
 האש שבין אדם לחבירו
והשפעתה נוראה פגיעה בזולת כמוה כאש שאינה מבדלת בין רעים וטובים

זה בערב יום הכיפורים. רעייתו של היה 
 מעמקיהאמורא רב רחומי הייתה נרגשת עד 

היום חוזר בעלה הגדול הביתה.  ,הןליבה. 
כמדי שנה, גם השנה עתיד הוא לשוב 
מישיבתו הגדולה של ראש הישיבה רבא, 

את יחד עמה לקראת היום הקדוש, לאכול 
. את הכלים היפים ביותר סעודת המפסקת

טים היקרים ביותר הוציאה את התכשיו
 לקראת המעמד הגדול.

גיעה אל אלא שהשעה התאחרה, השמש ה
ן בעלה הגדול רום הרקיע ועדיי

 . עסוק היה בסוגיהלא הופיע
קשה, ועיון הלימוד משך אותו 

מן התורה  ולא יכול היה לינתק
 .מקור חייו ומשוש ליבו

עוד אחת, עוד שעה ו חלפה
 ובכל פעימת לב היא בטוחה כי

הדלת הנה, מיד יפתח את 
ויכנס הביתה כמימים ימימה. 

לשוא. השמש יורדת  אך
ועומדת לנטות, יום הקדוש עומד לפרוס את 

 כנפיו על היקום, אך עדיין רב רחומי לא בא. 

בשלב הזה היא מבינה כי כבר לא יבוא 
נושרת לה מעיניה  היום, ועם ההבנה הזו

אחת. דמעה הרת קטנה דמעה המאוכזבות 
 -אסון 

 ועלהרב רחומי שב מאוחר יותר, הגיע 
 לפנידרגות המובילות אל ביתו, אך במ

הרגיע את רעייתו שהספיק להיכנס הביתה ל
נשמטה לה מדרגה  המצפה לו בכיליון עיניים,

ונח  אחת, והאמורא רב רחומי נופל תחתיו
 .נפשו

מקשה הגאון רבי חיים שמולביץ זצ"ל 
שכזה, קושיה עצומה: קודם כל, וכי על איחור 

אכן, אין זה  חמור ככל שיהיה, מגיע מיתה?
דבר פשוט, דמעתה של אשה, אבל עד כדי כך 

עד שמגיע לו למות? אבל הקושיה  חמור הוא
והרי כעת, גדולה בהרבה, שואל הגר"ח: ה

כאשר בעלה הגדול מת, היא תוריד הרבה 
יותר מדמעה אחת, ובוודאי שלא זה מה 

תפגע , ואם כך מה טעם בעונש שרק שרצתה
  ??יותר ברעייה הכאובה

★ 

רב כהנא, עלה מבבל לארץ  -תלמידו של רב 
אל בית מדרשו  תכף שם את פעמיוישראל. 

רבי יוחנן. ריש לקיש תלמידו של רבי של 
 שוחח עמו מעט, ולא ארך זמן רב עד יוחנן

וכי מדובר  כי אינו אדם פשוט באורח הכירש
ובישר  לרבו רבי יוחנן בתלמיד חכם גדול. הלך

 כי "ארי עלה מבבל". לו

את כששמע רבי יוחנן 
את האורח  כיבד תלמידו כך,

והושיבו בשורה הראשונה 
נכון לעמוד על , הסמוכה אליו

טיבו של רב כהנא זה. רבי 
הוא אמר  יוחנן החל בשיעור.

דבר הלכה וכאשר סיים להציע 
 ,את הדברים, ציפה שרב כהנא

יפתח את  ,הארי שעלה מבבל
פיו ויאירו דבריו. אך רב כהנא 

הורה לו רבי יוחנן שירד אל  -כיוון שכך  שתק.
 ה. יהשורה השני

. רבי יוחנן אמר המחזה חזר על עצמואבל 
רב כהנא התמיד גם כעת ו דבר הלכה

הורה לו רבי יוחנן לרדת עוד  ,ותקישתב
כך גם בהלכה השלישית והרביעית עד  שורה.

כאן פנה רבי יוחנן יעית. שהגיע לשורה השב
לריש לקיש שהמליץ על רב כהנא ואמר לו 

 נעשה שועל!" –"הארי שאמרת 

כך האמת היא שרב כהנא שתק משום ש
ת רב בעודו בבבל שלא לשאול א הורה לו רב

 בגמרא שבע שנים! )עיןמשך יוחנן מאומה 
שבע  שהורד. אלא שלאחר הסיבה( ]ב"ק קיז.[

את הוראת רבו,  כי מילאשורות, חש רב כהנה 
שבע שנים,  כנגדהיה שקול  קושימשום שה

אמר: יהי רצון ששבע השורות שהורדתי יעלו 
 לי כשבע שנים בהם לא שאלתי.

אל רבי יוחנן וביקש קם רב כהנא ופנה כעת 
נענה רבי . דין הראשון שאמרשיחזור על ה

 
ימי ספירת  אנו עומדים בעיצומן של

העומר, בהם אנו נדרשים לעמול על 
. גם עניינים שבין האדם לחבירו

בפרשיות השבוע נידונים עניינים אלו, 
החל מנגעי לשון הרע בפרשיות תזריע 
מצורע, ועד למצוות הרבות המנויות 
בפרשת קדושים שרובן הם מצוות שבין 
האדם לחבירו. עד כדי שהמצווה 
הראשונה לאחר הציווי "קדושים תהיו 
כי קדוש אני" הוא "איש אמו ואביו 

ו ולא תיראו" ולאחר מכן לא תגנוב
תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו... ולא 
תעשוק... ולא תגזול לא תלין... לא 

 תקלל חרש ולפני עיוור וכו' וגו'.

אנו מוצאים שעניינים אלו שבין איש 
הופכים את האדם ש חבירו, הם אלול

לקדוש, לכך הקב"ה מצווה אותנו 
לידבק במידותיו ולהיות קדושים, איך? 

ך נטיב ואי על ידי שנטיב עם זולתינו.
על ידי שנכיר במעלותיו  עם זולתינו?

 כל אחד ואחד. ונעריך

טבע האדם הוא להכיר במעלותיו של 
האדם אחר שהוא איננו, ואף כי אין 
ראיה לדבר, מ"מ זכר לדבר איכא 

 שנקרא השבוע: משמות הפרשיות
 היינו, קדושים אמור", -"אחרי מות 

כאשר האדם איננו, וכבר אין מה 
אינו מהווה כל איום  לקנאות בו והוא

עלינו, אזי ניתן להבחין במעלותיו 
 האמתיות.

החכמה היא להכיר במעלת אבל 
חברינו, לנהוג בכבוד עם כל אחד, גם 
כאשר הוא עודנו פה עמנו היום... גם 
כאשר זה ידרוש ממך מעט הקרבה, 
נתינה לזולת. כי כאשר מעריכים כל 
יהודי, הרי שרואה אתה זכות בעצם זה 

 וכה להעניק לו.שהנך ז

ואולי ניתן להמליץ את מילות 
תפילותו של רבי אלימלך מליז'נסק: 
אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד 

אבל לא כשהוא כבר  -במעלת חבירנו 
 בחסרונו... -חלילה 

בשבוע זה נתחיל בע"ה את סדר ויקרא, 

_________________________________________________

_____ 
 מענינא דיומא
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ברגע שהדברים 

לפגיעה מגיעים 

בין אדם לחבירו 

אזי אין שליטה 

האש יותר, 

 אוכלת!

 דבר העורך

 
איש הטוב עושה טוב לאחר ללא ה

 אלא בשביל שהוא טוב! סיבה,
 

 אמרת כנף

 

 העורךשלכם, 

 (רהם סבעאב)רבי 

 
 

 

 28עלון מס'  •אייר תשע"ה  •קדושים  -אחרי פרשת  • גיליון לשבת וחג בעניינים שבין אדם לחבירו • בס"ד

 «המשך בעמוד הבא 



יד הקשה רב כהנא מ ,יוחנן וחזר על הדין
הבין רבי יוחנן כי  .דבריוקושיה אדירה על 

 תלמיד חכם גדול לפניו, החזיר אותו לשורה
ה שאמר הראשונה. שוב חזר על ההלכה השני

יסוד ה לעמכרעת רכה ורב כהנא העלה פ
 .שאמר

רבי יוחנן, שהיה כבר זקן ובא בימים, היה 
יושב על שבע שטיחים זה על גבי זה. שלף את 
השטיח הראשון והעבירה לרב כהנא. וכך על 

 -ורב כהנה הקשה קושיה  ין שחזר ואמרכל ד
שלף שטיח נוסף מתחתיו והעניקה לרב כהנא 

 כמדרשו.ארי אכן התגלה ש

שבעת השטיחים לאחר ששלף את כל 
, ביקש רב יוחנן לראות את עליהם ישב

מפליא להקשות התלמיד המופלא הזה ש
אלא שרבי על דבריו.  כל כך קושיות גדולות

ני שגבותיו היו יכול היה לראות מפ אליוחנן 
גדולים וכיסו את עיניו, ביקש מתלמידו שירים 

 אותם.

וראה כי על שפתי רב הוא נשא את עיניו 
חלשה סבר שהוא מזלזל בו, כהנא מרחף חיוך. 

פח את נפל רב כהנא ונבאותו רגע דעתו. 
למחרת שמע רבי יוחנן כי חלילה לא  .נשמתו

זלזל בו רב כהנא אלא ששפתו הייתה שסועה 
ג, ולכן היה נדמה כי הוא מחמת מכה שספ

גילה כך עלה למערה בו נטמן כיון שמחייך. 
 והחייה אותו.

 מקשה הגאון רבי חיים שמולביץ זצ"ל:
 מיתה מגיע לו שרב כהנא כן חייך, וכיונניח 
שמצדיק הלא הוא לא עשה שום דבר  ?על כך

, בניגוד לסיפור של רב רחומיזאת, משום ש
הרי כאן באמת לא עשה שום דבר רע, וכי מה 
אשם הוא רב כהנא ששפתיו היו נראות כך עד 

 שסבר רב יוחנן כי הוא מזלזל בו?? 

★ 

נו מצויים כעת בימי ספירת העומר, בהם א
אנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא שמתו 

נן ואם נתבומשום שלא נהגו כבוד זה בזה. 
 -נמצא שהטרגדיה שם הייתה נוראה 

שנים עשר אלף זוגות של תלמידים היו לו 
לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד. תוך 

חודש ימים מתו לרבי עקיבא עשרים כ
וארבעה אלף תלמידים! סדר גודל של כשמונה 

 נורא! מאות לוויות מידי יום ביומו!!

)יבמות מיתה קלה, הגמרא ולא הייתה זו 
אסכרה, שזו המיתה מ אומרת שהם מתו:( סב

ש מבואר שהם מתו הקשה מכולן. ובמדר
בתקופת האביב שהיא התקופה הבריאה 

וויר ומחלות מזג הא ,ביותר, האוויר צח ונקי
הם מתו כולם בזה אחר כבר אינם, דווקא אז 

שווירוס גרם או  ותר פתח לומריו שלא זה.
? מפני שלא נהגו נענשו כך מדועוכדומה. 

 כבוד זה בזה!

וכי מה שלא והשאלה מתבקשת וזועקת: 
פיק טובה נהגו כבוד זה בזה זו סיבה מס

לכלות את הישיבה הגדולה ביותר 
ההשפעה של מותם הייתה הלא ובהיסטוריה? 

אומרת שהיה  )שם( עצומה כל כך עד שהגמרא
העולם שמם בלא תורה! וכי הצר שווה בנזק 

 המלך??

אלא משיב הגר"ח שמולביץ ועונה על 
יחד, ומייסד יסוד גדול בדיני  שלושת הקושיות
לעניינים כאשר מגיעים ש, בין אדם לחבירו

. ואין קושיות אין הבדל -זולתו של בין אדם ל
ורפת את שמכלה ושאוכלת  הרי היא כאש

בין  .וללא הבחנה הטובים והרעים ללא הבדלה
ואפילו אם הדין  אם התכוון ובין אם לא,

ברגע  תפגע גם בנפגע. כי - שתפגע בפוגע
לפגיעה בין אדם לחבירו שהדברים מגיעים 

 האש אוכלת!אזי אין שליטה יותר, 

נקיים את  בכבוד זה לזה,אפוא, ננהג  הבה
בקשת הנביא בתנא דבי אליהו "ותהיו אוהבין 

רק מפני שכדאי להיזהר מן לא  זה את זה",
 יהיה לנו טוב יותר...האש הזו, אלא לו בכדי ש

  מעמוד קודםהמשך  »
 
 

 
 דיני מצוות הלוואה

 

 מצוות עשה מן התורה להלוות לעניי
)וגם לעשירים, אלא שהעני  ישראל
ממה דכתיב "וכי ימוך אחיך  קודם(

והחזקת בו", והיינו שיחזיק בו שלא 
יצטרך לבריות, כלומר הלוואה. והלוואה 
הינה מצווה גדולה יותר מאשר צדקה, 

 משום שאין העני בוש בזה.

 ומצוות הלוואה כוללת גם הלוואות
ואם המבקש  כלים ולאו דווקא ממון.

ללוות הכלי הוא עני ישנו חיוב גמור 
 ליתן לו.

 ועד כמה צריך להלוות? כפי השגת
ורך העני צריך ידו, ואם ידו משגת כפי צ

דכתיב "די מחסורו  להלוות לו כל צרכו,
 אורך אשר יחסר לו". וכך הדין גם לגבי

 כל אחד כפי השגת ידו. – זמן ההלוואה

ד מבקש ללוות אפילו גם אם איש אח
מאה פעמים, יש לו מצווה דאורייתא 

 להלוות לו.

הלוות עם בטחונות, כגון על המלווה ל
הוא אם עדים או שטר, וזה גם  משכון,
 .וסומך עליו מאמינו

 את הלווה כאחד שאינו אם מכיר
מוטב שלא ילוונו  מחזיר הלוואות

 מאשר יעבור על "לא יגוש".

 מצד הדין אין צורך להלוות אם
נה את פירעונו בתשלומים, מישהו מת

 בכה"ג.להלוות גם  ומצווה אך מ"מ נכון

 ,ין לחזור אאם הבטיח לאחד שילווהו
 .בו כדין מבטיח לצדקה

 אין צריך ללוות מאחרים בכדי
אמנם אם יש לו כסף מופקד  להלוות.

 אצל אחר צריך לפדות ולהלוות.

 אין  –כסף שאינו שלו שמופקד בידו
 לו להלוות לאחרים.

לאחד  אם יכול להלוות הלוואה גדולה
או הלוואות קטנת לרבים, עדיף להלוות 
לרבים בכדי לזכות במצוות רבות, אבל 
אם יציל את האחד מהתמוטטות, נדמה 

 שהוא קודם.

 
 כי חפץ חסד הוא

נסע החפץ חיים למקום פעם אחת 
כדרכו בקודש, פיתח שיחה עם כלשהו. 

העגלון באמצע הדרך על דברים 
העולם העומדים ברומו של עולם, על 

 ועל העולם הבא. הזה
גדול פנה אליו העגלון ושאל את 
בער  הדור: "וכי מה כבר יכול עגלון

כמוני לעשות בשביל לזכות  ופשוט
 בעולם הבא?"

ענה לו החפץ חיים: "תפתח גמ"ח 
 להלוואות כספים".

פרץ העגלון בצחוק. "איך אעסוק 
 בגמ"ח והנני דל ורש?"

"הלא אם היסה אותו הח"ח ואמר לו 
שבוע סכום כלשהו, הרי  תפריש מדי

הוא יצטבר קובץ על יד לחשבון גדול, 
עולם ותזכה לכרצונך ואז תוכל להלוות 

 הבא..."
לימים סיפר אותו עגלון, כי לקח את 
עצת החפץ חיים ברציניות, ומני אותו 
יום החל צובר פרוטה לפרוטה עד 

, אותו הקדיש שהצטרף לסכום הגון
להלוואות, עד שהפך לגמ"ח הגדול 

 בעיירתו...
ואין צריך לסיים כי בזכות זה וודאי 

 לעולם הבא...עגלון זה זכה 

 

 תוסד עד שערי מוח
הוא  מוסר את כל כולו למען הכלל,היה כל ימיו מופלא היה מרנא ה"חזון איש" זצ"ל במידת החסד. 

היה מייעץ, מנחם, מסייע כספית ורוחנית,  , ביום ובלילה לא ישבות.שעות קהל ללאהיה מקבל 
 .על דלתו שהתדפקו נצרכי ישראל כללצרוע וזב ו פיזית ונפשית לכל

הוא  מבוא הבית.ן מכיוו מר בכיקול ד אחר חצות, כאשר עלה כבר על יצועו, שמע לפתע לילה אח
בדלת יהודי צעיר, שטוף דמעות. הוא  הוא מצא עו ויצא לראות מדוע בוכה בן ישראל.יצו ירד מעל

הכניסו אל תוך הבית ושמע ממנו כי בנו שוכב כעת בבית החולים ומצבו אנוש. הרופאים כבר 
אך טבעי היה נראה לו להעיר את בית גדול הדור לבקש את ברכתו. אל הרימו ידיים, בצר לו הגיע 

 ר היה בא בימים.מרן החזו"א שכב
שאל לשמו  לאחר מכן רוחו, תחיזק או אותו, הוא עודד משך דקות ארוכות הרגיעו החזו"א בדברים

 הילד יבריא.בע"ה הבטיחו כי שיחזור לבית החולים ו ביקש ממנושל הילד ושם אמו, ו
 כאשר הלך האב המעודד, בעומק הלילה, התיישב החזון איש, פתח ספר תהילים ועד אור הבוקר

 התפלל למען אותו ילד בן לאותו אב שאינו יודע ולא הכיר מעולם!
ודווקא היה נתון בחולשה נוראה. סגוף והמעונה כל גופו ה בימיו האחרונים היה אפוף כאבים עזים,

 ר מידותיו הצרופות ביתר שאת ועז. אז ניתן היה לראות בטוה
לאה, השתתף בהלוויה של ילד גופו  ליבו היה חלוש וכלביום האחרון לחייו, היה זה יום שישי, 

שנפטר בעירו, למתחילת מסע ההלוויה ועד לסתימת הגולל, והכל מתוך הקרבה עצומה וחולשה 
לפנות הבוקר השיב את נשמתו במרחשוון עשר שעות לאחר מכן, בליל ש"ק ט"ו  שאין לתארה.

 זכותו יגן עלינו אמן! אל צור מחצבתה. ומצורפת המידות הזכה והטהורה

 

 אהבת חסד

עובדות וסיפורים ממידות  
 גדולי ומאורי הדורות

  מש | לתגובות וקבלת העלון במייל:יו"ל בחסות תכנית "עיר ללא אלימות", עירית בית ש הגליון

 הלכות בין אדם לחבירו

 אנשי מידות


