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אדם  כל  של  בכבודו  להזהר 
באשר הוא!

תחת  ישלם  בקר  "חמשה  מהפסוק:  נלמד 
השור וארבע צאן תחת השה" (פרק כא-לז)

ואמרו חז"ל בגמרא (בבא קמא עט:): תנינא, אמר רבי 
יוחנן, בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו 
[משלם]  כתפו  על  שהרכיבו  שה  חמשה,  הגנב]  [משלם 
ארבעה. ומפרש רש"י עה"ת: שור שהלך ברגל  ולא נתבזה 
על  שנשאו  שה  חמשה,  משלם  כתפו  על  לנושאו  הגנב  בו 

כתפו משלם ארבע הואיל ונתבזה בו.

ניתן ללמוד מדברי חז"ל אלו - מעיר הגה"צ רבי ירוחם 
לייבוביץ זצ"ל (בספר דעת תורה) - גודל ערכן של כבוד 
ובזיון. שכן גם בבזיון כה מועט שיש לגנב, נמדד הוא 
לו ליסורים ולעונש כל כך גדול, שיש בו כדי לנכות לו 

מעונשי העבירה וגם ממשפטו.

הרי ראינו טבחים נושאים גדיים על כתפם ולא ראינו 
בהם בושה יתירה, ומכל שכן אצל הגנב הזה, ואף על 
פי כן, בבזיון כל דהו כזה שהיה לו לגנב בשעת מעשה 
העבירה, מגרעים לו ממדת עונשו. נמצאנו למדים מכאן 

עד כמה גדול הוא כבוד הבריות.

וכן בגמרא (ברכות יט:) אמרו חז"ל: "גדול כבוד הבריות 
שדוחה את לא תעשה שבתורה [לא דאורית בשב ואל 
תעשה] ולמדו זאת חז"ל מהפסוק "והתעלמת" שפעם אתה 
לפי  ואינה  בזקן  כגון  האבידה,  את  מלהשיב  מתעלם 

כבודו. רואים שוב עד כמה גדול כבוד הבריות.

ונראה טעמו של דבר, משום שגדלותו של האדם היא 
"בדמות  כפי שנאמר  "צלם אלוקים"  בו  מכך שמוטבע 
על  לשמור  מחייב  שכה  מה  וזה  אותו".  עשה  אלוקים 
פגע  כאילו  נחשבת  האדם  בכבוד  פגיעה  שכן  כבודו. 

בדמות יוצרו ח"ו.

פרשת משפטים



לדבוק במדת האמת ולהתרחק 
לו  לגרום  העלול  דבר  מכל 

ולזולתו לשקר !
תרחק"  שקר  "מדבר  מהפסוק:  נלמד 

(פרק כג-ז)
ופירש הספורנו: מכל דבר שיוכל לסבב שקר כאמרם 
ז"ל: הוי זהיר בדברך שמא מתוכם ילמדו לשקר. עכ"ל. 
והיינו שהזהירות מלגרום לרעהו לשקר נכללת בציווי 
"מדבר שקר תרחק". וכפי הדוגמא שכתב רבי יהודה 
תראה  אם  תתרסב):   - חסידים  (בספר  ז"ל  החסיד 
בני אדם מתלחשים ואתה חפץ לדעת מה מתלחשים, 
אל תשאל להם, פן תעשה אותם שקרנים, שאילו היו 
חפצים  שאין  ועתה  לך,  מגידים  היו  שתדע  חפצים 

שתדע, יגידו לך שקר.

אמרו חז"ל בגמרא (סוכה מו:): "לא לימא איניש 
לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה [=לא יאמר 
אדם לילד קטן שיתן לו דבר ולבסוף לא יתן לו] 

יגרום  כן  ידי  [=שעל  שיקרא  לאגמורי  דאתי  משום 
שהקטן ילמד מזה לדבר שקר] שנאמר למדו לשונם 
דבר שקר" [ירמיה מזכיר חטא אנשי דורו שהרגילו 

לשונם לדבר שקר].

רש"ז)  באור  (מובא  מקעלם  הסבא  מכאן  ולמד 
שאם חז"ל הזהירו שלא ירגיל התינוק לדבר שקר, 
מכך שרואה זאת מאביו או מאחרים, ואף שתינוק 
אין לו דעת להתלמד מאחרים מה שרואה (מדובר 
זאת  ועם  והבנה)  דעת  לו  שאין  קטן  בתינוק  אף 
של  בנפשו  רושם  יעשה  בכך  שמא  חז"ל  חששו 
אחת  בפעם  אף  שקר  לדבר  מזה  שילמד  התינוק 
לו  ובוודאי בפעמים רבות. כל שכן כל אדם שיש 
דעת להתלמד מאחרים ונמשך יותר, וודאי שיעשה 
עליו רושם להרגילו בשקר. ולכן האזהרה "מרחיקת 
לכת" לא רק שלא לדבר שקר אלא להרחיק אף מכל 

דבר שיגרום לדבר שקר כמש"כ הספורנו.

והנה בעיקר אמירה זו של חז"ל יש לשאול מספר 
שאלות: א) מדוע ציינו חז"ל שהחסרון הוא רק מצד 
עצמו  המבוגר  כלום  לשקר,  לשונו  שיתרגל  התינוק 

שמשקר לקטן, לא מרגיל בכך לשונו לדבר שקר?!

את  חז"ל  לומדים  מדוע  לנר:  הערוך  הקשה  ב) 
הרי  שקר".  דבר  לשונם  "למדו  מהפסוק  האיסור 

הגדול עצמו עובר בעשה של "מדבר שקר תרחק"?!

טז):  סי'  (ח"א  תשובה  התעוררות  בשו"ת  תמה  ג) 
מדוע לא נאסור על הגדול לומר דבר שאינו אמת 
מהפסוק (צפניה ג-יג) "שארית ישראל לא יעשו עולה 

ולא ידברו כזב"?!

אלא בהכרח צריך לומר בישוב הקושיות, שמדובר 
כאן באופן שהגדול אינו משקר כלל וכלל, אלא מתכוון 
שבהמשך  אלא  לו  שהבטיח  כפי  לקטן  לתת  באמת 
נולדה סיבה המצדיקה לא לתת. ובאופן זה ידעו חז"ל 
למניעת  מוצדק  טעם  הגדול  של  לשיטתו  שיש  שאף 
הנתינה, אבל ביחס להבנת קטן יש בזה טעם לפגם. 
שכן בדרך כלל אין הקטן יורד לסוף דעתו של הגדול, 
ולפי הבנתו המוגבלת נראה לו ברור שהגדול שיקר לו.

שיהיו,  ככל  מוצדקות  הסיבות,  כל  כן,  על  ואשר 
אינם מועילים, כאשר בפועל נחרט רישום של שקר 
[ואולי  לשקר.  עצמו  ירגיל  ומזה  הקטן,  של  בנפשו 
העצה לכך, לפרש ולהתנות מראש את קיום ההבטחה 
לפי הבנת הקטן] על אופן כזה נסוב אמרת חז"ל, והוא 
שקר  "מדבר  מהפסוק  ללמוד  הספורנו  שפירש  כפי 
תרחק" גם על דבר שיוכל לסבב שקר, שלא ילמדו 
מתוך דבריו לשקר אף אם דבריו עצמם אינם שקר.



לזולתו  וצער  עינוי  לגרום  שלא 
[ובמיוחד לאלמנה ויתום] !

נלמד מהפסוק: "כל אלמנה ויתום לא תענון" (פרק 
כב-כא)

וכתב רש"י: הוא הדין לכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהוה, לפי שהם 
נחלקו  יח-קעט)  (פרשה  ובמכילתא  לענותם.  מצוי  ודבר  כח  תשושי 
תנאים בזה: "כל אלמנה ויתום לא תענון" אין לי אלא אלמנה ויתום, 
שאר כל אדם מנין? תלמוד לומר "לא תענון" דברי רבי ישמעאל, רבי 

עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות, בהן דיבר הכתוב.

(מצוה סה): "שנמנענו מהכביד במעשה או אפילו  כתב החינוך 
לא  ויתום  אלמנה  "כל  שנאמר  והאלמנות  היתומים  על  בדיבור 
תענון". אבל כל משאו ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת ובחסד 

ובחמלה".

שיטעון  מי  להם  שאין  כח  תשושי  שאלו  לפי  המצוה,  משרשי 
של  ואביהם  האלמנה  איש  עושה  שהיה  כמו  נפש  בכל  טענותם 
יתומים אם היה קיים. ועל כן הזהירנו תורתינו השלימה לקנות מדת 
חסד ורחמים בנפשינו... ונחוס ונחמול עליהם, ונראה זכותם בכל 

דבר יותר משהיינו עושים אם היה האב והבעל חיים. עכ"ל.

על כן מצינו בפסוק שהקב"ה נקרא "אבי יתומים ודיין אלמנות" 
ומדוע? והרי הוא אב ודיין לכולם? אלא מבארים המפרשים, משום 
זולת הקב"ה בעצמו.  וליתומים שום משען אחר  שאין לאלמנות 
לפיכך כל הגוזל מהם כגוזל מהקב"ה, וכל המענה אותם נחשב 
אין  ח"ו  כאילו  מראה  המחפירים  במעשיו  שכן  בעיקר,  ככופר 

ליתום אב בשמים לריב את ריבו.

בנוהג שבעולם - דרש הגר"ש פינקוס זצ"ל בשיחותיו - נזהרים 
ואנו  לצערו,  שלא  ומכובד  גדול  אדם  של  ברגשותיו  מאד  אנו 
משתדלים לתת לו בקשתו, כגון אם הוא רב גדול או עשיר או 
משאר מכובדים שבעם. אבל האדם הפשוט, וכ"ש זה שהוא נבזה 
בעיני אנשים, עני עם הארץ או חלש בכשרון, גם כאשר באים 
לעזור לו או לשמוע שיחו, מצערים אותו כשנותים לו להמתין, או 

בזה שמקצרים השיחה עמו וכיו"ב.

אולם התורה מלמדת אותו, שעלינו להזהר שלא לצער כל אדם 
ולא רק אלמנה ויתום (כמו שפירש רש"י בפרשתינו) ואדרבה, ככל 

שהוא שפל ונמוך ברוחו, כך הקפיד הכתוב יותר בצערו.

אדם  לכל  או  לעני  ממון  להלוות  מצוה 
הנזקק !

נלמד מהפסוק: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך 
לא תהיה לו כנושה" (פרק כד-כד)

אתה  רשות!  ולא  חובה  תלוה"  כסף  "אם  אומר  ישמעאל  רבי  חז"ל:  ודרשו 
ולא  אומר חובה או אינו אלא רשות, כשהוא אומר "והעבט תעביטנו" חובה 
רשות (מכילתא). ומצינו ג' פעמים שאמרה התורה "אם" שפירושם "חובה". א) 
"ואם מזבח אבנים תעשה לי" (שמות כ-כב). ב) "ואם תקריב מנחת ביכורים" 
(ויקרא ב-יד). ג) "אם כסף תלוה". וכשם שחובה לבנות מזבח ולהביא ביכורים, 

כן חובה להלוות לעני.

נשאלת השאלה: לדעת רבי ישמעאל במכילתא ש"אם כסף תלוה את עמי" 
חובה ולא רשות, מדוע כתבה התורה בלשון "אם" דמשמע רשות ולא חובה?!

הרמב"ם מתרץ, משום שמצות הלואה אינה מצות עשה חיובית שקיומה 
חל על האדם בכל מצב ובכל אופן, אלא רק כאשר מבקשים ממנו הלואה, 
וממילא לא תחול אליו המצוה. משום כך  יבקשו ממנו,  יתכן שלא  והרי 
כתבה התורה בלשון "אם" שפירושו: אם יבוא ללוות ממך ותתחייב במצוה 

אזי "לא תהיה לו כנושה".



בשלב מסוים של חייה החלה גב' נ. להשתתף באופן סדיר 
התעניינה  היא  אביב.  בתל  ב'בית ערכים'  שנמסרו  בשיעורים 
ובמקביל החלה לשמור  בתוכן השיעורים, התעמקה בהם  מאוד 

מצוות.

בשיחה עם המרצה הרב יוני אליצור סיפרה על רקעה ומשפחתה. 
בין השאר ציינה שיש לה בן מבוגר, רווק, אשר עזב אותה לאנחות 
אלטרנטיבית.  רפואה  שם  ללמוד  מנת  על  הרחוק  למזרח  וטס 
לא  הרצאה  כאן  לשמוע  להיכנס  אותו  לשכנע  שניסיתי  "ככול 

הצלחתי" סיימה בכאב.

נו, לך תחפש "ישראלי אובד" במרחבי המזרח הרחוק.

* * *

בתקופת ההתרחשות התקיימה פעילות 'ערכים' בהודו בשלושה 
המטיילים.  המצאות  ומקום  השנה  לעונות  בהתאם   - מקומות 
שלישי  לאזור  והקיץ  ל"ווראנסי"  האביב  ל"גואה".  שייך  החורף 

בשם "לה".

במה שמכונה אצלנו 'בין הזמנים אב' מסר הרב יוני אליצור 
"לה" אשר בהרי הימלאיה.  סדנה במשך שבועיים, בכפר שליד 
ביום האחרון לקיום הסדנה ביקש אחד הנוכחים לערוך 'אזכרה' 

לזכר אחותו שנפטרה שנה קודם לכן בגיל צעיר.

זו אזכרה, אבל "שמעתי שנוהגים  ידע מה  הבחור בעצם לא 
ההרצאה  שנושא  וגילה  בתכנייה  עיין  הרב  ציין.  לעשות משהו" 
כמה  הנשמה"...  של  ונצחיותה  האדם  "נפש  יהיה  ערב  באותו 
מתאים! "ההרצאה תוקדש לעילוי נשמת אחותך" בישר לו הרב 

וזה יהיה הדבר הטוב ביותר שנוכל לעשות למענה.

בד בבד הציע לו לצאת לשוק, ולהביא "תיקון" בדמות פירות 
'לעילוי  בכוונה  ברכות  באמירת  הציבור  את  יזכו  אשר  וירקות 

נשמת'.

הבחור נרתם למשימה, והגיע להרצאה מצויד כהוגן, ומוקדם 
הסדנה  שבעקבות  סיפר  לתחילתה  עד  בינתיים,  הרגיל.  מן 
לשמור  להתחיל  עז  רצון  לו  ויש  הוא  ברוך  לקדוש  התקרב 
כמו  מרתקת  פעילות  בישראל  לכם  שאין  "חבל  אבל  מצוות. 

כאן!" קונן.

"דווקא יש לנו!" סתר אותו המרצה "והיא מתקיימת ברחוב 

גורדון בתל אביב".

ופרץ  התאפק  לא  והמרצה  הבחור,  אמר  מוכר"  לי  "נשמע 
לדבריו:

"לאמא שלך קוראים נ.!!!"

"לך קוראים יריב!!!"

- "מאיפה אתה יודע?" הזדעק הבחור.

בדקה הקרובה יצר יריב קשר טלפוני עם אמו, לבבות פעמו 
בעת שהוא זעק לתוך השפופרת: "אמא! אנחנו עושים פה היום 

אזכרה ל..."

האימא פרצה בבכי נרגש שצער ושמחה מהולים בו יחדיו. היא 
בכתה מצער על אבדן ביתה יקירתה רק לפני שנה. אך היא גם 

בכתה משמחה על "מציאת" בנה יקירה ביום היארצייט!

* * *

את  "לסכם"  הנוכחים  התפנו  ההתרגשות  ששככה  לאחר 
המאורע. ובכן, יריב הינו בוגר הטכניון, מהנדס בנייה במקצועו. 
עד לאחרונה ניהל את בניית אחד הבנקים הגדולים בתל אביב. 
תחת פיקודו עבדו פועלים רבים, ולאחר שהכריחו אותו להתעמר 
ללמוד  ציפה  שם  הרחוק.  למזרח  וטס  מתפקידו  התפטר  בהם 
רפואה אלטרנטיבית שתכניס הרבה פחות כסף, אך תתאים לנפשו 

ההומאנית.

מאתנו  "ביקשה  אליצור  הרב  אוזניו  את  גילה  שלך"  "אמא 
לאתר אותך. והנה הקב"ה דאג שתבוא לכאן בעצמך!- - -"

עם תום ההרצאה שנערכה באותו יום, נעמד יריב ובאזני כולם 
סיפר על ההשגחה המיוחדת שליוותה את דרכיו "אחזור לארץ 

וכמובן אמשיך את דרכי בשמיעת הרצאות בתל אביב!"

"ליד הבית. וליד אימא!"

* * *

הנה כי כן. אנחנו רק צריכים להחליט לסייע לזולת: לקרב אותו 
לאבא שבשמים לטובתו, לטובתנו לטובת עם ישראל כולו. ואל 
דאגה; גם כאשר המשימה נראית בלתי אפשרית, הניחו לריבונו 

של עולם "לסדר את העניינים"...

חיבורים  לשלוח  מוזמנים  הק'  הישיבות  בחורי 
המבצע  מתמקד  בו   - מעישון'  'מניעה  בנושא 
הנוכחי. פרס ראשון - 1000 ₪ 4 פרסים בסך 500 

₪ 35 פרסים בסך 200 ₪

הכתובת למשלוח: 1) אצל הנציגים בישיבות 2) ת.ד. 
1008, מיקוד 9100901 ירושלים 3) בפקס 02-5375618

[דרושים נציגים בישיבות הק' שירכזו את המאמרים 
עם מתן שכרה בצידה, נא לפנות ל-02-5380936]

תנאי המבצע: במסגרת המבצע מוזמנים בחורי ישיבות לשלוח חיבור בכתב, שיתייחס 
למניעת עישון. - "נמק לפי ראות עיניך מה גרוע כל כך באותה סיגריה יחידה שברגע של 

קלות דעת מוכנסת לפה צעיר".
1) על החיבור להכיל תוכן מקורי, מעניין ומשכנע בכל סגנון שתבחר: הלכתי / אגדי / 

סיפורי / פובליציסטי / מוסרי / היתולי / ספרותי / מחקרי וכדו'. 
2) אורך החיבור בין 200-500 מילה בכתב יד ברור וקריא (עדיף מודפס במחשב)

3) יש לציין שם, כתובת ומספר טלפון מדויקים של השולח. במידה והסיפור נסוב על אדם 
מסוים, יש לציין גם את פרטיו. (המעונין שפרטיו ישארו חסויים, יציין זאת במפורש)

4) על החומר להגיע לא יאוחר מראש חודש אייר תשע"ו
5) החומרים לא יוחזרו אלא יהפכו להיות רכוש 'הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה 
רשות  בקשת  ללא   - הציבור  לתועלת  לפרסמם  הזכות,  שמורה  ולו  ירושלים',  סניף   -

בהצלחהנוספת מהשולח [אלא אם צויין אחרת] ובמידת הצורך לערוך ולעבד את החומר.

מבצע החיבורים השני של "הליגה למלחמה בשחפת" בשיתוף "מכון אהבת אמת" יוצא לדרך


