, ַהּטֹוב  אֹו

יֶכם ינֵׁ  ְּבעֵׁ
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, ואילו סדום  כ"כ בחומרה ענישםלא ה הקב''ה בגבעה שבפילג שם

   נהפכה ונשמדה כליל?

רק הסתכלה לכיוון  כי היא עד שאשת לוט נהרגה  ,כ''כ נורא היה שם

   הפיכתה של סדום... 

 

 ? מאלו ושתנו אלנמה ב

  

לגש בגבעה היה רב, לאנשי סדום לא היה  ילאנשי פ
 רב

הייתה סמכות רוחנית שהדריכה לאנשי בנימין ש ,'עקדה בעל ה' תירץ

ומי שנותן   ,סור לתת צדקהיא היה סדום בחוקים שלהם ב  ואילו אותם,

 . מגיע לו עונש
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לא   אצלם  אבלה ויצה"ר לעשות דברים רעים ו לאנשי בנימין היה תאו 

 .  שצריך לעשות עוולות כתוב בחוק  היה

אין לו  של האדם לעשות רע, יםהחוק אלהאם  :אומר בעל העקידה 

ואילו  ,לכן הקב"ה הפך את סדום ,סיכוי לחזור בתשובה ולהשתנות

הייתה סמכות  לחזור בתשובה, שהרי  סיכוי בגבעה היה שפילגלאנשי 

   .41רוחנית טובה, לכן התייחסות ה' אליהם הייתה אחרת 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ,)שופטים יט(ודע והבן כי עניין פילגש בגבעה " :ח( ,)בראשית יטגם הרמב''ן כותב בפירושו על התורה  41

 :ומנמק את ההבדלים אף על פי שהוא נדמה לעניין הזה איננו כמוהו לרוע'',

מטרת בני בנימין לא הייתה נגד הכנסת אורחים המתקיימת בעירם, כאנשי סדום, אלא  •

 .התאוו לחטא, ובדיעבד הסתפקו בפילגש

האיש הזקן שביקש להוציא את בתו ואת הפילגש, סמך על כך שבני העיר לא יפגעו בבתו,  •

 כאשר הוציא את הפילגש אין מדובר באשת איש.ו

" לבלייעבסיפור זה, לא היה מדובר בכל אנשי העיר שצבאו על הבית, אלא ב"אנשי בני  •

: ויקומו ה(, )שם כ, שהיוו מיעוט בעיר, אך היו שרים ותקיפים, כמו שאמר האיש כב( ,)שם יט

 .עלי בעלי הגבעה, וזו הסיבה שלא מיחו האחרים בידם

 .םהייסוריאנשי העיר שהתעללו בפילגש, לא התכוונו להרוג אותה, אלא היא מתה מרוב  •
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עצם זה שיש את נח בשטח זה סיבה לתת להם עוד 
 חייםשנות  120

הרי  שנה לבנות תיבה?  120למה צריך  42ן הרמב"על תיבת נח שואל 

למה שלא  ואמה,  300שנכנסו לתיבה בגודל  נס כאן בכל מקרה היה 

 ? בלבדיבנה תיבה בגודל אמה אחת 

 

 
 : )פרק ו, פס' יט(בפרשת נח  42

"ידוע כי החיות רבות מאד, ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, והרמש הרומש על 

רבותינו )חולין הארץ רב מאד. גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, וכמו שאמרו 

סג ב( מאה ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם, ולעופות טהורים אין 

לם מאכל אשר יאכל ומספר. והנה יצטרך להביא מכלם שיולידו כמותם. וכאשר תאסוף לכ

לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא עשר כיוצא בה. אבל הוא נס, החזיק 

. ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה? ראה השם יתברך מועט את המרובה

לעשותה גדולה, כדי שיראו אותה בני דורו, ויתמהו בה ויספרו עליה, וידברו בעניין המבול 

למעט בנס,  וכנוס הבהמה והחיה והעוף לתוכה, אולי יעשו תשובה. ועוד עשו אותה גדולה,  

לעשות מה שביד אדם לעשות, כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים 

 ".והשאר יהיה בידי שמים
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יענה להם  ו למה הוא בונה... כדי שישאלו את נח מתרץ הרמב''ן: 

ואולי יחזרו בתשובה אז השאירם   שעתיד הקב''ה להביא מבול לעולם,

עצם זה שיש את נח הצדיק שאולי ישמעו בקולו זה כבר   שנה. 120

שנה בחיים. דור שלם שעושה   120סיבה להשאיר את הרשעים הללו 

 . םביניהם בזכות רב צדיק אחד שהיה יצליאת החטאים הכי נוראיים, נ

 

אם    –   אדמתםעצם זה שיש לך דיינים זו הסיבה להושיב את ישראל על  

 . ויש סיכוי שיום אחד תשמע לו ,יש לך את האמת יש לך רב,

  

 

מי שחושב שהוא לא צריך רב שיוכיח אותו כי הוא  
 כבר מושלם... דינו כאנשי סדום ועמורה

בספר   ההכתוב מע את קול הקללה יששאחד ש בפרשת ניצבים כתוב

  ''שלום יהיה לי, כי התברך בליבו לאמר: ו ,(בפרשת כי תבוא ) הזההתורה 

  . "לא יאבה ה' סלוח לו"  :דברים נוראים   עליו כתוב  ,בשרירות ליבי אלך"

כתוב   -  אני לא צריך להשתנותואני בסדר  -  שאומר "שלום יהיה לי" מי

 . רהמוכמהפכת סדום וע שם שעונשו יהיה

תו אחד שאומר שימשיך ללכת  ואבין מה הקשר : ''יש קושי לכאורה 

 והוא לא ישתנה לבין 'סדום ועמורה'? בשרירות ליבו 

כי הבעיה היא שאין    שלא היה להם סיכוי להשתנות  התשובה היא: כמו 

להם 'רב צדיק' שיהיה סיכוי שיום אחד יקשיבו לו, אלא הרבנים  

  אין לו סיכוי  -בפרשת ניצבים כך גם  והשופטים שלהם בעד עוולות,
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מהפכת סדום  : ''להשתנות כי הוא בטוח שהוא מושלם, לכן דינו 

 ''! ועמורה 

 אני שיא השלמות עלי אדמות! 

אז   י שמי שאדם גדול וצדיק ממנ וחושבים לעצמם:  יש הרבה שטועים 

 ... הוא חילוני   -י וכו' ומי שפחות צדיק ממנ  פנאטהוא משוגע, 

 י... איך שהקב"ה רוצה ממנ ... בדיוקבדיוק שיא השלמות  אני

 ... כל אחד חי בתחושה של אשליה הזו 
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אלא צריך לשאוף ליותר ולהסתכל על   ... לא כךממש ה הבעיה היא שז 

 צדיקים. 

 

 

 

 

 

 

 ה הלווי ר' אריה קונה עציץ באמצע 

נביא כמה דוגמאות נפלאות לחשיבות: ''הוי דן את כל האדם לכף  

 זכות''. 

 ! ופתאום נכנס לחנות עציצים  ,ר' אריה לוין היה בהלוויה של אדם גדול

לקנות עציץ?  ? של האדם הזהזה מה שבא לך עכשיו בלוויה  שאלוהו: 

, ולא הבין למה זה דחוף באמצע  או לחגחשב שקנה לאשתו    אותו אחד 

 לוויה?

בקר בקביעות בבית החולים  שהיה משר' אריה לוין  ,בסוף התברר 

שהכניסו לו   מצורעהיה , ידע שלמצורעים על מנת לעודד את יושביו

 . כדי שהתפילין לא ידבקו שצריך לשרוף את זה   הודיעוו ,תפילין

  משהו עציץ או איזה ר' אריה לפחות יביא שעה  אם תוךש ,ואמרעוד 

 .סכימו לא לשרוףהם י  כו,לקבור את התפילין בתוכדי אחר 
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 ! לקנות עציץכדי ר' אריה לוין רץ מהר אפילו באמצע ההלוויה לכן 

 

 עיתון באמצע תפילת יום כיפור...

 ! היה אחד שהוציא עיתון באמצע שמו"ע ביו"כ 

מעיינים בעיתון   אתה לא מתבייש, ביו"כ :אמר לו מישהו שראה זאת

 ?  באמצע התפילה

לכן   שהתפרסם בעיתון,"שכחתי את השם של החולה חברו: ענה לו 

 . עיינתי בו כדי להתפלל עליו'' 

 

 שותפים לחבילת רוגלאך...

חבילת   בדיוטי פרי וקנתה, במטוס חיכתה לטיסהה אשה אחת שיתיה

 ,על השולחןשלה ואת חבילת הרוגלעך והניחה את התיק  רוגלעך,
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שמישהו התיישב ליד השולחן  . והנה היא רואה וחזרה  ,הלכה לזמן מהו

 . רוגלעך שלה..מהואוכל 

היא מנסה לשמור על איפוק, מתיישבת, לוקחת לעצמה רוגלעך אחד  

גם הוא  מהחבילה, מברכת 'בורא מיני מזונות' ומתחילה לאכול. והנה 

... היא לוקחת  והוא ממשיך לקחת  כעסהלוקח ואוכל ומחייך. היא כ"כ 

 עוד אחד והוא לוקח עוד אחד... 

באותו רגע  ... איך בן אדם יכול להיות כ"כ חצוף מהרהרת בליבההיא  

 היא פשוט רצתה לשאוג עליו בקולי קולות... 
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 אבל איכשהו היא החזיקה את עצמה...  

הבן  - רואההיא אמינה למה שמלא ... והיא אחרון רוגלעךנשאר הנה 

החצי  את ו אותו, האחרון חוצה לחצי ומביא לה  רוגלעך אדם לוקח את 

 .  עצמו הוא אוכל בהשני  

לעשות, בירכה ברכה אחרונה והלכה מהר  היא שתקה ולא ידעה מה 

ורואה את חבילת   ...ופותחת את התיק שלה  ,מתיישבת .למטוס

 שלה...   רוגלעך ה

 

 ה הטעות.  יתהבינה איפה הי היא  כבר התהפך ו ולעכשיו הכ

כך אנחנו צריכים לדעת ללמד זכות ולפרש איך את המעשה הזה  

      .ה טובל  פרשל אפשר  ,שאנחנו רואים
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 שמלמדים זכות צריך לכוון שמקיים מצוה דאורייתא 

"הוי דן אל כל  על אומר  )שער עבודת הלב פ''ח( ספר יסוד ושורש העבודהב

שמצוות צריכות    כיוןו  .דבר שנתקלים בו יום יום ה שזו  ,  האדם לכף זכות''

"  בצדק תשפוט עמיתךבמסכת שבועות דרשו חז"ל כי במצות " ו, כוונה

גם אם אתה טועה זה לא   -" לכף זכות  חברך  אתנכלל החיוב "הוי דן 

רק תזכור לכוון, שהרי כך נפסק בשו''ע   ,ההמצוומשנה, כי קיימת את 

 שמצוות צריכות כוונה.  -)או''ח סי' ס סעי' ד( 

  

 

המטבע של מחצית השקל שבמקרה היה מונח בכיס  
 של הזקן...

ברשותו של הכתב  מטבע מקורי של מחצית השקל מזמן בית שני, היה  

סופר, אותו קיבל במתנה מידיד קרוב. פעם השתתף הכתב סופר  

בחתונה, והביא עמו את המטבע כדי להראותו לקהל המשתתפים.  

המטבע עבר מיד ליד, וכולם התפעלו מן המראה הנדיר, מטבע אמיתי  

 של מחצית השקל! 

 

הוא   – ווה, כי לאחר שיסיים הקהל לראות את המטבע יהכתב סופר ק

ישוב אליו, אך לא כך היה. המטבע נעלם בין הקהל ולא חזר אל בעליו.  

חיפשו את המטבע בכל מקום אפשרי, שאלו כל אחד אולי בטעות  

נשארה אצלו המטבע, אך התעלומה רק גברה, המטבע נעלם כאילו  

בלעה אותו האדמה. ככל שחלף הזמן, התעורר החשד שמאן דהוא  

ט לגנבו ולהשאירו אצלו. בתחילה,  חמד את המטבע המיוחד, והחלי

ניסו לדחוק את המחשבה הזו, וכי איך יתכן הדבר לצער כך את הכתב  
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  ראה ? שום פתרון לא נלו סופר ולגנוב ממנו את המטבע שכל כך יקר

 באופק. 

 

קם הכתב סופר ואמר לקהל: 'מורי ורבותי! הרי המטבע היה כאן, כולכם  

שות? יש רק דרך אחת לפנינו,  ראיתם, ועכשיו הוא איננו! מה אפשר לע

לנעול את כל דלתות האולם וכולם יתבקשו לרוקן את מה שבכיסם,  

ואני מבקש שאף  –אמר הכתב סופר  – אני אהיה הראשון שאעשה כן 

  – אדם לא ייעלב, אדם הוא אדם, ויתכן כי בטעות, תוך כדי התבוננות 

וקן את  הכניס את המטבע לכיסו ושכח אותו שם, ולכן, לאחר שאני אר

 כיסיי, יעשו כך כולם…' 

 

הקהל הסכים פה אחד לבקשת הכתב סופר, אלא שאז קם אחד מן  

הרבנים שנכחו בחתונה, ]יש המעידים כי היה זה הגאון רבי יהודה  

אסאד זצ"ל[, וביקש מהכתב סופר שבינתיים לא יעשו את הבדיקה הזו,  

 וידחו את החיפוש בכיסים בחצי שעה. 

 

שתו של הרב הצדיק, הוא בוודאי רצה להימנע  הכתב סופר הסכים לבק 

מן הבדיקה המביכה הזו. כעבור חצי שעה, ביקש שוב אותו רב לדחות  

את החיפוש בזמן מה, הדבר היה לפלא בעיני כולם, ואף העלה חשדות  

כי הרב יודע דבר מה בקשר למטבע, ומשום מה אינו רוצה לגלותו  

כתב סופר לבקשתו  לכתב סופר, אך משום כבודו של הרב, נאות ה

 עוד רבע שעה. לודחה את החיפוש 
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כעבור כעשר דקות, נכנס לפתע אחד המלצרים ולתדהמת  

המשתתפים הביא עמו את המטבע, וסיפר כי מצא אותו בתוך  

 האשפה…. 

 

שמחתם של הכתב סופר ושל כל המשתתפים במציאת המטבע היתה  

ש הרב  גדולה מאוד, אך יחד עם זאת גדלה  פליאתם, לשם מה ביק

להמתין עם החיפוש? ומה הועילו לו דקות אלו כדי למצוא את המטבע  

חשבו   –בפח האשפה? אין זה כי אם מופת שיצא תחת ידיו של הרב 

 כולם. 

 

הרב פתח את דבריו לעומת הנוכחים, והסביר: "אין זה מופת ואף לא 

פלא", תוך כדי דבריו הוא הוציא מכיסו מטבע של מחצית השקל, בדיוק  

 אותו מטבע שהיה לכתב סופר, אף הוא אמיתי ומקורי. כמו 

 

"הביטו", המשיך הרב את דבריו, "אף לי יש מטבע כזה בדיוק, וגם אני  

הבאתי את המטבע לחתונה כדי להראותו לכולם, אך מיד כשראיתי  

שהכתב סופר מראה את המטבע, החלטתי שלא אראה את שלי, כדי  

הכתב סופר על המטבע הנדיר  לא למעט משמחתו ומהתרגשותו של 

אם החיפוש היה נערך והמטבע    – זעק הרב    – שיש ברשותו. תארו לכם  

היה נמצא בכיסי, ודאי לא הייתם מאמינים לי כי המטבע הזה הוא שלי  

ואינו של הכתב סופר, איזה חילול ה' נורא היה מתחולל כאן?! לכן  

ן', וכשראיתי  ביקשתי מעט זמן כדי להתפלל לה' 'אל תביאני לידי בזיו

שעבר הזמן ולא התקבלה תפילתי, לא התייאשתי וביקשתי דחיה  
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נוספת כדי שאוכל להמשיך ולהתפלל, וחזקה על תפילה שאינה שבה  

 ריקם, והנה נמצא המטבע בפח האשפה…" 

 

פור זה, לעולם אסור לחשוד באף אדם, ק"ו  י מוסר השכל גדול נלמד מס

ראה ברור מעל לכל ספק כי  אם הוא צדיק וישר דרך, גם כאשר הדבר נ

 החשד הוא נכון. 

 הילד 'שהעיר' 'בחוצפה' לרב'ה...

היה סיפור על רב שאיחר ל"חדר", ופתאום הגיע אליו ילד שסימן לו על  

 עליו...    ה רצה לכעוס'ידו את השעה. הרב

 

 

למה עשית לי את הסימן הזה? וענה   : אבל עצר עצמו וקרא לו ואמר לו

 ה...  ' כי קבלתי שעון חדש וחיכיתי כל הבוקר כדי להראות לרב :לו
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 גנב מתוחכם כמעט גרם לחשוד בכשרים...

על השולחן  מונח שהיה  ,עוד מעשה על ילד שהיה לו שעון חדש ויקר

ונגנב. כשחזר מההפסקה הילד אמר נגנב לי השעון. בסוף מצאו בתיק  

התלמידים ולמעשה התברר שהגנב האמיתי החביא בתיק של  של אחד  

 מישהו אחר... 

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות מלקרוע לגזרים נפש עדינה של ילד

אגב, יש סיפור מדהים על גדלותו של אחד המלמדים שהיה בכיתתו  

ואף אחד לא   ''מי רוצה לגלות? ,נו'' :ה אמר' ילד שנגנב לו השעון והרב

 הודה... 

וכך עבר בין כולם  אני אעבור תיק תיק ואגלה מי גנב. הרב'ה: ''אמר 

קרא לילד שנגנב ממנו  , עבר את כל הכיתהובדק בילקוטים, ולאחר ש

 . את השעון שלך קחואמר לו 

אז פשוט עשה בלי   ,ה לא רצה לבייש את התלמיד 'התברר שהרב 

 ... בשקט  עם הגנבבר  י יפגע ואח"כ ד י שישימו לב ועבר אחד אחד שלא 
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  נפש עדינה כאןשיש ו , פקדוןהוא קבלנו הילד ש ש  ,בחינוך צריך לדעת

כל מה   למרותולהלבין פנים ברבים לא לפגוע צריך ו ,של ילד ורגישה

 . ולהתאפק הילד, שעשה

  

 

 

n 
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חבר יהיה שמח בחיים ואז  מי שיעשה לו רב ויקנה לו 
 יוכל לדון את כולם לכף זכות 

 מהו הקשר בין הציוויים שכתובים במשנה?  

כי יפרש   ,אדם ממורמר תמיד רואה את הרע ולא יכול לדון לכף זכות

   .לרע

 . שמח יכול לפרש לזכותש רק מי

  . לכן מי שיעשה לו רב יהיה מאושר כי "אין שמחה כהתרת הספקות"

ומכוון אותו    מוכיח אותו  הרבכי  ,  ועושה טוב  נהנכוהבדרך  הולך  הוא  אם  

למסלול הנכון, זה עושה את האדם לשמח כי אין שמחה יותר גדולה  

רגשה שאתה בטוח עושה את רצון ה', שהרי אפילו אם אומר לך ה מה

 .  על ימין שהוא שמאל  ה' ציוה אותך לשמוע לו

 .)תענית כג.( נאמר על חבר "או חברותא או מיתותא" כמו כן 

  ',א''כ מי שיקיים מה שכתוב במשנה של 'עשה לך רב וקנה לך חבר 

 . ואז יוכל לדון את כולם לכף זכות ,יהיה מאושר בחייו

 

אדם ממורמר שלא יודע לעצור את כדור השלג... 
 יסבול עוד ועוד... 

 ! ויצאו שתים ,אחתצפרדע במכת צפרדע המצרים נתנו מכה על 

 עוד ועוד...  וכך נהיה הרבה נהיו לארבע... - נתנו עוד מכה 

 מכות?  המשיכו לתת  למה 

הוא זורק לו    אדם שכועס על מישהו  :)בברכת פרץ פר' וארא(אומר הסטייפלר  

הראשון  אז    ...מחזיר לומה שאמר לו ולכן    עלממורמר  מילה רעה, והשני  
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ואז השני ממורמר עוד   מכאיב...... וזורק משהו יותר עוד יותר  כועס

 !ככה זה לא נגמר ו ...וזה ממורמר עוד יותר  ...יותר 

מה שהראשון עשה  כואב לו אע''פ ששותק והיה עוצר  שניאבל אם ה 

לו... בכ''ז מנסה ללמד על הראשון איזה זכות,    אפילו שרוצה להחזירלו, ו

 כל הסיפור.  מיד היה נגמרשהוא במצב לחוץ וקשה... 

מלהכות עוד ועוד את   שאם היו המצריים עוצרים עצמם מובדיוק כ

   יתה מתרבה.יהיא לא ה   הצפרדע,

 

ע''י שתמצא לימוד זכות על זה   עצור בשלב הראשוןהיא: ת  העצהלכן 

לך, זה כדאי, כדי שלא  אפילו שכואב .ותפתור את הבעיה  שפגע בך,

 .  יכאב לך עוד יותר


