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לא להחניף לרשע ]ולא לשבחו על
מעשיו הרעים כדי למצוא חן בעיניו[ !
נלמד מהפסוק" :ולא תחניפו את הארץ אשר אתם
בה כי הדם הוא יחניף את הארץ" )פרק לה-לג(
ואמרו חז"ל בספרי :ולא תחניפו את הארץ  -הרי זו אזהרה לחניפין.
וכתב בספר יראים )סימן נה( :ציוה יוצרנו בפרשת ואלה מסעי "ולא
תחניפו את הארץ" וסמך ליה "ולא תטמא את הארץ" מאלו למדנו
שהמחניף נקרא מטמא את הארץ ועובר בשני לאוין "ולא תחניפו"
"ולא תטמא" וגורם לשכינה שתסתלק מישראל.
אמרו חז"ל )סוטה מא (:מיום שגבר כוחה של חנופה ]שמחניף לחברו
על דבר עוול שעשה ,כדי למצוא חן בעיניו ובכך מחזק את ידו[
נתעוותו הדינין ]כי הדיינים מחניפים לבעלי הדין[ ונתקלקלו המעשים
]כי במקום למחות ביד עושה העבירה מחניפים להם ומחזקים את
ידם[ ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך.
מדוע אין אדם יכול לומר לחברו "מעשי גדולים ממעשיך"? ניתן
לבאר זאת בכמה אופנים :א( מכיון שרבו החנפים שמשבחים
ומרוממים גם את המעשים השפלים ,נמצא שבעיני העם המעשים
הגדולים באמת והמעשים השפלים ,שוים הם בערכם.
ב( מכיון שרבו החנפים שאינם מגנים את המעשים השליליים,
הדבר גורם שיעשו כמעשיהם ,ולא יהיה מי שמעשיו יהיו מתוקנים
באמת ,לומר שמעשיו טובים יותר.
ג( מכיון שרבו החנפים המשבחים מעשי הרשעים ,שוב לא יכול
אדם לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך .שכן יחשוד בו חברו
שבאמת מעשיו שפלים ,ומה שטועה לומר שמעשיו גדולים ,זה בגלל
שהחניפו לו ואמרו לו כך.
אמרו חז"ל )סוטה מא" :(:כל אדם שיש בו חנופה מביא אף
לעולם ...ולא עוד אלא שאין תפלתו נשמעת" .מדוע אין תפלתו
נשמעת? ביאר הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל )בספרו בית הלוי( :משום
שחטאו היה בדיבור ,לפיכך דין הוא שלא תקובל תפלתו ד"אין
קטיגור נעשה סניגור".

בוע

אה
"-

86

לקבל באהבה וברצון דברי תוכחה ומוסר !
נלמד מפסוקי התוכחה שהוכיח משה רבינו את בני גד ובני ראובן ,החל
מהפסוק" :האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? )פרק לב-ו( והתשובה
שהשיבו" :גדרות צאן נבנה ...ואנחנו נחלץ חושים" )פרק לב-טז,יז(
ולכאורה ,אם מלכתחילה כך היתה דעתם של בני גד ובני ראובן ,לעבור את הירדן ולהחלץ
למלחמה ,היה עליהם לומר זאת מיד כאשר התחיל משה רבינו להטיף להם דברי תוכחתו ]ולהסיר
מהם חשד[ ,ולא להמתין עד אשר יסיים את תוכחתו הגדולה והחריפה .אלא מכאן ,שהיה חבל
להם להפסיק את תוכחת המוסר של משה ,שכן היו הם מאלה האוהבים לשמוע את התוכחות,
כפי שאמר רבי בגמרא )תמיד כח :(.איזה הוא דרך שיבור לו האדם? יאהב את התוכחות ,שכל
זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם .טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם.

מדוע הוצרך משה להאריך בתוכחתו הנוקבת?
לכאורה תמוהה וצריכה ביאור ,עצם תוכחתו הארוכה והנוקבת של משה רבינו לבני
גד ולבני ראובן .דאף כי אמנם מובן מה שהם המתינו בסבלנות לשמוע כל דברי
התוכחה ,כפי שביארנו בפתיחה ,אך לא מובן מדוע הוצרך משה רבינו ,מצידו ,לומר
להם ולהזהירם בכל אלו הדברים?!
וביותר קשה ,כאשר ידוע שכל מלה בתורה מדוייקת וכל אות ניתן לדרוש ממנה תגים
של הלכות) .וכשהאריכה התורה בדברי אליעזר עבד אברהם ,למדו חז"ל "יפה שיחתן של
עבדי אבות יותר מתורתן של בנים"( ויש לעיין ולבאר מה ראה משה להעמיד את בני גד
ובני ראובן בשורה אחת עם המרגלים ולהזהירם "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו
פה"?! "ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ" וכו' והאריך לתאר בפניהם
כל פרשת המרגלים ,ולא נתקררה דעתו של משה עד שהוכיחם קשות" :והנה קמתם תחת
אבותיכם תרבות אנשים חטאים ...ושיחתם לכל העם הזה" ...וכ"ז צ"ע.
וגם אחרי שאמרו בני גד וראובן דברים ברורים" :ואנחנו נחלץ חושים לפני בני
ישראל ]בראשי הגייסות[ עד אשר אם הביאונום על מקומם" ...בהבטחה כפולה ,חזר
משה שוב להזהירם" :אם תחלצו לפני ה' למלחמה ועבר לכם לכם כל חלוץ את הירדן
לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו והייתם נקיים...
ואם לא תעברו "...מה הוצרך לזה ,הלא לכאורה זה מה שאמרו בעצמם?!
זאת ועוד :אחרי שמשה מסיים דבריו ,חוזרת התורה שוב לפרט את דברי תשובתם:
"עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה ...ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני ה' למלחמה כאשר
אדוני דובר" .ונראה כאילו יש בדבריהם איזה חידוש שלא אמרו קודם .והרי לכאורה
יכלו לומר בקצרה "כן נעשה כאשר דברת" ותו לא מידי?!

יסוד ההצלחה בכל דבר " -שויתי ה' לנגדי תמיד"

ואשר נראה לנו בביאור הענין ,עפ"י מה שהארכנו )בעלון פר' בהעלותך( שהיסוד
הגדול בעבודת השי"ת הוא שהאדם ישים כנגד פניו ,בכל הליכותיו ומעשיו ,רק את
הקב"ה " -שויתי ה' לנגדי תמיד"! כך בחיי היום יום ]ובזה יסורו ממנו כל קנאה ותחרות
וכל צער מעלבון[ וכך בעיתות מלחמה :גם יסורו ממנו כל פחד ומורא מפני האויב ,וגם
מובטח הנצחון!
וכפי שמצינו זאת בנצחון אברהם במלחמת המלכים ,ורמז זאת כשאמר למלך סדום:
"הרימותי ידי לה'" ....וכן במלחמת עמלק" :והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" ללמד
ששעבדו ליבם רק להשי"ת .וכן במלחמת דוד וגולית ,כשאמר דוד שבא בשם ה' ולכן אינו חושש.
וזה תמיד יסוד הנצחון של עם ישראל במלחמותיו ,כשיוצאים רק בשם ה' ולפני ה'
ולא ח"ו עם "כוחי ועוצם ידי" .וכמפורש בפסוק" :כי תצא למלחמה ...וראית סוס ורכב
עם רב ממך לא תירא מהם ,כי ה' אלקיך עמך" .וכן" :אתם קרבים היום למלחמה ...אל
ירך לבבכם אל תראו כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם" ...ועוד כהנה הרבה.
ואולם ,למורת רוחו של משה רבינו ,לא כך היה בפרשת המרגלים .הם לא הלכו עם
היסוד האמור ,ולכן נתקפו בפחד נורא מפני הענקים וסחפו אחריהם את בני ישראל .כי
כשמתנגשים עם אויב חזק יותר ,ולא הולכים עם ה' ,נמס כל ה"כוחי ועוצם ידי" ולא
נותר כלום! ולאידך גיסא ,כשהבינו ישראל שטעו בבכייתם וחזרו ל"כוחי ועוצם ידי",
והעיזו להעפיל לראש ההר ,בלי הקב"ה ,אזי היכום העמלקי והכנעני.

מה משה רבינו ציפה לשמוע מבני גד וראובן?

מעתה נבין היטב מה שאירע בין משה רבינו לבני גד וראובן :כששמע משה את
בקשתם "אל תעבירנו את הירדן" הראו בזה כאילו יראים לעבור מפני המלחמה
)כפירוש רש"י לב-ז( ואז בעיני משה היה נראה כהעתק המרגלים שגם הם הראו לעם
את פחדם מפני הענקים .ולכן האריך בפניהם בתיאור פרשת המרגלים ,להבטיח שאינם
הולכים בדרכם ,אלא עם השי"ת.
ואכן הצהירו בני גד וראובן" :ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאונום
אל מקומם"! כלומר :איננו פוחדים ח"ו אלא אנחנו נלך בראש! וזה כמובן לא סיפק את
משה רבינו .כי יש כאן ריח של "כוחי ועצם ידי" )כמו "ויעפילו לעלות" ואז הסוף מי
ישורנו ...לכן מיד תיקן אותם" :אם תחלצו לפני ה' למלחמה" ושוב" :ועבר לכם כל חלוץ
את הירדן לפני ה'"! ושוב" :ונכבשה הארץ לפני ה'" .אין אפשרות אחרת!
ואז תיקנו בני גד וראובן את לשון הבטחתם" :עבדך יעשו כאשר אדוני מצוה ...יעברו כל חלוץ
צבא לפני ה' למלחמה כאשר אדוני דובר"! רק אז הסכים להם משה וקבל את בקשתם.

לקרב את החוטאים ואת הנחשלים -
להדריכם ולכוונם לדרך האושר שבחיי
תורה ומצוות !
נלמד מהפסוק" :והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה ונס
שמה רוצח מכה נפש בשגגה" )פרק לה-יא(
לומדים מפסוק זה  -אומר בעל חידושי הרי"ם  -כיצד יש לנהוג עם אדם
כזה שנכשל בעבירה חמורה ,וכעת הריהו נרדף ,ונפשו מרה עליו על שהרג נפש
בשוגג ,וכאילו אינו מוצא לו מקום בעולם .שאז מאיר לו הקב"ה פנים ואומר
לו" :ושמתי לך מקום"  -עדיין לא אבדה תקוותך .יש לך אכסניה בה תנצל
מרודפי נפשך .בדרך זו גם עלינו לנהוג :לתת סיכוי ותקוה טובה לחוטאים.
לא להתייאש מהם ,לא להרחיקם ולעזבם בדרכם הקלוקלת .אלא לקרבם,
להדריכם ולכוון להם את הדרך העולה בית ה'.

האם יש ענין לקרב מושחתים גדולים במדות?!
מארגון "לב לאחים" הופנתה שאלה להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,האם יש
ענין להשקיע ולעסוק בקירוב קבוצת חילוניים שידוע עליהם כי הם
מושחתים גדולים במדות ,האם יש סיכוי לקרבם למוטב?
השיב הגרי"ש :גם את המושחתים ביותר יש חיוב לנסות להשיבם
בתשובה ,וכי כך מבואר מפורש בגמרא )מסכת נדרים דף לב ע"א(" :מפני
מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? אמר
רבי יוחנן מפני שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה ,שנאמר
"תן לי הנפש והרכוש קח לך" .אברהם אבינו נתנן לו ,ואילו היה מעכבן
אצלו ,היה מכניסן תחת כנפי השכינה.
הוסיף הגרי"ש אלישיב ואמר לשואל :מה נראה לך ,אנשי סדום היו להם
מדות טובות?! וכי תאמרו שאין לדמות כי שם המקרב תחת כנפי השכינה
היה אברהם אבינו ,ואילו כיום מי המקרב? אבל ,יש להשיב על כך ,כי
נכון שהיום המקרב הוא לא אברהם אבינו אבל המתקרבים הם גם לא
אנשי סדום אלא הנכדים של אברהם אבינו.

"היית צריך לרקוד לאורך כל הדרך"
סח אחד ממקימי ומראשי ארגון "ערכים"" :הסמינרים הראשונים שניהלנו
לקרב יהודים הרחוקים משמירת תורה ומצוות היו כרוכים בקשיים גדולים
ובמאמצים מרובים .הכל היה בהכוונתו של הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל,
והיינו מתייעצים בו בכל דבר".
"פעם חזרתי עייף ותשוש במיוחד .נכנסתי כדרכי אל רבי חיים גריינימן
והוא קידם אותי בשאלה" :מדוע הנך כה תשוש"? הוא לא המתין לתשובה
ומיד אמר לי" :היית צריך להגיע לכאן ,תוך כדי ריקודים על רגל אחת
לכל אורך רחוב רבי עקיבא"...
המשיך רבי חיים והסביר לי" :בעבר כאשר היה חשש שתינוק ימסר
בידי נכרים ,היו כולם מתגייסים כאיש אחד בלב אחד להצלתו .ואם היה
נדרש כסף היו מוזילים ממונם וכספם ,מתאמצים ומשתדלים בכל דרך
ובכל טצדקי לפדות אותו .התינוק הזה הרי יגדל כאנוס ,לא תהא תביעה
עליו ויזכה לחיי עולם הבא ,ואף על פי כן דאגו בכל עוז ותעצומות להושיע
אותו מיד האומות"...
"והנה בדורינו זה הנכם זוכים להחזיר בתשובה מאות ואלפים וביניהם
גם קרובים למזיד ,הם וצאצאיהם וסביבותיהם ,לא שייך לתאר ולשער
זכות גדולה מזו"...
הוסיף רבי חיים ואמר" :הרי כשאדם מציל אדם אחד הטובע בנהר כבר
מרגיש באישיותו עונג ואעפ"י שהצילו רק לחיי שעה ומי יודע אם יהיה
בהם זכאי או חייב ,על אחת כמה וכמה כשמצילים אדם מרדת שחת לחיי
עולם ולא אחד או שניים אלא מאות ואלפים ...איזה עונג צריך שיביא
הדבר בלב הפועלים ,אם כן הרי פניך היו צריכים לקרון מאושר!"...
בהזדמנות אחרת שאל אחד מראשי "ערכים" את רבי חיים :עד כמה אפשר
לקחת על עצמנו חובות כספיים למען קירוב רחוקים"? והשיב" :עדיף לבוא
לשמים עם חובות כספיים ולא עם חובות של נפשות ...הרי מדובר בהצלה
ממיתת עולם לחיי עולם ,וגדול המחטיאו יותר מההורגו .וכל מי שיש בידו למחות
ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון .כמה איסורי סקילה וכריתות ניתן למנוע על
ידי הצלת איש אחד או משפחה אחת מחיי הפקר לחיי תורה ומצוות!

הסיפור שאני שולח כרוך בשיחה מרתקת ,רבת תובנות,
שניהלתי עם רב  -אך תחילה עצם המעשה:
נכנסתי למאפייה סמוכה לביתי ונעמדתי עם מה שבחרתי מול
הקופאי .ליבי התמלא רחמים .מדובר בחנות מסוימת ,אשר בעל
הבית שלה נוהג לרדות בקופאי שלו באופן הבא :על הקופאי
מוטלת החובה לסייע בהכנת מוצרי המזון שנמכרים בחנות,
ובד בבד להציץ לכיוון הקופה אם כבר נוצר תור של לקוחות.
ברגע שנוצר תור עליו למהר לכיוון הקופה ,לסיים עם הקונים
ושוב לשעוט לכיוון התנורים .באופן זה מצליח בעל הבית הנצלן
להפיק מפועל אחד ,מאתיים אחוז של עבודה.
חשבתי לעצמי :לפחות שיצייד אותו ברולר בליידס כדי שיוכל
לגמוא את מרחבי החנות בכיף ...אבל זה כלל לא היה מצחיק.
המוכר היה קצת מסורבל בבשר ,והריצה ממקום למקום הייתה
אומללה.
מאחר שכבר שמתי לב שזה הסגנון במקום )ואל תשאלו למה
בכל זאת המשכתי לקנות שם( רציתי לעודד את המוכר.
"כל הכבוד!" אמרתי לו בחיוך כנה" .אתה מסוגל להתמודד
עם שתי משרות!" המשפט נאמר ללא גרם אחד של ציניות ,אך
תגובת הקופאי היתה שלילית .עיניו התעגלו בכאב מעורר רחמים,
שפתיו התכווצו ,מושפלות.
דרכתי לו על יבלת רגישה!
כן ,הוא ידע שהוא מנוצל .אך הוא גם ידע שאין לו ברירה
אחרת.
עזבתי את החנות בלב כבד ,רציתי להועיל  -אך הזקתי!
אז מה הייתי צריך לעשות ,לשתוק? ואם המוכר היה מגיב
בשמחה גם הייתם אומרים שהיה עלי לשתוק?...
שמתי לב שסיפורים ודוגמאות כאלו קיימים לרוב .בכולם
ניצבים מול השאלה האם לומר? האם לא? ובעיקר :מה לומר?
הספק מתעורר ביתר-שאת בזמנים או באירועים רגישים ,כמו
ניחום אבלים ,אסונות וכדומה .אך למעשה השאלה עוטפת
את כל ההתנהלות היומיומית .אף פעם לא ניתן לדעת מראש
במאת האחוזים ,כיצד יפעל משפט שנאמר .הדבר תלוי בגורמים
שמעבר לשליטת אנוש .באופן זה הופכת מחמאה לעקיצה ,וכשיש
מזל וסייעתא דשמיא העקיצה הופכת למחמאה.
מספרים על זקן עקשן שכאשר ידיד בירך אותו "עד מאה
ועשרים!" הגיב בכעס" :אתה לא תקבע לי כמה לחיות!" דוגמא
זו הינה קיצונית ,אך אין מי שלא נפגש עם הדילמה של "אוי לי
אם אומר  -ואוי לי אם לא אומר"...
*
*
*
בצר לי ,וכדי לפשוט את ספקותיי ,פניתי להרה"ג רבי שמחה
כהן שליט"א .אני סבור שמה ששמעתי ממנו יכול להועיל לרבים
ולמנוע פגיעות בין אדם לחבירו .אצטט בקצרצרה את עיקרי
הדברים ששמעתי.

כיצד יש להתנהג כאשר ניצבים מול השאלה "לומר או לא
לומר"?
הרב :מדובר אכן בשאלה חמורה .אבל הכלל בעניינים אלו
צריך להיות חד משמעי :תמיד עדיף "להיכשל" באי אמירה ,מאשר
באמירה מיותרת או לא מתאימה .דבר זה למדתי ממרן הגרא"מ
שך זצ"ל .במקרה הספציפי שהזכרת היה עדיף שהלקוח ייאמר
לקופאי משפט בנוסח "אני רואה שאתה מסתדר מצוין עם כל
העבודה" ,עצם הזכרת "שתי המשרות" באוזניו של הקופאי עלולה
לפגוע בו  -כפי שאכן ארע בפועל .אמנם ,במקרה זה מדובר
אולי ב"חכמה שלאחר מעשה" ,כיוון שהלקוח ממש לא ציפה
שהקופאי יפגע מהזכרת שתי המשרות .בהתאם לכלל שהזכרנו,
אם גם הנוסח המתוקן עלול לפגוע עדיף פשוט לא לומר דבר.
זה נכון לגבי מצב בו ניתן להימנע מאמירה ,אך ישנם מצבים
שהשתיקה בהם רועמת יותר מאשר האמירה!
השתיקה לא חייבת להיות "רועמת" ,משום שהערכה לזולת
אינה מובעת רק דרך מילים ,אלא גם בארשת הפנים ,ויש
להשתמש באמצעי זה במקום מילים.
כיצד יש להתייחס למקרים בהם התכוונו לומר טוב ויצא רע?
בדידי הווה עובדה ,שהשקעתי מאמץ רב במצווה שאינה יכולה
להיעשות בידי אחרים .בשלב מסוים אדם החמיא לי ואמר" :אני
מתפעל ממך איך אתה מחזיק מעמד"  -מאז נהיה לי הרבה
יותר קשה ...פתאום נהייתי מודע לקושי הרב שמוטל עלי .האם
אותו אדם אשם? וודאי שלא! הוא הרי התכוון במפורש לעודד.
מדובר אם כן באונס מוחלט .ייתכן שגם את המקרה של הלקוח
והקופאי ,יש לסווג כאונס מוחלט .אבל תמיד  -מכל מקרה -
ניתן ללמוד ,לגבי ההתנהגות בעתיד.
שאלה :האם גם במהלך שיחה שגרתית רגילה עלול הזולת להיפגע,
ואם כן כיצד להימנע מכך?
כאשר מזכירים במהלך שיחה עניין לא מחמיא ,לעולם אין
לומר זאת בלשון נוכח .כאשר רוצים להמחיש לזולת כיצד
מבצעים ניתוח לב אין לומר' :הרופא חותך לך כאן את הבשר.
מנסר לך את הצלעות ומוציא את הלב '...ודוגמא פשוטה יותר:
מלמד לא ישתמש בתלמיד שלו בהמחשה של לווה 'יצחק ,אתה
לווית כסף" ...יצחק לא יהיה לווה ,יצחק תמיד יהיה המלווה! וכן
על זה הדרך.
שאלה :לפעמים דורכים על "יבלת" בלתי נראית ,כיצד ניתן
להימנע מכך?
היתה עובדה באדם שפגש מישהו לא מוכר .הוא בירך אותו
בשגרתיות "תהיה בריא!" לאחר מכן הסתבר שהאדם הלא מוכר
היה חולה בנפשו .למרות שהיה מדובר באיחול שגרתי לחלוטין,
הוא נפגע מכך .מה עושים? אין מה לעשות ...אבל ,לדוגמא,
כאשר מדברים בפני ציבור יש להימנע מאזכור נקודות כואבות
שייתכן שמצויות בקהל.

