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לפניהם" ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים א)"ואּלה (כא, §¥¤©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤

על öæמסופר øèðìñ ìàøùé éáø"ì,הקהילה של השוחט אליו שהגיע ,

את לנטוש שרצונו לו ואמר שמי�, וירא מובהק חכ� תלמיד שהיה

שמא בו שתלויה הגדולה מהאחריות ירא שהוא משו� השחיטה, מלאכת

.
כהוג שלא ישחט

" ישראל, רבי לפרנסת�שאלו לעסוק �בדעת השוחט,"ובמה השיב ?

במסחר" ואעסוק חנות ."אפתח

" לו, ואמר ישראל רבי שלתמה אחד איסור א� כי בה 
שאי בשחיטה א�

המסחר, בעסק לחשוש שיש וכמה כמה אחת על אתה, חושש נבילה

" ,
כגו ואיסורי�, אזהרות הרבה בו תגנובושכרוכי� ""לא תגזול, ""לא לא,

""תחמוד תעשוק, ""לא תונו, ""לא תכחשו, ""לא ומשקלות, מידות מדבר,

תרחק ממכשול"שקר תחשוש לא �ואי ,"?

ישב øèðìñפע� ìàøùé éáøודרכי חיי� אורחות על מקורביו ע� ושוחח ,

" מה�, אחד שאל לילותמוסר. משי� המדרש, בבית היושב ממי, עדי� מי

באמת 
ומת במשא ועוסק בחנותו היושב או בתורה, ועוסק כימי�
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יחפש ולא בעצמו, הוא יעשנה מצוה, לו מזדמנת שא� להתרגל לאד� יש

אחר.לזכות" אד� בה "

 
 �!$�% ��!	�

התורה רצתה כי ,
והמסכ הבזוי השפל, בעבד, דווקא מתחילה הפרשה

של כפיו כיציר אד�, הוא באשר אד� לכל בכבוד להתייחס ללמדנו

ה."הקב

על öæמסופר é÷ñðé'æãåøâ øæåò íééç éáø"ìכמה ע� יחד ברחוב �שהל ,

" ושאל, יהודי אליה� ניגש רחובמתלמידיו, הוא 
היכ יודע הרב כבוד הא�

?"פלוני

אחר, 
לכוו מועדות היו עוזר חיי� רבי של ופניו העיר, בקצה היה זה רחוב

השעה כמחצית עמו �והל ביד, יד הגולה בני כל של 
רב נטלו זאת ובכל

לאחר המדויקת. הכתובת את לו והראה המדובר, הרחוב אל שהגיעו עד

אי וכי רב, כה 
זמ לו הקדיש מדוע התלמידי�, שאלוהו ממנו, שנפרד

את ימצא לא 
עדיי א� וא� ?�בכ ודי 
הכיוו את לו להראות היה אפשר

עד עמו ללכת �צרי היה ומדוע נוס�, אד� בדרכו לשאול יוכל המקו�,

חפצו? למחוז

" עוזר, חיי� רבי לה� והייתההשיב מגמג�, זה שיהודי הבחנת� לא וכי

ביד יד עמו �הול הייתי לא אילו בפני. שאלתו את להציג גדולה בושה לו

כדי פע� אחר פע� ולהתבייש ושוב שוב לשאול נאל� היה המקו�, עד

כל את לצעוד היה שווה מיהודי, בושה למנוע כדי מבוקשו. את להשיג

הארוכה �."הדר
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של לביתו �סמו המוזמני�, וקהל התזמורת ע� הכלה אבי הגיעו לפתע,

רגליה� את נשאו מיד הרעש, קול את השודדי� וכשמוע ,
הורנשטיי מר

כל כשהגיעה .
השולח על והתכשיטי� הכס� כל את בהשאיר� וברחו,

לכרעי כפותי� רעייתו ואת אותו לראות הופתעו הגביר, לבית הפמליה

הקורות כל את לה� סיפר והגביר מכבליה�, אות� שחררו ה� המטה.

ורק המוות, 
ובי בינו היה כפסע לביתו, באו שאלמלא ואמר, אותו,

" $ ניצל רכוש� כל וא� ורעייתו הוא בחיי� נשארו תצילבזכות� צדקה

!"ממות

 �!$�
!��� %	 �$&�!

ונפל  ימּות ולא באגרף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש והּכה אנׁשים יריבן ©¨§¨ª£¨¦§¦¨¦¤¥¥§¤¤§¤§Ÿ§Ÿ¦§¦§"וכי

יח)למׁשּכב" (כא, §¦§¨

שלו� " 
ואי טוב דבר 
אי רעהו, את איש והכה אנשי� 
יריבו כי

מריבה  �מתו אלא באחיו נגע לא 
קי מריבה, �מתו (מדרש "יוצא .

יז) ל, רבה

לידי יביא שריב טוב, דבר יצא שממריבה הדעת על יעלה וכי לתמוה יש

?
מקי זאת להוכיח אנו זקוקי� ומדוע שלו�,

öæביאר ïé÷ñéã áééì òùåäé éáø"ìרועה היה והבל אדמה, עובד היה 
קי ,

את לרעות וזה שדותיו, את לעבוד זה בשפע, מקו� היה לשניה� ,
צא

מריבה? לידי באו 
כ א� כיצד צאנו,

טענות לו שיש 
והבי שלשו�, כתמול שאינ� אחיו פני את הבל ראה אלא

" לעצמו, הבל אמר לו. כאב והדבר בפיו,עליו, מה ואשמע 
קי אל �אל


יסוד בטעות טענותיו שכל לו להוכיח אוכל מתו�"אולי דווקא אבל .

הבל. את 
קי שהרג עד מריבה לידי באו הויכוח


שכ ויכוח לכל מהתקרבות האד� שיזהר המדרש, מלמדנו זה 
כגו על


