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  ד"בס
  א"שיחה שבועית מאת הרב אביגדר נבנצל שליט

  א"פרשת תזריע ומצורע תשס

  חיי עול� מול חיי שעה
  

. ישנה שאלה שנוגעת לצערנו הרבה פעמי� למעשה
והרופאי� ממליצי� על דר� , ל"נמצא לפנינו חולה מסוכ� ר

, א� הניתוח יצליח. ניתוח: למשל, מסוימת לרפא אותו
ימות החולה , ו א� יכשל הניתוח"אבל ח, ה החולה יחיה"בע

, ואז. אולי עוד על שולח� הניתוחי� עצמו, בתו� זמ� קצר
מה . אלא א! קצרנו את ימיו, לא רק שלא הועלנו לחולה
הא� עדי! לנתח אותו בתקווה ? עדי! לעשות במקרה כזה

התשובה תלויה ג� במידת הסיכויי� , כמוב�? או לא, שיחיה
 כא� חלילה לפסוק הלכה בדבר אינני נכנס, להצלחת הניתוח

יש לבדוק לגופו ע� תלמידי , ו"כל מקרה כזה שיהיה ח, הזה
. בנוגע לשאלה זו' אומר רק מה אומרת הגמ. חכמי� גדולי�

לחיי שעה לא ... ודאי מת): "ב, ז כז"ע(אומרת ' הגמ
�א� ללא טיפול רפואי ימות החולה בודאי בתו� ". חיישינ
,  יש סיכוי להארי� את ימיוי טיפול רפואי"וע, זמ� קצר

אי� , ואול� הטיפול טומ� בחובו ג� סיכו� לחיי השעה שלו
, מתחשבי� בסכנה הנשקפת לחיי השעה של החולה

פ למצב סביר "או עכ, ומעדיפי� את הסיכוי להחזירו לאיתנו
  .של חיי�

הרי סו! סו! כנגד הסיכוי להציל ? היסוד הזה' מני� לגמ
', לא תרצח'ציני של איסור עומד חשש ר, את נפש החולה

אפילו המקצר רגע . עברות החמורות שבתורה' שהוא מג
וא! ', לא תרצח'אחד מחייו של גוסס הנוטה למות עובר ב

 �, כ הסברה נותנת"וא). ב, שבת קנא' עי(חייב מיתה על כ
ה יעשה בחולה "הקב.  שב ועל תעשה עדי!שבמקרה זה 

 יגזור ו לא ירצה "� חוא, א� ירצה יגזור עליו חיי�, כרצונו
�מני� לנו הרשות לסכ� את חיי החולה ולהכנס לחשש . להפ

מצאה פסוק ) ב, ק ס"ב(' אבל הגמ'? לא תרצח'איסור 
. בהפטרה של פרשת השבוע שלנו? היכ�. המתיר את הדבר

�. בהפטרה מדובר על המצור שהטיל מל� אר� על שומרו
. � ֶ.ַתח ַהַ,ַערוארבעה אנשי� היו ְמצָֹרִעי: "וכ� מסופר ש�

למה (מה אנחנו יְֹ/ִבי� פה עד מתנו : ויאמרו איש אל רעהו

, א� אמרנו נבוא העיר? )נשב בחיבוק ידי� ונמתי� למוות ברעב
שכ� , אמנ� אסור למצורעי� להכנס לעיר(והרעב בעיר ומתנו ש� 

אבל , )מו, יג(כמבואר בפרשתנו , מחנות' מצורע חייב לשבת מחו0 לג

, ואול� למעשה ג� בעיר שורר רעב. וח נפש וידחה את האיסוריבוא פיק

וא� ישבנו פה , )כ לא נועיל לעצמנו במאומה א� נכנס לש�"וא
. כ נמות ברעב"א� נמשי� לשבת במקומנו בפתח שער העיר ג(ומתנו 

 לכו ְוִנְ.ָלה אל מחנה אר� )?כ העצה להנצל ממוות ברעב"מה א
א� , )אולי ירחמו עלינו,  העירנמסור את עצמנו לארמי� הצרי� על(

נ1 ומתנו, ְיַח23נ1 נחיה א� ירחמו עלינו ויתנו לנו מזו� (" וא� ְיִמית2 

,  אזי מסתבר שיהרגונו מידוא� לא ירחמו , נוכל לחיות כדר� כל אד�

כ סיכוי "יש כא� א). ד ג, ב ז"מל ()ונמצא שג� חיי שעה נפסיד
והמצורעי� , הכנגד סיכו� חיי שע, להצלה ממוות קרוב

שמותר לה� לקחת , )כפי שמסופר ש� בהמש�(מחליטי� 
סיכוי לפיקוח . כדי לנסות להנצל ממוות ברעב, סיכו� זה

. וכ� הדי� למעשה, מביאה' כ� הגמ. עדי! על חיי שעה, נפש
וארבעה : "ל"אמרו חז? מי היו אות� ארבעה מצורעי�

). א, ה מזסוט" ( זה גחזי ושלשת בניואנשי� היו ְמצָֹרִעי� 
איננו . את שלושת הבני� איננו מכירי� קוד� המעשה הזה

חו0 מזה שנצטרעו כתוצאה מקללתו , יודעי� עליה� דבר
גחזי . אבל את גחזי אנו מכירי�). כז, ב ה"מל(של אלישע 

משנה (ב "הוא אחד מארבעה הדיוטות שאי� לה� חלק לעוה
כיצד נית� אפוא להסתמ� על הפסק שלו ). א, צ' סנהד

שלמרות שגחזי , ל הבינו"כנראה שחז? בשאלה חמורה כזו
אבל סו! סו! הוא תלמיד , ב"הוא רשע ואי� לו חלק לעוה

ואכ� , כ משהו תורה הוא למד אצלו"א, של אלישע הנביא
כ "וא). ב"י ה"פ' סנהד' ירוש" (גחזי אד� גבור בתורה היה"

�וירמיהו הנביא מנציח את שקוליו , א� הוא אומר שכ� הדי
הרי שכ� אכ� , )א, ב טו" בשנכתב על ידו (פר מלכי� בס

�, יש לשקול כל מקרה לגופו ע� פוסק מובהק, כאמור. הדי
סיכו� חיי שעה מותר וכדאי עבור : א� באופ� כללי זהו הכלל

  .סיכוי לחיי עול�
אותו גחזי שפוסק שעדי! לסכ� חיי שעה בשביל , והנה

. קרה אחרלא עושה חשבו� דומה במ, סיכוי לחיי עול�
כשנעמ� רוצה לשל� לאלישע עבור זה שריפא אותו 

, ב ה"מל(אי� אלישע מסכי� לקחת ממנו מאומה , מצרעתו
: ר0 אחריו גחזי ואומר לו, לאחר שהל� נעמ� לדרכו). טז טו
הנה עתה זה באו אלי שני נערי� מהר , ֲאדִֹני שלחני לאמר"

� תחילה לא לקחתי ממ). כב, ש�" (אפרי� מבני הנביאי�
, ואול� עתה הגיעו שני תלמידי� חדשי� לישיבתי, מאומה

תנה נא לה� "כ "וא, ואי� לי במה להלביש� ובמה לפרנס�
: ל"חז' פי(הואל : ויאמר נעמ�. ככר כס! ושתי ֲחִלפ5ת בגדי�

�את� ל� לא רק ככר כס! , "ַקח 6ָ6ִָרִי�)ְו, השבע שאלישע שלח
,  נשבע לשקרגחזי. אלא שני ככרי כס!, אחת כאשר בקשת

 �כששב ". ושתי חלפות בגדי�... 6ְ6ִַרִי� כס!"ולוקח מנעמ
, גוער בו אלישע על מה שעשה, גחזי אל אלישע רבו

). כז, ש�" (וצרעת נעמ� תדבק ב� ובזרע� לעול�: "ומקללו
). ש�" (ויצא מלפניו מצֹרע כשלג: "הקללה מתקיימת מיד

כפי ,  הזההיו ג� ֵרעותות אחרות בגחזי עוד לפני המעשה
ח "מנע מת, אמרו עליו שהיה צר עי�. ל"שמספרי� לנו חז

א� היה ). ב"י ה"פ' סנהד' ירוש(להכנס לישיבתו של אלישע 
אולי , מקבל עבור כל אחד מה� ככר כס! וחליפת בגדי�

והוא אינו , אבל ה� לא באו ע� ככר כס!, היה מכניס אות�
). ש"עיי(והיו ג� טענות אחרות כלפי גחזי . מכניס אות�

גחזי נשבע לשקר וג� גור� לחילול . אבל האחרו� הכביד
לא הסכי� לקחת מנעמ� שו� , אלישע קידש את הש�. הש�

לא די , וגחזי מקלקל את הכל, תמורה עבור זה שריפא אותו
כאילו אלישע הוא , עוד תולה את הדבר ברבו, שביקש כס!

לאחר שכבר אמר שלא יקח כל , ששלחו לקחת את הכס!
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ודוחה אותו מעל , ועל כ� מקלל אלישע את גחזי. התמור
  .פניו בשתי ידי�

, הרי גחזי הוא זה אשר למדנו ממנו את הכלל: וקשה
א� כדאי לסכ� חיי שעה . שחיי עול� עדיפי� על חיי שעה

ו הוא שכדאי "לא ק, עבור סיכוי לחיות מאה ועשרי� שנה
תור הרי וי? ב"ז בשביל לזכות בחיי עוה"לוותר על חיי עוה

כזה הוא ויתור קט� הרבה יותר מאשר ויתור על חיי שעה 
של (שכ� חיי שעה . לעומת סיכוי לחיי מאה ועשרי� שנה

עוד נמצאי� ) יו� או של שעות או אפילו של דקות בודדות
כ חיי "משא. ביחס מסויי� כלפי חיי מאה ועשרי� שנה

אי� עומדי� , ז"חיי מאה ועשרי� שנה בעוה' אפי, ז"עוה
, ב ה� חיי נצח"שכ� חיי עוה. ב"יחס למול חיי עוהבשו� 

ברור אפוא . ונצח הוא פי אי� סו! ממאה ועשרי� שנה
ל הרי "וחז. ב"ז בשביל סיכוי לעוה"שעדי! סיכו� בעוה
יפה שעה אחת של קורת רוח : "ב"אמרו לנו מהו עוה

מה פירוש ). ז"ד מי"אבות פ" (ז"ב מכל חיי העוה"בעוה
א "מכתב מאליהו ח' עי(בירו בזה הס? "ז"מכל חיי העוה"

שא� ניקח את כל ההנאות שיש , שהכונה היא, )4' עמ
מאכילה ושתיה ודירה ומלבושי� וכל , ז יחד"א בעוה"לבנ

אלא של כל אלפי , ולא רק של אד� אחד, ז"מה שיש בעוה
, הברואי� שהיו ושיהיו במש� ששת אלפי שנות קיו� העול�

ובכ! שכנגדה נניח , ונשי� את כול� על כ! מאזני� אחת
ב "שעה אחת של קורת רוח של העוה�.  תכריע את כול

אי� זו אלא ההנאה ? ב"בעוה" קורת רוח"ומהי שעה של 
" קורת רוח"שעה אחת של . ב"הקטנה ביותר שקיימת בעוה

שקולה יותר מכל הדולרי� והמכוניות , ב"כזו בעוה
א ז הו"כי עוה? כיצד זה. ז"והמטוסי� וכל מה שיש בעוה

מליארד . הוא יש, ב הוא אמת"ואילו עוה, :י�, הבל הבלי�
". יש"ה� כלו� לעומת פע� אחת , "אי�"מליארדי פעמי� 

�ב עדי! על פני ספק של "פשיטא שודאי של חיי עוה, ועל כ
אמנ� גחזי חל� לרכוש בכס! שקבל מנעמ� . ז"חיי עוה

, )כו, ב ה"מל" (זיתי� וכרמי� וצא� ובקר ועבדי� ושפחות"
אבל כל אלו ה� עדיי� הרבה פחות מאשר כל תענוגי 

כ "כיצד א. ב"ש שה� אי� ואפס לעומת חיי עוה"וכ, ז"העוה
�כשכבר (כ "אותו חשבו� שעשה אח? לא עור� גחזי חשבו

היה , שכדאי לדחות חיי שעה בשביל חיי עול�, )היה מצורע
�שכדאי לדחות חיי שעה של כמה זיתי� , יכול לעשות ג� כא

הרי מה שיכול היה . בשביל חיי עול� הבא', וכווכרמי� 
הרבה יותר מקורת רוח , גחזי להשיג הוא לאי� שיעור

לשבת בצלו , היה יכול להיות תלמידו של אלישע, ב"בעוה
כמו . ז"ואולי ג� להיות ממשי� דרכו בעוה, ב"בעוה

שאלישע היה ממשי� דרכו של אליהו רבו וקיבל פי שני� 
יה ג� גחזי יכול לקבל פי שני� ה, )יבט, ש� ב(ברוחו 

מי יודע מה . שלו' ברוחו של אלישע ולהמשי� את עבודת ה
הוא , הרי אפילו אחרי כל הקלקול. היה יכול לצאת מגחזי

כ מה היה יכול "א, נשאר תלמיד חכ� שלומדי� ממנו הלכות
, א� לא! היה יכול להיות גדול מאד? להיות בלי הקלקול

עבור קצת סיכוי , ב" חיי עוההוא מעדי! להפסיד ודאי של
כי השחד  "? כיצד אפשר להבי� זאת. ז"של חיי שעה בעוה
תאוות הממו� משחדת , )יט, דברי� טז" (יעור עיני חכמי�

ומעוורת את עיני שכלו מלחשב חשבונו של , את בעליה
  .עול�

הא� , שקבל" מנה"לאחר שקבל גחזי מאלישע את ה
העיר .  בשומרו�נראה כיצד התנהג בשעת הרעב? השתנה

אנשי� חושבי� שהנה כול� , הרעב נורא, נמצאת במצור
, ב ו"מל" (עוד' מה אוחיל לה: "המל� אומר. עומדי� למות

אשה אחת באה למשפט אל . אי� לי עוד למה לחכות, )לג
�תני את בנ� , האשה הזאת אמרה אלי: ותאמר", המל

, להוונבשל את בני ונאכ. ואת בני נאכל מחר, ונאכלנו היו�
ותחבא את , תני את בנ� ונאכלנו: ָואַֹמר אליה ביו� האחר

הב� מת , לא כתוב שהרגו את הב�). כטכח, ש�" (בנה
זהו , ובכל זאת. ואז בישלו אותו ואכלו את בשרו, מעצמו

�ועוד דברי� , מצב נורא שנשי� אוכלות את בשר ילדיה
לולא , כבר הגיעו לסו! הדר�). כה, ש�(שאכלו ש� במצור 

מחליטי� , במצב זה. אלישע מבטיח שמחר תהיה תשועהש
 )בלילה(ַו3ָק2מ1 בנש! : "אפוא גחזי ובניו ללכת אל מחנה אר�

ויבֹאו עד קצה מחנה אר� והנה אי� , לבוא אל מחנה אר�
כמו שמפורש  ש� , עשה שאר� יברחו' ה(ש� איש 

לא כתוב א� ". ויבאו אל אֶֹהל אחד ויאכלו וישתו)... בכתוב
, ס היה כא� פיקוח נפש"אבל סו, 0"ו ש� הכשר בדחיפש

העיר . עדי! לאכול מאכלות אסורות מאשר לאכול ילדי�
וגחזי ובניו אוכלי� , כולה נמצאת במצב של רעב נורא

. ואינ� ממהרי� להודיע על האוכל הרב שמצאו, ושותי�
הרי ג� ה� במצב של סכנת . בזה אפשר עוד להבי� אות�

ה� דואגי� תחילה להציל את , "דמי�חיי� קו"כ "וא, נפשות
אבל מה ה� עושי� לאחר שאכלו . טר� יגועו ברעב, עצמ�
יש . לא? הא� עכשיו ה� רצי� להודיע לאנשי העיר? ושתו

וישאו מש� כס! : "עוד משהו שה� צריכי� לסדר לפני זה
במקו� לרו0 להודיע בעיר על ". וזהב ובגדי� וילכו ויטִמנו

הרי כבר ראית מה .  לכס! וזהבה� דואגי�, האוכל שמצאו
, א� לא! צרעת קבלת מכס! וזהב! קיבלת מכס! וזהב

ולא רק מאוהל אחד לוקחי� . תאוות הממו� עדיי� לא נעלמה
מחפשי� ג� באוהל השני , גחזי ובניו כס! וזהב ובגדי� 

ב1 ויבֹאו אל אֶֹהל אחר וישאו מש� וילכו ויטמנו" רק ". ַו2/3ָ
אמרו איש אל רעהו לא כ� אנחנו וי: "כ ה� נזכרי�"אח

, צרי� להודיע בעיר, "ָֹרה הוא<היו� הזה יו� ְ=, עִֹ>י�
עוו� " (וחכינו עד אור ַה=ֶֹקר 1ְמָצ?נ1 ָעו5�, ואנחנו מחשי�"

�אולי כדי לרמז , �"כמדומני פע� יחידה בתנ, מלא כתוב כא
סבורני ? "ומצאנו עוו�"מה הכוונה ). שהיה זה עוו� גדול

� הפשט שחששו שיש במה שעשו עני� של עוו� בי� שאי
ה� : כלומר, אלא הכוונה היא לעונש בידי אד�, אד� למקו�

שא� יוודע למל� שמצאו מזו� ולא הודיעו על כ� , חששו
. יעמיד� המל� למשפט ויעניש� בחומרה, מיד לבני העיר

אי� חיכו . על כ� ה� מחליטי� להודיע בעיר על המציאה
ודיעו לבני העיר על מציאת המזו� מיד מדוע לא ה? כ"כ

" מנה"שג� אחרי כל ה, הרי לפנינו? לאחר שאכלו ושתו
. נשארה תאוות הממו� שבו כשהיתה, שקבל גחזי מאלישע

אלא ג� הכס! והזהב שלי , " קודמי�חיי�"לא רק 
כולל אלישע , כולל המל�, קודמי� לחיי כל אנשי העיר

 עול� עדי! על חיי אות� הפוסקי� שפסקו שספק חיי. הנביא
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, ה� פוסקי� שחיי השעה שלה�. פוסקי� כא� אחרת, שעה
" כי השחד יעור פקחי�. "ב"עדיפי� על חיי עוה, ז"חיי עוה

כשהוא , ג� פקח אינו רואה דברי� לאמית�, )ח, שמות כג(
  .משוחד מתאוותיו

הראה בזה שהוא , מי שבא לישיבה ללמוד',  ברו� ה
, שא� חיי עול�, והוא מבי�. מעדי! חיי עול� על חיי שעה

א� . לא מקו� אחר, הרי שהישיבה היא המקו� להשיג�
, קדושי� לט" (שכר מצווה בהאי עלמא ליכא"ל אמרו "חז
, )ל"מכתב מאליהו הנ' עי(וכפי שהמפרשי� הסבירו , )ב

, ז כולו איננו מספיק כדי לשל� שכר מצוה אחת"שכל העוה
ה יותר מכל חיי ב שקול"כי שעה אחת של קורת רוח בעוה

כ כל שכ� ששכר תורה בהאי "א, כפי שהסברנו קוד�, ז"עוה
כל העול� כולו איננו מספיק כדי לשל� שכר . עלמא ליכא

א "פאה פ" (תלמוד תורה כנגד כול�"כי . למי שלומד תורה
אמנ� ג� הכנסת כלה . כפי שאומרי� אנו בכל בקר, )א"מ

י� והקר� ולווית המת ושאר מצוות ה� דברי� טובי� ויפ
מילה . אבל תלמוד תורה כנגד כול�, ב"שלה� קימת לעוה

. אחת של תורה שקולה כנגד כל הדברי� הטובי� האלה
" Aיא, משלי ח" ()בתורה(וכל ֲחָפִצי� לא ִיְ/ו1 ָב ( אפילו 

אמנ� הביאו ש� ג� פסוק אחר ). ב, ק ט"מו(חפצי שמי� 
מסבירה ' א� הגמ, שמשמע ממנו שחפצי שמי� כ� ישוו בה

� אפילו חפצי פ בתנאי� ידועי� "עכ. מתי נאמר כ� ומתי כ
אפילו כל מצוותיה של תורה אינ� שוות . "שמי� לא ישוו בה

א� , ולכ�). א"א ה"פאה פ' ירוש" (לדבר אחד של התורה
שכר תורה בהאי עלמא על , שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

ה ז שהוא שוו"אי� שו� דבר בעוה. אחת כמה וכמה דליכא
מי שבחר לבוא לישיבה . ער� לשל� בו עבור לימוד תורה

כ את החשבו� הנכו� "עשה א, ז"במקו� לעסוק בחיי העוה
אלא שצרי� . שחיי עול� עדיפי� על חיי שעה, והאמיתי

כמו שהיה , ו"ח) שני גיהנ�(להזהר שלא לירש תרתי גיהנ� 
? מה פרוש שני גיהנ�). ב, יומא עב(רבא מזהיר את תלמידיו 

? אי� יתכ� הדבר. ב"ולא לזכות בעוה, ז"ותר על חיי עוהלו
כגו� , )י ש�"רש' עי(א� לא מקיימה , י שעמל בתורה"ע

או בהפסקה לפני הסדר , אבל בערב, שיושב ולומד כל היו�
והרי . ר"מדבר קצת לשה, או אחרי הסדר או באמצע הסדר

שמי , )ז"חובת הלבבות שער הכניעה פ(הביאו בספרי� 
לקבל חלק מ� העבירות " זוכה", ר על חברו"שמדבר לשה

וכנגד זה חלק מ� המצוות שלו , של אותו אד� שדבר עליו
הוא לא נהנה , ז"בזה יש לו גיהנ� בעוה. עוברי� אל חברו

ב "וג� שכר תורה בעוה, רק ישב בישיבה ולמד, ז"מהעוה
זו אחת הדרכי� לקבל . כי כל שכרו הועבר לחברו, אי� לו

ונגעי� ,  הפרשה שלנו עוסקת בעניני נגעי�הרי. תרתי גיהנ�
זהו הרי הטע� למה ). א, ערכי� טז(ר "באי� בחלק� על לשה

ט , דברי� כד(שציותה אותנו התורה לזכור את מעשה מרי� 
איננו יכולי� חלילה להשוות את עצמנו ). י ש�"רש' ועי

אבל היה לה איזשהוא , למרי� הנביאה הצדקת הגדולה
לכ� נצטונו . ועל כ� נענשה בצרעת, המכשול קל בדיבור של

ר ולא "כדי שנזהר מלשה, למרי�' לדורות לזכור מה עשה ה
  .נלקה בצרעת כמותה

א� לא טומאה , הבהרת טמאה, בנגע צרעת: חשבתי
ובתו� ימי ההסגר יתכ� , הכה� מסגיר את המצורע. מוחלטת

, רק א� נולד בנגע אחד מסימני הטומאה. שיצא טהור
אחד מסימני . המצורע עד שיבריאמחליט הכה� את 

מחיה ? מהי מחיה). יא י, ויקרא יג" (מחיה"הטומאה הוא 
מדוע : וקשה. בתו� הנגע) בשר בריא" (בשר חי"היא 

הרי לכאורה מתאי� לה ? שמחיה כזו תהיה סימ� טומאה
שהרי יש כא� הופעה של בשר , דווקא להיות סימ� טהרה

ר מאשר נגע ללא שמצב כזה גרוע יות, התשובה היא. בריא
היא עני� רע יותר מאשר , ר"כי תורה המסובבת בלשה. מחיה
  .ר בלי תורה"לשה

שרבי שמעו� ב� , )ב"א ה"ברכות פ' ירו(ל מביאי� "חז
היה מבקש שיהיו , שאילו היה נוכח במת� תורה, יוחי אמר

כדי שלא יהיה צור� לדבר דברי� ? למה. לכל אד� שני פיות
אמנ� . � בו ללימוד תורהבטלי� באותו פה שמשתמשי

אבל בכל זאת לפעמי� , י ודאי לא דיבר דברי� בטלי�"רשב
י "אפילו רשב, ז או לאכול ולשתות"צרי� לעסוק בצרכי עוה
י היתה "אמנ� ג� אכילתו של רשב. מוכרח לאכול ולשתות

כ "א, ובכל זאת אוכלי� חרובי� ושותי� מי�, קודש קודשי�
, ופה אחד בשביל תורהז "צרי� פה אחד בשביל צרכי עוה

. תהיה כולה קודש, ז"שהתורה תהיה בפה נקי מכל עניני עוה
אולי בעקבות מה שנאל0 לשבת שני� רבות במערה (כ "אח

חזר ) או מטע� אחר, בגלל לשו� הרע שספרו עליו לרומאי�
שיש לאד� רק , בו ואמר שדווקא טוב יותר המצב הנוכחי

אחד אי� העול� כי א� ע� פה ? מדוע. פה אחד ולא שני�
מה היה אילו , יכול להתקיי� מרוב לשו� הרע שמדברי� בו

הרי את שניה� היה עלול לנצל ללשו� ? היו לאד� שני פיות
היו� !... מוטב אפוא שלא יהיה לאד� אלא פה אחד! הרע

יש : יש לו הרבה פיות, יש לאד� לא רק פה אחד או שני�
�שיכול לדבר יש רדיו ויש עוד הרבה אמצעי� לאד� , טלפו

י הרי אמר "רשב, פ"עכ. אז צרי� יותר לשמור, ר"בה� לשה
והסכי� בגלל זה , ר"שהעול� לא יכול להתקי� מרוב לשה

יותר טוב שילמדו תורה ע� . לוותר על המעלה שבשני פיות
ואולי א! נכשלי� בו , ז"אותו פה שעוסקי� בו בעניני עוה

. בעול�ר "ובלבד שיהיה פחות לשה, ו"ר ח"לפעמי� בלשה
  .ר"כ חמור הוא לשה"כ

ראש הישיבה כבר . הימי� האלה ה� ימי ספירת העומר
אני רק חוזר על הדברי� פע� , דיבר על כ� בשיחה שלו

לאחר . ימי ספירת העומר ה� ימי הכנה למת� תורה. נוספת
אנו מתקדשי� ומטהרי� במש� , שבפסח יצאנו ממצרי�

שקועי� ט שערי הטומאה שהיינו "ט ימי הספירה ממ"מ
עד שמגיעי� , כל יו� עולי� בדרגה אחת. בה� במצרי�

� "ראש הישיבה הזכיר את דברי הרמב. ה לחג השבועות"בע
כאשר , שימי ספירת העומר ה� כחול המועד, )לו, ויקרא כג(
ט של "ויו, ט ראשו� שלפניה�"ט ראשו� של פסח הוא יו"יו

אצלנו , בכל זאת. ט אחרו� שלאחריה�"שבועות הוא יו
. עקיבא שמתו בה�' פכו ימי� אלו לימי אבל על תלמידי רה

מפני שהימי� שבי� פסח ? מדוע מתו דווקא בתקופה זו
�). י"ב מ"פ(כמבואר במשנה בעדויות , לשבועות ה� ימי די

אבל ישנה אולי ג� סיבה נוספת לכ� שמתו דווקא בימי� 
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" מפני לא נהגו כבוד זה בזה "? הרי מפני מה מתו: אלו
שה� ימי הכנה , לכ� מתו דווקא בימי� אלו). ב,  סביבמות(

ר "ויק" (דר� אר0 קדמה לתורה"ללמדנו ש, לקבלת התורה
יחס , וההכנה לקבלת תורה היא התנהגות בדר� אר0, )ג, ט

. כבוד בי� אד� לחברו ושמירת הלשו�, נכו� בי� אד� לחברו
ה� היו אנשי� . עקיבא איננו יודעי�' במה נכשלו תלמידי ר

' א� רואי� מה עשו חמישה התלמידי� שהקי� ר. לי�גדו
שמעו� אחד מה� ' ר, ס מלא מה�"שכל הש, כ"עקיבא אח

ס מלא "כל הש, מאיר' וסת� משנה ר, ושאר חכמי�
מי יודע כמה תורה היתה לנו , עקיבא' מחמישה תלמידי ר

אבל . עקיבא' א� היו לנו כל עשרי� וארבעה אל! תלמידי ר
, מנחות סח(' וגמא אחת יש לנו בגמד. איכשהוא ה� נכשלו

שרבי טרפו� שאל שאלה מסויימת בנוגע , מביאה' הגמ). ב
ענה לו יהודה ב� נחמיה . להבדל בי� העומר לשתי הלח�

טרפו� את ' קבל ר. עקיבא תשובה על שאלתו' תלמידו של ר
צהבו פניו של רבי : "'מספרת הגמ. ושתק, דברי התלמיד

' תשובה על הקושיה של רשמח שמצא (יהודה ב� נחמיה 
�צהבו פני� שהשבת את , יהודה: אמר לו רבי עקיבא). טרפו
 �תמהני א� ? )טרפו�' שמח אתה שניצחת בדברי� את ר(זק

: אלעאי' אמר רבי יהודה בר: "'ומביאה הגמ". תארי� ימי�
כשעליתי ). שבועיי� לפני פסח(אותו הפרק פרס הפסח היה 

ואמרו ? חמיה היכ� הואיהודה ב� נ: לעצרת שאלתי אחריו
ג בעומר הוא כבר לא היה "בסביבות ל". נפטר והל� לו: לי

. ע שמתו בי� פסח לשבועות"היה בי� שאר תלמידי ר, בחיי�
הוא דיבר ? מה העבירה הנוראה שלו: לכאורה קשה

רבי , מותר להתוכח בדברי תורה, זה יפה מאד, בלימוד
 הלואי כל ?מה רע בזה, הוא אמר תרו0, טרפו� שאל שאלה

שלא הצטער מספיק , התשובה היא! ישראל יעסקו בתורה
ילמדנו רבינו א� אי : היה צרי� לומר. טרפו�' על הפגיעה בר

�תחת זאת הוא מראה . או משהו כזה, אפשר לתר0 כ� וכ
זוהי התביעה על . טרפו�' שהוא יותר גדול בלימוד מר

  .עקיבא' תלמידו של ר
שנעסוק בתורה ונזכה רוצה ' ה. דר� אר0 קדמה לתורה
ששעה אחת של קורת רוח ש� , ב"לכל הטובות של חיי עוה

אפילו יותר , כפי שהזכרנו, ז"היא יותר מכל חיי עוה
בי� אד� "אבל הלימוד צרי� ללכת יחד ע� , ממצוות
בשביל זה נקבעו ימי ספירת העומר כימי אבלות ". לחברו

עת כדי שנתחנ� לד, כהכנה למת� תורה, ע"על תלמידי ר
בלי מידות טובות . א לקבל תורה"שבלי מידות טובות א

כמו שהיתה אצל , ו ס� המוות"התורה עלולה להיות ח
אינני יודע א� . ע"יהודה ב� נחמיה ואצל שאר תלמידי ר

ב הוא יושב "יתכ� שבעוה, ב"היתה אצלו ס� המוות בעוה
' ז הוא נענש על הפגיעה בר"אבל בעוה, בי� הצדיקי�

�ישראל "יכי� שהתורה תעשה אותנו בבחינת אנו צר. טרפו
מלומדי ' שיהיה כבוד לה, )ג, ישעיהו מט" (אשר ב� אתפאר

יומא (' כמו שאומרת הגמ, ו"ולא חילול הש� ח, תורה כמונו
הבריות , שא� אד� עוסק בתורה אבל מידותיו רעות, )א, פו

אוי לרבו שלימדו , אוי לאביו שלימדו תורה: אומרי� עליו
" אלה ומארצו יצאו' ֶ=ֱאמֹר לה� ַע� ה"זה נאמר ועל , תורה

שזה חילול הש� א� יהודי� מתנהגי� שלא , )כ, יחזקאל לו(
  .בדר� אר0
אבות (ל אמרו "חז. כ להזהר בכבוד כל הבריות"צרי� א

: שנאמר, המכבד את הבריות? איזהו מכובד): "א"ד מ"פ
"1Cוכי : וקשה)". ל, א ב"שמו" (6ִי ְמַכְ=ַדי ֲאַכֵ=ד 1בַֹזי ֵיָק

והרי לא דבר הכתוב אלא ? במכבד את הבריות דבר הכתוב
ה "ה ג� הקב"שהמכבד את הקב, ה"על המכבד את הקב

שהמכבד את , כ מה ראיה יש מפסוק זה לכ�"וא, מכבדו
שמי שמכבד את , התשובה היא? הבריות ג� הוא מכובד

כי בצל� אלקי� עשה "? מדוע. 'הבריות מכבד בזה ג� את ה
,  הבריות ה� צל� אלקי�) ו, בראשית ט" ( האד�את

�וכמו שהמכבד את אנדרטת המל� , כאנדרטא בדמות המל
 �המכבד את המל� : וכ� להפ�(הרי זה כמכבד את המל
�כ� , )ואינו נוהג בה מנהג בזיו�, מכבד ג� את אנדרטת המל

וכיו� , ה"ג� המכבד את הבריות הרי זה כמכבד את הקב
6ִי ְמַכְ=ַדי ", אזי ג� הוא מכובד, ה"שמכבד הוא את הקב

שנקראו , וכל שכ� שצרי� להזהר בכבוד ישראל". ֲאַכֵ=ד
מי ). א, דברי� יד" (אלקיכ�' בני� את� לה "בני� למקו� 

�! א! אחד אינו מעז להעליב נסי�? יעז להעליב נסי� ב� מל
. אות� ודאי וודאי צרי� לכבד, וכל שכ� לומדי תורה

, )א"ד מי"אבות פ" (שנקראו בני� למקו�חביבי� ישראל "
חביבי� ישראל  "ועל אחת כמה וכמה תלמידי חכמי� 

לה� , אלה שלומדי� תורה). ש�" (שנית� לה� כלי חמדה
אות� צרי� , כ הכי חביבי�"אלה א, הרי נית� כלי חמדה
הוי ): "ו"א מ"אבות פ(המשנה אומרת . תמיד לדו� לכ! זכות

,  אבל כבר אמרו הראשוני�,"ד� את כל האד� לכ! זכות
את הרשעי� צרי� לדו� , אינו כולל רשעי�" כל האד�"ש

, כ עצה"יש א, כשרוצי� לדו� מישהו לכ! חובה. לכ! חובה
... מחליטי� שהוא רשע וממילא אפשר לדו� אותו לכ! חובה

 �צרי� להזהר לא להחליט שפלוני רשע לפני שיש לכ
למידי חכמי� במיוחד ת. הוכחות חותכות למעלה מכל ספק

שאפילו א� נראי� , הראשוני� אמרו. יש לדו� לכ! זכות
  .ג� אז צרי� לדו� לכ! זכות, הדברי� כנוטי� לכ! חובה

אבל אספר כעת רק סיפור , יש לי כמה סיפורי� בעני� זה
מעשה באשה אחת . אחד שכמדומני שטר� סיפרתי אותו

. והתינוק שלה שכב בחו0 על הדשא, צ"שישנה בשבת אחה
רצה . תע התעוררה לקול בכיותיו הרמות של תינוקהלפ

לא . וראתה שילדי השכני� זורקי� עליו צעצועי�, אליו
, כעסה מאד. אבל ממטירי� עליו צעצועי�, פוגעי� בו
התינוק צרח : כ התברר לה מה באמת קרה"אח. וגערה בה�

, א� כיו� ששבת היתה, והשכנה רצתה להעיר אותה, בחו0
�כיו� .  וג� לא לצלצל בפעמו� הדלתאי אפשר היה לטלפ

זרקו הילדי� , שלא נמצאה דר� להעיר את א� התינוק
. צעצועי� אל התינוק כדי שישחק בה� וירגע מהבכי

רק לזרוק אליו צעצועי� שלא יזיקו , השתדלו לא לפגוע בו
, במקו� להכיר טובה לילדי השכני� שטפלו בתינוק. לו

לא תמיד אד� . וכהצעקה עליה� שכביכול בגלל� התינוק ב
צרי� להשתדל לדו� כל . מתרג� נכו� את מה שרואות עיניו

המכשול . לא להיכשל, ר"לא לדבר לשה, אד� לכ! זכות
יוס! , בע� ישראל זה יוס! ואחיו" בי� אד� לחברו"הגדול ב
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וג� ה� לא דנו אותו , לא ד� את אחיו מספיק לכ! זכות
,  הקדושי�אסור לנו לדבר על השבטי�. מספיק לכ! זכות

אבל כ� הדברי� , איננו מסוגלי� להערי� נכונה מה היה ש�
, להשתדל תמיד לדו� לכ! זכות. נראי� לעינינו הקטנות

ובזכות� , בפרט את לומדי התורה שכל העול� קיי� בזכות�
י ויכניע את אויבינו "ית� לנו ישיבה בא, ית� לנו חיי�' ה

. ר"מכל לשהונזכה לעסוק בתורה בפה טהור ונקי , לפנינו
  .ב"ז ובעוה"ונזכה שהתורה תהיה לנו ס� חיי� בעוה


