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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"...
בגמרא )יבמות צו (:מובא שרבי יוחנן הקפיד על תלמידו שלא אמר
דבר ששמע ממנו בשמו .ושואלת הגמרא :מדוע כה הקפיד? ומתרצת
משום האמרה של רשב"י :כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעוה"ז
שפתותיו דובבות בקבר.
וצריך להבין :מדוע שואלים חז"ל לסיבת הקפדתו של רבי יוחנן הרי
ישנה סיבה טובה להקפיד שהרי כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו
הכתוב אומר "אל תגזול דל" ואילו האומר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם?!
וביאר המהרש"א שאם משום טעם זה הרי גם אחרים היו צריכים
להקפיד בזה ולא רק רבי יוחנן ,ומכך שרק הוא הקפיד הרי ראיה
שהקפדתו היתה משום "שפתותיו דובבות".
יש לשאול :היאך הדין כאשר בעל השמועה מוחל על הזכרת שמו,
האם מועילה המחילה כשם שמועילה לגבי איסור גזל?
בשו"ת אפרקסתא דעניא )ח"ד-שעא( כתב שאין מחילתו מועילה,
משום שמלבד איסור גזל ישנו איסור נוסף שאסור לומר דבר ששמע
מאחרים באופן שיראה שבא ממנו דהוי כמתעטף בטלית שאינה שלו,
ולענין זה לא מועילה מחילה.
וכן בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד קנו( כתב שיש בזה משום גניבת דעת
הבריות וגם משום "מדבר שקר תרחק" שגורם שיחשבו עליו הבריות
שהוא בעל השמועה והוא חידש הדברים אף שבאמת אינם שלו.
דברים נוקבים בחומרתם כתב בספר מנות הלוי על "גונבי הדברים"
וכך כתב בין היתר" :המהדרים שבהם מכסים שם אומרו! והמכוערים
שבהם מייחסים אותם לעצמם ,תומכים על מאמר חז"ל )סנהדרין פט(.
"סגנון אחד עולה לכמה נביאים" ועל זה סמכו מגנבי דברים ,כנביאי
השקר .ומהם מגנבי ספרים ...ואם היו מאמינים באמת שיש דין ויש
דיין ...היו מפחדים מאשר יבואו לפני קונם בהמצאם גזלנים שם".

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.
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל מבאר )בספרו קול יהודה-
שמיני( את מאמר חז"ל שנדב ואביהו מתו כי הורו הלכה
בפני רבם .וצריך להבין מדוע נענשו בעונש כה חמור?
אלא מבאר הרב צדקה כי "יסוד היסודות של עם ישראל
שאין להורות בפני הרב .כי הרבנים הזקנים הקרובים יותר
למעמד הר סיני הם-הם ששורה עליהם השכינה והם-הם
היודעים לכוון לאמיתה של תורה .וזהו השוני שיש בין עם
ישראל לאומות העולם ,כי אומות העולם חכמתם מעצמם ,וכל
שהדורות יותר מאוחרים ,הם יותר חכמים מהדורות הקודמים,
מה שאין כן בעם ישראל שכל תורתם וחכמתם מהר סיני ,לכן
כל הקודם והקרוב למעמד הר סיני הריהו יותר חכם ונבון.
וכפי שרואים בחוש בתורתם העמוקה של רבותינו
הראשונים ,שבדבריהם הקצרים גנוזים כל פלפולי האחרונים,
מפני שהם קרובים יותר למעמד הר סיני והם יונקים יותר
מהשורש ומכוונים יותר לאמיתה של תורה.
לכן נדב ואביהו שרצו לחשוב שדרך הצעירים טובה יותר
ולא התחשבו לשאול רבותיהם ,לכן נענשו בעונש גדול ביותר,
כדי שיהיה זה לקח לדורות שאסור לנו לסטות מהדרך של
רבותנו .אף על פי שאחנו "מבינים" אחרת ,עלינו לבטל
דעתינו מפני דעת רבותינו ,כי זהו יסוד היהדות .ודפח"ח.
וזו הטעות הנפוצה בזמנינו ,באיזהו מקומן ,שישנן מצעירי
הצאן שמנסים "להבין" ו"לפרשן" את דעת התורה של זקני
הדור )כפי שרגילים לעשות בעניני העולם האחרים( ועפ"י
יכולת הבנתם "מחלקים ציונים" לגדולי ישראל עד שעפי"ז
קובעים ,רח"ל ,אם מתאים להם להשמע לדעתם או לא.
ואינם זוכרים שעפ"י האמת המסורה לנו מדור לדור ,זהו
גופא כל ענין "אמונת חכמים" ,לקבל דעתם בדיוק כפי
שאמרוה ,בלי הצורך להבין ובלי הצורך ל"פרשן" .כי כאשר
מצייתים רק מתוך ש"מבינים" ,זה כבר לא "אמונת חכמים".
כ"ק האדמו"ר מספינקא זצ"ל מבאר )בספרו אמרי יוסף
את הפסוק "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו
בקולי" .ולכאורה צריך להבין :הלא הובטח כבר מפי הקב"ה
"ושמעו לקולך"?!
אלא שהבטחת הקב"ה "ושמעו לקולך" היתה בנוגע לציווי
של "ואספת את זקני ישראל" .זקני ישראל ,בעלי הדעות,
אמנם יאמינו למשה רבינו ,אבל פשוטי העם ,האם יאמינו?
על כך נענה משה מפי הקב"ה שלצורך זה יעשה האותות
והמופתים לעיני העם ,ודרך פשוטי העם להאמין כשרואים
נס ומופת ,ובסופו של דבר נאמר" :ויאמן העם וישמעו".
מוסיף האמרי יוסף דברים נוקבים" :מכאן תוכחת מגולה
לאותם המאמינים שנמצאים גם בזמננו ,שאינם רוצים
להאמין לצדיק עד שיראה להם אותות ומופתים ואומרים
לו" ,תנו לנו מופת" ,ואם אינו משנה להם סדרי בראשית
להראות להם אותות ומופתים ,אין רצונם להאמין ולשמוע
בקולו.

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.
הרמח"ל זצ"ל )בספרו מסילת ישרים  -פרק כב( כותב:
"הנה כלל הענוה הוא היות האדם בלתי מחשיב עצמו
משום טעם שיהיה" והביא הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל באחת
מדרשותיו את ביאורו של הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל,
שאפילו כאשר יש לו לאדם מעלה גדולה ,יש לו חכמה,
שמעלת החכמה והשכל באדם זהו הדבר הגדול ביותר
כי הוא כנפשו ,גם זה אינו מחשיב.
והסיבה לכך ,משום שכמה שיש לו יותר ,הריהו מלא
בושה כלפי השי"ת ,מצד אחד שמשפיע עליו טובה כסדר
כל הזמן .ומצד שני שמרגיש בעצמו שהתביעה עליו
גדולה יותר מאשר מאיש פשוט שאין לו כוחות וכשרונות
כאלו .וממילא מאלו שאין להם לא דורשים כל כך ,אך
ממנו דורשים יותר והוא אינו ממלא את חובתו .זה
עושה אותו לעניו בעצם .לא מכח כוונה מיוחדת ואמירת
"הריני מוכן ומזומן לשם מצות ענוה" כי ענוה היא
שבעצם הוא מרגיש שאינו כלום ,וכל מה שיש לו מכח
החכמה ,זה יותר מחייב אותו.
עוד ביאר רבי חיים מוולוזי'ן באמרת חז"ל )אבות פ"ד(
"ומלבשתו ענוה ויראה" מהו לבוש הענוה? וביאר רבי
חיים שמצינו בגמרא )שבת עז (:שיש שני סוגי מלבושים.
יש מלבוש שנקרא "גלימא" ויש שנקרא "לבושא" .וביארו
שם מהו "גלימא" ,הוא מלשון "גולם" שנעשה בו כגולם.
ופירש"י שאין לו חיתוך אברים .כך גם ה"גלימא" מונח
על כל המלבושים האחרים ואין רואים חיתוך אברים.
ו"לבושא" הוא מלשון "לא-בושה" ופרש"י :למנוע הבושה.
וביאר רבי חיים כי "גלימא" הוא מלבוש חשוב ,ואותו
לובש האדם בשעה שהולך ברחוב ,או כשנפגש עם
אנשים חשובים ,או כאשר באים אליו אורחים חשובים,
שלכבודם הוא לובש את ה"גלימא" ,אך בשעה שהוא
נמצא בביתו עם בני ביתו ,אינו לובש אז את ה"גלימא",
שאז זה מיותר בשבילו ,אבל את ה"לבושא" הוא לובש
גם בביתו ,שכן גם בין בני ביתו היותר קרובים איליו
צריך ללכת עם מלבוש.
כך בדיוק ישנם אנשים שהענוה אצלם אינו כלבוש,
אלא כ"גלימא" שלפעמים מתאים וכדאי להם ללכת
כך ,כשהם בין אנשים חשובים ,כשהולכים ברחוב או
כשבאים לבית המדרש ,הם עוטים על עצמם גלימא של
ענוה ,ונוהגים בעצמם בניהוג של ענוה .אבל כשבא אותו
אדם לביתו ונמצא בין בני ביתו .בין הקרובים אליו .או-
אז אינו עוטה את הגלימא הזו של ענוה ,אלא שם הוא
מדבר ומסביר איזה אדם גדול הוא...
הנה כי כן ,ברחוב טוב לו להיראות עם ענוה ,אז הוא
לובש ענוה .בכל מקום שבא הוא בגדר "שייף ואזיל
בר אווזא" ובודק אם כל הנמצאים רואים שמלבד כל
מעלותיו הוא גם עניו ...אבל כשבא בתוך ביתו ,הוא
משליך מעליו את הגלימא של ענוה ,ולהם הוא אומר
שהם בוודאי מבינים את גדלותו....

למי לא יצא לראות אדם עם ג'ינס קרוע?
אבל מי בכלל התייחס לנוהג השטותי הלזה!
אנו מבחינים בכך ,נדים בראשנו נוכח התופעה המוזרה
וממשיכים הלאה .בצדק.
אמנם ,מזה תקופה הבחנתי שהנוהג הזה חדר אף לציבור
יפים" מגודלי שיער ,כי אם נערים
"ה ִּ
הדתי .מעתה  -לא רק ִ
שחובשים כיפה לראשם!
את הג'ינס היה מוכר מאז ומתמיד ,אבל פעם היה מדובר
בקרעי בגדים שלמרבה הפלא הפכו
ֵ
בבגדים שלמים .כאן מדובר
למה שמכונה "טרנד" פופולרי.
הבחנתי בדבר אך לא התייחסתי אליו  -כשם שלא התייחסתי
לתופעות רבות שמתרחשות בחוץ .אך לאחרונה נפלה לי תובנה
אותה אני מעוניין לחלוק עם הקוראים הנכבדים!
*

*

*

משחר ימי הבריאה ,כבר השכילו הנבראים הראשונים בעולם
 אדם וחוה  -להתלבש בצניעות .זה שמר על אנושיותם וכבודםהבסיסי.
מהמילה "וְ ִכ ַּב ְד ּת ֹו" )ישעי' נח ,יג( דורשים חז"ל בגמרא שבת
)דף קי"ג ע"א( "שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של
חול"  -כי לבוש מזוהה עם נכבד ּות ,וכפי שהגמרא מביאה
מיד שדרכו של רבי יוחנן הייתה לקרוא לבגדיו "מכבדי" -
הרי לנו שאפילו כלפי דמות נשגבה כרבי יוחנן פעלו הבגדים
נכבדוּת!
ָ
"וְ ַה ְצנ ֵַע לֶכֶ ת ִעם אֱ ל ֶֹקיך" אומר הפסוק במיכה )ו ,ח(  -היֵה
מוּדע לכך שהקב"ה נמצא כאן ,ואם כן ראוי שתהיה צנוע
בהנהגתך ובלבושך!
*

*

*

מדוע להתייחס לנושא מעל בימה זו?
משתי סיבות .הראשונה ,פרקטית למדי .בעולם של היום,
כאשר אלפים שבים לכּ וּר מחצבתם ,בשעה שכל שומר תורה
ומצוות נדרש לפעמים "לדברר" את עמדת התורה  -כדאי שכל
יהודי יהיה מצויד במגוון תובנות של אמת ,אשר יעניקו תועלת
בשעת הצורך .כלומר :כדאי להביא עמקות הענין ליהודים אחרים
בצורה נעימה ובחכמה ,כפי שיתבאר בהמשך.
הסיבה השנייה היא ,שככל שאנו  -שומרי התורה והמצוות
 מתחזקים בתחום מסוים ,כך משפיע החיזוק באותו תחוםגם כלפי הרחוקים! ואם כן ,כאשר אנו מבחינים בהתדרדרות
מסוימת בחוץ ,עלינו להתמקד ולהתחזק באותו תחום גם כלפי
פנים!
וכעת לעצם העניין .בדורנו ,דור עקבתא דמשיחא אנו

עדים לשתי התפתחויות מקבילות .ריבוי והתגלות התורה מחד
גיסא ,לצד התדרדרות נוראה של הצניעות מאידך גיסא .את
ריבוי התורה בדורנו אין צורך לתאר ,אפילו ספר הזוהר שנכתב
בארמית  -ורק יחידי סגולה ידעו להגות בו  -כבר נדפס כיום
בשפות רבות ובהישג יד .מוסדות התורה פורחים ,ומדפי הספרים
החדשים בחנויות גדושים!
אך מצד שני! - - -
*

*

*

אחד הכלים העוצמתיים של הסטרא-אחרא במלחמה זו ,הוא
נושא הביגוד .אדם שלבוש בצורה לא צנועה ,או לא מכובדת,
הרי חיצוניותו מעידה על פנימיותו .הוי אומר ,הפנימיות של
האדם מביעה את עצמה באמצעות דיבורו של אדם ,דרך הילוכו
ואף בלבושו .אך מאידך ,מי שלבוש בצורה כזו הרי חיצוניותו
גם משפיעה על פנימיותו!
נניח שצעיר מחליט ללבוש מכנסיים קרועות ,לא מתוך הזדהות
עם איזה רעיון או מטרה  -אלא סתם כי זה "המודה" .האם
הוא מודע לכך שהלבוש החיצוני המדורדר הזה משפיעה עמוקות
לרעה על פנימיותו?!
מהי ה'קריאה' שמאחורי ה'קריעה'?! איזו הכרזה בוקעת משם?
האזינו:
"אין בושה! אין כבוד הבריות! אין כבוד בכלל! כל אחד עושה
'מה שבא לו!' זהו  -הכל נגמר!"
קרעי הבגדים!
ֵ
זה בדיוק מה שמכריזיםאין ספק ,לא כל מי שלובש בגד לא מכובד  -כזה או אחר
 מתכוון במוצהר להרוס ולנתץ הכל  -אבל זה בדיוק מה שהואעושה!
ללא ספק ,אם תיגש אליהם ותשאל אודות המסתתר מאחורי
החור ,חלקם ישיבו "זה מה שהולך היום" וכדו' ,תשובות רדודות
אך לא להכעיס'ניקיות .אך כאמור ,מאחר שהחיצוניות מעוררת
את הפנימיות ,אם כן זלזול בנכבדות הלבוש גורר מידית זלזול
בנכבדות הנפש שנמשכת ויורדת עד תהום!
*

*

*

נקטנו בדוגמא אחת של זלזול בלבוש ,שיש בו כדי להמחיש
את הנושא .ממנו ניתן ללמוד על שאר הדברים כמו הליכה
ברחוב עם נעלי בית ללא גרביים וכדו' .התופעה הלזו מגיעה
מהחום העז ששרר בקיבוצים שונים ,אך הירגעו! בעיר ניתן
ללבוש גרביים ולא להיכוות...
עיקרו של דבר .נשים אל ליבנו שהלבוש אינו דבר חיצוני
כפי שהוא מצטייר ,אלא דבר חיצוני שקשור במהותו לפנימיות
ונכבדות הנפש .ככזה ,יש להקפיד על שלימותו ,נקיונו
ונכבדותו!

