
 כה לחי!ואמרתם 
שמחולל גדולות לטוב וחלילה למוטב כוחו העצום של הדיבור

ו רבי הסתתרמשך שלוש עשרה שנים 
שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במערה אשר 

שרדפה  המלכות הרומאית מאימתבפקיעין, 
השנים הללו, כפי  אותם וביקשה להורגם.

הותירו  לד.( -שמבואר במסכת שבת )לג: 
נעשה בקוע וסדוק חותם נורא בבשרם, הוא 

 מחמת החול בו התכסו במשך שנים כה רבות
 .ואכל אותם עד לשד העצמות

היה יהודי אחד, יהודה בן 
 שבגינו קרה אתגרים שמו, 
ולא היה זה מתוך אשר קרה. 

א הוא אפילו לכוונה רעה, 
כי כך הוא  דעתוצל העלה ב

מעולל במעשהו הפשוט: הוא 
 דיבר ללא מחשבה.

הוא בסך הכל שמע את 
שלושת התנאים רבי יהודה, 
רבי יוסי ורבי שמעון, דנים 

ם הגשרים והמרחצאות שבנו בעניין השווקי
רבי יוסי שתק  רבי יהודה שיבח, הרומאים.

כל מה שעשו ורבי שמעון גינה, ואמר כי 
 עשו אלא לעצמם. לאהרומאים 

כעוד  הוויכוח היה יכול להסתיים בזה,
יהודה בן  ויכוח השקפתי, שקיים גם היום.

, לא הזו מחלוקת המעניינתשהיה עד ל ,גרים
הזה לעצמו, אלא סיפר  ה'סקופ'את  הותיר

 .להוריו ולתלמידים

הוא לא חשב כי הדברים יתגלגלו עד שיגיעו 
 המלכות, אבל זה בדיוק מה שקרה.אל 

 , הקפדניםהרומאיםלכות היו חמורות. הש
פטים בנפשות לא יכלו שלא לערוך שלכבודם, 

את  הפועלות. רבי יהודה ששיבח קיבל
ראש המדברים בכל  תפקיד המכובד ונעשהה

מקום, הן דבריו ערבו לאוזנם! רבי יוסי 
הוגלה  -ששתק ולא מחה על כבוד המלכות 

דינו אחת  -לעיר ציפורי, ורבי שמעון שגינה 
 להיהרג.

רבי שמעון ששמע על גזר הדין, ברח יחד 
, לאחר זמן מה עם בנו לבית המדרש.

והיה חשש  התהדקו כשהחיפושים אחריהם
את מקום המצאם, ברחו והטמינו שיגלו 

שם בילו, בתת תנאים,  עצמם במערת צורים,
 את שלוש עשרה השנים הבאות.

 רה אחר כל השנים הללו,המען בצאתם מ
ו את יהודה בן גרים ומשראה פגש רבי שמעון

תמה איך יתכן שהוא עדיין 
ו את עניו ונעשה בעולם? נתן ב
 גל של עצמות.

למעשה, אם נתבונן, יהודה 
ן גרים )שנראה שהיה יהודי ב

עיין מועד  ,ועצמכשלחשוב 
קטן ט.( לא עשה מעשה חמור 
מאוד, בסך הכל שמע שיח 
מעניין, וסיפר זאת הלאה. כפי 
שקורה לנו לא אחת, אנו 

מעניינים  מספרים דברים
מה חטאו הגדול? ם כך, ואששמענו. ו שראינו

 גל של עצמות?מדוע הגיע לו להפוך 

אלא, מבקש רבי שמעון בר יוחאי ללמד 
לימוד נורא: לכל מעשה שלנו, לכל אותנו 

א מפינו ולכל מחשבה שעולה דיבור שיוצ
אין בעולם המעשה בו  יש השפעה. בליבנו 

אנו מצויים מעשים סתם, מחשבות בעלמא 
ודיבורים באוויר. לכל דבר ישנם השלכות 

 כבירות.

 הקדוש תורת הנסתר, הזוהר יסודבעצם, 
 :הוא זהשחיבר במשך השנים בתוך המערה, 

אדם בעולם העשייה שכל מעשיו של ה
, עצומות ובלתי משפיעים השפעות גדולות

נתפסות בעולמות העליונים. אדם שעושה 
שמץ מושג מה מצווה קלה בזה העולם, אין לו 

בעולמות העליונים, וכך גם הוא מחולל 
 רבה השפעתם למעלה.עבירות חלילה, מה 

כך משורר המשורר בפיוט ואמרתם כה לחי: 
אלו  -"עשה שבעים תיקונים יקרים מפנינים" 

תיקוני הזוהר, "בם תיקן העליונים", כלומר, 

 
 

השבוע ישנם כמה פרשיות בזה בפרשת 
אחר זה, בהם אנו מוצאים עד כמה 
מקפידה תורה על אלו העניינים שבין אדם 

 לחבירו עד לפרטי הפרטים.
יד ממכר לעמיתך או קנה מ"וכי תמכרו 

קודם  אל תונו איש את אחיו". -עמיתך 
בהגינות. התורה ביושר ומסחר הוג בנכל, ל

אל  - כמו את הקונה את המוכרמצווה 
תרמו. זו גם השאלה הראשונה שנשאלים 

ת דין של מעלה "נשאת ונתת בבי
מכאן החשיבות  )שבת לא.( באמונה?"

הרבה שמייחסת התורה לעניין המשא 
 ומתן ביושר.

לאחר מכן מתקדמת התורה ומדברת על 
נמצא בקריסה כלכלית. "כי כבר אדם ש

ו וגו'". אדם איבד ימוך אחיך ומכר מאחוזת
 את כספו ונאלץ למכור את קרקעותיו.

 נה אתהקונה שק מתנה התורה עם
תאפשר , ברגע שיהקרקע, שבכל עת

להביא את הכסף  זכותו יהיה ,למוכר
כלומר, אף  בחזרה את השדה. ממנו ולקנות

מכל מקום, אם יצא  ,שמכר את השדה
יוכל להחזיר את המצב  ,ממצבו הביש

כמה  לקדמותו ולקבל את שדהו חזרה.
 רגישות.

"וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו 
הוא כבר במצב שהוא מוכרח לממון  וגו'",

מצווה  בכדי לקיים את העסק שלו,
, וכמבואר באהבת חסד לחפץ מדאורייתא

 - על כל מי שידו משגת נא,לדי חיים
ו הלהלוות לאדם בכדי להצילו מקריסה. וז

ה, כי זוהי נתינה מתרומ יותרגדול חסד 
בעצם כך , וכל כך מכובדת שאין בה בושה

 אתה עוזר לו לחזור למעמדו הקודם.
: מדורדר עוד יותרשל העני ואם מצבו 

"וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד 
הוא כבר הגיע למצב בו  בו עבודת עבד",

גם הוא מוכרח למכור את עצמו מעוני, 
רים לקונה, כאן התורה נותנת כללים ברו

 שלא יתעמר בו ולא ישפיל אותו כדרך
, אלא ולא ירדה בו בפרך עבדיםב שנוהגים

עבדים לאדוננו  ,וגם הוא ,יזכור כי כולם
שהוציא אותנו מארץ מצריים מבית 

 עבדים.
את הנקודה הזאת,  הבה ניקח מכאן

לחשוב על השני, לדאוג לו, לפעול למען 
רווחתו, לתת עבור קיומו, ולעשות מעשים 

 לשם הצלחתו.
ן לנו אשרינו שבחר בנו מכל העמים ונת

 רתו תורת אמת וחסד...את תו
 

__________________________________________________

_______ 
 מענינא דיומא

 «המשך בעמוד הבא 

 

הרי מילה טובה 

בכוחה להפוך מצב 

רוחו של אדם 

את כל  ףילחולה

יז הרבה עליומו ל

 ...יותר

 דבר העורך

 
 ושפעי: תיבות ראשי י"רשב
 !העולמות כלב בר פעש

 אמרת כנף
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הוא גילה את הקשר הישיר שיש בין העולם 
 עליונים.ולמות העהזה שמשפיע ב

שאין לנו כל השגה בדברים עמוקים כמובן 
רובנו אינם עוסקים  וטמירים וקבליים אלו,

לקח גדול עלינו אבל  בתורת הנסתר כלל,
ההנהגה הזו: לדעת כי יש לקחת בכל אופן מן 

השפעה לדברינו. ולא רק בעליונים אלא 
 במקרים רבים גם כאן בזה העולם.

ד יפלוט מילה או אדם אחלעיתים מצוי ש
היה רואה את כל מה  דיבור כלשהו, ולו רק

עת. דוגמא: שקרה בעקבות דיבוריו היה נב
אינו  הלהמה השעה,  אדם שאל את חברו

החל היום לפגר בעשר דקות,  זוכר כי שעונו
 ונה לו את השעה שמופיעהעמשום כך הוא ו

. וכאן מתחילה שרשרת שאפשר בשעון
 להמשיך אותה עד ביאת גואל צדק...

הלה סמך על כך וכתוצאה מזה פספס 
לאחר לגן בו לומדת אוטובוס, מה שגרם לו 

איחרה אף  ,ילדתו, הסייעת שחיכתה רק לו
זור הביתה הספיקה לחהיא אוטובוס, ולכן לא 

מצא  ,שלה שחזר בינתיים הביתהבזמן, והילד 
לגן השעשועים, האם אפוא ירד  ,דלת נעולה

שחוזרת בינתיים יוצאת למסע חיפושים 

ל אחד מוזמן להמשיך כ ,וכולי וכוליאחריו, 
 ...יד הדמיון הטובהכ

 בודדת ומידה טובה מרובה, מה מילה טובה
שאנו פולטים בהיסח הדעת לעבר נהג 

עלול הכנסת  האוטובוס או הגבאי בבית
במעגלים ישירים. הרי מילה טובה  לגרום

 ףילחבכוחה להפוך מצב רוחו של אדם ולה
יז הרבה יותר, והרי אדם עלאת כל יומו ל
מחייך, בתת מודע הוא אחר שרואה אדם 

הופך לרגוע ונינוח יותר, וכמו נגיף מדבק, כל 
, בעקבותיו לרגועה ושלווההסביבה הופכת 

וך אחד, מילה טובה יובסופו של יום, ייתכן שח
 ...וני בני אדםמאחת, הפכה את יומם של ה

לחשוב מעט כדאי להקפיד ל דבר: כללו ש
על כל דיבור שיוצא מפינו. חז"ל אומרים 

אם מילה ) ,"משתוקא בתרין"מילה בסלע, 
כלומר,  שווה סלע, השתיקה שווה שתיים(,

צריך לחשוב פעמיים על כל מילה שיוצאת לנו 
 דאי אם המילים הללו עלולותמהפה, בוו

של הזולת.  בכבודו, בחירותו או בממונו לפגוע
ומצד שני, לחשוב על הזולת ולפרגן לו מילה 

 טובה אחת, רק טוב יצא מזה...

 חכמים היזהרו בדבריכם!
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במצוות  יםמחויבהם המי 
 גמילות חסדים

ישראל חייבים לגמול חסד, בין  כל
ובין אשה, בין עשיר ובין עני )עם  איש

מי שעני יותר ממנו(. כפי שנפסק לגבי 
 אחד ואחד מחויב בזה.צדקה שכל 

חסד דווקא אם  האשה חייבת לגמול
ן לה אי -יש לה בעל  אין לה בעל, אבל

רשות להלוות ממנו ללא רשותו, אלא 
אם כן הוא דבר מועט שהבעל לא יקפיד 

רגילות להשאיל העל כך. וכן כלים ש
 אין צריך רשות הבעל. - לשכנים

 ,הבעל אין צריך רשות מאשתו להלוות
לא יריב עמה על כך  ,ות זאתלמראבל 

ילווה  -ות אם אינה מסכימה לו להלוו
ומצווה על האשה, אדרבה,  בהצנע.

לשדל את בעלה להלוות כפי יכולתו וזה 
 חלקה במצווה.

 מהלוואת )כגון גם אדם שפרנסתו
לישראל בהתר  וא ,בריבית יםלגוימלווה 

 ,מחויב להלוות לעני בחינםמ"מ עסקא(, 
 כפי השגת ידו.

 ועני מבקש ממנו העוסק בתורה
, צריך לבטל מלימודו בשביל הלוואה

מצווה זו, בתנאי שאין המצווה יכולה 
)אף אם  ידי אחריםעל  להיעשות
 .(רוציםאינם ורק  יכוליםהאחרים 

בעל חנות אין מחויב למכור בהקפה ,
משום שאם יעשה כן לא יצליח לכלכל 
את העסק. מכל מקום, אם מגיע אליו 
עני ומבקש ממנו לקנות בהקפה דברים 
בסיסיים להחיות נפשו, נראה שהמוכר 
יהא מחויב למכור לו בהקפה מדין 

 "והחזקת בו".
 

 וכבוד חכמההלוואה בדרך 
היה ידוע  הגאון רבי נחום מהורדנא

פעם  כאוהב חסד ועושה חסד בכל עת.
נקלע נודע לו על בעל חנות מכולת ש

 לקשיים, וכי מטה לחמו נשבר.
ידוע בהיות ובעל המכולת הזה היה 

אמיד למדי, ידע רבי נחום כי לא כאדם 
מפאת יאות לקבל הימנו הלוואה 

כי יתנגד להזדקק לעזרת ו ,מעמדו
יוכל  יךא בדעתו אפוא חכך הבריות.

לעזור לו בלא לפגוע בכבודו, ומצא 
 מוצא:

ופגש בו כאילו הוא הגיע אל חנותו 
במקרה, ושאל אם יכול הוא לבקש ממנו 

הוציא צרור ובו השיב בחיוב, טובה. מש
באותם  שלושים רובל, סכום נכבד מאוד

, ואמר למוכר כי צריך הוא להעביר ימים
, ואם כלשהו בורשא למכר את הכסף

סף כאשר הוא יכול, יעביר נא את הכ
 . יגיע לשם לרגל מסחרו

המוכר אמר לרבי נחום כי אינו 
לורשא  מתכווין לצאת בתקופה הקרובה

, נענה רבי וכי רק בעוד תקופה יצא לשם
י יכול נחום ואמר לו כי אין זה דחוף וכ

 .בכסף בינתייםהוא להשתמש 
שמח על הסכום הגדול שהגיע המוכר 

הכסף אכן  לידיו בהיסח הדעת, ובעזרת
זמן מועט שב התאושש מנפילתו ותוך 

, והצליח לאסוף את למעמדו כבראשונה
 .הסכום שקיבל מן הרבי

קודם שיצא לורשא הגיע אל הרבי 
ושאל אותו לכתובתו של האיש אליו 

. כאשר הוא אמור להעביר את הכסף
נענה  -שב לאיתנו ראה רבי נחום כי 

בסופו של דבר הסתדר וכי ואמר לו כי 
 אינו זקוק עוד לשליחות...

 

 
 

 רבן על מזבח החסדק
רוסיה המדממת ליקקה את פצעיה, מהפיכות כמו ימי שוך מלחמת העולם הראשונה. הימים 

רעידות משנה, התחוללו והרעידו את השקט היחסי שכבר החל לשרור. כנופיות פרועות, 
 ללא רחם. רובם הגדול ,רבבותיהםושחטו בהם ב חסרות רסן, פרעו ביהודים שנותרו לפליטה

 לה קייב.נמלט מאימתם אל העיר הגדו של היהודים המעונים

, מטבע הדברים, בבתי הכנסיות והיכלי הפליטים היהודים שהציפו את העיר מצאו את מקומם
 הישיבות ברחבי העיר.

, הסבא מנובהרדוק, זצ"ל בין היתר הם מילאו את בית מדרשו של הגאון רבי יוסף יוזל הורביץ
, והוא בן בא בימיםזקן ושישיבתו הייתה באותם ימים בקייב. רבי יוסף יוזל בעצמו, שכבר היה 

 דאג למחסורם של הפליטים האומללים.שבעים ושתיים שנים, 

ריכזו את לא ארכו הימים ופרצה מגיפת טיפוס נוראה. הצפיפות האיומה, והתנאים הגרועים 
 עיקר התחלואה דווקא במקומות הללו בהם שהו הפליטים.

מה נדבקו כל המגיפה התפשטה במהירות ועד מהרה הגיעה לישיבת נובהרדוק. במהירות עצו
עם כל הפליטים. מלבד הסבא ועוד שלושה תלמידים שלא יחד  שלוש מאות תלמידי הישיבה

 חלו.

לבוא בשעריו. בעל כורחם הפך בית המדרש בתי החולים היו עמוסים, ובלתי אפשרי היה 
, טיפלו יומם ולילה בחולים - ותלמידיו הבודדים שלא חלו הסבאלבית חולים שדה המוני. 

 קץ, ומתוך הסתכנות נוראה.במסירות אין 

תלמידים דברי מאכל מבושלים ומזינים עבור ההתמסרה להכין יה אחת שיהייתה אשה יהוד
לשטוף אותו ולנקות את ביקשה  המוזנח והמטונף, בראותה את בית המדרש ,פעם אחתהרבים. 

הסבא לא הסכים לה, באמרו כי זו סכנת נפשות אלא ש. בניין הישיבה מן הזוהמה המסוכנת
אין בכלל סכנת נפשות, נענה כי הוא כבר לעשות זאת. שאלה היא האם מה שהוא עצמו עושה 

 זקן ודינו אחר...

! באותם אלא שהסבא סבר וקיבל, ומאותו יום החל בעצמו לנקות את בית המדרש וסביבותיו
בשארית  צףרתכופף אל הרצפות ומקימים ראו אותו, את ענק התורה וספר המוסר החי, מ

  כוחותיו.

 נדבק בנגיף לאחר תקופה כלשהיממנו קרבן נורא: גבה  החסד העצום שעשה בכל גופו
מעונה תוך זמן מועט השיב את נשמתו הצחורה, ההטיפוס, וגופו החלוש לא עמד בזה. 

עם הספינה  לבדם לתוגת לב המוני תלמידיו ומעריציו שנותרו להתמודד ליוצרה. - והמעובדת 
 המיטרפת בלב ים...

 אהבת חסד

 עובדות וסיפורים ממידות גדולי ומאורי הדורות  / אנשי מידות

 הלכות בין אדם לחבירו/ 
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