מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

לקט אמרות חז"ל
רעיונות ,עובדות
והנהגות מגדולי
ישראל,
על מדות טובות
שמביאות לאהבת
הזולת הנלמדות
מפרשת השבוע
ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש ז אלול תשע"ה :הדלקת נרות :ירושלים  6:41תל-אביב 6:57 :חיפה 6:49 :מוצאי שבת :ירושלים 7:54 :תל-אביב 7:56 :חיפה 7:57 :ר"ת8:32 :

פרשת שופטים
לנהוג בשפלות ובענוה עם הזולת ולא
בהתנשאות וגאוה !
נלמד מהפסוק" :לבלתי רום לבבו מאחיו" )פרק יז-כ(
וכתב רבינו יונה ז"ל )בשערי תשובה שער ג-לד( :הוזהרנו בזה ,להסיר מנפשינו מדת
הגאוה ושלא יתגאה הגדול על הקטן ,ואפילו המלך לא ירום לבבו מאחיו ,וכי ישתרר
עליהם גם השתרר בהנהגותיו .אך יהיה שפל רוח .והגאוה מן העבירות החמורות
המאבדות ומכלות הנפש שנאמר )משלי טז-ה( "תועבת ה' כל גבה לב" והרמב"ן ז"ל
כתב :נרמז מכאן איסור הגיאות ,כי הכתוב ימנע המלך מגאוה ורוממות הלב ,וכל שכן
האחרים שאין ראויים לכך ,כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל
מכל אחיו הקטנים ממנו ,כי הגאוה מגונה ונמאסת אצל האלוקים אפילו במלך .עכ"ל.
נאמר בפרשתינו" :כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך
לא תירא מהם כי ה' אלוקיך עמך") ...פרק כ-א( התנאי הבסיסי לנצחון על האויב
הוא "לא לירא ממנו" .והתנאי היחידי להגיע למצב כזה של לא לירא מהאויב גם
אם הוא גדול וחזק יותר ,הוא בהרגשה המוחשית כי "ה' אלוקיך עמך".
"תועבת ה' כל גבה לב" ,והקב"ה לא יכול לדור עם בעלי הגאוה .לפיכך
ככל שיותר ישפיל עצמו מגאוותו ויבטל את הרגשת ה"כוחי ועוצם ידי" ,כך
ה' יהיה עמו .וככל שישים מבטחו רק בהשי"ת ולא בעצמו ובעוצם ידו ,כן
יגבר על אויביו וכן יצליח במעשי ידיו.
ובכך פונה הכהן אל העם ואומר" :אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם אל
ירך לבבכם ,אל תראו" ...ומדוע? "כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם" ...כלומר :הפחד
והיראה קיימים רק כשהולכים עם ה"כוחי ועוצם ידי" אבל כששמים לפניהם את
השי"ת שהוא הנלחם להם ,אזי אין פחד ואין יראה מהאויב..
לאור זאת ניתן להבין את המשך הפסוקים ,בדרך צחות ,עפ"י הביאור הבא:
נאמר )שם ,כ-ח( "ויספו השוטרים לדבר על העם" :מי האיש הירא ורך הלבב ילך
וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו" ...לדעת ר"י הגלילי מדובר שירא מ"עבירות
שבידו" .וצריך להבין :וכי יש מי שאין עבירות בידו והרי אין צדיק בארץ אשר
יעשה טוב ולא יחטא?! זאת ועוד :הרי יכול להרהר תשובה בדעתו ,ועוונו יכופר!.

והיה מי שביאר שהמדובר על עוון גזל ש"בידו" ,שכל עוד לא השיב ,לא
מועיל הרהור התשובה .אך הרי ידוע מהחפץ חיים שגם לזה יש עיצה
שיקבל על עצמו להשיב ויכופר לו?!
אכן לאור האמור ,יש לתרץ ,שירא מעבירות ש"בידו" היינו מעוון הגאוה התלוי
ב"כוחי ועוצם ידי" ,ועל זה באמת אין עצה אלא עבודה יסודית על מדת הענוה,
לבטל עצמו ולהשים כל מבטחו בהשי"ת ,ורק אז יסור ממנו הפחד כמשנ"ת.

להאמין שהוראת חכמי התורה הם
אמת לאמיתה ולעשות כהוראתם !
נלמד מהפסוק" :על פי התורה אשר יורוך ...תעשה
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" )פרק
יז-יא(
וכתב רש"י )מהספרי( :אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל
שמאל שהוא ימין .וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין ועל שמאל
שמאל .והחינוך )מצוה תצו( כתב" :ובכל דור ודור גם כן שנשמע אל
החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם )של החכמים הקדמונים( ושתו
מים מספריהם ,ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מליהם
ופליאות דעותיהם .ועם ההסכמה הזאת ,נכוון אל דרך האמת בידיעת
התורה .וזולת זה ,אם נתפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתינו  -לא
נצלח לכל .ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצוה ,אמרו חז"ל לא
תסור מן הדבר וגו' אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל  -לא תסור
ממצותם.

מהו סוד כוחם של חכמים לקבוע "דעת תורה"?
הגרא"א דסלר זצ"ל הרבה לדבר בפני עם ועדה על החיוב לקבוע בנפש
את הקנין הזה של "אמונת חכמים" .להאמין בשיפוטם של מנהיגי הדור,
תוך שהוא מנסה בכל דרך שהיא להשריש בלבבות את היסוד הגדול
הזה על פיו אין לזוז מ"דעת תורה" ,אותה מציגים גדולי התורה ,והיא
המיישרת את מסילות החיים בכל הליכותינו.
והיה אומר הרב דסלר :גדולי דורינו אשר עסק חייהם להמשיך
כתלמידים נאמנים בדרכי מחשבתם של חז"ל ,זוכים לישרות במדה
עצומה ,עד שחוות דעתם אפילו בדברים שאין להם מקור מפורש ,וגם
סתם עצות במילי דעלמא ברורה ואמיתית ,כאשר ישאל איש בדבר
האלוקים ,כמו שרואים בעינינו ,תודה-לקל ,גם בדור הזה.
בדברי הספד שנשא הרב דסלר על החזון איש ,ציטט את דברי
המשנה )אבות פרק ו( "כל הלומד תורה נהנים ממנו עצה ותושיה"
ושאל הרב דסלר :לכאורה מה סוד המהלך הזה שהלומד תורה לשמה
נעשה מוכשר להעניק עצות במילי דעלמא?
וביאר הרב דסלר :בכדי ליעץ עצה טובה וישרה ,זקוקים לראיה בהירה
ולמבט אמיתי ,בלא הערפול של עולם השקר ,לפיכך הלומד לשמה,
דהיינו ששואף להשיג רק את אור האמת ,הוא הוא המוכשר לראות את
האמת בבהירות ,וליתן עצות ישרות ומועילות ,זהו איפוא סוד כוחם של
גדולי ישראל לקבוע "דעת תורה" דעת אמת בכל עניני החיים ,גם אלו
שאינם מפורשים בשולחן ערוך.

מהו סוד כוחם של חכמים להכריע נכונה?
כוחם הגדול של החכמים ,בהכרעתם נובע מכך שהם משוללים מכל
נגיעה אישית .דברים מאלפים בענין זה כתב החזון איש )בספרו אמונה
ובטחון פ"ג-ל( וכך כתב:
"יש עוד רעה חולה אשר היצר ילפת בה להניא אמונת חכמים מלב
בני אדם ,והיא משקל המרמה של הנגיעה .חובת התלמיד להאמין כי
אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעוות משפט ,כי מגמת
החכם לזכות נפשו ,ולהתגאל באיזה אשמה יכאב לנפשו יותר מכל
מכה ופצע ,ואיך יתכן כי בשביל בצע כסף או לעגי חנף ,יחבל נפשו
לעוות משפט.
נוסף לזה כי תכונת האמת היא אצל חכם תכונת נפשו ושורש מציאותה,
וכל אבקת שקר ממנו והלאה ,וכן היא אמונת המון ישרים המתאבקים
בעפר רגלי חכמים" .עכ"ל.
נסיים בדברי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א )בספרו אורחות יושר
"וירא שמים שסומך בכל דבר על החכם ושומע לו לכל אשר יאמר ,יש לו
סייעתא דשמיא שנותנים לחכם בפיו מה לומר לו ועצותיו מצליחין בדרך
כלל .ואשרי מי שדבוק בחכמים האמיתיים ושומע לדבריהם תמיד".

שלא לקפח פרנסתו של חברו ולא לרדת
לאומנותו !
נלמד מהפסוק" :לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים" )פרק
יט-יד(
מכאן למדו חז"ל על האיסור להסיט סימון חלוקת הקרקע לתוך שדה חברו
למען הרחיב את שלו .עם זאת קראו חז"ל בשם "הסגת גבול" גם לכל מה
שמחסר לחברו ע"י קיפוח פרנסתו כפי המבואר בגמרא )קידושין נט .(.נכלל
בזה )לדעת חז"ל בספרי( גם האיסור להחליף דברי חכם אחד ולאומרם בשם
חכם אחר ,וכן האיסור לומר דבר שלא בשם אומרו כאזהרת חז"ל )מדרש
תנחומא  -במדבר( :כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר "לא
תגזול דל כי דל הוא"...
לכאורה תמוה :היאך יכול אדם לקפח את פרנסתו של חברו ע"י הסגת גבולו,
והרי קיימא לן בגמרא )יומא לח (.ש"אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלא נימה"
וכן "מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה" וכו'?!
עמד על כך החזו"א )בספרו אמונה ובטחון פרק ג( וביאר שמה שאומן של בני
העיר יכול לעכב מאומן של עיר אחרת מלהכנס בגבולו ,אין זאת אלא מצד
חיוב ההשתדלות ,ולא שיש בכח האומן השני לשנות את המציאות של פרנסתו.
שכן למען האמת גם אם יהיה כאן אומן של עיר אחרת לא יוכל להחסיר לו
מאומה ,כשם שאם לא יהיה כאן לא יותיר לו בפרסתו .כי מזונותיו ישארו בדיוק
כפי שנקצב לו מראש השנה .וכל מה שיכול האומן לעכב מדינא ,זה מצד חוב
ה"השתדלות" שיש עליו ,וחוב הרחקת הנזק מצד רעהו ,ובכל מקרה אם לא נגזר
עליו להפסיד הרי יתן לו הקב"ה די מחסורו .עכ"ד.
בענין איסור הסגת גבול באמירת דבר שלא בשם אומרו ,נשאלת השאלה :אם
לדעת חז"ל יש כאן לאו ד"לא תגזול דל" ...כיצד זה מתיישב עם אמרת המשנה
באבות "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" שמשמעותו מעלה יתירה
ולא איסור לאו?!
ותירץ הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל :במה דברים אמורים ש"מביא גאולה לעולם"
רק כאשר אמר הדבר בשם אומרו .אך אם מודיע כי אין זה שלו אבל לא אומר
בשם אומרו ,אין לו מעלה של הבאת גאולה לעולם .ורק כאשר אומר דבר של
זולתו כאילו זה שלו ,על זה עובר באיסור לאו.

להיות נקי מכל נגיעה של שוחד בבואו
לחרוץ דין על זולתו !
נלמד מהפסוק" :ולא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים"
)פרק טז-יט(
וכתב רש"י" :משקיבל שוחד ממנו אי אפשר שלא יטה את לבבו אצלו להפך
בזכותו" .ובגמרא )כתובות קה (:מביאים חז"ל מספר דוגמאות כיצד נזהרו
חז"ל מכל נגיעה של שוחד ,אף שוחד דברים.
על מה שמצינו בדברי חז"ל עד כמה נזהרו מכל נגיעה קטנה של שוחד .כתב
הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל )בספרו עלי שור(" :כאשר אדם עשה לחז"ל טובה
קטנה מאוד ,כבר פסלו את עצמם לדון דין תורה שלו ,כי חששו שהטובה
הזאת שיחדה אותם כבר] ,א.ה .זאת מגודל הכרת הטוב הפועם בקרבם[ ולא
יכירו את האמת בדין זה .הרי אם יש לאדם נטיה קטנה לצד אחד ,כבר אינו
יכול לשקול טענתו של יריבו ויטה את הדין .כל כך גדול כוח של נגיעה"!
"ולא רק בבית דין הדברים אמורים"  -מוסיף הרב וולבה " -כל אדם הוא
דיין בענייניו הוא .כאשר הוא צריך לשקול כיצד להתנהג ,הוא צריך ג"כ
לשקול את הצדדים ולשפוט עם איזה צד האמת .ומה נעשה שאנו משוחדים
מהמידות והמהיצרים שלנו המטים את השיקול לצד הנוח לנו ,ואין לך שוחד
גדול מזה"!

הסיפור שלי מתרחש ביום שישי חורפי קצר ,בו נערכנו
ל'שבת כלה' של בתי שתחי'  -באחת משכונות ירושלים.
יצאנו אני ובני למקום ,מצוידים במזון ובכל מה שצריך
לשבת .סדרנו הכל על הצד היותר טוב וחזרנו הביתה כדי
להסיע את בני המשפחה למקום .היה זה כשעה לפני הדלקת
הנרות .בני נהג ברכב ובשלב מסוים הבחין במכונית שנעצרה
באמצע הכביש .כמתבקש עקף בני את הרכב ולהפתעתנו כי
רבה פגע בו הרכב .מסתבר שנהגה התכונן לפנות לחנייה
ובשלב כלשהו השתבשו העניינים.
היות והשבת צעדה לקראתנו במהירות ,החלפנו ביננו פרטים
וסיכמנו להיפגש במוצאי שבת על מנת להסדיר ביננו את
תוצאות התקרית.
*

*

*

השמחה ביותר מסתיימת בסופה .הגיע מוצאי
ֵ
גם השבת
שבת ומצאתי את עצמי עם בני וחתני בזירת האירוע  -שם
כבר המתין לנו הנהג מלווה בבנו .הוא התלונן על פגיעה בפח
הרכב .התפתח ויכוח סוער בין הנהג ובנו מחד גיסא ,לבני
וחתני מאידך גיסא .כל אחד האשים את השני ,ואז התערב
שכן שנכח במקום ביום שישי והוסיף שמן למדורה .מהומה
לא קטנה.
תכל'ס ,הנהג טען שהוא
בוואדי ג'וז  -תמורת כמה
עקא :אשתו טוענת שהרכב
במוסך מוּרשה של החברה
אלפי שקלים.

מצדו היה מוכן לתקן את הנזק
מאות שקלים פעוטים  -אך דא
חדש ומתעקשת לתקן אותו דווקא
 -וכאן כבר מדובר בהוצאה של

ישתלם לי ,שכן זה כרוך הן בהשתתפות עצמית והן בהגדלת
הפרמיה החודשית.
הודעתי להם שיתקנו זאת בחברה ואני אשא בנזק.
כמה מידידי טענו באוזני שזו שטות ,ושהיה עלי לעמוד
איתם בדין ואולי לזכות .הגדיל לעשות מי שהתבטא שאני
פשוט "פראייר".
אך רוח אחרת הייתה עמדי .טענתי באוזניהם שכפי הידוע
לי :מוויתור אף פעם לא מפסידים!
*

*

*

מספר חודשים קודם לכן ביקשתי להגיש תביעה נגד קופת
חולים מסוימת ,בגין רשלנות רפואית .הגשתי את המסמכים
לעו"ד ,הוא עבר על כל החומר ולאחר התייעצות עם רופא
מומחה החליט שאין לי סיכוי לקבל פיצוי וממילא הוא לא
מוכן לקחת את התיק.
אך היות ואני הייתי בטוח שמגיע לי פיצוי ,ביקשתי ממנו
שבכל זאת ינסה" .לא נראה לי שיצא מזה משהו" נענה ,אך
בכל זאת הסכים להגיש כתב תביעה.
האמת ,גם לי לא היו ציפיות גדולות מידי שהם יענו לתביעתי
 אך על רשלנות רפואית אסור לשתוק.*

*

*

.₪ 2,500
זה ,כאמור ,היה הסכום שנדרשתי לשלם על תיקון הרכב
במוסך המורשה של החברה.

בשלב מסוים ,כאשר הוויכוח הוסיף והתלהט ,החליט
הנהג להזמין אותנו לעלות הביתה ולנסות לדבר על לב
אשתו .עליתי יחד עם בני ,היא קיבלה אותנו בסבר פנים
יפות ,הגישה כיבוד ,אך בכל מה שנגע לתיקון התעקשה:
'אך ורק במוסך מ ּו רשה!'

באותו יום שהייתי אמור לשלם את הסכום צלצל הטלפון.
ועל הקו עורך הדין שהזמין אותי לבוא אליו לחתום על
כמה מסמכים" :הם הסכימו לפצות אותך בעשרות אלפי
שקלים!"

"אז ניפגש בבית משפט" הציע  -קבע בני )כמובן ,רק לאחר
היתר מרב( .אך גם זה לא שינה את דעתה .הצעתי לה שתביא
'הצעת מחיר' מהחברה ואחר כך נדון מה לעשות.

שמחתי לשמוע את סכום הפיצוי שאקבל מקופת חולים.
חזרתי לכל מי שחשב שטעיתי בהחלטתי לשלם את מלוא
הסכום לבעלי הרכב ושוב אמרתי :הלוא מקובלנו ,שמי
שמוותר לא מפסיד!...

החברה דרשה  ₪ 2,500טבין ותקלין  -על תיקון די פשוט.
סברתי לערב את חברת הביטוח אך התברר שזה לא

נשלח ע"י מ .סלונימסקי

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

