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לזולת,  והטבה  חסד  מצוה,  מעשה  כל  לעשות 
בזריזות !

נלמד מהפסוק: "ושמרתם את המצות" (פרק יב-ז)
ודרשו חז"ל במכילתא: רבי יאשיה אומר אל תקרא כן, אלא ושמרתם את ה"מצוות", כדרך 
שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה 

מיד.

הדרך לעשיית המצוות רצופה מכשולים ועיכובים שמזמן השטן הוא היצה"ר [כפי שכתב 
הריטב"א (קידושין לא.) מדוע גדול ה"מצווה ועושה", מפני שהשטן מקטרגו ומקשה עליו 

לעשות המצוה], וניתן בהחלט להתגבר עליהם ע"י החלטה נחושה ורצון עז.

כארי  וגיבור  כצבי  רץ  כנשר,  קל  כנמר,  עז  "הוי  פ"ה-כג)  (אבות  התנא  שאמר  הוא 
לעשות רצון אביך שבשמים". העזות, הזריזות והקלות הם האמצעים "לקפוץ" ולדלג על כל 

המכשולים. וכנגדם, הכבידות והעצלות הם המתכון לזמן אותם.

הזריזות אינה רק בבחינת "הידור" או "מידת חסידות" שאפשר "לוותר" עליה אלא היא 
חיונית ביותר. שכן פעמים איחור הנובע מחוסר זריזות, הוא קריטי וגורלי לאיבוד אוצרות 
אשר לא יסולו מפז. על כך נאמר (באבות ב-כ) "היום קצר והמלאכה מרובה... ובעל הבית 
דוחק". כלומר: על בעה"ב שהוא הקב"ה נאמר: "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים 

מקפץ על הגבעות", הקב"ה ממהר את עולמו ומי שתופס את הרגע הנכון, מצליח!

מבאר זאת הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל (בספרו דעת חכמה ומוסר - ח"א) כי הקב"ה 
ממהר ודוחק מאד. אין השכינה מתעכבת אלא מדלגת על ההרים מקפצת על הגבעות, ועל 
האדם לרוץ ולמהר אחר הקב"ה כביכול, עד שאין לו שהות להתעכב אף לא לרגע קט, כי 

אין ממתינים עליו כלל.

"דמיונות" ותירוצים שונים ומשונים, מונעים מהאדם לרוץ קדימה בעבודת ה'. יש שפשוט 
העידונים  ואהבת  הטורח  ושנאת  הגופנית  המנוחה  "בקשת  מחמת  במקומו  אדם  עומד 
בתשלום כל תנאיהם" כלשון הרמח"ל זצ"ל (במסילת ישרים). ויש שמדמה לעצמו שכבר 
"שבע" מכל שהשיג בעבר, ואינו צריך לטרוח עוד. ויש שמדמה לעצמו להיפך, שמרוב חסרון 

השגתו הכל אבוד ולא תועיל טרחתו.

ויש שמדמה לעצמו שהמשימה שלפניו כה קשה וכבידה עד שנדמה לו כ"הר". או כלשון 
הרמח"ל שפוחד מן הזמן וולדודתיו, מהקור או מהחום, מהפגעים או מהחולאים "משחל 
בדרך, ומארי בין הרחובות". אלו כמו אלו עוצרים את האדם מלהתקדם בעבודת ה', ועל 
זה כדאי לכוון בתפלה: "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו" - גם מהעבר וגם מהעתיד, כאמור.

יט-יז):  (בראשית  בלוט  המלאכים  מאיצים  בו  בפסוק  האמור,  לכל  נפלא  רמז  חשבנו 
"המלט על נפשך" [כלומר: תתקדם בכל הזריזות למען עתיד נפשך], "אל תביט אחריך" 
[אל תתעכב בגלל חשבון העבר], "ואל תעמוד בכל הככר" [מפני בקשת המנוחה הגופנית 
והעידונים] "ההרה המלט" [תתקדם בזריזות לתכלית שלפניך אף אם נדמה לך כ"הר"] "פן 
תספה" [פן תפסיד הכל בגלל העיכוב]. בפסוק זה מרומז יסוד גדול לכל יהודי באשר הוא, 

עד כמה חשובה וחיונית היא מדת הזריזות.

פרשת בא



היוצא  דיבור  בכל  לדקדק 
טהרת  על  שיהיה  מהפה 

האמת !
לה'  "והעתירו  מהפסוק:  נלמד 

אלוקיכם" (פרק י-יז)
מדוע אמר פרעה "והעתירו" בלשון רבים? ביאר 
הרמב"ן: "כי כן יאמר פרעה בכל פעם דרך מוסר, 
כי יודע פרעה כי משה הוא המעתיר, כי כן אמר לו: 
"למתי אעתיר לך" "והעתרתי אל ה'" "אפרוש כפי 
אל ה'", כי לא ידבר [משה] בזה לשון רבים, שלא 

יוציא שקר מפיו.

רב  האמורא  על  סג.)  (יבמות  בגמרא  מסופר 
לבשל  ממנה  וכשביקש  אותו,  הקניטה  שאשתו 
לו עדשים, בשלה קטניות. וכשאמר לה קטניות 
בישלה עדשים. כשגדל חייא בנו, התחכם הבן 
וכשציוה עליו אביו שיבקש מאמו עדשים, הפך 
חייא את בקשתו לקטניות כדי שתבשל עדשים 
כרצון אביו. כשגילה רב את חכמת בנו, התפעל, 
אך בכל זאת ביקש לא להמשיך בדרך זו כי זה 

שקר ונאמר "למדו לשונם דבר שקר".

שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  והקשה 
(בספרו אורחות יושר): איך לא עלה בדעתו של 
רב לעשות חכמה זו לאשתו עד שהוצרך לשמוע 

זאת מבנו, והלא דבר פשוט הוא?

אלא צריך לומר - מתרץ רבי חיים - שרב 
היה כה מושרש במדת האמת התמימה, עד שלא 

עלה בדעתו כלל שאפשר לשנות מהאמת...

ואולם מאידך, מספרים חז"ל בגמרא (גיטין סז:) 
על רב עמרם חסידא שהיו משרתי ריש גלותא 
עליהם  ומחמיר  פרוש  שהיה  על  אותו  מצערים 
בקור.  לישון  אותו  הכריחו  כן  ועל  באיסורים, 
למחרת שאלוהו מה היה רוצה שיביאו לו לאכול?

מתכוונים  הם  הרי  לעצמו:  עמרם  רב  אמר 
לצערני, ומסתבר שמה שאבקש מהם, יעשו את 
בשר  וביקש  עמרם  רבי  התחכם  לכן  ההיפך. 

כחוש הצלוי על גחלים ויין המזוג בהרבה מים, 
כשכוונתו לקבל מהם את ההפך: בשר שמן ויין 
ההפך  לו  הביאו  הם  ואכן  כלל,  מזוג  שאינו 

מבקשתו, כפי שרצה באמת.

ולכאורה תמוה: היאך התיר רב עמרם לעצמו 
אחרי  במיוחד  האמת,  מן  בדיבורו  לשנות 
שרואים בגמרא על רב שלא עלה על דעתו כלל 
לבנו  וגם  מבנו,  התפעל  ולכן  מהאמת  לשנות 
הבן חייא, ששינה מפני כבוד אביו, הזהירו אביו 
שלא להמשיך לשנות בדיבור. שלא ילמד לשונו 

דבר שקר?!

כעין קושיא זו הקשה רבינו יוסף חיים מבגדד 
רב  שבאמת  ותירץ,  יהוידע),  בן  (בספרו  זצ"ל 
נכונה  תשובה  שאלתם  על  להם  ענה  עמרם 
מאכל  באיזה  היתה  שאלתם  שהרי  ואמיתית 
היה רוצה והוא השיב על מאכל שבדרך כלל 

היה רוצה בו.

עוד יתכן לתרץ, שיש חילוק בין שני המקרים. 
כי במקרה של רב היה צריך בנו לשנות בדיבורו 
בקביעות, על זה הזהירו רב "למדו לשונם דבר 
שקר", אבל במקרה דרב עמרם חסידא היה זה 
מקרה בודד שהתיר לעצמו לצורך גדול ובזה אין 

החשש של "למדו לשונם".



לשמור על כבודו של הזולת באשר הוא !
נלמד מהפסוק: "וירדו כל עבדך אלה אלי" (פרק יא-ח)

וכתב רש"י (מגמרא זבחים קב.): חלק כבוד למלכות, שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו בלילה,  
ויאמר "קומו צאו מתוך עמי". ולא אמר לו משה מתחילה וירדת אלי והשתחוית לי. כיוצא בזה 
אמרו חז"ל על הפסוק "ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים" (ו-ג): אמר להם הקב"ה, היו 

נוהגים [בפרעה] כבוד, וחלקו כבוד למלכות, אף על פי שאני צריך לעשות בו הדין.

שנינו (אבות פ"ד-א): "איזהו חכם? הלומד מכל אדם. איזהו גיבור? הכובש את יצרו. 
איזהו עשיר? השמח בחלקו. איזהו מכובד? המכבד את הבריות".

מדייק מכאן הגר"ש שבדרון זצ"ל (בספר לב שלום) שיכול להיות אדם עם מעלות 
רבות וחשובות כגון שהוא חכם עד שחז"ל מכנים אותו "חכם" או שהוא "גיבור" שלדעת 
חז"ל הוא זה שכובש את יצרו. ויכול להיות גם "עשיר" השמח בחלקו. ועם כל המעלות 
הללו, אדם זה מבוזה! וכל כך למה? משום שאינו מכבד את הבריות! כי "איזהו מכובד? 

המכבד את הבריות!:"

אי הזהירות בכבוד הבריות - אומר רבי שלום - נובעת מכך שמחשיב הוא את עצמו. 
יתכן שאם אדם יכיר את ערך עצמו וישים על ליבו את הידיעה שאין הוא אלא "בורג 
קטן" מהעגלה הכללית של הכלל, יהיה הוא ממילא זהיר יותר בכבוד חברו. ונמצא 

בכך שיתכבד הוא בעצמו בתור חלק מהכלל המכובד.

הדרך להגיע למעלת הנכבדות - היה אומר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל - היא 
דווקא ע"י כך שמכבד את הבריות וכפי שאומר התנא "איזהו מכובד? המכבד את 
הבריות" לא אמר איזהו מכובד מי שהוא צדיק גדול או גדול בתורה וכיוצא בזה, אלא 
דוקא ה"מכבד את הבריות". וכן אמרו חז"ל במדרש (שמו"ר פ"ח-א) "למה נקרא שמו 

מלך הכבוד? שהוא חולק כבוד ליריאיו".

הגה"צ רבי משה שמעון ויינטרויב זצ"ל היה אומר בשיחותיו, כי יסוד כבוד הבריות נעוץ 
במדת ה"דרך ארץ שקדמה לתורה". אדם שיש בו קצת כבוד כלפי עצמו, מתנהג בדרך 
ארץ. הוא, למשל, לא אוכל כבהמה ולא נעשה דוגמתה... רק אז הוא בגדר אדם, ולאדם 

אפשר לתת תורה. "דרך ארץ קדמה לתורה", כי רק ע"י "דרך ארץ" נעשה אדם.

תורה  ובני  חכמים  לתלמידי  טובה  מדה 
החולקים כבוד זה לזה בכל עת !

נלמד מהפסוק: "דברו אל כל עדת בני ישראל" (פרק יב-ג)
וכתב רש"י (מהמכילתא): וכי אהרן מדבר והלא כבר נאמר ואתה תדבר? אלא חולקין 
כבוד לזה לזה ואומרים זה לזה למדני, והדיבור יוצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים...

בפסקי תוספות (תענית ח) נאמר בזה"ל: "תלמידי חכמים, כל אחד מודה לחברו 
בין על אמת ובין על שקר". והדברים כמובן צריכים ביאור. והביא הגר"י זילברשטיין 
שליט"א (בספרו חשוקי חמד) את דברי המהרש"ם בספרו דעת תורה (הל' שחיטה 
סימן ד ס"ק כז) שביאור כוונתם שתלמיד חכם דרכו תמיד להודות ולשבח דברי 

חברו בדרך כבוד, ולומר כי מסתבר טעמו, אבל מכל מקום אינו מקבל דבריו.

באופן אחר מבאר בשו"ת רבי עקיבא יוסף (יו"ד סימן קפה) שמה שכתבו הפסקי 
כוונתם שצריך להודות על השקר כדי שלא  תוספות שצריך להודות על השקר, 
לבייש חברו, באופן שלא תצא תקלה מזה, וגם שלא יעבור על מצות התוכחה, והוי 
כעין ג' דברים שיכולים לשנות בדיבורו כמבואר בגמרא (ב"מ כד.) [שת"ח שמקפיד 

על האמת, מלבד ג' דברים אלו, מחזירין לו אבידתו עפ"י טביעות עינו].

לפי"ז יוצא נפק"מ לדינא שגם לת"ח שמשנה בדיבורו מהאמת, כדי שלא לבייש 
חברו, משיבין לו אבידה עפ"י טביעות עינו.

מביאים חז"ל בגמרא (שבת קיט.): "אמר מר בר רב אשי: פסילנא לה לצורבא 
מרבנן לדינא [=אני פסול לדון בדין אשר אחד מבעלי הדין הוא תלמיד חכם] מאי 
טעמא? [=וכל כך למה?] דחביב עלי כגופאי [=משום שהוא חביב עלי כמו הגוף 

שלי] ואין אדם רואה חובה לעצמו".

יש להוסיף בביאור הדברים: לכאורה תמוה, הרי מצווים אנו במצות עשה של 
"ואהבת לרעך כמוך". ואם כן, כיצד הבדיל מר בר רב אשי בין תלמיד חכם שבא 
לדיון ובין שאר אדם, הרי גם ביחס לכל אדם צריך להרגיש שחביב עליו כגופו?!

התשובה היא, על פי ביאור המפרשים בהגדרת מצוות "ואהבת לרעך כמוך" שאין 
הפירוש שאדם צריך לתת לשני יותר ממה שנותן לעצמו, אלא רק באופן שטובתו 
העצמית אינה נגרעת. ואולם מר בר רב אשי אמר שמרוב חביבותו את התלמיד 

חכם מוכן לתת לו אף יותר ממה שהיה נותן לעצמו.



את הסיפור המדהים הזה - פותחת השולחת - שמעתי לפני 

מספר שבועות מפי בעלת המעשה עצמה. הוא אמתי לחלוטין 

אותם  השמות  מלבד   - ונכונים  אותנטיים  שבו  הפרטים  וכל 

התבקשתי, מסיבות מובנות, לשנות.

* * *

באחד הלילות חלמה 'מרים' שלחברתה 'ציפורה' אין ילדים. גם 

בהקיץ לא היה לה מושג אם זה נכון ואם לאו, אך החלום לא 

נעצר בעצם הידיעה הזו אלא כיוון את החיצים אליה. הגורם 

לכך שלציפורה אין ילדים: מרים עצמה- - -

הייתכן?!

'מרים'.  של  נישואיה  לאחר  שנים  מספר  מתרחש  הסיפור 

כאמור, לא היה לה כלל מושג אם לציפורה - ממנה נפרדה כבר 

בשלהי בית הספר היסודי - יש ילדים אם חלילה לאו. אבל 

שהיא, מרים, קשורה לנושא הזה. מה פתאום!

נכון. בחלום הוזכר שציפורה פגעה בה ֵאי שם בכיתה ח'. זה 

אמנם ציער אותה בשעתו וגרם לה לפרוץ בבכי. אבל מי שומר 

דמעות מבית הספר היסודי? עם השנים שחלפו בקושי זכרה את 

המקרה הדחוק הזה... שבגלל האירוע ההיסטורי הזניח הזה לא 

יהיו לה כיום ילדים? סתם חלום.

נו, "חלמא טבא חזית"!

אבל הסיפור חזר על עצמו שוב.

ושוב!

שמא  להרהר  החלה  השלישית  בפעם  נשנה  שהחלום  לאחר 

דברים בגו. התקשרה לחברה משותפת על מנת להתעניין בגורלה 

של ציפורה. החברה אישרה את הנתונים: ציפורה נשואה מזה 

שבע שנים ועדיין מחכה לזרע של קיימא!

מאחר שהפך העניין לרציני, פנתה עם בעלה לרב לשאול 

בדרך  לפעול  עליה  מוטל  זאת  בכל  אולי  לעשות.  מה  כדת 

כלשהי למען חברת נעוריה. "יש להתקשר לציפורה ולהתפייס" 

פסק הרב.

לנקוט  התביישה  נעים. מאוד  לא  נעים. מאוד  לא  זה  וואו! 

בצעד הזה. הן הרי לא נפגשו, ולא היה ביניהן קשר מאז בית 

הספר היסודי. לא נעים פתאום "ליפול" על בן אדם עם סיפור 

שמחטט לו בנקודה הכי כואבת בחייו!...

לא  וממש  המקרה,  על  סלחה  מזמן  הלוא  עצמה  היא 

תרגיש אם  כיצד  גם:  ומה  שוב.  אליו  להיטפל  מעוניינת 

גם לאחר ההתפייסות לא תבוא חלילה הישועה לציפורה? 

להסתיים  חייב  הזה  שהחלום  בעדה  ערב  לא  אחד  אף 

ב'הפי אנד' ואזי תקבור את עצמה מבושה יחד עם החלומות 

הנפלאים שלה!

אבל החלומות דוחקים. והרב אמר.

* * *

'רגע, תני לי להיזכר- - - ' לא כל כך מיהר נזכרה ציפורה מי 

זו הדמות שמחזיקה את השפופרת מעבר לקו. בכל זאת חלפו 

סיימה  ארוכות ומתישות! מאז  אוי,  וארוכות.  רבות  שנים  להן 

את היסודי.

אבל היא נזכרה, ודווקא שמחה שמזכירים לה לתקן עוד משהו 

מן העבר הרחוק. הן התפייסו בשמחה - למרות שכאמור לא 

ממש היה על מה.

וכן. כעבור חודש - חודש בלבד - כבר היו בפיה של ציפורה 

בשורות טובות. ומי הייתה מן הראשונות לשמוע על כך? מרים 

כמובן.

ויהי היום וציפורה שוב על הקו. נולדו לי תאומים; שני בנים 

חמודים!

* * *

מה שמדהים זו העובדה שגם כאשר "הנפגעת" לא ממש 

בכל  עליו,  הקפידה  לא  כבר  ובפועל  המקרה,  את  זכרה 

זאת לא סגרו בשמים את התיק. שכן בשמים לא תופסים 

ענין  "חוסר  או  "התיישנות"  כמו  פרוצדוראליים  נימוקים 

לציבור"...

מצד שני מדהים לגלות את הסייעתא דשמיא של ציפורה 

שגלגלו עבורה משמים את שלושת החלומות שהיו למרים. 

לתופעה  ההסבר  משמים.  כזו  בעזרה  זוכה  אחד  כל  לא 

נראה כך:

על  מוטל  התשובה  שבדרכי  הקדושים  בספרים  מבואר 

האדם לעשות את המקסימום שהוא יכול, וכלפי מה שהוא 

מיוחדת  דשמיא  בסייעתא  השמים  מן  אותו  יזכו  יכול  לא 

לתקן את העניין - אך כל זאת בתנאי שהוא מצדו עשה את 

המקסימום שביכולתו.

מסתבר שציפורה התייגעה להתפייס עם כל מי שזכרה שנפגעה 

ממנה, ומכיוון שהיא מצדה עשתה צעד זה זיכו וגלגלו לפתחה 

משמים עוד אחת שיש להתפייס איתה!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?

ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל


