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"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו 

 אני ה' אלקיכם" )יט, ג(
כתב רבינו האר"י זצ"ל, שכל ההצלחה של האדם תלויה בכיבוד 

 הוריו. וככל שמכבדים ויראים מאבא ואמא, כך מצליחים יותר.
ישמעאל כהן גדול שבאה אמו לבית המדרש, ומעשה ברבי 

ואמרה לנוכחים שהבן שלה לא מכבד אותה. נתכרכמו פניהם 
ושאלו אותה 'במה הוא לא מכבד אותך?' ענתה 'כשהוא מגיע 
מבית המדרש אני רוחצת לו את הרגליים, לאחר מכן אני רוצה 
לשתות את המים, והוא לא מסכים. תגידו לי שייתן לי לשתות'. 

 רו לו 'רצונה זה כבודה, צריך אתה להניח לה לשתות'.מיד אמ
 

 "לא תלין פעולת שכיר אתך" )יט, יג( 
אניפולי זיע׳׳א, היה כידוע עני ואביון. הרה״ק רבי משולם זושא מ

מסופר: פעם החליט העריק לשמח את זוגתו הרבנית ולקנות לה 
שמלה חרשה. חסך פרוטה לפרוטה וכשהצטבר אצלו סכום 

ו לאשתו לתפור לה שמלה, שמחה הרבנית, קנתה מתאים, נתנ
בד ומסרתו לחייט. החייט שהיה אף הוא עני מרור ובתו עמדה 
להינשא, עמל על השמלה במשך שבוע ימים, סיימה ובא 
למוסרה, ראתה הרבנית שפני החייט נפולים, ושאלה אותו 
לסיבת הרבה, נאנח ואמר לה, כשעסקתי בתפירת השמלה נכנס 

המיוער, ובראותו את השמלה היה בטוח שהיא אלינו חתננו 
בשביל כלתו, עכשיו שלקחתיה למוסרה לרבנית, כעס ואף איים 
לבטל את השידוך. נכמרו רחמיה של הרבנית על החייט האביון 
ונתנה לו את השמלה במתנה עבור בתו. כששמע רבי זושא את 
המעשה שיבח אותה מאוד מאוד, ואח״כ שאל את הרבנית, 

עבודתו שילמת לו?״ תמהה הרבנית והרי את השמלה ״ואת שכר 
כולה נתתי לו? השיב רבי זושא, מה ענין מתנה לשכר, האביון הזה 
הלא ישב ועמל שבוע ימים לא בשביל בתו אלא בשבילך, וציפה 
בכיליון עיניים לקבל את שכר עבודתו, כדי לקנות לחם לילדיו, 

את שכרו?  וכי משום שנתת מתנה לבתו, מותר לנו עתה לקפח
 מיד הלכה הרבנית ושילמה לחייט את שכרו.

 

 "לא תגנובו" )יט, יג( 
תמיד נראה לי הדבר מוקשה היה "המגיד מקעלם" אומר: מפני 
מה בא בפרשת "קדושים" האיסור על גניבה בלשון רבים, "לא 
תגנובו" עד שראיתי מעשה: מבית אשה אחת, שכנתי, נגנבה 

לאיש, אלא קמה והלכה אל  תרנגולת, לא סיפרה האשה על כך
חצר סמוכה ונטלה לעצמה תרנגולת מן התרנגולות שהיו שם. 
משראתה בעלת חצר זו, שנגנבה תרנגולת ממנה, קמה והלכה 
אף היא לחצר שכנה ונטלה לעצמה תרנגולת, וכך נמשכה 

השלשלת, עד שבאה אשת איכר מקצה העיירה וצעקה, שנגנבה 
כך הוא גם בעולם הגדול: שעה תרנגולת ממנה. ואז הוחוור לי, ש

שראובן גונב משמעון, קם שמעון וגונב מלוי, ולוי מיהודה, ועל 
  ידי כך גניבה אחת נעשים עשרות גנבים. )המגיד מקעלם(

 

 ט עמיתך" )יט, טו("בצדק תשפ
 רש"י: "כמשמעו. דבר אחר, הוי דן את חברך לכף זכות". 

ים והתחיל שני אנשים נסעו במטוס, האחד פתח חבילת וופל
לאכול, הוא קם לבדוק משהו וחזר למקומו והנה הוא רואה, שעל 
כל וופלה שהוא אוכל גם שכינו לוקח מהחבילה ואוכל, כעסו גבר 
עד להשחית ועוד יותר כאשר בוופל האחרון שכינו מושך את ידו 
באבירות כדי שהוא ייקח את הוופל האחרון, מיודענו היה רותח 

נעו ממנו להגיב הוא בלע את עלבונו כאש להבה אך נימוסיו מ
והבליג, כשהגיעו לשדה התעופה ירדו מהמטוס, מיודענו מכניס 
ידו לתיק ורואה חבילת וופלים פתוחה, מתברר שכאשר קם דחף 
את חבילת הוופלים הפתוחה לתיקו, וכשחזר למקומו שכח 
שהכניס את חבילתו, והוא זה שלקח וופלה אחר וופלה מחבילתו 

ם היה דן לכף זכות היה מבין שמשהו קרה כאן ולא של השכן, א
 היה חושד באדם תרבותי שיעשה דבר טיפשי שכזה.

 

 "בצדק תשפט עמיתך")יט, טו(
 הוי דן את חברך לכף זכות )רש״י(

המהרי״ל דיסקין מבאר, שדרישה זו, של לימוד זכות, דורשת 
התורה מכל יהודי שרואה את חברו עובר עברה. מדוע? מפני 

אדם רואה את מעשה העברה, הרי שגם אצלו מתקררת  שכאשר
יראת השמים, לכן ציותה התורה ללמד זכות, וכך יוצא שלא ראה 

 שום דבר רע ונשאר במדרגתו הקודמת בעבודת ה׳.
הנהגה זו נכרה למעשה אצל האדמו״ר רבי אהרן מבעלזא, אשר 
כחלק בלתי נפרד מעבודת ה׳ שלו, הוא דאג תמיד ללמד זכות 

 ישראל, ואף על עוברי עברה.על עם 
ברחוב שבו גר נסעו בעיצומו של יום השבת מכוניות רבות ר״ל, 
אולם על כל רכב שהיה עובר, היה הרבי מנענע בראשו ואומר 
״מזל טוב״... כרומז, שמן הסתם, יולדת ברכב, ולא חלול שבת 
הוא, חלילה. יום אחד נסעה בשבת משאית כבדה. נענע הרבי 

ואמר ״מזל טוב״. אמרו לו הגבאים: ״רבי, בראשו, כדרכו, 
הייתכן? הרי זו משאית!״. ענה להם הרבי: ״ואם הוא לא מצא רכב 

 פרטי, שלא ייקח את אשתו ללדת בבית חולים ?...״.
 

 "לא תלך רכיל בעמך" )יט, טז( 
ן נסע הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, לרבו באחת הפעמים בה

המגיד הק' ממעזריטש, נזדמנה לו עגלה מלאה עגלונים  –
שנסעו לאותו הכיוון שלא לצרכי פרנסה. משכך, החליטו 
להצטרף כולם בעגלה אחת. לאורך הנסיעה דיברו על בני עירם, 
מה טיבו של פלוני ומה מעשיו של אלמוני, ונכשלו בשיחתם 

פתע שאל הרה"ק מקרלין: "הלא עגלונים אתם, ומן ברכילות. ל
הסתם מבינים אתם בטיבם של סוסים". העגלונים הנהנו במרץ, 
הנה יהודי של צורה זקוק לדעתם... שאלם שאלות מן הגורן ומן 

 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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היקב בסוסים וענייניהם, טיב השיניים והרגליים, הריצה 
בח, והרכיבה, וכהנה וכהנה והם מחווים דעה. זה פוסל וזה מש

                                עדי הגיעו למחוז חפצם. משהגיעו לעיר  –מתווכחים ומסכימים 
                      והנה נודע להם שעמם נוסע הרבי מקרלין. פנו אליו בטרוניה: 
"אם רבי אתם, מה לכם ולסוסים?" השיבם הרה"ק רבי אהרן: 

פה. אמרתי מוטב "ראיתי שבדיבוריכם הורגים אתם בהבל 
 תהרגו סוסים ולא תהרגו אנשים"...

 

 (טז, יט) "רעך דם על תעמוד לא"
 הרב, לרבנות סמיכה ממנו לקבל הרב אל בא חכם תלמיד אברך

 האם: הרב שאלהו לבסוף. בבחינה בהצלחה עמד והוא אותו בחן
: הרב אותו שאל. בחיוב האברך ויענהו, שבת הלכות גם למדת

, נוזל והדם בשבת באצבעו בסכין יפגע מישהו אם, הדין יהיה מה
 לא: הרב לו ענה. ערוך בשולחן אעיין אחד רגע רק: האברך ענהו

 איש של כשדם כי, בישראל רב להיות תוכל לא אתה, חביבי
 ". רעך דם על תעמוד לא" ,ערוך בשולחןמעיינים  לא נוזל יהודי

 כי, סלונים של רבה, חריף אייזל רבי של לאוזניו הגיעה שמועה
 לקרוא שלח. בפרהסיה עבירות ועובר ראש קל הוא פלוני שוחט

 רק אלא, בהמות לשחוט עליך אוסר אני ואילך מהיום: בו ונזף לו
 לו השיב, לא בהמות דווקא למה: ושאל השוחט נדהם. עופות

 כדאמרינן, לבהמה משול שהחוטא: ל"חז אמרו שכן: אייזל רבי
 פסוק על תעבור הרי בהמה תשחט ואם( א, ג דף) סוטה במסכת
 (כהלכה שחיטה נ'קו)". רעך דם על תעמוד לא: "בתורה מפורש

 

 )יט, יז(  "הוכח תוכיח את עמיתך"
שנינו בגמרא 'הוכח תוכיח' אפילו מאה פעמים, ועל כך העיר 
ה'חפץ חיים', שבוודאי לא ינעם לאדם להיות מוכיח ומטיף מוסר 
בשעה שהוא מבחין כי השחית דבריו על אזנים ערלות. אלא, 
עליו ללמוד ממוכרת התפוחים בשוק, העומדת כל היום על 

וחים בזול'. עבר רגליה ומכריזה בקולי קולות. 'תפוחים בזול, תפ
אחד וראה אותה עומדת כך וצועקת בלי הרף, על אף שלא סר 
אליה איש לקנות אפילו תפוח אחד. ניגש ושאל אותה, מה 
תועלת בצעקותיך, הנה ראיתיך עכשיו שעה שלמה צועקת ואין 
איש קונה ממך אפילו בשווה פרוטה. צחקה האשה ואמרה. וכי 

החולפים על פני יש ממה אני מתפרנסת, מבין מאה אנשים 
ויסור אחד ויקנה, לפעמים יסור אפילו אחד מעשרה לקנות, הכל 
כפי מה שתתרחש לי ביומי. אלא, אם אפסיק להכריז על 
סחורותיי, מי יידע עלי ועל התפוחים שבסלי. גם המוכיח 
בישראל, אפשר שתשעים ותשעה אנשים לא ישימו לב 

ה בידו להחזיר למוטב לתוכחתו ואולי אף ילעיגו עליו, אך אם יעל
אפילו אדם אחד בלבד והיה זה שכרו הגדול, אבל אם יתבייש או 
יתעצל להכריז על סחורתו בקולי קולות, הרי וודאי שאיש לא 

 )חפץ חיים( יידע עליו ופרנסתו מאין תבוא. 
 

 )יט, יח(  "ךכמוך ואהבת לרע"
 ך״, מתוךכמו ךמדת ״ואהבת לרע ההייתעקר משנתה של קלם 

אהבה אמתית בין איש לרעהו, דאגה לטובת הזולת ומחשבה על 

 רוזנשטין שהרבי מ הגשמיים. ספר פעם. כמוצרכיו הרוחניים  כל
שיבת לומז׳א, כי בצעירותו כשהגיע ישלעתיד התמנה למשגיח 

. לפליאתו נגש סובהיסו תבביישנו סלראשונה לישיבת קלם, נכנ
רכת בב מקדמוא ושהכאליו מיד בחור אחד, האיר לו פנים 

ש לו מקום ללון ולאכל י לו אםצא ןהתענייד מיברוכים הבאים, ו
אה חביבותו של הלה, רושאר צרכיו. התפלא רבי משה אל מ

רות שנסה מל ךאה הלה הוא אחד ממכריו, ארי כנר לעצמו כמוא
א ל .בידו ברמי הוא הבחור הלז, לא עלה הד רלהיזכ מץלהתא
 ןהתענייחור נוסף, וגם הלה בעים רבים, ושוב נגש אליו רגעברו 

אה לו כי גם הלה הוא רלו, ושוב היה נצלו אם הכל כשורה אצא
מי מדבר. רק כאשר ב רלהיזכליח צשוב לא ה ךהעבר, א ןידידו מ

כי כל אורח  משהחזר המחזה על עצמו כמה פעמים, הבין רבי 
 בישיבה, באהבת ישראל אמתית. ךחדש מתקבל כ

רבי מרדכי דב מהורונסטיפל חלה פעם בגבו, ולאחר שדרש 
ברופאים החליטו הללו כי יש צורך לצרב את בשר גבו בשפוד 

הרופאים למדד  רותח, כדי להעלות לו ארוכה. באותם ימים, נהגו
את עצמת החם של שפוד המתכת הלוהט שהונח על הזקוק 
לרפואה, על ידי הרגשת האדם עצמו, והיו להם שלש דרגות של 
חם. בדרך כלל היה המטופל נרתע כבר בדרגה הנמוכה של החם, 
אך לפליאת הרופא לא הגיב הצדיק, שסבלנותו הייתה לשם 

והשלישית. מרב  דבר, גם כאשר העלה את החם לדרגה השנייה
התפעלות מלמל הרופא לעצמו בהשתאות: ״אינני יודע אם הוא 
מלאך או שד״! שפתו של הרופא הייתה רוסית, ומכיוון שהצדיק 
לא הבין את דבריו בקש מהסובבים להסביר לו את דבריו של 
הלה, וכשמסרו לו את השתוממותו של הרופא, אמר רבי מרדכי 

יהודי ובידו פתקה בו הוא מספר דב: ״אמרו לו, שכאשר בא לפני 
שהוא זקוק לישועה, ואין ??חי להושיעו, הדבר כואב לי הרבה 

 יותר מהשפוד הרותח הזה, אך מוכרח אני לשתק״.
מעשה בהגר"א מווילנה, בהיותו אך כבן ארבע שנים, והוא כדרכו 
יושב ושוקד על תלמודו, עוסק בלימוד חומש ונ"ך בכל עתותיו. 

כי 'תורה מתשת כוחו של אדם', והנה  אמו הצדקנית ידעה
הבחינה בילדה הרך שהוא אוכל ארוחותיו שלא בתאבון, וחיוורון 
עולה על פניו. היא החלה לחשוש לבריאותו, ולפיכך ציוותה עליו 
שיצא החוצה לשחק עם הילדים בני גילו, וינוח מעט מעמל 
התורה. אליהו, שמע את טענתה, כי אחר שיתחזקו כוחותיו יוכל 
ללמוד שוב, ביתר שאת וביתר עוז, ונענה לבקשתה משום מצות 
כיבוד אם, ויצא אל החצר. אותה שעה היו הילדים שקועים 
במשחק המכונה בימינו 'נדנדה', אותה יצרו מקורת עץ ארוכה 
שהניחוה במרכזה על גבי אבן. ילד אחד יושב בצידה האחד 

עלו וירדו ומשנהו בצדה השני, זה עולה וזה יורד ולהיפך, כך 
הזאטוטים והשתובבו להנאתם. לא כן אליהו. נפשו לא נמשכה 
לשעשוע הלזה, וכיון שראה במה שיחקו, סב על עקביו ונכנס 
הביתה. שאלוהו אביו ואמו, מדוע מיהרת לשוב, הרי למען 
בריאותך אתה זקוק למנוחה זו? השיב להם אליהו הצעיר: 

אשב על הקורה, "לדאבוני לא אוכל לשחק במשחק שכזה, שאני 
ואראה איך שחברי יורד ארצה ומתוך זה אני עולה למעלה, 
ולהיפך, אינני מסוגל לזה! הדבר אינו עולה בקנה אחד עם מצות 

 .התורה 'ואהבת לרעך כמוך' אשר רוב גופי תורה תלויים בה"
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