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יָך  ָערֶּ ְ ָכל ש  ן ְלָך ב ְ ֶּ ת  ְֹׁטִרים ת ִ ְֹׁפִטים ְוש   (טז,יח)ש 
ְֹׁפִטים"הקדימה התורה  ְֹׁטִרים"ל "ש  הרי בנוהג העולם רק לאחר שאדם עושה עבירה מביאו  :ויש להקשות "ש 

ְֹׁטִר ה ְֹׁפטִ האל  ש  ְֹׁפִטים" בא הכתוב ללמדנואלא , וכאן כתוב הפוך.. ש  על תמיד תשפוט את כל מעשיך,  -"ש 

ְֹׁטִרים"ו. האם ראוי לעשותו ,לשפוט לפניעלינו שלנו, כל צעד וצעד  ָטר" מלשון "ש  ְ עתיד לבוא אתה  כי – ש 

ן ְלךָ " ?הואה מו .לטוב או לרע טרך 'לפרוע את השטרות' על מעשיךתצ ֶּ ת  רמז  ,נאמר בלשון יחיד -"ת ִ

יךָ ", תקן את עצמךשת ָערֶּ ְ ָכל ש  הוה אף, אוזניים עיניים, :שבגוףבשערים  – "ב ְ ֶּ ָנה"אשר  פ  ָ ל  ֻּ  "ְוַאת ְ ָעִלית ַעל כ 
העולם הזה ועולם הבא של האדם תלוי בכל  – (לא,כט ימשל) ֶּ שצריך אדם לדבר ) איך אתה מדברשלו,  פ 

מה אתה  (ות, שקריםלשון הרע, ליצנשעליך להיזהר מ) עם מי אתה מדבר, על מה אתה מדבר (בשפה נקייה
  ה שניקח חיזוק כולנו לשמור על כל שערינו לקראת ראש השנה הקרב ובא."עב .אוכל, כמה אתה אוכל

 

ואם האדם  ,"לכף זכות, תראה איך הוא מתנהג ת פלוניממש קשה לשפוט א": פעמים אדם אומררבה ה

ממש כשהוא רוצה הוא ותירוצים לדון לכף זכות,  יג"תרהוא מוצא ראה שעל עצמו, תמיד י .יתבונן.
 "ארסנל"מש בתשזה לה ,לכף זכות, אז מה שנשאר לעשותלתירוצים  "בית חרושת"ו "פרופסור גדול"

חיזוק  נוסיףו ונדון גם אותו לכף זכות. נו פלוני עושה דבר שהוא לא כשורהכאשר רואים א ,שלנוהתירוצים 
  ."לזכות בשמים הדן חבירו לכף זכות דנין אותו": (שבת קכז,ב)מדברי רבותינו 

 
ק דֶּ ט צֶּ ַּ פ  ְ ת ָהָעם ִמש  ְפטו  אֶּ ָ  )טז,יח( ְוש 

מצא תמיד במה ללמוד זכות על ישראל, בכל מקרה תמיד חיפש את כ"ק האדמו"ר רבי אהרון מבעלז זצ"ל 
ים כלל. המאור, את החיוב, את הזכות. הוא ראה בכל אחד רק את הטוב שבו, בעיניו אינם בנמצא אנשים רע

 הוא היה מעריך כל מעלה ומידה טובה שנמצא באדם וניצל אותה כנקודת אחיזה לשם לימוד סנגוריה עליו.

אם יש לכם רמב"ם קשה, מה אתם עושים? הנכם יגעים ועמלים כדי לתרץ אותו! הוא הדין הוא היה אומר: 
 אם יש יהודי שיש לתמוה עליו. צריך לעמול ולהתייגע כדי לתרץ אותו. 

 
יִקם ד ִ י צַּ ְברֵּ ף ד ִ ֵּ ל  י ֲחָכִמים ִויסַּ ינֵּ ר עֵּ ו ֵּ ד ְיעַּ ֹׁחַּ ש    )טז,יט( הַּ

דפעמיים הזהירה התורה מפני  ֹׁחַּ ש   הרי שבספר שמות  ה'ֲחָכִמים'. אך בעוד שבספר דברים האזהרה היא על הַּ

ר )כג,ח(:  ַֹׁחד ְיַעו ֵּ י ַהש   ח כ ִ ַֹׁחד לֹׁא ִתק ָ ְקחִ ְוש  ִ יִקים יםפ  י ַצד ִ ְברֵּ ף ד ִ ֵּ ְקִחיםה'האזהרה מופנית כלפי  -"  ִויַסל  ִ   '.פ 

ַֹׁחד.  הן את ה והן את  ֲחָכִמיםבדרך צחות ביאר רבי משה הלברשטאם זצ"ל, שאכן התורה מזהירה מפני ַהש  

ְקִחיםה ִ ָחָכם שיש לחכם מהפיקח?  . ומה יתרוןפ  יָניו"הֶּ וֹׁ  עֵּ רֹׁאש  ר  ֲחָכִמיםהוזו גם הסיבה שכלפי ". ב ְ נאמר "ְיַעו ֵּ

י ינֵּ ְקִחיםֲחָכִמים", ואילו אצל ה עֵּ ִ ילא נאמר " פ  ינֵּ   ."עֵּ

 
ד ֹׁחַּ  הגמרא )כתבות קה ע"ב( שגם שוחד דברים בכוחו איננו מתבטא רק במתנה ממונית, אלא אומרת ש  

 לסיוע בעת חצית גשר, עלול לפגוע בכושר השיפוט לו מעשה תמים של הושטת ידילהטות את הדין, ואפ
יבות הבא, המופיע בספר "בנת עד היכן מגיע הדקדוק בענין זה נוכל ללמד מן המעשה של האדם. הנכון

בלאך זצ"ל, היה אדם זהיר ומחושב, אשר  מייסד וראש ישיבת טעלז בקליבלנד, רבי אליהו מאיר המגיד":
אשתו ואת  בשנות הזעם והאימה באירופה, אבד הרב בלאך את מעשה ובכל מלה. השערה בכל דקדק כחוט

ל לשער את נק נולדו לו. ילדים שני בית חדש, ואף זכה להקים ארבעת ילדיו. לאחר שהשתקע בקליבלנד
לרכוש  היקרים. אולם מצבם הכלכלי הדחוק לא אפשר להם שחשו הוא ורעיתו לילדים האהבה הרבה

בהגיע יום הולדתו השלישי של ילדו, יוסף  ההכרחי למחיתם. עבורם מותרות, והם נאלצו להסתפק במינימום
 לו תלת אופן. ולרכוש ואמידות, לשמח אות החליטו שני בחורים מן הישיבה, שהיו בנים למשפחותזלמן, 

זמן קצר לאחר מכן אמור היה  היו מלאי ספוק. והבחורים –הילד, כמובן, שמח עם המתנה כמוצא שלל רב 
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גם שני הבחורים הללו נמנו על תלמידיו ב"יורה דעה" ולהעניק להם סמיכה לרבנות.  הרב בלאך לבחון את
"באחד מן הלילות האחרונים ישבתי תורם להכנס לראש הישיבה חייך אליהם ואמר:  הנבחנים, אולם בהגיע

בגלל רגשי התודה שלי כלפיכם, אני חש מכתב תודה על מתנתכם היפה ליוסף זלמן... אבל,  ורשמתי לכם
ואני חושש שמא יהיה כאן איזשהו משוא להיות אוביקטיבי בבחינה שאני עתיד לעשות לכם,  שאינני יכול

אותו  כזה היה יושרו המופלג של הרב בלאך! הוא חש כי מישהו אחר". שתבחנו על ידי אדאג לכך ים, לכןפנ
 חיבה כלפיו, וחשש פן הערכתו ותודתו עלולות להשפיע מחווה של אדיבות כלפי הילד, הנו גם מחווה של

 לחלוטין. חסרת פניות שאמורה להיות על החלטה

 
ִנים  ָ יר פ  כ ִ ט לֹׁא תַּ ָ פ  ְ ה ִמש  ֶּ ט   )טז,יט(לֹׁא תַּ

ט"אם נתבונן במילוי האותיות שבמילה רמז נפלא כתב הבן איש חי זצ"ל:  ָ פ  ְ  תטי", הפ", ןשי", ם"מ": ִמש 
ָנהמַּ " :את המילה נמצא כי קיבלנו ָ ט": אומר הכתובועל זה ". ת  ָ פ  ְ ה ִמש  ֶּ ט  ִנים לֹׁא תַּ ָ יר פ  כ ִ אל  דהיינו –" לֹׁא תַּ

ה  ֶּ ט  טאת התַּ ָ פ  ְ ִנים" בשביל ִמש  ָ ָנה"ה בגלל -"פ  ָ ת   ( שיתן לך בעל הדין. שרמוזה בפנים האותיות" )מַּ
 (.363)בא"ח דרשות דף 

 

ָ אֶּ  ת  ְ ש  ְחיֶּה ְוָירַּ ן ת ִ עַּ ֹׁף ְלמַּ ְרד  ק ת ִ דֶּ ק צֶּ דֶּ ר צֶּ ֶּ ץ ֲאש  ן ָלךְ  ה'ת ָהָארֶּ יָך נֹׁתֵּ  )טז,כ(  ֱאלֹׁהֶּ
ק"התורה נקראת : על פי דברי הבן איש חי זיע"א נבאר את הפסוק דֶּ נאמר בחז"ל )עירובין סג,א(: על כ "צֶּ

י  ְרת ִ ַ ש   קהפסוק בתהילים )מ,י(: "ב ִ דֶּ ָקָהל ָרב" צֶּ ק". נאמר פעמיים ב ְ דֶּ כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  "צֶּ

ֹׁףר "ונאמ ְרד  כי כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לרדוף ולעמול אחריה כנאמר )מגילה ו,ב(:  -"ת ִ
בגן עדן ועל זה אמר  -"יגעת ומצאת תאמין". וזאת תעשה כדי שהקב"ה יזכה אותך לשבת בארץ החיים

ר הכתוב: " ֶּ ץ ֲאש  ת ָהָארֶּ ָ אֶּ ת  ְ ש  ן ָלךְ  ה'ְוָירַּ יָך נֹׁתֵּ  (רפט-ל התורה דף רפחבן יהוידע ע  (".ֱאלֹׁהֶּ
 

ט ָ פ  ְ ש  מ ִ ָך ָדָבר לַּ א ִממ ְ לֵּ ָ י ִיפ  ם כ ִ ְלִוי ִ ֲֹׁהִנים הַּ כ  ל הַּ ר ..ו ָבאָת אֶּ בַּ ת ד ְ ידו  ְלָך אֵּ ט ְוִהג ִ ָ פ  ְ ש  מ ִ  (ט-)יז,ח הַּ
ט: פי דברי האלשיך הקדוש יובן הפסוקעל  ָ פ  ְ ש  מ ִ ָך ָדָבר לַּ א ִממ ְ לֵּ ָ י ִיפ   דבר ידיעת ממך תתכסה אם – ""כ ִ

ָך"  בא שזה לך התורה, דע מדברי ָך"יגעת, ועל כן לא מצאת, או כי לא הכינות לבך ולא  –"ִממ ְ שלא  "ִממ ְ

ם" –על כן  ניתן לך בסיני חלק זה בחלקך שאז קיבלה כל נפש מה שעתידה לחדש. ְלִוי ִ ֲֹׁהִנים הַּ כ  ל הַּ  -ו ָבאָת אֶּ

ת ד ְ  ,דהיינו אל החכמים ידו  ְלָך אֵּ רְוִהג ִ ט בַּ ָ פ  ְ ש  מ ִ   יסבירו לך את דברי התורה.והם  – הַּ
 

ם ין ד ָ ט ב ֵּ ָ פ  ְ ש  מ ִ ָך ָדָבר לַּ א ִממ ְ לֵּ ָ י ִיפ  ל  כ ִ ָ ְוָעִליָת אֶּ ְמת  יָך ְוקַּ ָערֶּ ְ ש  י ִריבֹׁת ב ִ ְברֵּ ע ד ִ גַּ ע ָלנֶּ גַּ ין נֶּ ין ְלִדין ו בֵּ ין ד ִ ְלָדם ב ֵּ
ר ר ִיְבחַּ ֶּ ם ֲאש  קוֹׁ ָ מ  יךָ  ה' הַּ וֹׁ  ֱאלֹׁהֶּ  )יז,ח( ב 

ט" ָ פ  ְ ש  מ ִ ָך ָדָבר לַּ א ִממ ְ לֵּ ָ י ִיפ  ם" ה"לא מבין את המשפט של הקבאדם מתפלא ולפעמים  -"כ ִ ין ד ָ  -"ְלָדם ב ֵּ

ין ְלִדין" דם של רשעים נשמרך ופשלמה דם של צדיקים נ ין ד ִ נראה לרשעים טוב בעולם הזה, ולא למה  – "ב ֵּ

ע" דקדקים איתם כחוט השערה בדין.שעושים איתם דין, ולעומתם הצדיקים מ גַּ ע ָלנֶּ גַּ ין נֶּ כמה הצדיק  -"ו בֵּ

י ִריבֹׁת" סובל בייסורים אבל לעומתו הרשע שמח וטוב לו בלי ייסורים. ְברֵּ ם מתחיל לריב עם עצמו, אד -"ד ִ

יךָ " ?ותקנתומה  מה אין צדיק וטוב לו ורשע ורע לו.לאיפה האמת..  ָערֶּ ְ ש  לך לבית הכנסת ולבית  -"ב ִ

ְמת ָ " ,המדרש , בכך שתלמד תורה ותבין את "הקם להורגך השכם להורגו": היצר הרע כנאמרתקום על  -ְוקַּ

ר" לגן עדן אחרי שנלחמת ביצר הרע כל ימי חייך -"ְוָעִליתָ "  דרכי ה'. ר ִיְבחַּ ֶּ ם ֲאש  קוֹׁ ָ מ  ל הַּ יךָ  ה' אֶּ וֹׁ  ֱאלֹׁהֶּ . "ב 
 (א"הרב מאיר אליהו שליט)

 
ר  ר ִיְבחַּ ֶּ ְך ֲאש  לֶּ יָך מֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ ם ת  יָך ִאיש   ה'ׂשוֹׁ ת ָעלֶּ ל ָלתֵּ ְך לֹׁא תו כַּ לֶּ יָך מֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ יָך ת  חֶּ ב אַּ רֶּ וֹׁ ִמק ֶּ יָך ב  ֱאלֹׁהֶּ

ר לֹׁא ָאִחיָך הו א ֶּ  )יז,טו( ָנְכִרי ֲאש 
ךְ " נקרא הרע שיצר ידוע ":ישראל ישמח" בספר כתוב לֶּ  על לב,ב(: נדרים) רבותינו ושאמר כמו "מֶּ

ִדים " בקהלת )ט,יד(: הפסוק יָה ְמצוֹׁ ל ְוָסַבב אָֹׁתה  ו ָבָנה ָעלֶּ דוֹׁ ְך ג ָ לֶּ יָה מֶּ לֶּ ה  ְמָעט ו ָבא אֵּ ים ב ָ ִ ה ַוֲאָנש  ִעיר ְקַטנ ָ

דִֹׁלים ה" ".ג ְ נ ָ ה  ְמָעט" הגוף, זה "ִעיר ְקטַּ ים ב ָ ִ ֲאָנש  ְך ג ָ  איברים, אלו "וַּ לֶּ יָה מֶּ לֶּ ""ו ָבא אֵּ ָתה  ב אֹׁ ל ְוָסבַּ  יצר זה דוֹׁ

ךְ  הוא הטוב יצר וגם. הרע לֶּ ה ָהֱאלִֹׁהים" כי מֶּ ת זֶּה ָעש ָ ַ מ  ים "הכתוב:  שאמר וזהו " )קהלת ז,יד(. זֶּה ְלעֻּ ׂשִ ָ ם ת  ׂשוֹׁ

ר  ר ִיְבחַּ ֶּ ְך ֲאש  לֶּ יָך מֶּ וֹׁ  ה'ָעלֶּ יָך ב  ר ִיְבחַּ " שהוא הטוב יצר את עליך להמליך ליזהר שצריך לרמוז  -"ֱאלֹׁהֶּ ֶּ ר ֲאש 

יךָ  ה' וֹׁ  ֱאלֹׁהֶּ ךְ " ".ב  לֶּ יָך מֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ יָך ת  חֶּ ב אַּ רֶּ יָך " אבל, כמותך הקדושה מצד שהוא - "ִמק ֶּ ת ָעלֶּ ל ָלתֵּ לֹׁא תו כַּ

ר לֹׁא ָאִחיָך הו א" הקליפה מצד שהוא הרע יצר עליך תגביר שלא - "ִאיש  ָנְכִרי ֶּ  הפרשה(. תורת) ".ֲאש 
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ב  רֶּ לֶּ ִמק ֶּ יָך מֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ יָך ת  חֶּ  )יז,טו( ךְ אַּ
ב " רֶּ יךָ ִמק ֶּ חֶּ ים "אחווה ורעות בין אדם לחברו, יגרום ל ,אהבת ישראלב על ידי התקרבות לאחיך -"אַּ ׂשִ ָ ת 

ךְ  לֶּ יָך מֶּ  .מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך –תזכה לקבל על עצמך עול מלכו של עולם , "ָעלֶּ
 זיע"א(. )רבי שר שלום מבעלזא 
 

ב  רֶּ יָך ִמק ֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ יָך ת  חֶּ ךְ אַּ לֶּ  )יז,טו( מֶּ
ב "אדם ש רֶּ יךָ ִמק ֶּ חֶּ , י שמחזק אותם לתורה ומצוותדהיינו שמקרב את אחיו לעבודת הבורא יתברך ע" -"אַּ

ךְ "זוכה ל לֶּ יָך מֶּ ים ָעלֶּ ׂשִ ָ זוכה בעצמו להתחזק בעבודת ה' ולהתרחק מעבירות, כנאמר בפרקי אבות  -"ת 
ְטא ב ָ )ה,יח(: " ין חֵּ ים, אֵּ ת ָהַרב ִ ה אֶּ ֶּ ל ַהְמַזכ   ".א ַעל ָידוֹׁ כ ָ
 

ידו  לְ עַּ  ג ִ ר יַּ ֶּ ָבר ֲאש  ד ָ ה לֹׁא ָתסו ר ִמן הַּ ֲעׂשֶּ ַּ ר יֹׁאְמרו  ְלָך ת  ֶּ ט ֲאש  ָ פ  ְ ש  מ ִ ל הַּ רו ָך ְועַּ ר יוֹׁ ֶּ ָרה ֲאש  וֹׁ ת  י הַּ ִ ָך ָיִמין ל פ 

מֹׁאל ומשאלה בפיה: במשך שנות לגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל  באישה עקרה שהגיעה מעשה )יז,יא( ו ׂשְ
ות ומדי שנה מבקש בעלה מרבי משה את ברכתו, בתקווה להיוושע בזרע נישואין רבות סובלת היא מעקר

של קיימא, אולם עד כה ללא הועיל, עתה היא מבקשת יותר מברכה: "רוצה אני כי ראש הישיבה יגזור ומן 
רבי משה הופתע מבקשתה. "שאני אגזור?.. וכי מה כוחי בדברים אמרה כשהיא מתייפחת.   השמים יקיימו"..

. לבסוף, כאשר הולך וגובר. "כן, ראש הישיבה יכול לגזור.. הוא יכול".. התייפחה האישה בבכי מעין אלו?.

בזכות אמונתך בכוחם האישה המשיכה למרר בבכי, אמר לה רבי משה: "איני יכול לגזור, אבל זאת אומר: 

 ן לאחרדבריו של רבי משה הביאו מרגוע לאישה שבורת הלב. ואכשל לומדי התורה, מגיע לך ילד". 
 תקופה נולד ילד לאותה אישה.  

 
וֹׁ  ְכת  ְמלַּ ל מַּ ֲאִריְך ָיִמים עַּ ן יַּ עַּ מֹׁאול ְלמַּ ְצָוה ָיִמין ו ׂשְ מ ִ י סו ר ִמן הַּ ָחיו ו ְלִבְלת ִ אֶּ י רו ם ְלָבבוֹׁ מֵּ הו א ו ָבָניו  ְלִבְלת ִ

ל ָראֵּ ב ִיׂשְ רֶּ קֶּ סוטה "ל )חזיש כאן רמז למה שאמרו שאומרים:  אע"בשם הגה"ק בעל החתם סופר זי )יז,כ( ב ְ
". כי העושה מצוה ומתגאה בה מסיר ממנו עבודת כוכבים( "כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ב,ד

ְצָוה"מהמילה ואם נוריד  "ְוַנְחנו  ָמה)שמות טז,ז(: " השאמר משה רבינו ע"כמו  "ָמה"מידת הענוה הנקראת  " מ ִ

ו"נשאר  "ָמה"אותיות  ָחיו ", וזהו "כוכבים עבודת"אין צו אלא  :(,בסנהדרין נו)ל ובחז" "צַּ אֶּ י רו ם ְלָבבוֹׁ מֵּ ְלִבְלת ִ

מֹׁאול ְצָוה ָיִמין ו ׂשְ מ ִ י סו ר ִמן הַּ ְצָוה" ִמן שלא יסיר – "ו ְלִבְלת ִ  ה' ואות שמאל שהיא מ' יא" אות ימין שהמ ִ

ו"וישאר   ...כוכביםלעבודה , רמז "צַּ
 

יל ָלךְ  ְבד ִ ַּ ש  ָעִרים ת  לוֹׁ ָ ר  ש  ֶּ ְרְצָך ֲאש  ְך אַּ תוֹׁ ה  ה' ב ְ ָ ת  ְ ן ְלָך ְלִרש  יָך נֹׁתֵּ  (יט,ב) ֱאלֹׁהֶּ
 (:קכח, עמוד ב'פרשת תרומה דף )חשבתי לרמוז את הפסוק על פי דברי הזוהר הקדוש ד "בס

ע" ָ ַיד ָהָרש  ז ב ְ חֵּ אוֹׁ ֶּ ל ִמי ש  ה, כ ָ ֹׁא ו ְראֵּ ל   ב  ד ֵּ ַ ת  ְ ְך ָרָעהו ִמש  רֶּ וֹׁ ַלֲעזב ד ֶּ ת ב  לֹׁש  ֲעִלי וֹׁ ָ ש  ה ב ְ לֶּ ה, הו א עוֹׁ לֶּ ֹׁא עוֹׁ ל  ֶּ  ַמה ש  

ר ו ם ִאיש  ַאחֵּ ְך ש  ָ ש  ָעִרים" :אומר הכתובועל זה  "כ  לוֹׁ ָ ת" שהן -ש  לֹׁש  ֲעִלי וֹׁ ָ יל ָלךְ " ,"ש  ְבד ִ ַּ יהיה שזה  – "ת 

ְרְצךָ " מובדל רק לך בגלל שזיכית את הרבים ְך אַּ תוֹׁ ה  ה' " ובזכות זה בעולם הזה, -"ב ְ ָ ת  ְ ן ְלָך ְלִרש  יָך נֹׁתֵּ  ."ֱאלֹׁהֶּ

 
ךָ  ְרב ֶּ ָ ָהָרע ִמק ִ ְרת  ת ְלָאִחיו ו ִבעַּ ֲעׂשוֹׁ ם לַּ ר ָזמַּ ֶּ ֲאש  ם לוֹׁ כ ַּ יתֶּ ֲעׂשִ  )יט,ט( וַּ

ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכ על פי דברי חז"ל )סוכה נב,ב. קידושין ל,ב(:בס"ד נראה לבאר את הפסוק: 
ש  ַלֲהִמיתוֹׁ בתהילים )לז,לב(: " ע"ה ועל זה דרש דוד המלך יום ומבקש להמיתו יק ו ְמַבק ֵּ ד ִ ע ַלצ ַ ָ ה ָרש  פֶּ  ".צוֹׁ

ם לוֹׁ " לכן מה יעשה אדם? יתֶּ ֲעׂשִ ת ְלָאִחיו" ליצר הרע, -"וַּ ֲעׂשוֹׁ ם לַּ ר ָזמַּ ֶּ ֲאש  כלומר מאחר ויצר הרע זומם  -"כ ַּ
"לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע  חז"ל )ברכות ה,א(:להכשיל את האדם, על האדם להשתמש בעצת 

ךָ " )ע"י שיעסוק בתורה, יקרא קריאת שמע או יזכיר לעצמו יום המיתה( ובכך יתקיים בו ְרב ֶּ ָ ָהָרע ִמק ִ ְרת   ".ו ִבעַּ
 

ב לוֹׁ ְוָקם ָעלָ  הו  ְוָארַּ עֵּ לְוִכי ִיְהיֶּה ִאיש  ׂשנֵּא ְלרֵּ ָעִרים ָהאֵּ ת הֶּ חַּ ל אַּ ת ְוָנס אֶּ ש  ָומֵּ פֶּ הו  נֶּ  )יט,יא( יו ְוִהכ ָ
שהוא השטן הוא מלאך  ליצר הרערמז  -"ִאיש  ׂשנֵּא" על פי דברי ה'אור החיים' הקדוש נבאר את הפסוק:

ד ִ כנאמר בתהילים )לז,לב(: " אין שונא לאדם כיצרו הרע, והמוות )כנאמר בבא בתרא טז,א( ע ַלצ ַ ָ ה ָרש  פֶּ יק צוֹׁ

ש  ַלֲהִמיתוֹׁ  הו  "". ו ְמַבק ֵּ עֵּ ב לוֹׁ " מלשון חבר, שמייעץ כ"חבר אוהב", אך מטרתו להכשיל את האדם. -"ְלרֵּ  -"ְוָארַּ

ץ)בראשית  ד,ז(: " כנאמר להכשילו אורב היצר הרע לאדם ומחכה שרק יתן לו פתח את רֹׁבֵּ ָ ַתח ַחט  ֶּ  ".ַלפ 

ש  ְוָקם ָעָליו וְ " וכאשר האדם מתפתה ונותן פתח, אז פֶּ הו  נֶּ ת ִהכ ָ מתגבר עליו היצר הרע ומכהו בנפשו ע"י  -"ָומֵּ
באיבר הרוחני שלו. ומה כנגדה גם שמכשילו בעבירות. שידוע שאדם עושה עבירה באיבר מסוים הוא פוגם 
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וזהו  אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרשתקנתו? יעשה את עצת חז"ל כנאמר בקידושין )ל,ב(: "

ל"שכתוב:  ָעִרים ָהאֵּ ת הֶּ חַּ ל אַּ  כי בית המדרש הוא כ"עיר מקלט" מהיצר הרע. -"ְוָנס אֶּ
 

ן ָימו ת ב ַּ  ֶּ יתוֹׁ פ  ֹׁב ְלבֵּ ְך ְוָיש  לֵּ ִית ָחָדש  ְולֹׁא ֲחָנכוֹׁ יֵּ ָנה בַּ ר ב ָ ֶּ ו  ִמי ָהִאיש  ֲאש  נ  ְחְנכֶּ ר יַּ חֵּ ְלָחָמה ְוִאיש  אַּ  )כ,ה( מ ִ
ידוע מאמר חז"ל: "המתחיל במצוה אומרים לו גמור" וזה מה  ביאור נפלא אמר הרה"ק מראפשיץ זיע"א:

ִית ָחָדש  : "שרומז כאן הכתוב ָנה בַּ ר ב ָ ֶּ ולא גמר " ְולֹׁא ֲחָנכוֹׁ " ה מצוה אבלשרצו לומר שע -"ִמי ָהִאיש  ֲאש 

יתוֹׁ "לעשות את המצוה,  ֹׁב ְלבֵּ ְך ְוָיש  לֵּ לגמור את המצוה שהתחיל לעשות, שאם לא יגמור יהא מוכרח  –" יֵּ

ן ָימו ת"לחזור שוב לעולם התחתון כדי לגמור את מה שהתחיל וזהו  ֶּ  שימות ח"ו קודם שיגמור המצוה -"פ 

ו  " נ  ְחְנכֶּ ר יַּ חֵּ  המצוה. שיצטרך להתגלגל ולהיות לאיש אחר כדי לחנוך ולגמור את –" ְוִאיש  אַּ
 

ן ָימו ת ב ַּ  ֶּ יתוֹׁ פ  ֹׁב ְלבֵּ ְך ְוָיש  לֵּ ִית ָחָדש  ְולֹׁא ֲחָנכוֹׁ יֵּ ָנה בַּ ר ב ָ ֶּ ו  ִמי ָהִאיש  ֲאש  נ  ְחְנכֶּ ר יַּ חֵּ ְלָחָמה ְוִאיש  אַּ  )כ,ה( מ ִ
ִית ָחָדש  ": דומה ביאר האלשיך הקדושרעיון  ָנה בַּ ר ב ָ ֶּ ְולֹׁא " אבל ותצומ ותעשל שבח דםא -"ִמי ָהִאיש  ֲאש 

ֹׁב", להוציאם לפועל  -"ֲחָנכוֹׁ  ְך ְוָיש  לֵּ ן ָימו ת ב ַּ " אל ה' ויעשה אותם. "יֵּ ֶּ ְלָחָמהפ  מיצרו המעכבו כי אין  "מ ִ

ו  " מיתה בלא חטא נ  ְחְנכֶּ ר יַּ חֵּ , "וחלק חברו בגן עדן, נוטל חלקו צדיק זכה" (:טו,א)כנאמר בחגיגה  -"ְוִאיש  אַּ
  ."נטל חלקו וחלק חבירו בגיהנםהתחייב רשע 

 

ם לוֹׁ ָ יָה ְלש  לֶּ יָה ְוָקָראָת אֵּ ם ָעלֶּ חֵּ ָ ל ִעיר ְלִהל  ב אֶּ י ִתְקרַּ  (כ,י) כ ִ
יהָ " :פי דברי האלשיך הקדוש יובן הפסוקעל  ם ָעלֶּ חֵּ ָ ל ִעיר ְלִהל  ב אֶּ י ִתְקרַּ לחזק ק בא כאשר איש צדי -"כ ִ

ה "זולתו שהוא  ולהחזיר בתשובה את ה  ְמָעט (זה הגוף)ִעיר ְקַטנ ָ ים ב ָ ִ  .(עיין נדרים לב,ב) (אלו האיברים) ַוֲאָנש 

ם" יוכיח אותו ברוגז אלאשלא  לוֹׁ ָ יָה ְלש  לֶּ הלא איש בן טובים אתה, ואיך  :אליו דברי שלוםיאמר  – "ְוָקָראָת אֵּ
ם" :י התורה היאכ .. תעשה עבירה כך וכך לוֹׁ ָ יָה ש  תֶּ י נַֹׁעם ְוָכל ְנִתיבוֹׁ יָה ַדְרכֵּ ָרכֶּ ורק כך התוכחה  (ג,יז משלי) "ד ְ

 תיכנס לליבו של האדם.
 

ִחית ְ ש   (,יטכ) לֹׁא תַּ
ִחית בלסור "ינוך מיוחד והטמעת הרגישות לאיח ְ ש   ניכר היה אצל הרב שרגא פיבל מנדלוביץ זצ"ל, כפי" תַּ

 עשב הבחין הרב בתלמיד צעיר, אשר תלש באחד הימים החסידות": שמופיע בספר "מרביצי תורה מעולם
ב ": ('ואות  פרשה י' -מדרש רבה בראשית) ל אומריםפנה ואמר לו: "חז" שבחצר. מן הצמחיה ש ֶּ ל עֵּ ין ְלָך כ ָ אֵּ

ַדל ר לוֹׁ ג ְ מֵּ , ְואוֹׁ תוֹׁ ה אוֹׁ ֶּ כ  ַ מ  ֶּ ָרִקיַע ש  ל ב ָ ין לוֹׁ ַמז ָ אֵּ ֶּ ב, ש  ש ֶּ עשב  'אין לך כל :כתוב השמטות לזוה"ק ח"א ס"אוב ."ְועֵּ
ַדלומכה אותו, ואומר לו:  אותו אין ממנה עליו מלמעלה, ושומרועשב מלמטה, ש ובכן, המלאך עומד  !'...ג ְ

ַדלוקורא לו '  'חדל', היתכן?!"...!', ואתה אומר לו: ג ְ
 

 פניני הרב יצחק פנגר שליט"א -לא להיות רע 
בעל אחד שאל את אשתו: "מה עם ארוחת ערב?", בלי להתבלבל היא צורחת עליו: "אתה לא מתבייש? אני 

הבעל שמע, והלך להכין ארוחת ". מנקה, שוטפת, מכבסת, תולה, לך תכין לבד, תחשוב שאני לא בבית
אין דברים כאלה... האישה ירדה חזרה למטבח, ראתה מה שהבעל הכין,  –סטייק טוב, ציפס, סלט  –מלכים 

 למה ת"..תמימות: "כפרה, חשבתי שאת לא בבימה איתי?", הוא ענה לה ב?  ואמרה: "אתה לא מתבייש
להיות רע... גם אם השני מעיר לך, או מבקש ממך משהו שהוא לא לרוחך, אל תחזיר לו... תחשוב לרגע 

וקה, אולי הוא אמר מה שאמר מתוך כאב שבא לידי ביטוי ב"עקיצה", או פגיעה בשני. אולי הוא באמת במצ
אתה, מצדך, תתעלה על עצמך ואל תחזיר באותו מטבע. תעצרו את כדור השלג בזמן. אם אתה תחזיר לו, 

 הוא כבר יגיב שוב, אתה תגיב, והוא יגיב וכו' .... עד שנוצר ריב נוראי מהערה שולית שנזרקה...
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 בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון בן פנינה,
 לי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בןאמיר בן פנינה, ענבל בת פנינה, הדר בת ני

 אירנה, הדר בת ויויאן, רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:
 לציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,

 יפה, אילן בן מסעודה,יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן 
משה בן שושנה, יוסף בן ציפורה. לעילוי נשמת: הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל, 
הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה 

 ז"ל.
 


