
 

 

 

 

 
כלומר, אפילו על עינוי של יהודי הממתין 

 לדין בהמתנה כמה רגעים, הקב"ה מקפיד!.
כן היה נוהג הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל 

בשבתו בכס הרבנות בירושלים, שמעולם לא 
הרשה שיהיו לו שעות קבלת קהל סדירות, 
כל אימת שהיה בא שואל לשאול שאלה, 

ו בשעת לילה מאוחרת היה מקבלו אפיל
 בסבר פנים יפות.

האם גם אנו נזהרים שלא לענות ולצער אף 
אדם? לעיתים ישנו אדם הממתין לנו בקוצר 

 רוח שנתקשר אליו ונשיב לו תשובה בעניין
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

מסוים, האם אנו ממהרים להשיב לו תשובה 

 מיד או שמא אנו דוחים זאת בכמה שעות?
 יהודי במתח ודאגה!. אסור להשאיר

 ,שהפוגע בחברו, במכתביו ' כתבחפץ חיים'ה
אין ממתינין לו בשמים להענישו לעולם 

הבא, אלא כבר בעולם הזה הוא נענש קשות 
כדי רשעתו, ובמידה שחטא לחברו בה 

   .ח"ו מודדים לו
מספרם על אחד מגדולי הדור שחי ברוסיה 
הקרה, שבאחד הימים נשמעות דפיקות על 

 יתו.פתח ב
היה זה יהודי מסכן, עובר אורח, שקפא מרוב 

 הקור והתחנן על נפשו לזכות בארוחה חמה
 על מנת שיוכל לצבור כוחות להמשך דרכו.

 בנו של גדול הדור פתח לו את הדלת והכניסו
 שומע הוא דפיקו

 
 
 
 
 
 

 
 

 שיב לו תשובה על
 

 

  

מרגיע את ליבו ואומר לו:  בשמחה כשהוא
"היכנס בבקשה, מחכה לך מרק ירקות חם 

 ".צנוםובריא שירווה את גופך ה
האורח והתיישב לו ליד האש  כה שמח

 בעת הכין לו הנער את הארוחה. ,המחממת
בינתיים, הלך בנו של הצדיק לחדר המיטות 

 חמה ונעימה לכבוד האורח. והכין מיטה
כשסיים לסדר לו את החדר, ניגש אל 

האורח והגיש לו מנה חמה והאורח שתה את 
 המרק כמי ששתה סם חיים.

האורח לא הפסיק להודות ולברך את הנער 
 הנדיב ועשה את דרכו לעבר היציאה.
"לא ולא", עצר אותו הנער, "השעה 

מאוחרת ואין מן הראוי שתלך לדרכך. לון 
נו הלילה, והנה כבר הכנתי לך חדר אצל

 נעים עם מיטה ושמיכות להנאתך".
שמע זאת האורח ופניו קרנו מאושר. הוא לא 

 חלם לזכות לישון במקום חם ונעים.
 הוא נכנס אל החדר, החליף את בגדיו ושקע

 בתרדמה חמה ומתוקה.
כשחזר אביו של הנער, גדול הדור, אל 
ל ביתו, שמע מבנו על מעשה החסד הגדו
 שעשה עם האורח המסכן ועל שמחתו. 

 פניו של האב הרצינו מיד.
"מה קרה אבא? מדוע אינך שמח בי?", שאל 

 הנער התמים.
אביו הצדיק פתח ואמר לו: "בני היקר, 

מעשה גדול עשית עם האורח המסכן, אך דע 
 לך שלא נהגת כשורה כלל וכלל.

כשהכנסת את האורח לבית לאכול, הרי 
 לו חדר לישון. תיכננת אף להעניק

 ובכן, מדוע לא אמרת לו זאת מההתחלה?
הוא מרק חם, אך ליבו  שתה אומנם שהרי

טרוד כיצד יעביר את הלילה הקור הנורא. 
היית צריך לומר לו מההתחלה שהוא גם 

יאכל בביתנו וגם ישן, כך היה יכול לאכול 
 בשמחה אמיתית ובכך היית חוסך דאגה

 ."מליבו! מיותרת
אדם שמאמץ את שכלו אדם גדול הוא 

 היטיב כיצד לגרום לשני את הטוב ביותר!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פשט את ה

נמצאים אנו בימי בין המיצרים, ימים קשים 
לעם ישראל בהם נחרב בית המקדש, 

 שהיתה בעם. 'שנאת חינם'בעבור 
שואלים רבותינו, מה פירוש המילה 

 , הרי כאשר יש שנאה ח"ו 'חינם'שנאת 
 בין אנשים, הדבר נובע מסיבה מסוימת?!

אם כן מהי שנאה המוגדרת ל'חינם' 
 ית המקדש עד ימינו?שבגינה לא נבנה ב

עונים רבותינו, שאכן אין אדם ששונא ח"ו 
הוא  'חינםאת חברו ללא סיבה, אך עדיין '
 .בכדי לפגוע בצלמו של הקב"ה

 אוהב את בניו. –כי מי שאוהב את ה' 
כך אמר להם ': "תנא דבי אליהוה'כתב ו

י, מה אני מבקש יבנ: 'הקב"ה לישראל

זה איני מבקש אלא שתהיו אוהבים  ?מכם
 ."לזה ותהיו מכבדים זה את זה

זה רצונו של ה', שנחיה יחד בשלום, כי יש 
 נחת לאבא לראות את בניו מאוחדים.
"חבור עצבים אפרים", אומר הנביא, 

כלומר, אע"פ שהיו שבט אפרים עובדי 
ולא  עבודה זרה, הקב"ה לא העניש אותם
 פגע בהם כי הם היו מאוחדים ביניהם.

עם כל מכריו, לכן אדם הנמצא בשלום 
 הוא אדם שה' מברכו ומצליחו!.

ב'מכילתא' )משפטים יח( מובא מעשה 
ברבי ישמעאל בן אליעזר נורא: "מעשה 

יו מובלים ע"י ורבן שמעון בן גמליאל, שה
 השלטון להורג. 

  ,רבי: "אמר לו רבן שמעון לרבי ישמעאל
. ?"לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג

"אמור : ן שמעוןאמר לו רבי ישמעאל לרב

בא אדם אצלך  לי האם באחד הימים
היית מעכבו ואומר לו: לדין או לשאלה ו

כבר אדון אותך, רק אסיים לשתות כוסי 
 או לנעול סנדלי או להתעטף בטליתי?

אמרה תורה 'אם ענה תענה אותו', הרי ו
בלשון כפולה, ללמדך, שהקב"ה מקפיד 
על עינוי קטן של יהודי ורואה זאת כעינוי 

 גדול, ולכן מוצא אתה להורג.
 הסכים לכן ר' שמעון ואמר לו: נחמתני!.

 
 

בדיוקובין על עינוי קטן כמו זה, וזו הסיבה 
 שמוציאים אותך להורג.

 
 
 

 היה מאוחדים...
 
 
 

חיים בן  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
רעות בת דדה, ריימונד בן חציבה, משפחת שושה,  

יוסף חיים בן  פייג שמחה בת חלימה ברכה, עופרה,
 , מרים בת גאולה.משפחת צוברי  תמר,

 ת אסתר.שמעון בן ריימונד ורחל ב זיווג הגון:
 . סיגלית בת מזל זרע של בר קיימא:

 .לילה צדוק בןאוריאל בן מזל,  :ילוי נשמתלע
  
 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


