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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשמשפטים לפרשת 

  " לשמח לאדם-חוב התורה "
  

  אלמנות ויתומיםלענות חומרת האיסור 
. ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון": וה בפרשתנוהתורה מצַ 

ְוָהיּו , ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב , ְוָחָרה ַאִּפי...ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו
עונש . )כג-כא, שמות כב( "ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיתִֹמים

, היה מקום לחשוב. על עינוי יתום ואלמנה, נורא מאד
נה אלמנה ויתום שעונש גדול כזה מגיע רק למי שמעַ 

, ל אומרים"חז. ל"אבל לא כך אומרים חז. בצורה קשה
אחד עינוי ", שני עינויים כתובים כאן, " ְתַעֶּנהִאם ַעֵּנה"

 .)ישמעאל בפרשתנו'  דרמכילתא(" ואחד עינוי מועט, מרובה
אפילו על עינוי מועט נאמר העונש החמור של ש, הרי

ְוָהיּו ְנֵׁשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם , ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב"
  ."ְיתִֹמים
כאשר גזרו . קשר לכךמעשה במוסיפים ומביאים ל "חז

נשיא ישראל הרומאים מיתה על רבן שמעון בן גמליאל 
שהיו שני הראשונים מתוך (ישמעאל כהן גדול ' ועל ר

. 1היה רבן שמעון בן גמליאל בוכה", )עשרת הרוגי מלכות
לשתי ? מפני מה אתה בוכה, רבי: אמר לו רבי ישמעאל

אמר ! ?ואתה בוכה, פסיעות אתה נתון בחלקן של צדיקים
הרגין כשופכי דמים וכמחללי אני בוכה על שאנו נ: לו

ואיני יודע על , שנתחייבנו מיתה לשמים, ומכאן[ ,שבתות
, ן הייתֵׁש או יָ , שמא בסעודה היית, רבי: אמר לו]. מה

 :ׁשּמָ ַּׁש ואמר לה הַ , שאול על טהרות שלהובאה אשה ל
ל ּכָ  ',והתורה אמרה, ]והיתה צריכה להמתין[ !"ָיֵׁשן הוא"

ְוָהַרְגִּתי ... ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו, ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון
 2"ואחד עינוי מועט,  אחד עינוי מרובה,'ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב

הוא לא כל בזה העינוי אמנם  .)ח"שמחות פ' מסו,  שםמכילתא(
ל בביתו שהאשה גם נהנית מן השהות ואולי , כך גדול

להיות , כבוד כזה אדם מזדמן ללא כל יום, נשיא ישראל
, אבל בכל זאת יש כאן גם עינוי, ביתאצל נשיא ישראל ּבַ 

או , כי היא מאחרת להגיע לביתה לארוחת הצהרים
 על ּתָ רְ בַ עָ ואם כך הרי , למשהו אחר שהיא צריכה להספיק

שהעונש עליו , "ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון"הלאו של 
בית דין של מטה לא ".  ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרבְוָהַרְגִּתי" -הוא 

העונש אבל בבית דין של מעלה . עונשים כלל על דבר כזה
עינוי  אפילו על - "ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב "- חמור מאדהוא 

  .קטן כזה
אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו " ,ם אומר"הרמב

  ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹאָּכל: שנאמר, מוזהרים אנו עליהן
 אלמנה ,חושביםאנשים  .)י"ו ה"דעות פ' הלכ(" ְתַעּנּון

ל המשרתים בארמון עומדים הרי כ, של מלךויתומים 
ובכל  ! לרשותםוצרות הממלכה עומדים כל א!םלפקודת

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ", וה התורה מצַ םגם לגביה, זאת

 הלב שלהם ,אפילו אלמנה ויתומים של מלךכי  ".ְתַעּנּון
אותם אסור גם ולכן , האבאו  שנלקח מהם הבעל,רשבו

  .לענות בשום צורה שהיא

  הקפדתם של גדולי ישראל שלא לצער אלמנה
לא ש, מאד בדבר הזהגדולי ישראל באמת הקפידו 

ר ישראל מסלנט "על הג , למשל.לצער אלמנות ויתומים
שבאחת השנים , )א"א פרק ל"ח" תנועת המוסר(" ל מסופר"זצ

, היות נוכח בשעת אפיית המצֹות שלולא היה יכול ל
 ביקשו - שקבלו עליהם את ההשגחה במקומו -ותלמידיו 

צוה . באלו ִהדורים להזהר ביותר, ממנו לתת להם הוראות
שלא לצֵער את האשה , ישראל להזהר בעיקר' עליהם ר

 -ולא להאיץ בה למהר את עבודתה , העוסקת בלישת הבצק
אשר אשה זו היא אלמנה  ב-מתוך זריזות וזהירות המצוה 

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא "ויש בזה משום לאו ד, עלובה
ישראל לא רצה לאכול חמץ ' ודאי שר, והנה"! ְתַעּנּון
, ישראל ידע שצריך גם לשים לב לאלמנה' אלא שר. בפסח

כמו שעשו , ולא לצער אותה בגערות שתחיש את מעשיה
חכם לוקח גם את תלמיד ... !הנוגשים לבני ישראל במצרים

  .עם כל הזהירות מחשש חמץ בפסח, השיקול הזה בחשבון
היה נזהר ש, ל מספרים"זצדרון בשלום ש' רצ "על הגה

ע "כפי שכתב השו, תמיד לאכול את האפיקומן לפני חצות
 )א"אות קצ" מעשה רב("א "וכפי שנהג הגר, )א"ז ס"תע' ח סי"או(

בליל  שלום 'רהתארח , באחת השנים, והנה. ועוד גדולים
והנה בניָה האריכו ַהְרֵּבה באמירת , הֵסֶדר אצל אלמנה אחת

וכבר היה ברור שַּבקצב הזה לא , פירושים על ההגדה
לחש אחד המסובים . יספיקו להגיע לאפיקומן לפני חצות

למה לא יעורר הרב את בני : "ש שבדרון"לאזנו של הגר
הבית על כך שראוי לקצר קצת בהגדה כדי להגיע 

ל ואמר "ש שבדרון זצ"ענה לו הגר? "יקומן לפני חצותלאפ
כיצד היא לשמוע , הרי כל שמחתה של אלמנה זו: "כך

כיצד מוסר ו, ה בֵחידר'אמר ָהֶרּבֶ שמה על בנה הקטן חוזר 
זוהי שמחת . ישיבה בישיבההאמר ראש שבנה הגדול מה 

להדר , לעומת זאת! שהיא מצוה דאורייתא, יום טוב שלה
,  הוא לכל היותר מדרבנן,מן לפני חצותולאכול אפיקו

שהרי לא כולם סוברים שסוף זמן אכילת [ואולי גם זה לא 
האם מותר לי לקלקל את , אם כך. ]אפיקומן הוא בחצות

מפני , ט של אלמנה זו שאני מתארח אצלה"שמחת יו
 א מסתברל !...?י להדר ולאכול אפיקומן לפני חצותשרצונ

ולא אמר להם ,  ושתק"! כזהשזה מה שעלי לעשות במצב
  .דבר

 ,רבה של ירושלים, ל"זציוסף חיים זוננפלד ר "הגעל 
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ני בעל תפילה אחד שהיה עובר לפפעם  שהיה ,מספרים
 בעל נפטר אותו,  שנה אחת.התיבה במוסף בימים נוראים

 וגם ,השאיר אחריו בן שגם הוא היה בעל תפילהו ,תפילה
, ל אביו עלהבן היה אבֵ אלא ש, הוא היה ירא שמים

ים מלפני התיבה ביל אבֵ שאין מורידים  המנהג הואו
א "תקפ' ב סי"משנ' עי(שיכול להתפלל  ר אם יש אחֵ ,נוראיםה

 מי יעבור השנה לפני , זוננפלדםחיי'  שאלו את ר.)ז"סק
הרי ?  למה!הבן יעבור לפני התיבה -להם  אמר ?התיבה

 יאוה, ת הכנסתתבוא לביהאלמנה האמא כי  - ?אבלהוא 
 , עובר לפני התיבהבעלהבכל שנה לשמוע את גילה ר

אדם אחר לראות לבה ודאי ישבר , בעלה איננושועכשיו 
לא האלמנה כדי ש, לכן. עובר לפני התיבה במקומו

תהיה  שלפחות הנחמה הזאתיש לראות , תצטער כל כך
 ולא ,ר לפני התיבהעובממלא את מקום אביו ו שהבן ,לה

  .אחריהודי 
ל היה "צז] מה זלמן אויערבאךר של"הג[הרב גם 

, מנסה לנחם אותם כמה שיכול, תומיםמטפל באלמנות וי
ורצה , היה הבריתתאיך , התעניין באלמנה שנולד לה בן

כדי לעודדה ולמלא במעט את , לדעת הכל אודות התינוק
  .לא יכל לעשות זאתכבר  שהאבבמקום , החסר

פליטות פעם נערות  שהגיעו ,זון איש מסופרחעל ה
מה עם ידעה אחת לא אף . שהיו שבורות מאד, השואהמ

היה , כמובן, וזה(, כן ידעהאו שכבר , המשפחה שלה
שם גרו ו, סידרו להן בית בבני ברק ).הרבה יותר גרוע

 אחת התארסה ,יום אחד.  בצוותאיתומות הללוהנערות ה
 עבר שם .יןסלכבוד הארולה שרו נות הבית וְב , הנערות
וספר הלך . שרותאת הנערות חוב מהרמע ש ש,אחדיהודי 

 מטעמי - בתקוה שהחזון איש ,לחזון אישאת הדבר 
להן לומר , בנותלהורות לממונים על אותן ידאג  -צניעות 

שמע החזון . שנשמע ברחוב, כזה באופן שלא לשיר להבא
, 'רוך ה ב!?שרות הן !? מה:אמרו, איש את הדברים

ברוך ! לשירכבר מסוגלות שאחרי כל מה שעבר עליהן הן 
  !שהן שרות' ה

מוטב לאדם ", פוריםהלכות ב כותבהרי ם "הרמב
 מלהרבות בסעודתו ּוְבִׁשּלּוַח ,להרבות במתנות אביונים

שאין ָׁשם שמחה גדולה , מנות ְלֵרָעיו
ח לב עניים  אלא לשֵמ,ומפוארה

' ם הלכ"רמב( "ויתומים ואלמנות וֵגרים

 היזו, ות ויתומיםוכן אלמנ, ענייםח לשמֵ . )ז"ב הי"מגילה פ
ואפילו , "משתה ושמחה"יותר מ, פוריםחשובה ְּב תקנה 

אך אינה , אחריםשגם זו תקנה עבור ,  ממשלוח מנותיותר
אלקיך '  מה שה,בעיקר, זה.  ולאומלליםמיוחדת לעניים

,  לדאוג לאחיך האביוןבשיהיה לך לֵ , בפוריםשואל ֵמִעְּמָך 
פשרות לשמוח  תהיה אהםשגם ל, וכן ליתומים ולאלמנות

  .בפורים
שעיקר שמחת  -שדבר זה , לדוברי אנגלית אמרתי פעם

.  מרומז במגילת אסתר-ח את העניים פורים הוא לשמֵ 
ַעל ֵׁשם , ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים", פסוק אומרה

הרי )... Poor( ָעִני -באנגלית " ּפּור. ")כו, אסתר ט(" ַהּפּור

ועל שם ענין זה קרוי , א לדאוג לענייםעיקר הפורים הוש
  .היום

לכל הוא הדין  ו-" ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון"
  אדם

 ַאְלָמָנה ְוָיתֹוםָּכל "אמנם התורה אומרת , והנה
רק על באמת אם ה, קוהראשונים נחלאבל , "לֹא ְתַעּנּון

ם "רמבב .כל אדםעל או ,  נאמר הלאו הזהאלמנה ויתום
ם ולא בכל אד, רק ביתום ואלמנהזה נאמר לאו  ש,משמע

)י"ו ה"דעות פ' הלכם "רמב' עי(
ָּכל ַאְלָמָנה ", כותבי " אבל רש.3

אלא שדיבר , לכל אדםהוא הדין  - ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון
  .4"ודבר מצוי לענותם, לפי שהם תשושי כח, הכתוב בהווה

ין ינשטייחזקאל לו' צ ר"ר הגה" פעם את מושמעתי
אינו מסוגל שהוא , מר לוו וא,עם בחור צעיר מדבר ל"זצ

צלם " כשהוא עצמו יושב וה,"צלם אלקים"לדבר עם 
הבחור היה . ולכן ביקש גם מהבחור לשבת, עומד" אלקים

 וגדול ,יחזקאל היה מבוגר ממנו הרבה' ור, באמת צעיר
 ,ובכל זאת הרגשתו היתה, ממנו בחכמה וביראה הרבה

, "צלם אלקים" אלא עם ,עירעם בחור צשהוא לא מדבר 
 השני יושב והואכשלא יכול לדבר עם צלם אלקים והוא 
 אם ידבר עמו , הרגיש שהוא מצער את הבחור.עומד

  .כשהבחור עומד והוא יושב
לא של הקפיד "חיים שמואלביץ זצר "הגר "מו

 רק . טובה משום תלמידלא לבקשו, להשתמש בתלמידים
 .מתלמידיםלא בל א, כןחתניו התיר לעצמו לעשות ו בניומ

אמר פני ש, ל על שמשון"הוא היה מזכיר את דברי חז
 ,ָזְכֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ַאְך ַהַּפַעם ַהֶּזה ,יםִק לֹאֱ ' ה ":מותו

שופטים (" ְוִאָּנְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמְּׁשֵתי ֵעיַני ִמְּפִלְׁשִּתים ,יםִק לֹאֱ הָ 

יזכור '  רצה שמשון שהמה? "ָזְכֵרִני ָנא"מה פירוש . )כח, טז
נו של  רבו:ה"בהקאמר שמשון לפני : "ל"אמרו חז -? לו

 ולא , זכור לי עשרים שנה ששפטתי את ישראל!עולם
, סוטה י("  מהם העבר לי מקל ממקום למקוםחדאמרתי לא

 להעביר לו פעם ממישהובקש מ היה כןשאם , משמע .)א
מפני  רק .ה כבר לא היה מקבל את התפילה שלו"הקב, מקל

לא לבקש מיהודי להעביר לו מקל ממקום ששנזהר כל ימיו 
  .לה שלוה את התפי"הקבבל יק, למקום
והאגרת , א אל אמו"רג הכתבאגרת ידועה שבאמת יש 

יש  ו." לאדםח לשמֵ ,ובזה רוב התורה ":מסיימת במילים
 לשמח ,הר התוחובובזה  ", שהנוסח הנכון הוא,תקנוש

שזהו  ,א"בדברי הגרכאן ר מבוא, יהיה איך שיהיה. "לאדם
לשמח את הבריות ולגרום להם , בתורהגדול ועיקר ענין 

  .שלא לצערם ולענותם וקל וחומר, הרגשה טובה ונעימה

  ולא מקבל, להשתדל להיות נותן
 - ג מצוות שנצטונו עליהן בתורה היא"אחת מתרי
. )ט, דברים כח(" ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו: "שנאמר', ללכת בדרכי ה

אלא , בתורה בלשון ציווינאמר לא " ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"מנם א
ֱאלֶֹקיָך ' ִּתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה "םשִארק התורה אומרת 

אם , בכל זאת אבל ,יברך אותך' ה )שם(" ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו
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', א תנאי לברכת הוה" ִּבְדָרָכיוְוָהַלְכָּת "התורה אומרת ש
ועל כן מנה , שנלך בדרכיו, 'הרי ברור שזהו רצון ה

למצוה גמורה במנין " ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"ם את "הרמב
, )ו"א ה"דעות פ' הלכ' ועי'; ת עשה חמצוַ , תוספר המצו(המצוות 
'  להדמות אליו ית,הואשל מצוה זו ענינה כאשר 

-בפעולותיו הטובות והמידות הנכבדות שיתואר בהם הא"
  .)ספר המצוות שם(" ל יתעלה
 הוא לא . לאחריםהוא רק נותןהרי ה "הקב, והנה

 .אדם לא יכול להיות רק נותן, לעומת זאת .כלוםמקבל 
 לעולם ועד צאתו באאדם שמרגע  .ם מוכרח לקבלהאד

ביגוד ועוד , מזון, מוכרח לקחת מן העולם אוירהוא 
אדם צריך להשתדל להיות , אבל עד כמה שאפשר. דברים

להיות כמה שיותר דל להשת, בפרט הזהה "דומה לקב
  ".לוקח "כמה שפחותו,  ומיטיב לאחרים"נותן"

, מן העולםמוכרח לקבל אדם את מה שגם , ובאמת
שהקבלה תהיה אם הוא משתדל  .הוא יכול להפוך לנתינה

הדברים שהוא נוטל מתוך כוונה ש: כלומר, לצורך נתינה
לקיום מצוות , כלי ללימוד תורהכ מן העולם ישמשו

,  לעומת זאת.אז גם הקבלה נחשבת לנתינה, ולעשית חסד
מה מהם לקבל כדי שיוכלו נותנים לאנשים רק ש לוא

  .נתינהכ ולא ,קבלהנחשבת כ נתינה הגםאצלם , שיותר
משל בענין זה ל אמר "צ רבי שלום שבדרון זצ"הגה

 שני חנוונים מוכרים סחורה זהה :משלוזה הוא ה. יפה
 -יהודי כל טוב כל מטרתו לתת לכל , האחד. באותו מחיר

אם רק יחלק בלא כסף ? אלא מאי. חלות ובשר ודגים ועוד
לא יוכל להמשיך , ובלא מחיר יין וחלב ושאר מוצרים

שכן לא יהיה לו ממה לחדש את , לאורך זמן בנתינתו
וגם לא יהיה לו ממה להתקיים כדי שיוכל לשרת , המלאי

, "לקיחה"ממילא מוכרח הוא לעסוק גם ב. את הלקוחות
כל מטרתו , הסוחר השני, לעומתו. קחת כסף מן הקוניםול

 אם רק יתלה שלט על ,ואולם. לקחת כסף מן הבריות
ספק גדול אם יהיה מי שיכנס , "כאן מקבלים כסף: "חנותו

הוא מוכרח אפוא לספק סחורה לאנשים כדי . לחנותו
  .שיאותו להעניק לו מכספם

תנים  נו.י חנוונים אלו פועלים באותו אופןשנ, והנה
 רב ההבדל , ובכל זאת.סחורה ולוקחים עבורה כסף

כי אינה , אצל האחד גם הלקיחה אינה אלא נתינה. ביניהם
ואצל השני , שיוכל להמשיך ולתתכדי " היכי תמצי"אלא 

היכי "כי נתינתו אינה אלא , גם הנתינה אינה אלא לקיחה
אצל האחד , ועל כן. כדי לקחת מאנשים את כספם" תמצי

, ה"שהרי הוא מתדמה לקב, ה"חר לדבקות בקבמביא המס
אותו ,  ואילו אצל חברו.לא לוקחשגם הוא רק נותן ו

שהרי כל , ה"לריחוק מן הקבדוקא מביא , מסחר עצמו
  .ה"הפך ממידותיו של הקב, כולו לקיחה

היה נוהג לומר ל "א דסלר זצ"צ רא"מורי ורבי הגה
יד שתמ, יקרים, הזהרו: "לזוגות בעת שמחת נישואיהם

אשר ברגע שתתחילו , ודעו. תשאפו להשביע נחת זה לזה
" ִהֵּנה כבר אשרכם מכם והלאה, לדרוש דרישות זה מזה

כשכל אחד מבני הזוג שואף . )39' א עמ"מכתב מאליהו ח(

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו לדאוג לו ,  לשנינותןלהיות 
אבל כשכל צד שואף .  אין סכסוכים-ולספק את צרכיו 

לנצל את הצד השני כמה ו,  כמה שיותרמקבל רק להיות
 רק הוא, כח הנתינה. לחורבן ו זהו מקור לסכסוכים-שיותר 

  .זה שיכול לקיים את העולם

  את ֶהָעִני" להרגיש"
, "ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון"חוץ מן הלאו של , והנה

ם  ְוַאּתֶ ,ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ": הדומֶ לאו  נובהמשך פרשתיש 
שמות ("  ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים,ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר

 כן יודעים ואם, הרי בעצמכם הייתם גרים במצרים. )ט, כג
קל , הגראת " מרגישים"כש. גרכיצד מרגיש האתם היטב 

י "רש אומרבדומה לזה [ . כראוים מצוה זויותר לקיי
 שם(" ִעָּמְך ֶאת ֶהָעִני ,ֶאת ַעִּמיִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה  ":בפרשתנו

".  העניאתהלו יהוי מסתכל בעצמך כא" - )כד, כב
את ולתת לו , קל יותר להלוות לו, מרגישים את הענישכ

  ].צרכיו בדרך כבוד
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים : " ממשיכה התורה ואומרתר כךמיד אח

ִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ְוַהְּׁש .  ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה,ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצךָ 
 שם("  ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ ,ּוְנַטְׁשָּתּה

איסור מה הקשר בין מצַות שמיטה לָ : וצריך להבין. )יא-י, כג
אם כבר הובאה :  צריך להביןועוד? "ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ"של 

 -פקרת הפירות נזכר כאן רק דין הלמה , כאן מצות שמיטה
 לא למה? " ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה,ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ "

, איסור מלאכת הקרקע -נזכרו גם שאר דיני השמיטה 
שהתורה רומזת כאן לדבר , לומרנראה  ?ושמיטת כספים

ִּכי ֵגִרים ", הרגשתו של הגר מכירים אתם היטבאת : הבא
כיצד תדעו ? אבל מה עם האביון. "ִיםֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצרָ 

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע  "-העצה לזה היא ? כיצד מרגיש האביון
ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה .  ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה,ֶאת ַאְרֶצךָ 

דרשו , "ְוִיְתָרם". " ְוִיְתָרם, ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ ,ּוְנַטְׁשָּתּה
 , כלומר."ַעֶּמךָ ֶאְביֵֹני " היהודים שאינם ֶיֶתרהם , ל"חז

 .כולם שווים בשנת שביעית. )ו"ט ה"שביעית פ' ירו(העשירים 
חד יורדים כולם י. אין הבדל בין אביונים לעשירים

על ידי זה תלמדו .  כאביוניםמן השדהפירות ולוקטים 
כך נראה . הגרלא רק את נפש ,  נפש האביוןלהרגיש גם את

  .ת הדבריםלבאר את סמיכו
, בפורים תקנו לנו משלוח מנות ומתנות לאביוניםגם 

חשוב רק על שמחת הפורים נלא ש .שנרגיש את הזולתכדי 
 שלא נהיה עם מפוזר .חשוב גם על הזולתנאלא ,  עצמנושל

אלא , )ח, אסתר ג( המן הרשע ומפורד כמו שאמר עלינו
יש מחלוקת  .ם ישראלתהיה אחדות בין כל חלקי ע, הפךל

, בשר חיבמשלוח מנות חובת אם יוצאים ידי ה ,קיםסובפ
' עי( צריך עוד לבשלוו, שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא

 סובריםאלה שגם אולי ש ,חשבתיו .)כ"ה סק"תרצ' ב סי"משנ
לשלוח בשר עדיף ודאי גם הם מודים ש, שיוצאים בבשר חי

לא יצטרך לטרוח ש דברחברו כי בזה הוא נותן ל, מבושל
משלוח מצות חלק מהחסד של זה גם ודאי ּו, אכלובו כדי ל

  . גם אם אינו לעיכובא,מנות
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נכדו של חוני (על אבא חלקיה מספרת הרי הגמרא 
היו , שבכל פעם שהיה העולם צריך לגשם ,)המעגל

פעם אחת . רד גשםויהיה ו, והיה מתפלל, מודיעים לו
אבא עמד נ .והתפללו לגשםעמדו הוא ואשתו על גג ביתם 

 בזוית העמדנ אשתוו, והתפללאחת של הגג בזוית  חלקיה
מהכיוון לבוא  הנה הקדימו הענניםו, הוהתפללאחרת 

גם מהצד עננים באו כ "ורק אח,  התפללה אליותואשש
הגיעו   למה: שאלו אותו.התפלל אליואבא חלקיה ש

?  מהצד שלךכ"רק אחו, מהצד של אשתךתחילה העננים 
 ,ענילשם כשבא ו ,בביתתמיד  אשתי נמצאת :אמר להם

מוכן לאכילה ואפשר דבר השהוא , לחםהיא נותנת לו 
 ,נמצא בשדההריני , מה שאין כן אני. מידלהנות ממנו 

 אפשר להנות שאי, כסףאני נותן לו , ענילשם כשבא ו
וצריך עוד לטרוח וללכת עמו לחנוני ולקנות בו , ממנו מיד

ה "ב לתפלה של אשתי הק- מידה כנגד מידה -לכן . אוכל
 ושזה, הרי. )ב, תענית כג( רק אחר כך -ולשלי , מידנענה 

להשתדל , ם הנאה למישהומיגורשכאשר  ,ין גדולענ
  .שפחות טרחהשיש בה כמה אה לגרום לו הנ

 שאפשר לשלוח סובריםגם ל, ריםובפ, מפני זהאולי 
עדיף לשלוח מנות מכל מקום , ושלותבמנות בלתי מ

המקבל ש, חסרהלא ו, מהטובה שלֵ ה תהיהש, מבושלות
דול ג כלל וזה . כדי שיוכל להנות ממנה לטרוחעודיצטרך 
 "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ  ".לנסות להרגיש את השני, בתורה

 .שתדל לעשות גם לשני לה,חו מה שלך נ,)יח, ויקרא יט(
 אתה חייב לתת , שאם אתה אוהב עגבניות,זאת לא אומרת

 ,השני אוהב דווקא גזר יכול להיות ש.לשני עגבניותגם 

ם י אבל כמו שאתה אוהב שיתנו לך את הדבר.ולא עגבניות
לשני את הדברים שהוא גם שתדל לתת ה, שאתה רוצה

 הרי גם על .בצורה מכובדת, צורה שהוא רוצהוב ,רוצה
עוף [יש מאכיל לאביו פסיוני " ,ל" אב אמרו חזבודיכ

ם  בריחיויש מטחינו, וטורדו מן העולם] )י"רש(חשוב ושמן 
י מביא "רש .)ב-א, קידושין לא(" ומביאו לחיי העולם הבא

. פניםו דוגמא לשני הא)ז"א ה"פקידושין ( מהירושלמי
 פעם אחת אמר .מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני"

 ? מה איכפת לך, סבא: אמר לו? אלהל מאין לך כ:לו אביו
 .5הראהו שקשה לו . לעוס ואכול, כלומר!טחון ואכול

 , והיה לו אב זקן,וב מעשה באחד שהיה טוחן בריחיםוש
 : אמר לו בנו.ושלח המלך בשביל אביו לבא לעבודת המלך

 שאין לה , ואני אלך תחתיך לעבודת המלך, טחון,אבא
דרך ו, סבר פנים יפות אל האבאהוא העיקר כי  ."קצבה

, אדםכל לאלא , אבאל לא רק ו וזה.כבוד אל האבא
,  כלולני שגם זהחושב . יפותסבר פנים לתת בלהשתדל

ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא " בלאו של ,או לא ישירות, רותייש
  ."ְתַעּנּון

להיות בסבר פנים , להיות נושא בעול עם חברונשתדל 
כי , נוכליני הטבה שבכל מלחבר טיב ילה, יפות עם חברו

  !" לשמח לאדם- הרבזה חוב התו"
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
ואולם בסוף המעשה שם . ' הוא זה שאמר לו למה אתה בוכה וכוגגגג""""רשברשברשברשבו,  הוא זה שבכהרבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלש, מובא) ח"פ(שמחות ' במס. 1

רבי רבי רבי רבי ו,  היה בוכהגגגג""""רשברשברשברשבש,  מובא בכמה מדרשיםךובאמת כ".  השיבו כדברים אלורבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלרבי ישמעאלו,  היה בוכהגגגג""""רשברשברשברשב, ויש אומרים", נאמר
  ).'ותנא דבי אליהו פרק ל, בפרשתנומכילתא , ח"אבות דרבי נתן פל' עי ( הוא זה שהשיבוישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל

ת "בתשובתו לגאון האדר) י השני"ר' ב סי"ח(ם "ת מהרש"כתב בשו, אם אכן חייב הרב לענות מיד לכל שואל, בגוף הענין לדינאו. 2
כי אני בעניי כמה פעמים הזהרתי את בני , ודעת י"השי... בדבר חשש עינוי הדין על תשובת שאלה בעת ששוכב מעט לישן ביום", ל"זצ

ל "ובליקוטי מהרי. כי יפחד לבבי ממאמר זה, אלא יביאּו לפַני או יקיצוני, לא יעכבּו, שאם יבא מי לשאול באמצע אכילה או שינה, ביתי
 ם"ואולם המהרש". בלי שהות לדון ולהורות בכל שעהיהא נוח ומזומן לבריות ... אם הוא תלמיד חכם... פסח כתב' ריש הלכ

ש "וכ, אבל מעיקר הדין אין אדם חייב לצער עצמו בשביל למנוע צער מחברו, שאין זה אלא מילי דחסידותא,  מכמה מקומותמוכיח שם
ג להריגה על "ומה שנתפס רשב. אחרים חייבים לצער עצמם כדי שלא יצטער התלמיד חכם, אלא להפך, שתלמיד חכם אינו חייב בזה

רב אמי שם מסופר על , )א, שבת י(' בגמ' ועי. ד"עכ. על שלא נהג במידת חסידות זו,  מצד שדקדקו עמו כחוט שערההוא, הדבר הזה
שיכנס ויבוא , נֹומישהו שיש לו דין לדּו ם ישא: יו מכריזים בחוץ ואומריםהשעה  מדיו, שהיו יושבים ולומדים בבית המדרשורב אסי 

  ).ג, ו(א על משלי "ביאור הגר' ועי !לכאן
  .)ד"אות כ' שער ג" (שערי תשובה"בו) ה"מצוה ס(חינוך וכן משמע בספר ה. 3
". ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב"ויהיה בכלל העונש ד, שכל המצער אדם מישראל יעבור בלאו החמור הזה, שזהו פלא גדול לומר, וכבר העירו. 4

, אומללאלא רק לכל אדם שהוא , ממשי איננה לכל אדם "שכונת רש, שמשמע מלשונו, )ו"לאוין ט" (חפץ חיים"בפתיחה לספר ' ועי
הוא רק " ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם ֶּבָחֶרב"של העונש אלא ש,  ממששהלאו הוא בכל אדם, כתב'  הק"אור החיים"אבל ה. דומיא דאלמנה ויתום
  .במענה אלמנה ויתום

  .שהרי הכלבים אוכלים ושותקים, שתוקאכול ו ,זקן, זקן: ובירושלמי מובא שאמר לו בלשון הרבה יותר חריפה. 5

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


