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  פשט על הפרשה �
 )יז ,כה( "עמיתו את איש תונו ולא"

בב"מ נ"ח ב' כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על 
א"א והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו, מכנה היינו מלבין אע"ג דדש ביה 

ביה כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומ"מ זה  בשמיה. ומפרש"י דדש
להכלימו מתכוין. נראה דכל איסור מכנה שם היינו בקורא לו תמיד כן או שאחרים מכנין 
אותו כן אבל אם קוראו פ"א או ב' אין קפידא כי בדרך בדיחותא קאמר ובזה ניחא שמצינו 

נ"ט ב' מגילה י"ד ב' כריתות ח' א' פסחים ע' בכמה מקומות שלא הקפידו ע"ז עי' סנהדרין 
ב' חולין ק"י א' שבת קכ"א ב' נדה י"ב ב' ועוד כמה דוכתי. ואין לדחות בכמה מקומות 
דהיה זה משום תוכחה שרצו לרמוז להם שהתנהגו שלא כהוגן באיזה פרט, דאם יש 

ירמז לו ולא  איסור לכנות שם אסור גם כשזה לצורך ואם צריך להוכיחו יוכיחו בהדיא או
בדרך זה שאסור ואמרו עליו שאינו עולה מגיהנם, אלא ע"כ דבקודא לו כן בדרך אקראי 

 פ"א או ב"פ אין קפידא בזה כי בדרך בדיחותא קאמר. (נדפס בקו' שם טוב).
 )טעמא דקרא(

 "מקלליך את תשמע לא"
, כך על לב הנפגע ישים שלא א"שליט רבינו אמר, פלוני של לחייו יורד שהיה אחד בעניין

 .לדבר הלה יפסיק וממילא
 אל ידברו אשר הדברים לכל גם): "א"כ פסוק' ז פרק( בקהלת כתוב, חשבתי השנה: ואמר
 המשך שזה שמשמעו", אשר" מהו, ולכאורה -" מקללך עבדך את תשמע לא אשר לבך תתן

 כן אם כי, הקללה בעצם כוונתו אין, שומע כשאחד מקלל עבד כאשר, הוא והביאור? ללעיל
 אל כלל תתן לא אם ולכן, להכעיסך רק כוונתו שכל כ"וע, כשתשמע דוקא כן עושה למה
 .מקללך עבדך את תשמע לא זה ידי על, שמדברים מה לבך

 (דרך שיחה)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    שנשפכהשנשפכהשנשפכהשנשפכה    הכוסהכוסהכוסהכוס

 נהגו שלאעל  עקיבא רבי תלמידי אלף וארבע עשרים פטירת על אבלים אנו בהם, אלו בימים

 וכבר, כמוך לרעך ואהבת מצות לקיים יותר ולהשתדל לתקן כולם משתדלים, בזה זה כבוד
 .ועיקר כלל קל דבר זה ואין' בתורה גדול כלל זה, 'הקדוש התנא אמר

 וללמוד להשכיל נוכל ממנו, האחרון בחודש שאירע א"שליט מרן על מאלף מעשה כאן נביא

 ישב בהם הימים באחד זה היה. יעשו וכן יראו וממנו, לחבירו אדם בין הראויה ההנהגה את

 אחד בהבנת שקוע היה א"שליט מרן, מיוחדת במחברת תורה חידושי בכתיבת ועסק

 כשעליהם פתוחים היו ספרים וכמה כמה. עמוקות סוגיות כמה זה פי על ולבאר המפרשים
 ...רושמת והיד פתוח העט, לרווחה המחברת פרושה

 הבנים לאחד פרטית ברכה לבקש כדי הגיע האב, מילדיו כמה עם מהצפון אב נכנס החדר אל

 את הרים רגעים כמה כעבור. וכרגיל, בתלמודו שקוע א"שליט מרן, האחר עבור שאלה וכן

 אחד הבחין לא, הברכה בסיום. ובירך שענה מה וענה הדברים את שמע, בהם הביט עיניו

 ועל הספרים על היישר נשפכה וזו, בסמוך שעמדה משקה כוס הזיז, לב משים ומבלי הילדים

 ... המחברת

 . בשמחה ויצא, שעשה במה הבחין לא אפילו הילד

 הביט הוא!  מילה וחצי מילה. מאום אמר לא לילד אך שקרה במה מיד הבחין א"שליט מרן

 את להוציא, ראשון דבר, הבית לבני ואמר, מים של בשכבה כעת שנתכסה ויגיעו עמלו בכל

 כעבור ד"בס ואכן. המחברת את לייבש לנסות כ"ואח, במים בבזיון מונחים יהיו שלא הספרים
 .נזק היה לא' ה ובחסדי המחברת התייבשה זמן

, אותו ומביישים אותו ומצערים, בשופך גוערים ראשון דבר היו אנשים הרבה כי - להניח סביר

 ברוחך תבהל אל ')ט' ז קהלת( בעצמו קיים א"שליט מרן אך... הנזקים מה לראות מביטים כ"ואח
    .נזק שום דבר של בסופו לו אירע שלא זכה כך ידי ועל, ינוח כסילים בחיק כעס כי לכעוס



   "לזה זה כבוד נהגו שלא" �
  וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה" וכו' (יבמות ס"ב,ב'). "אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע

:‰Ï‡˘ ?למה לא אמרו שהיו לו כ"ד אלף תלמידים  
:‰·Â˘˙ .היו חברותות  
:‰Ï‡˘ ?וכי כל כך חמור הוא מה "שלא נהגו כבוד זה לזה", שכולם מתו על עון זה  

:‰·Â˘˙  וענין של מידות הוא, ולכך לא היתה עצה אחרת.למדין מהן,  והיוהם היו צריכים להנהיג את הדור  
:‰Ï‡˘ ?איך לא עשו תשובה, ולמה רבם לא הוכיחם  

:‰·Â˘˙  ר"ע עצמו לא ידע הטעם, במדרש רבה (קהלת י"א,ו') איתא שאמר לשבעת תלמידיו החדשים "הראשונים לא מתו
עיניהם צרה בתורה זה לזה, אתם לא תהיו כן, מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה", וטעם זה על כי  אלא מפני שהיתה

  היו צרי עין נתחדש לו אח"כ.
  ועוד, שסברו שנהגו כדין, שהרי לא ביזו אחד לשני, והטענה עליהם היתה "שלא נהגו כבוד", וסברו שלא היה צריך יותר.

:‰Ï‡˘ ?כשראו שהתחילו למות, מדוע לא חזרו בתשובה  
:‰·Â˘˙  כבר נגזרה גזירה ולא הועילה תשובתם כדי להראות לדורות, ומה שאמרו במדרש שם "מיד עמדו ומלאו כל ארץ

ישראל תורה", וכי מיד עשו והעמידו ישיבות בכל הארץ? אלא זה גופא שקיבלו את דברי ר"ע בזה גופא נתמלא כל הארץ 
  תורה.

שעונשו של משה היה משום שכעס, וכיון שחשבו (בשמונה פרקים פרק רביעי) כלל ענין של מידות קשה מאד לשנות. הרמב"ן כותב בשם הרמב"ם וב
, ולכך היה חמור עונשו כל כך! וכן בגמרא מנחות (ס"ח,ב') "צהבו פניך "מתנועותיו ומדבריו כולם למדים"שכל מה שעושה הוא על פי הקב"ה, 

הזקן, תמיהני אם תאריך ימים", והנה מלשון הגמרא משמע שר"ט לא הקפיד עליו בזה, ואדרבה, שמח שפשט לו קושייתו, ורק ר"ע שהשבת את 
חו הרגיש בו ששמח מזה וקללו שלא יאריך ימים, ויש לתמוה מאי כולי האי שמגיע לו מיתה בשביל זה וכל ישראל יפסידו ת"ח כזה, והיה לו להוכי

ה כן? אלא הכוונה: בשביל שהיה תנא ואדם גדול, ובוודאי יהיה ממנהיגי הדור ואלפי תלמידים ילמדו אצלו, וכיון שהרגיש בו ולהזהירו שלא יעש
יר מדה רעה זו שמתכבד בקלון רבותיו, ומדות קשה לעקרן, חשש שמדה זו תעבור לאלפי תלמידיו ויהיה בזה תקלה לדורות, ולכן נח שימות ולא יעב

יו. [ובספר "ארחות יושר" (ערך "חינוך") הביא רבינו שליט"א מגמרא זו ראיה לדברי מרן החזו"א בספר "אמונה ובטחון" (פ"ד אות מדות רעות לתלמיד
  ט"ז), ע"ש].

  אפשר מן השמים לא נתנו להם סייעתא דשמיא, כדי ללמד לדורות. -ואף שהיו "תלמידי רבי עקיבא" 
:‰Ï‡˘ רי לא נשאר כלום מתלמידיו ולכן פסקו מלמות, וכבר הקשו כן.מהי השמחה בל"ג בעומר שפסקו מלמות, ה  

:‰·Â˘˙  ,שכתבו התוס' (בבא בתרא קכ"א, א' ד"ה יום) שהיו שנשארו ולא מתו במתי מדבר.  וכעיןרובם מתו ונשארו מעט
  (ועיין ביאור הגר"א סי' תצ"ג שדימה את הענין שמצאנו שכאשר פסקו למות יש יו"ט).

:‰Ï‡˘ ו "והיה העולם ָשֵמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום", משמע שלא נשאר כלום?הרי בגמרא אמר  
:‰·Â˘˙ .מהחשובים שבהם לא נשאר כלום, ולכן הלך לרבותינו שבדרום  

  (דרך שיחה)

    העומר ספירת בעניני ת"שו
  

 שמים ח"בגמ אצלינו: א"שליט מרבינו שאל ח"גמ בעל
 וזה לחוצים מאוד לשם שמגיעים אנשים כי. ברקע ניגונים
 גם הניגונים אותם את להשמיע מותר האם. אותם מרגיע

 המנגינה את תשים: בחיוך א"שליט רבינו והשיב, בספירה
 בשאר אבל, הספירה בימי כדאי לא, ועריה ציון אלי של

  .ניגונים לשמוע להתיר אפשר השנה ימות
, מהיסורין שוכח הוא לו ששרים פעם שכל חולה: ש

 מותר האם, למחלתו מועיל גם שזה אומרים והרופאים
  ?הספירה בימי בכלי לו לנגן

˙ :Ì‡ ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ ˙‡ ‰Ê ‡"Î ‰Ê ‡Ï ‰¯È˘ ‡Ï‡ ‰‡ÂÙ¯.  
  ?לשמוע מותר בחדר עמו שנמצאים לחברים גם האם: ש
˙ :ÈÓ ‡Ï˘ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏ È‡„Î ‡ˆÈ˘.  
  ?העומר ספירת לענין כדיבור כתיבה האם: ש
˙ :˙˜ÂÏÁÓ ,‰˘ÚÓÏÂ Ì‡ ·˙Î ˘È ÌÂ˜Ó Ï˜‰Ï ÏÂÎÈÂ Í¯·Ï.  
 האם, המתנה ניגוני יש כשמתקשרים פלאפונים בהרבה: ש

  ?העומר בספירת מותר
˙ :˙Ó‡· ¯·„‰ ‡Ï ·ÂË ,ÈÂ‡¯Â „ÈÙ˜‰Ï Ú"Ê.  
  ?נגינה כלי בלי ניגונים העומר בספירת לשמוע הדין מה: ש
˙ :¯ÂÒ‡.                            ) שיח פניני" הספר מתוךע"כ("  

 בעומר ג"בל למירון נסיעה בענין לרבינו ששאל אחד
  " בטוח זה, למירון מלנסוע וללמוד לשבת עדיף: "השיבו

 האם שואלים שבחורים לרבינו ושאל אחד נכנס שוב
 לשבת מצוה יותר: רבינו השיב? בעומר ג"בל למירון לנסוע
  .ללמוד

 לנסוע ענין יש אם שואלים שאברכים לרבינו שאלתי
, נסעתי לא פעם אף אני רבינו השיב, בעומר ג"בל למירון

, נסע לא בעומר ג"ל שבתאריך שכוונתו רבינו לי הסביר[
 שזה חושבים רבינו הוסיף] פעמים כמה שם היה כן אבל

 ביטול מטעם כ"ג הוסיף ושוב[ .מדאורייתא עשה מצות
  ")תודה מנחת" הספר מתוךע"כ (                           ].   תורה

 אני" לו השיב וחברו, לעומר היום כמה חבירו את שאל: ש
 שכח הוא כ"ואח", לעומר  וכך כך היום, לצאת שלא מכוון

 כי, בברכה לספור להמשיך יוכל האם, יום באותו לספור
 ס"סו למעשה אבל, ח"יד יצא  לא הוא יום באותו אמנם

  ?יום באותו ספר הוא
˙ :‡Ï.  
 ספירת שספר באמצע ברכו או ר"איש ששמע אחד: ש

, לא או לענות יפסיק  האם לשבועות הימים בין העומר
 מישלם דלא ליומי שבועי דמישלם יומי בין הבדל יש והאם
   .Ï ˜ÈÒÙÈ‡: ˙     ?שבועי

 לא וגם, הלילות באחת העומר את לספור ששכח קטן: ש
 עם ולספור להמשיך יכול  האם, ביום העומר את ספר

   ? ברכה
˙ :‡Ï.   
 תפילת לאחר נ"לביהכ בא שאדם באופן הדין מה: ש

 נוהג והוא, מנין עוד מיד ומתחיל , הקודם המנין של מעריב
 הציבור עם לספור יספיק שלא ויודע בתפילתו להאריך

 המנין עם עכשיו שיספור שעדיף אמרינן מי, השני במנין 
 או, עם ברוב העומר דספירת  המצוה שיקיים כדי הקודם
 פ"אע, תדיר שהוא מעריב יתפלל שקודם עדיף דלמא

   ?עם רוב בלא כ"אח דיספור 
˙ :¯ÂÙÒÈ Ì„Â˜.   


