איי“ר :אחדות ישראל ירחיק רעה

בס"ד

תלמידי חכמים

אייר
תשע"ח

שלום עליכם,
שיהיה לך קיץ
שלום ומבורך.

גליון 4

מרבים שלום
בעולם

וכן למר,
ושנזכה לקבל ביחד
את התורה ,אמן.

עלון חודשי להחדרת ערך השלום וגנות המחלוקת ,בברכת הרבנים שליט"א

וכל נתיבותיה שלום
בפרשיות החודש
פרשת אחרי קדושים
"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
(ויקרא יט ,יז)
פירש"י :ולא תשא עליו חטא' ,לא תלבין את
פניו ברבים'.
בגודל איסור להלבין פני חברו ,מסופר בזוהר
הקדוש (פ' שלח קסז ).שרשב"י עשה עליית
נשמה לגן עדן ,וראה צדיק אחד עומד בפתח,
ואין מניחים לו להיכנס .הסיבה היתה ,מפני
שפעם הסביר אחד מחבריו דברי תורה
ובהגיעו לקטע מסויים ,שידע הצדיק שיכשל
בו ,אמר לחבריו ,שתקו ואל תסייעו לו ,ואכן
נכשל האומר ונתבייש .בשל בושה זו לא
אפשרו לו להיכנס לגן עדן ,לפי שאין הקב"ה
מוותר על עוון המבזה ת"ח כחוט השערה ,ונגזר
עליו שיעמוד ארבעים יום מחוץ לגן עדן,
ולאחר מכן להצטער בגיהנום שעה ומחצה,
ואחר כך יכנס לגן עדן.
הרה"ק מסוואראן היה מספר :מעשה באדם
שנדבק בו רוח רעה של רשע ,ואותו הרוח
סיפר שבימי חייו הרבה לחטוא ,ועשה
תשובה גדולה ומת מתוך תשובה ,והכל נמחל
לו ,מלבד חטא אחד שעשה קודם מיתתו ולא
שב עליו ,שיום אחד שמע אברך בן תורה ובעל
מעשים ,שעמד לפני חותנו ואמר תהילים,
וטעה בפסוק (תהילים פט ,לח) "כירח יכון
עולם ,ו ְֵעד בשחק נאמן סלה" ,והיה אומר
ָעד" .צחקתי ממנו ,ואמרתי 'הזה
"יכון עולם ו ֶ
יקרֵא בן תורה?!' ואותו אברך בוש מאוד בפני
חותנו ,ומחמת אותו חטא איני יכול להיכנס לגן
עדן והנני נע ונד בעולם.
(יגדיל תורה פ' קדושים עמוד שלח)
פרשת בשלח
פרשת אמור
"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם
לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא כא ,א)
בספה"ק "נועם מגדים" מבאר הפסוק כך:
כלל ידוע הוא שכת הצדיקים והרשעים הם
שני הפכים ,ושונאים זה לזה מאוד מאוד כמו
שכתוב "תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו
לי" .ואף שאין לרשע על הצדיק שום טענה,
שונאו מאוד מחמת מעשיו והלוכו בקדושה,
ודרכו לדבר עליו סרה ולהטיל בו מומין .וכללו
של דבר שכל התועבות שישנם בו הוא אומר
על הצדיק ,על דרך "כל הפוסל וכו'" ,ולמשל-
הרשע מלא רמיה וחושב על הצדיק שמעשיו
לרמות ,ובני אדם המכירים צדקת הצדיק
באמת ,ישפטו מזה את האיש המדבר סרה
שהוא רשע ,וכל התועבות שהוא מדבר ישנם
בו.
וזהו 'אמור אל הכהנים' פי' 'אמירה בעניין
הכהנים' הם הצדיקים וחסידים ,והאמירה
היא' ,ואמרת אליהם' לכת הרשעים החולקים
'לנפש' היינו הצדיק שנקרא נפש  -שכל עסקיו
בעסקי נפש' ,לא יטמא' שלא ידבר עליו דברי
טומאה וסרה ,כי זה 'בעמיו' היינו מהחשכות
שלו עצמו  -מלשון 'יועם זהב' שאלו הדיבורים
מחשכת העוון והפשע שיש בו.
(פ' אמור ד"ה אמור ואמרת)

פרשת בהר
"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך אני
ה'" (ויקרא כה ,יז)
בעניין האיסור החמור של הונאת דברים כתב
הרמב"ם (ה' מכירה פי"ד ,הי"ב ,הי"ג ,הי"ח),
"כשם שהונאה במקח וממכר כך הונאה בדברים
שנ' ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך
אני ה' ,זו הונאת דברים .כיצד ,היה בעל תשובה
לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים .ואם היה
בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך .היה
גר ובא ללמוד תורה לא יאמר לו פה שאכל
נבילות וטריפות יבוא וילמוד תורה שניתנה מפי
הגבורה וכו' .גדולה הונאת דברים מהונאת ממון
שזו ניתנה להישבון וזו לא ניתן להישבון ,וזה
בממונו וזה בגופו .וכל הצועק מהונאת דברים
נענה מיד ,שנאמר כי אני ה'".
ועי' בס' "צידה לדרך" (בפרשתינו) שכתב:
לכאו' קשה איך אמרו 'כיצד אם היה בעל
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
וכו'' ,הלא דברים אלו חירופים וגידופים הם,
לא הונאת דברים ,ואיך קרי לה הונאה? וי"ל
שמאמר 'זכור מעשיך הראשונים' הוא אומר לו
זה בדרך אזהרה שלא לעשותם ,ומראה פנים
כאילו היה מזהירו דרך תוכחת מוסר ,וכל כוונתו
לחרפו ולגדפו בהם ובזה הוא מאנה אותו .א"נ
י"ל שהוא מראה עצמו באמרו 'זכור מעשיך
הראשונים' כמשבח אותו ששב מהם ואינו
עושה עוד כמעשיו הראשונים ובלבו מאנה
אותו כי כל כוונתו לחרפו ולגדפו.
פרשת בחוקותי
"וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ
ושכבתם ואין מחריד" (ויקרא כו)
ופירש רש"י 'ונתתי שלום  -שמא תאמרו
הרי מאכל והרי משתה אם אין שלום אין
כלום ,תלמוד לומר 'ונתתי שלום בארץ' מכאן
שהשלום שקול כנגד הכל.
כתב בספה"ק "מאור ושמש" נראה לי שהפסוק
מורה לנו גודל מעלת השלום בלי מחלוקת,
כי המחלוקת היא מדה גרועה מאוד ,ועיקר
המחלוקת היא באה מחמת קנאה שכל אחד
מקנא בחבירו ,ועיקר הקנאה היא בעשירים כי
קנאת אדם הוא באיש הדומה לו ,אם כן מה
לעני לקנא העני חבירו בעניותו ,אבל העשיר
המרבה הון ו'אוהב כסף לא ישבע כסף' ,מקנא
בחבירו ,ועל ידי זה נתהוו קטטות ומחלוקת.
וזה בעשירות שאינו עבור חפצי שמים ,אבל
העשירות אשר הוא עבור ה' יתברך לעשות בו
חפצי שמים ,אין בזה העשירות קנאה ושנאה
כלל.
וזהו מרמז לנו הפסוק 'ונתתי גשמיכם בעתם
וגו'' רצה לומר אף שארבה לכם ואשפיע לכם
כל שפע טוב' ,וישבתם לבטח בארצכם ונתתי
שלום בארץ' ,רצה לומר שלא יהיה לכם שום
קנאה כלל ויהיה לכם שלום גדול ,כי עשירות
שלכם יהיה עבור חפצי שמים.
וזאת צריכים למודע שע"י המחלוקת יוכל
האדם לבוא למקרה בלתי טהור ח"ו ,כי
הקליפות מתדבקין בו ,אבל כשיש לו שלום אין
לו לפחוד מזה כלל ,וזהו שאמר הכתוב 'ונתתי
שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד' ,רצה לומר
שלא תחרדו ובל תפחדו מאיזה מקרה רע,
כי 'והשבתי חיה רעה מן הארץ' ,זאת מרמז
על הקליפות שישבתו ויתבטלו מהארץ ,ולא
תפחדו כלל.

העלון נתרם לע"נ ראש ישיבת סערט ויז'ניץ הרה"צ ר' משה בן הרה"ק ר' ברוך האדמו"ר בעל ה"מקור ברוך" זצוק"ל
נלב"ע ט' אייר תשנ"ט

שלום רב לאוהבי תורתך
ליומא דהילולא

א' אייר
הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע
לפני הסתלקותו נשאל הרה"ק רבי מנדלי מוויטעפסק זי"ע היכן הוא רוצה
להיקבר (הכוונה :אצל מי) .מיד השיב :וכי זו שאלה ,הלואי ולא היו יהודים אחרים
מתביישים בי ,כמו שאני לא מתבייש באף יהודי ,ואני מרוצה אצל איזה יהודי שיהיה.
הרה"צ רבי אברהם יאראוויטש זצ"ל
"להאיר על הארץ" (ירושלים תשס"ג) ע' כ"ד
ו' אייר
הרה"ק רבי יעקב חיים מסטולין זי"ע
מרן הרה"ק רבי יעקב חיים זיע"א מנו"כ בדיטרויט אמר ,אדם רוצה לדעת איפה
הוא אוחז בעבודת ה' יסתכל איך הוא באהבת ישראל ,ואם רוצה לדעת איך הוא
ירגיש בעולם הבא יסתכל איך מרגיש בשבת קודש (מפי זקני החסידים).
"ילקוט המאמרים  -שבת קודש" (ירושלים תשס"ב) ע' קס"ד
י' אייר
ה"פרי מגדים" זי"ע
בהקדמה לספרו שושנת העמקים ,כותב ה"פרי מגדים" דברי מוסר ,ומתאונן שם
שהיה פעם בעיר אחת וראה שאנשי המקום אינם מניחים תפילין דר"ת וכששאל
אותם לפשר הדבר ,השיבו לו דזה משום שכתב המחבר בשו"ע או"ח (סי' לד
ס"ג) דמי שאינו ראוי שלא יניח תפילין דר"ת דמיחזי כיוהרא .וכותב הפמ"ג
שאח"כ כשנכנס לבית המדרש וראה שני אנשים מתקוטטים ביניהם בקול רעש
גדול עבור איזה עניני כבוד ,ושאל אותם הרי תפילין דר"ת אינכם מניחים מחמת
דמיחזי כיוהרא ועכשיו בעבור כבוד פעוט הנכם עושים מריבה גדולה?!
י' אייר
הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא זי"ע
בשם הרה"ק רבי שמואל קאמינקער זי"ע" :האספו ואגידה לכם את אשר יקרא
אתכם באחרית הימים" (בראשית מט א) ,הכוונה' :האספו'  -קלייבט זיך צונוף -
(התאספו)' ,ואגידה לכם'  -בינדט זיך צוזאמען ( -והתאגדו יחד)' ,את אשר יקרא
אתכם באחרית הימים'  -ס'וועט זייער טייער זיין אין אחרית הימים ( -דבר זה
יהיה חשוב ויקר באחרית הימים).
הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלונים זצוק"ל
"מאמר מרדכי" (ירושלים תשס"ב) ח"א ,ע' נ"ה
י' אייר
הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא זי"ע
דרש רבי יצחק אייזיק מקאמארנא :החולק על ישראל יהיה מה שיהיה ,רב נגד
צדיק ,צדיק נגד רב ,או למדן נגד יהודי פשוט פוגם באות "יוד" משם הוי"ה
הקדוש.
הרה"ח ר' יהודה לייב לוין ז"ל
"חסידים מספרים" (ירושלים תשל"ט) ח"ג ,ע' 82
י"א אייר
הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע
רבי יהודה צבי מסטרעטין התפרסם כבעל "סגולות" וחילק מסגולותיו לכל
הפונה אליו.
נכנס פעם לחדרו חסיד ואמר - :רבי ,רצוני "סגולה" לאהבת ה' השיבו רבי יהודה
צבי - :ה"סגולה" לאהבת ה' היא אהבת ישראל.
הרה"ח ר' יהודה לייב לוין ז"ל
"חסידים מספרים" (ירושלים תשל"ט) ח"ג ע' 87
כ"ה אייר
הגאון רבי יעקב מליסא ה"נתיבות המשפט" זי"ע
בהיותו אב"ד ב'סטרי' ,בא שמה הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל שהיה
מארי דרזין ,והכין הגאון בעל ה"חוות דעת" סעודה לכבודו של הצדיק וקהל
חסידיו .הרה"ק רבי צבי הירש זצ"ל דרש לפני המסובים בהלכה ואגדה בנגלה,
והגאון אב"ד דרש בנסתר .כל המסובים שמעו ותמהו.
אמר להם הגאון האב"ד :הנה כבר אמרו חז"ל (עדיות ח ,ז) אין אליהו בא אלא
לעשות שלום בעולם ,שבזמן הזה יש מחלוקת בין המתנגדים והחסידים.
החסידים אומרים ,שאין לרבנים חלק בנסתר ,והלומדים אומרים ,שאין לצדיקים
חלק בנגלה ,וכשיבוא אליהו יתגלה האמת ,כי שלום רב לאוהבי תורה ,הצדיקים
יש להם יד בנגלה והרבנים הגאונים יודעי ח"ן המה.
הרב יקותיאל אריה קמהלר ז"ל
"משרתיו אש לוהט" (ב"ב תש"ס) ח"א ,ע' רי"ד
מלוקט מתוך הספר "זכרונם לברכה" מאת הרב אהרון פרלוב שליט"א
העלון נתרם לע"נ חיה רבקה ב"ר צבי נלב"ע י"ט ניסן תשע"א

שתהיו מכבדים

הסיפור החודשי

ואהבת לרעך כמוך

חומר הפגיעה ופירות המחילה

מעשה שסיפר הצדיק רבי דניאל פריש זצ"ל :הייתי
פעם באנטוורפן שבבלגיה ונכנסתי להתפלל תפילת
שחרית בביהמ"ד פשעווארסק .היה זה עדיין בחייו
של האדמו"ר ר' איציקיל מפשעווארסק זצ"ל ,והנה
אני רואה את חתנו הרה"צ ר' יענקלה (לימים ממלא
מקום חותנו באדמורו"ת) שעומד ומשוחח בחיוך עם
יהודי .שואל בשלומו ומתעניין היכן הוא מתאכסן
ומתארח והאם כבר שתה קפה קודם התפילה,
תמהתי ע"ז מאוד  -אמר ר' דניאל  -וכי קודם
התפילה זה הזמן לשוחח ולהתעניין?! הרי החסידים
הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי
שיכוונו בתפילה?! אך כמובן שלא אמרתי כלום ,ור'
יענקל'ה עובר מספסל לספסל ומתעניין בעוד יהודי
ומכבד לפעמים בשתיית קפה ,עד שהגיע אלי...
הייתי עוד אברך ,וכשהתחיל לדבר עמי ולהתעניין
הגבתי ב...ששששש ,הסתכל עלי הרה"צ ר' יענקלה
ואמר לי" :יונגרמאן! אתה חושב שאמירת 'הריני
מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך' זה
לחש?! זה עבודה!!" ומיד המשיך בעבודתו .הסיפור
הזה  -סיים ר' דניאל  -מלווה אותי שנים! זה שינה לי
את כל ההסתכלות על עשיית חסד ועבודת הצדיקים.
***
אמר המגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר זצ"ל :זכורני
כאשר נוסדה בירושלים חבורה חשאית ,שמטרת
יסודה היה  -איש לרעהו יעזורו  -כל אחד מהחבורה
יעזור לרעהו וחוזר חלילה ,נכנסתי להרב מבריסק
הגאון הקדוש רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל וסיפרתי
לו על החבורה ,והוספתי שלפי דעתי ייסוד חבורה
כזו ראוי ונכון כי יסודה בנוי על מצות "ואהבת לרעך
כמוך".
אמר לי הגאון הקדוש שענין זה אינו כלל בגדר "ואהבת
לרעך" ,אלא אהבת עצמו היא שמור לי ואשמור לך,
כעת דואג הוא לחבירו כדי שחבירו ידאג לו ,וזה נגד
מצות התורה  -שצריך לאהוב את כל אחד מישראל,
אפילו שאינו חבר בחבורה זו ,ואף במי שעשה לו רעה
נאמר "לא תקום ולא תטור" ואף צריך להיטיב לו.
הרב זצ"ל סיים" :חלילה לך מלהכנס לחבורה זו ,שנגד
התורה היא!"
***
העצה לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" כתב
בספה"ק "מדבר קדש" :הנה כתיב "כמים הפנים
לפנים כן לב האדם לאדם" .ויש לדקדק למה כתוב
'מים' למראית הפנים ,הרי המראה עשוייה לכך ,והיה
מראה בימי הנביאים כדמצינו 'מראות הצובאות'?
אלא רצה הנביא להמשיל אהבת אדם לחבירו
לראיית הפנים במים דווקא ,שכדי לראות פניו צריך
להרכין ראשו אל המים כדי לראות עצמו ,ולא כמו
במראה שעומד זקוף ,וכן שני בני אדם אם כל אחד
עומד בקומה זקופה ,אזי יראה רק מעלת עצמו ואצל
חבירו יראה את החסרונות ולא תוכל להיות אהבה
ביניהם ,אלא צריך לכופף עצמו ולהיות בשפלות אצל
חבירו ואז יכיר ויראה מעלות חבירו עליו ,ועל ידי זה
תוכל להיות אהבה ביניהם.
וידוע מה שפירש רש"י על הפסוק "ואהבת לרעך
כמוך" :אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה .וזה
מובן על ידי מה שאמר בעל "אהבת ישראל" מויז'ניץ
שיש ג' אהבות ,אהבת השי"ת ,אהבת התורה ,ואהבת
ישראל ,והכל מתחיל מאהבת ישראל ועי"ז מגיעים
לאהבת התורה ואח"כ לאהבת השי"ת .אמן.

המעשה שארע באייר תשס"ו ,סופר על ידי
רבי יעקב שיש שליט"א ,לאחר שיחה עם בעל
המעשה:
מתוקף תפקידי כגבאי צדקה ושד"ר של אחד
המוסדות הותיקים והמפורסמים בבני ברק.
מידי שנה ,בחודש אייר ,אני נוסע במסלול קבוע
 לונדון ,ניו יורק ומונטריאול שבקנדה .בכל מקוםיש לי ציבור קבוע שאותו אני מתרים לטובת
המוסד.
גם באותה שנה הגעתי לקנדה ,נכנסתי ליהודי
שאני מכירו היטב ,וקבלתי ממנו תרומה הגונה.
במשך כל זמן המפגש הבחנתי בעננה של תוגה
על פניו ,עצב גדול ומסכנות.
"אפשר לשאול משהו אישי?"  -אני מנסה,
הוא נושא אלי את עיניו ואני רואה בכך אישור
וממשיך" :אני מכיר אותך כבר שנים רבות ,אך
הפעם אני מרגיש שאתה עצוב מאוד .אולי אוכל
לעזור במשהו?"
"תכנס ותראה"  -אמר היהודי והחווה לעבר ביתו.
יש בתים ,שכשמתחילים לטייל בהם צריכים
להצטייד במצפן ,כדי לא לאבד את הכיוון .גם
הבית הזה היה נראה כך  -אין ספור חדרים,
קומות על גבי קומות .טיילתי וטיילתי ,ולא ראיתי
נפש חיה .לא הבנתי מה אני אמור לראות .עוד
חדר ועוד חדר ,עוד קומה ועוד קומה .לאחר זמן
רב חזרתי אליו ואמרתי "לא ראיתי כלום ,אין
בבית נפש חיה".
"זאת הנקודה"  -אמר לי " -בכל הבית הגדול הזה
אין נפש חיה .כבר חלפו שנים רבות מאז נישואינו
ולא זכינו להיפקד .עשינו כל מה שאפשר לעשות
בעולם ,הרופאים אומרים שאין שום סיבה והכל
בסדר" ,ופתאום ,ללא הודעה מוקדמת הוא פורץ
בבכי " -אבל הבעיה היא שאני יודע מה הסיבה,
ואני מפחד שבגללה לעולם לא יהיו לי ילדים"...
הוא שתק לרגע ואחר אמר" :הבעיה שלי
התחילה בליל פורים תשנ"ד ,באחת הישיבות
בארץ .נבחרתי להיות ה'פורים רב'  -הבדחן של
פורים בישיבה.
איני יודע עד עצם הרגע הזה להסביר את פשר
הטיפשות שנכנסה בי ,אבל כשראיתי בין
הבחורים בחור מסכן ,החלטתי 'להתלבש' עליו.
התחלתי לפגוע בו ,להפוך אותו לחוכא ואטלולא,
עקצתי אותו ,זלזלתי בו ברבים  -והכל תחת
המעטה של 'פורים' ,כאילו אז הותרה הרצועה
והכל מותר.
תוך כדי כך הגיע לידי פתק ,שכתב לי אחד
הבחורים .היו רשומות שם שתי מילים 'תפסיק
כבר'! ,ואני ,בלי שאדע להסביר את עצמי,
ממשיך וממשיך ...הפסקתי רק כשראיתי את
עיניו זולגות דמעות ממש.
כעת ,שנים אחר כך ,אין לי אפילו אחוז אחד של
ספק שזאת הסיבה שמונעת ממני פרי בטן .אינני
יודע כיצד לאתר אותו היום ,אין לי שום פרטים
על חייו ,וגם אינני מאמין שהוא יסלח לי .האם
תסכים לקחת על עצמך את הפרויקט הזה?"
הסכמתי! קבלתי ארבעה דברים :שם הישיבה,
שם הבחור ,שנות הלימודים המשותפות וגם
מעטפה מלאה בדולרים לשעת הצורך .חזרתי
ארצה והתחלתי בנסיונות האיתור .מצאתי בכל
הארץ כמה וכמה אנשים שנשאו את אותו שם,
ולאחר עבודה מאומצת הצלחתי להגיע לאיש
המדובר .התקשרתי אליו ,הצגתי את עצמי,
בררתי אם למד בישיבה פלונית בשנים מסוימות,
וכשהשיב בחיוב ,שאלתי אותו אם הוא מכיר את
פלוני ,שמתגורר כיום במונטריאול.
שמעתי נשימה עמוקה מעבר לקו ,ולאחר כמה
רגעים אמר" :איני מכיר אותך ,ובכל זאת אני
מסכים לדבר איתך .אבל את השם הזה איני רוצה
לשמוע! הוא מעביר בי צמרמורת! הוא מוקצה
מחמת מיאוס! תוכל לדבר על כל דבר בעולם -
חוץ מעליו".
בקשתי לקבוע איתו פגישה ,והוא חזר והתנה
איתי" :בין כותלי הבית שלי ,אני לא מוכן לשמוע

את השם הזה!"
הגעתי לביתו .פתחתי ואמרתי כי למרות ההתניה
המוקדמת עלי לספר כי פגשתי את אותו יהודי
במונטריאול .הוא יהודי אומלל ,אין לו שמחת
חיים ,ביתו ריק מכל .הוא יודע שהסיבה נעוצה
בך ,והוא מבקש ממך סליחה .תרחם עליו! אין
לו ילדים!
"הוא רוצח"  -הגיב בן שיחי " -שלא יהיו לו
ילדים! ...למלבין פני חבירו אין חלק לעולם
הבא! הוא שפך את דמי בפני כל הישיבה ,והיו
כאלו שצחקו מן הבדיחות שלו! אני יודע שניסו
להפסיק אותו ,ובכל זאת הוא המשיך! איך אתה
מבקש ממני שאסלח לו?! אני לא מסוגל לשמוע
את השם הזה בכלל ,בבת אחת אתה מחזיר אותי
לשנים ההן!"
הוא היה כל כך נחרץ ,עד שלא נותרו לי הרבה
ברירות.
קמתי ללכת .מה עוד ביכולתי לעשות?! סמוך
למפתן נשאתי בליבי תפילה" :רבונו של עולם,
תעזור לי! אני בסך הכל רוצה להיות שליח לפיוס,
שליח לעשיית שלום בין שני יהודים!"
עמדתי כבר ממש ליד הדלת ,כשפתאום מצאתי
את עצמי אומר לו" :אני רוצה לומר לך עוד משהו
אחד .יבוא יום ,לאחר אריכות ימים של שניכם,
ואתה תעלה לשמים .הקב"ה יאמר לך' :ר' יוד,
שמע ,ליהודי ממונטריאול יכולים היו להיות בנים
ובנות ,נכדים ונינים  -דור שלם ,דורות שלמים,
וכל השלשלת הזו נגדעה רק בגלל קפידה שיש
לך ,וטינה שאתה שומר לו בלב!'
באותם רגעים ,כבר יהיה העלבון קטן בעיניך -
אבל אז יהיה מאוחר מידי מכדי לסלוח...
כולנו בני אדם ,כולנו אומרים שלוש פעמים
ביום' :סלח לנו אבינו כי חטאנו ,מחל לנו מלכנו
כי פשענו ,כי מוחל וסולח אתה' .אנחנו מבקשים
מריבונו של עולם ,שגם כאשר חטאנו לפניו ,הוא
יסלח לנו .גם יהודי זה מודה שהוא פשע וחטא,
הוא מתנצל לפניך ,הוא מבקש סליחה .תרחם
עליו!
אל תחכה לימים ,שבהם גם אם תרצה לשנות
כיוון ,כבר יהיה מאוחר .זה יהיה בגדר של 'מעוות
לא יוכל לתקון'".
היהודי הקשיב לי וביקש לחשוב על כך עם עצמו
במשך רבע שעה.
נשארתי בחדר להמתין לו ,וכשחזר אמר לי
בפשטות" :אתה צודק".
 "אוכל ליצור כעת קשר טלפוני ביניכם?" -תפסתי בחוזקה את קצה החוט.
"נו ,נו"  -הגיב.
התקשרתי אל הגביר ממונטריאול ,עדכנתי אותו
על מקום הימצאי כעת ,והעברתי את השיחה
ליהודי שלידי.
הוא התנצל והביע חרטה בכל ליבו ,הודה במעשה
הנורא שעשה ,וביקש רחמים ,משום שהוא יודע
כי אם לא יסלח לו ,הוא יעזוב את העולם ערירי.
שמעתי את היהודי אומר" :אני סולח".
 "ברך אותי!"  -התחנן הגביר מעבר לקו. "קשה לי"  -הוא התפתל. "אנא ,ממך! תברך!"והוא אוזר את כל כוחות נפשו ,ומברך...
באייר תשס"ז שוב נסעתי במסלול הקבוע.
ללונדון ,ניו יורק ומונטריאול .נכנסתי לבית הגביר,
אור חדש זרח בעיניו" .מה נשמע?"  -התעניינתי.
 "תכנס ותראה"  -השיב לי .בחדר הסמוךמצאתי תינוק קטן  -בנו הבכור  -בן השלושה
שבועות ישן בשלווה בתוך עריסתו!

מעובד עפ"י הספר "אדרבה" בהוצאת "יפה נוף"

גוי אחד בארץ
שכונות מספרות על עצמם
בחודשים הקודמים סקרנו כאן את הווי החיים
המאוחד שיש בשכונת "הדר" בחיפה וברובע ז'
באשדוד וכן בשכונת פאג"י-סנהדריה שבירושלים.
וזה רק דוגמא שמעידה על האחדות שמקיפה את כל
הקהילות והחוגים.
הפעם נביא לפני הקוראים היקרים סקירה מיוחדת על
שכונה מפוארת שיסודה בהררי קודש הלא היא שכונת
קרית צאנז בעיר נתניה ת"ו.
נתחיל בביהמ"ד "בית נחמיה" שבקריה שהוא מרכז
של כל הקהילות בעיר .אף שביהכנ"ס מנוהל ומתוחזק
ע"י חסידי צאנז ,הוא מאחד את כל תושבי הקריה
והסביבה ובאים לשם להתפלל מכל החוגים והעדות
למן חוגי הליטאים וחסידי כל החצירות ועד לעדות
בני המזרח עולי תימן ומרוקו וארצות הבלקן ועוד
(איצקוביץ' של נתניה).
כל אחד מתקבל ברצון ובשמחה וכך מרגיש כל יהודי
שהגיע לביהכ"נ שהוא בית תפילה של אבינו שבשמים
שכולנו בניו ,גבאי המקום נותנים יחס נעים לכל
מתפלל וכן מארגנים שיעורים באידיש ובעברית שכל
אחד יוכל ללמוד ולהבין את התורה הקדושה.
בכולל של החסידות קיים אירגון יחודי בשם "יהדות",
שדואג לחברותות לכל החפץ ללמוד עם אברך,
וכך נכנסים ובאים לכולל לשעה או יותר יהודים
יקרים ומתקרבים לתורת ה' ,הם רואים את תשוקת
האברכים והתמדתם ברתחה דאורייתא וממילא
מתחזקים בקיום התורה והמצוות ,והכל נעשה מתוך
אכפתיות ואהבת ישראל כנה.
מוקד אדיר של חסד ואחדות הוא מסביב למרכז
הרפואי "לניאדו" שבקריה ,כל מי שמגיע למחלקת

יולדות מכל הארץ נתקל בהודעות שהוא 'מתבקש'
לפנות ליהודים יקרים בקריה ללינה ואפי' בשעות
הלילה הקטנות ,וכך ברוחב לב הם מתקבלים לבית
פתוח לרווחה כמו שמתאים לבני אברהם אבינו עמוד
החסד.
הכנסת אורחים בקריה הוא דבר שבשגרה ,בין
לאורחים שמגיעים ל'לניאדו' ,ובין לאורחים שמגיעים
לשבתות וחגים לאדמו"ר שליט"א ,ובין לסתם יהודים
שהגיעו באקראי לקריה ,תמיד יגש אליהם אחד
מתושבי הקריה בשאלה אולי תוכל 'לעשות לי טובה'
ולהתארח אצלי?!!!
גם בענין אכילה ושתיה ישנם מבני המקום שבכל
כוחותיהם דואגים שלא ישאר אף יהודי רעב ,ולמשל
ישנו מלמד בחיידר שרץ עם סנדויצ'ים בהפסקת
מלמדים למרכז הרפואי ,ומחלק לבני משפחות
החולים שנתקעו בנתניה ללא אוכל כי כל יהודי הוא
אהוב לפני השי"ת.
אין פלא שהעיר נתניה יש בה אחוז החוזרים בתשובה
הגדול ביותר ,כשתושבי העיר מגיעים פעם ופעמיים
למרכז הרפואי ורואים את החסד ואת המסירות של
החרדים לכל יהודי ,הם אומרים "אשרי מי שלומד
תורה ,ראו כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו"
וכך הם מתקרבים ליהדות.
רוח האחדות ואהבת ישראל הנושבת בקריה בכל
פינה ,מקורה טהור מהאדמו"ר בעל ה"שפע חיים"
זצ"ל שדאג לכל יהודי ללא שום הבדל .ולדוגמא ידועה
העובדה שפתח ישיבה בשם "מהרש"ד" לבני עדות
המזרח מכל הארץ ,רבים וטובים למדו שם כמו הרב
אריה דרעי ועוד ,וכך קירב כל יהודי לה' ולתורתו,

וממנו ראו הכל שהעיקר הוא שבניו של מקום יתקרבו
אליו ולא משנה כלל לאיזה חוג ועדה הוא משתייך.
מכאן יוצאת תורה לכל רחבי הארץ ,ע"י האירגון
האדיר "מפעל הש"ס" שהקים האדמו"ר זצ"ל בערוב
ימיו ,ונושא בעולו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א כבר
משנת תשמ"ד' ,מפעל של תורה' שהוציאה מקרבה
תלמידי חכמים מופלגים בכל הש"ס כולו' ,מפעל של
חסד' שמחלקים מילגות חודשיות לתמוך בלומדי
התורה מכל החוגים ,בלי לבדוק ח"ו בציציותיו של
כל הבא ללמוד ,וכך רואים בזמני המבחנים בכל עיר
ועיר אברכים מכל הקהילות באחדות נפלאה ,שנענו
לקריאה של חיבה "כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד
ויקבל תמיכה".
לפני שנים התארגן מנין ליוצאי ישיבות 'הליטאים'
בתוככי השכונה ,וכאשר נעשה המקום צר מהכיל
את ציבור המתפללים בשבתות ,דאג להם האדמו"ר
שליט"א שיתפללו בתלמוד התורה של חסידי צאנז,
בהמשך כאשר עשו מנין לילדים בתלמוד תורה והיו
צריכים את המקום ,דאג האדמו"ר שיוכלו להתפלל
בשבתות במקום אחר בשכונה כפי הנוסח המקובל
בישיבות .והכל מתוך אהבת ישראל טהורה.
וכך נהיתה קרית צאנז אור לכל בני העיר כאשר
מגיעים לשם מכל רחבי העיר ואומרים שיש בקריה
משהו מיוחד הרגשה מאחדת ונפלאה ,והכל בזכות
שמעניקים לכל אחד חיוך ו"גדול המלבין שניים יותר
ממשקהו חלב" וכך מקיימים את המשנה "הוי מקבל
את כל אדם בסבר פנים יפות" ומקדשים שם שמים
באהבה.
אשרי העם שככה לו

ויעשו כולם אגודה אחת
ל"ג בעומר במירון...
כמה זכרונות וכמה הרגשים עולים לכל יהודי כששומע את המילים "ל"ג בעומר
במירון" .אלפי יהודים מצטופפים וכמהים לראות את מעמד ההדלקה הנורא הוד,
ופוצחים כולם בשירה וריקודים בשיר "בר יוחאי" הידוע ,המרומם ומרגש כל פעם
מחדש ,ומתרוממים טפחיים מעל הקרקע בצעקת "אשרי יולדתך ואשרי העם הם
לומדיך" ומטהרים בשירת "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל" .על כל זה ,ועוד,
חושב כל אחד כשנזכר בל"ג בעומר.
עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ משתוקקים להיות במירון ביום ל"ג בעומר.
נשמת כל אחד שומעת את הבת-קול "עולו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון",
ויודעים שבחתונה של רבי שמעון הוא חייב להיות ,וכמו שכ' בסה"ק "בית אהרן"
את ההגדרה הנוראה "מה הקב"ה לכל אף רבי שמעון בר יוחאי לכל ואפי' לפחות
שבפחותים" ואת זה מרגיש היהודי בפנימיותו ששם במירון יש לו תקוה למצבו
שיבוא על תיקונו ויתחיל דף חדש בחייו.
וכמו בחתונה ,יש את סעודת החתונה ,כמו כן רצון רשב"י שיהיה בשפע לאכול
ולשתות לכל באי ההילולא .וכאן באים עשרות יהודים בלב רגיש ואוהב ומארגנים
למאות האלפים שעולים מירונה ,כמויות אדירות של אוכל ושתיה שלא יחסר
בשמחתו של רשב"י לאף יהודי שום דבר ,והכל נעשה מתוך אהבת חינם ולכבוד
התנא האלוקי זיע"א.
ובחצר המערה ובסביבותיה שם ירקדו לכבודו של רשב"י ,שביום זה גילה סודות
התורה הטמירים ונתמלא כל העולם בשמחה ,כמבואר בזוהר הק' ,וזה רצונו של
רשב"י שיבואו וישמחו בשמחתו ,וכך רואים אלפי יהודים שכמעט אף אחד לא מכיר
את השני ,רוקדים במעגלים ושרים "תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב
בעדינו" ,כשמפניהם נוטפים הדמעות והזיעה ואין הם מפסיקים.

"שמחת תורה" ,זוהי ההגדרה של הריקודים כמבואר בספרים הקדושים ,וכמו
בשמחת תורה שמחים בשמחת התורה לגמרה של תורה ,כמו כן ביום ל"ג בעומר
רוקדים ומתעלים ומפזזים זקנים עם נערים ,אבות עם בני החאלאקה על כתפיהם,
בחורים וישישים ,כולם כאחד לרגל שמחת גילוי סודות התורה "לכל ישראל האיר
בסוד תורה הבהיר".
ממעל עומדים המנגנים ומזמרים ניגוני "בר יוחאי" ו"ואמרתם כה לחי" וניגוני מירון
עתיקים ,ובקול צרוד ישיר המזמר "אשריכם ,אשריכם ,אשריכם ישראל!" והקהל
מלמטה מחזיק אחריו בקול גדול שוב ושוב ,ואף אחד לא מביט האם היהודי העומד
לידו הוא מהחוג שלו או לא ,והאם המנגן הוא מהעדה שלו או לא ,כי יש בל"ג בעומר
רק דבר אחד נקודת היהודי האמיתי שמתפרץ החוצה ומאיר ,ואין שום דבר אחר ,מה
זה משנה אם על הנשמה היהודית יש תלבושת כזו או אחרת?!
אחרי שרקדת לכבוד רשב"י ותורתו ,וזכית להשתתף בהילולת התנא האלוקי ,זה
הזמן לבוא על הציון הקדוש ולהתחנן שיתפלל התנא עליך לפני ממ"ה הקב"ה .כי
אחרי שעשית נחת רוח ל"חתן היום" יעשה לך רצונך להתפלל להשי"ת עליך ,וכך
נכנסים למערה עם תהילים המכסה את הפנים ,ומתחננים על גאולת הנפש ופדות
ורווחה ברוחניות ובגשמיות ,ועומדים ומתחננים כביום הכיפורים .שהרי אמר רשב"י
"יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין" ,וידוע שביום פטירת הצדיק נפסק כמותו
בשמים ,ובודאי יפעלו ישועות ,כידוע ומפורסם לכל אחד.
יום זה מעיד כאלפי עדים שכלל ישראל על כל חוגיו וקהילותיו ועדותיו כולם מאוחדים
ומאוגדים כאיש אחד בלב אחד ,וכל ההבדלים הם דברים שוליים ביותר ,כי רצוננו
הפנימי הוא רק לעשות רצון אבינו שבשמים.

אשרינו שזכינו.

מדברי רבותינו
המחלוקת מטריח גופו של אדם ,מכאיבו ומצערו ,וכיוון שכועס כבדין עליו איבריו ,ועוז פניו ישונה ,וחלאים באין עליו,
אך העומד בשלום דיבורו בנחת ,מעשיו בהשקט ,שמח וטוב לב ,פניו מאירות ,קל המרוצה ,ישן בבטחה ,חייו חיים ע ֵרבים ומתוקים.
(שבט מוסר פ' לז)

כבוד חכמים
התחזקות בכבוד תלמידי חכמים
ידועים דברי הגמ' (יבמות סב" ):שנים עשר אלף זוגים
תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס,
וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
וכו' ,תנא ,כולם מתו מפסח ועד עצרת" .ובודאי
כעת הזמן להתחזק ביתר שאת בענין כבוד תלמידי
חכמים ,ובפרט שמקור החיוב נלמד מתוך פרשתינו -
פ' קדושים  -מהפסוק "והדרת פני זקן" ופירש"י 'זה
שקנה חכמה'.
בספר "טובך יביעו" מביא סיפור נורא על ענין של כבוד
ת"ח וז"ל :בספר "זוטו של נהר" מסופר על שני רבנים
גדולי תורה שהיו בטבריה ,הרב זריאן הספרדי ,והרב
קלירס האשכנזי .שניהם התפרסמו מאוד בגדלותם
בצדקתם ובפרישתם .והנה ,אירע פעם ששאלו
להרב זריאן שאלה בענייני עירובין ופסק מה שפסק.
כששמע הרב קלירס את פסקו של עמיתו הרב זריאן,
הבחין שטעה בדבר הלכה ,ולא כיוון לאמת.
מה עשה?  -האם הלך ופירסם פשקוילין?! ...השליך
כתבי פלסתר בראש כל חוצות וחילל שם שמים
בפרהסיא בצורה נוראה?!
לא ולא.
הוא בא לביתו של הרב זריאן זצ"ל ,וביקש ללמוד יחד
איתו את הסוגיא בעירובין .ישבו שני גדולי התורה
ופלפלו בדברי הגמרא והפוסקים ,עד שהרגיש הרב
זריאן בטעותו ,ושאל להרב קלירס מדוע לא פירסם
ברבים שפסק ההלכה אינו נכון ,כדי שלא להכשיל את
הרבים?
את התשובה שהשיב הרב קלירס לעמיתו הרב זריאן,
חובה עלינו לשנן לעצמינו ,לבנינו ולבני-בנינו" .חובת
השמירה על כבוד תלמיד חכם היא מצווה דאורייתא,
ואילו כל מהותה של מצוות עירובין הוא מדרבנן"!!!
כך התנהגו תמיד גדולי ישראל זה עם זה ,עכ"ל.
***
מפורסם מאוד הסיפור עם בעל ה'אור החיים הקדוש'
שבהיותו בגלות חיבר ארבעים ושנים פירושים
על הפסוק "אם בחוקותי תלכו" ,אח"כ ,בשבת
כשהתאכסן בעיירה אחת לימד הרב לתושבים את
הפירושים שאמרו בשמים משמו של הרב הקדוש
רבי חיים בן עטר ,וה"אור החיים" הגיב "חיים בן עטר",
וענשו אותו וסגרוהו בחדר ,ומיד במוצ"ש באה רוח
סערה גדולה מאד על העיירה ונתגלה למרא דאתרא
שזה משום שה"אור החיים" עדיין לא הבדיל ואין
השר של גיהנום יכול להחזיר הרשעים לגיהנום ,ומיד
שחררוהו ובקשו מחילתו והודיעוהו שבבזיונותיו תיקן
הכל ואי"צ לגלות עוד.
אמנם החלק הראשון של המעשה אינו כ"כ ידוע על
מה נגזר עליו שילך לגלות ,והמעשה היה שה"אור
החיים" הקדוש היה דואג לצרכיהם של בני תורה,
ומדי שבוע היה קונה עגל מיוחד לשבת ,שוחט אותו
ומחלק את בשרו בין תלמידי חכמים .שבוע אחד
פרצה מחלה בבהמות בעיר ,וכל הבהמות שנשחטו
נמצאו טריפה ,חוץ לאותו עגל ששחטו לרבינו ,אחד
הגבירים שהיה נכבד בעמיו ,שהצטער שאין לו בשר
לכבוד שבת ,פנה לרבינו ובקש לקנות מנת בשר ,ומוכן
לשלם עליו כל מחיר שיושת עליו.
בקשתו נדחתה על ידי רבינו ,באמרו שכל הבשר
מוקדש לצורכי התלמידי חכמים שיקבלו בשר
לכבוד שבת .תוך שהם מדברים ,הגיע אחד העניים
הקבועים ורבינו הגיש לו את מנתו ,הגביר התכעס,
היתכן שאין נותנים לגביר נכבד כמותו כלום ולעני עם
בגדיו המרופטים נותנים חלק יפה ,ומתוך כעסו פלט
דיבורים שהיו בהם בזיון לעני שהיה ת"ח מופלג .רבינו
לא רצה להתווכח איתו וכך עזב העשיר את בית רבינו.
בלילה ההוא חלם ה"אור החיים הקדוש" שנגזרה
גזירה עליו גלות לשנה תמימה מפני שלא יצא להגן על
כבודו של התלמיד חכם!

נקודה למעשה
בימים אלו  -ימי ספירת העומר  -שאנו מתכוננים
לקראת מתן תורתינו ,שנתנה רק אחרי שהיו בני
ישראל באחדות ,כדכתיב 'ויחן שם ישראל נגד ההר'
ופירש"י 'כאיש אחד בלב אחד' ( ועי"ש ב'אור החיים
הק') ,הזמן גרמא שכל אחד יוסיף איזה מעשה של
חסד ואחדות עם חברו\שכינו ,כגון :לברכו מדי יום
בסבר פנים יפות ולכבדו בכמה מילים מעריכות וכדו',
וכך להכניס בלב יותר ויותר אהבת ישראל ובפרט למי
שאינו מהקהילה שלו ,ועי"ז נזכה לקבלת התורה
ולברכת התורה 'אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר
וכבוד' ,אמן.

הלכה למעשה
"לא תשנא את אחיך בלבבך" (ב)
ח" .כשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו
מתוך חולי רוח ,כן אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע
מתוך חולי נפש המשכלת וחסר משקל המדות ,ואין
בין בליעל למטורף הדעת ולא כלום"  -לשונו הזהב
של החזו"א (או"ח סי' נו סק"ד) .וזלש"ק של רבינו
הרמב"ם (הל' דעות פ"ז ה"ז)" :הנוקם מחברו -
אע"פ שאין לוקה עליו ,דעה רעה היא עד מאוד,
אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל
דברי העולם ,שהכל אצל המבינים דברי הבל והבאי
ואינן כדאי לנקום עליהם" וכו' .ובחינוך (מ' רמא)
מפרש בשורש מצות איסור נקימה" :שידע האדם
ויתן אל לבו ,כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע ,היא
סיבה שתבוא עליו מאת השם ב"ה ,ומיד האדם מיד
איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ב"ה וכו',
וידע בנפשו כי עוונותיו גרמו ,והשי"ת גזר עליו בכך,
ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו ,כי הוא אינו סיבת
רעתו ,כי העון הוא המסבב וכו' .ועוד נמצא במצוה זו
תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני
אדם ,ובהיות שלום בין האנשים יעשה השם שלום
להם" ,עכלש"ק.
ט .יתפלל על שונאו שיזכה לעבוד את הקב"ה.
ומשמע בגמ' (ברכות י ).שכששונאו חולה צריך
לבקש עליו רחמים ,כמו שביקש דוד המע"ה ,דכתיב
"ואני בחלותם" (תהלים לה ,יג .ועיי"ש בפירש"י).
וכ"ש שלא ישמח במפלתו (כדתנן באבות פ"ד מי"ט.
וראה בראשית חכמה שער האהבה פ"י ,דבברכת
רפאנו ,יכוין על כל ישראל ,אוהביו ושונאיו ,כי איך
יתכן שיתפלל 'רופא חולי עמו ישראל' והוא אינו
רוצה שיתרפא ,עיי"ש).
י .נדר שלא להשאיל כליו לחברו או שלא לשאול
בשלומו ,החכם פותח לו פתח :אילו ידעת שאתה
עובר על "לא תקום" או על "לא תשנא את אחיך
בלבבך" לא היית נודר (עי' משנה נדרים סה :יו"ד סי'
רכח ס"י).
יא .אחר שחברו ביקש ממנו מחילה על שציערו,
ימחול לו ,ולא יהא אכזרי מלמחול [עי' מאירי ב"ק
(דף צב ).שמפרש דנקרא 'אכזרי'  -כי על ידי שאינו
מוחל" ,נמצא שאינו חושש על עונש חברו"] ,כי אין
זה דרך זרע ישראל ,אלא כיון שביקש ממנו ,ונתחנן

לו פעם ופעמיים ,וידוע שהוא שב מחטאו וניחם
מרעתו ,ימחול לו ,וכל הממהר למחול הרי זה משובח
ורוח חכמים נוחה הימנו (שו"ע חו"מ סי' תכב ס"א).
ואחר שמחל לחברו ,כבר קשה לעורר השנאה כלפיו,
ואמנם ראיתי להביא עצה מהגר"י מסאלאנט זצ"ל,
שיאמר בפיו שמוחל לחברו על העוולה שעשה לו,
ואז כבר אי אפשר שתתעורר השנאה .וכ"ק מרן
מהר"א מבעלזא זי"ע היה אומר ,שכשמבקש מחילה
יראה שלא ישאר בלבו שום טינה בלב ,וטינה בלב
של יהודי אינו דבר פשוט - ...כלשונו הק'[ .ונ"ל ראיה
לכך מלשון הגמרא (ב"מ עט" ).ואין לו עליו אלא
תרעומות" ,ומה משמיענו בזה ,אלא ע"כ דתרעומת
של יהודי אינו דבר פשוט.]...
יב .אם חברו הוציא עליו שם רע ,אין צריך למחול לו.
ומ"מ מדת ענוה היא למחול בכל גוונא (עי' או"ח סי'
תרו ס"א ,במג"א ומ"ב .ועי' בעה"ש חו"מ סי' תכב
ס"ב דבמוציא ש"ר יפרסם כמה פעמים ברבים
שדיבר שקר ,ואז יפורסם שהיה רק מוצש"ר).
יג .אסור לבקש דין מן השמים על חברו שעשה לו
רעה ,וכל הצועק על חברו הוא נענש תחלה (ב"ק צג).
ודוקא דאית ליה דיינא בארעא .וי"א דאפילו לית ליה
דיינא בארעא אסור לצעוק עליו אא"כ הודיעו תחלה
(חו"מ סי' תכב ס"א .ועיי"ש בעה"ש ,ובס' חסידים
סי' עו וסי' תשנ  -כמה חמיר למסור דין שונאו
לשמים) .ואמרו חז"ל ,שמוסר דין על חברו  -זה אחד
מהדברים שמזכירין עונותיו של אדם (ר"ה טז ,):ואוי
לו לצועק יותר מן הנצעק (ב"ק צג .).וכל שחברו
נענש על ידו ,אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה,
דכתיב (משלי יז ,כו) גם עונש לצדיק לא טוב (שבת
קמט :ועי' תוס' ב"ב כב .ד"ה אנא) .ומובא בשם
הגר"י מסאלאנט זצ"ל ,שמי שא"א לו לעקור שנאה
מלבו ,יעשה איזה מעשה טוב לחברו שיש לו שנאה
עליו ,דקיי"ל מעשה מוציא מידי מחשבה (כלים
פכ"ה מ"ט .ומקור לזה נראה מתוס' פסחים קיג:
ד"ה שראה ,שמבארים מה"ט יש להקדים לטעון עם
השונא ,תחלה כדי לכוף יצרו ,עיי"ש .ועי' חו"מ סי'
ערב ס"י ,ומג"א סי' קנו שם בא"ד ובמחה"ש).
נערך ע"י הג"ר שמאי קהת הכהן גראס שליט"א
מתוך "עלים לתרופה" גליון רפ"א

שואלין בשלום
חלק מהתשובות על השאלה מחודש ניסן :מה הסיבה שאומרים 'שלום עליכם' בלשון רבים? :א) שיותר מכובד
לומר בלשון רבים .ב) בשם הגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ שליט"א שכל אחד מלווים אותו ב' מלאכים ולכן אומרים
בלשון רבים שמברכים גם למלאכים .ג) שרוצים לומר שלא רק לך אני מברך אלא את כל עם ישראל אני מתכוון
לברך.
והסיבה שעונים בהיפוך "עליכם שלום" :א) כתוב בשם הרה"ק ר' שלום מבעלזא זי"ע ,שאיתא בחז"ל שהמקדים
שלום זוכה לאריכת ימים ,ועוד איתא בחז"ל (נדרים י ):שהמקדיש בהמה יאמר עולה להשם ולא להשם עולה,
וכתבו שהטעם שמא ימות אחר שאמר להשם קודם שיאמר עולה ונמצא מוציא שם שמים לבטלה ,ואם כן מובן
שהמקדים שלום כיון שזוכה לאריכת ימים יכול לומר 'שלום עליכם' אף ששלום שמו של הקב"ה (שבת י ,):אבל
העונה אין לו ברכה זו ולכן עונה בהיפוך 'עליכם שלום' ,וכ"כ המהר"י אסאד זצ"ל על מגילת רות שבועז אמר ה'
עמכם והקוצרים ענו לו יברכך ה' ולא אמרו ה' יברכך .ב) לרמז שבין אם זה ישר ובין אם זה הפוך תמיד אנחנו
אחים וחיים בשלום...
בהגרלה זכה הרב ח .גליק מרחובות ב !₪ 200
שאלה לחודש אייר
בתפילת שמו"ע אנו בקשים "שים שלום טובה וכו' " ,וצ"ע שהרי אמרו חז"ל (ברכות לד" :).אמר רב יהודה לעולם
אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות אלא באמצעיות דאמר רבי חנינא [ג'] ראשונות
דומה לעבד שמסדר שבח לרבו ,אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו[ ,ג'] אחרונות דומה לעבד שקבל
פרס מרבו ונפטר והולך לו" ,א"כ צריך שכל ג' הברכות האחרונות שיהיו שבח ולמה ברכת 'שים שלום' (וכן ברכת
'רצה') היא בקשה?
תשובות ניתן למסור בטלפון  072-3372521שלוחה  ,9עד לכ"ד אייר.
העונים יכנסו להגרלה על סך  ,₪ 200נא לומר את התשובות ולהשאיר פרטים בקול ברור.

הגליון טעון גניזה | מומלץ לצלם את העלון ולהפיצו באזור מגוריכם
לקבלת העלון בדוא"ל והערות שלחו מיילe86453@gmail.com :
העלון מצולם ב  10,000עותקים ומחולק ברחבי הארץ
לתרומות לזיכוי הרבים נא להתקשר לטלפון.052-7606274 :

