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לזולת,  והטבה  חסד  מצוה,  מעשה  כל  לעשות 
בזריזות !

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

אותה מיד.

בספרו דעת חכמה ומוסר (ח"ד) כותב הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל שמדת הזריזות 
היא מיסודי התורה ומעיקרי עבודת האדם. זהו ביאור הפסוק "אם בחקותי תלכו, ופירש 
רש"י: "שתהיו עמלים בתורה". כלומר: שתהיו זריזים ורצים בכל מדת הזריזות, בלי שום 
שיהוי קל, וממילא תהיו עמלים בתורה ללא שום רפיון, ואז תזכו ל"והתהלכתי בתוככם" 
בתורה "ואם  השכינה שוה בשוה. ואולם "אם לא תשמעו לי" להיות עמלים  - לטיול עם 
דהו  כל  מתרפה  אלא   בתורה  עמלות  של  במצב  אינו  שאם  היינו   - תמאסו"  בחוקותי 

במלאכתו, הרי זה כבר "ואם בחוקותי תמאסו".

מה נורא הדבר - כותב רבי ירוחם - ששורש כל התוכחה והעונש הוא במדת עצלות כל 
שהיא באה לידי ביטוי בכך שאינו מקיים את התורה ועמל בה במלא מדת הזריזות. כמה 

זה מחייב את האדם לזריזות...

חיוני  כצורך   - הזריזות  מדת  את  לשבח  רגיל  היה  זצ"ל  צדקה  יהודה  רבי  הגאון 
לעבודת ה' - בדברים הבאים: מצינו שדוד המלך ע"ה הזכיר זכות לעצמו באומרו: "דרך 
ואקיים"  אשמור  מצוותיך  אומר "דרך  לא  המלך  דוד  ליבי".  תרחיב  כי  ארוץ  מצוותיך 
אלא "ארוץ" דוקא, ומדוע? משום שהריצה עדות היא על תשוקתו לקיים המצוות, עדות 
היא על תאות לבו אל הקדושה. מעולם לא ראינו אדם רץ לפרוע את מסי המלך אלא אם 
כן אוהבו ומשתוקק לעשות חפצו. הנה כי כן: הריצה מעידה על העיקר ביהדות - החפץ 

וההשתוקקות!

הביא  אם  אותו  שואל  אינו  שיבדקהו:  הרופא  אצל  והולך  בטוב  חש  שאינו  לאדם  משל 
אוכל לפיו, שכן מכיון שהוא חי הרי בהכרח שהוא אוכל. אלא שואלו אם אוכל בתיאבון. 
האכילה בתיאבון מעידה על בריאות. אדם שתיאבונו לקוי סימן שבריאותו לקויה, והיא 
לאלוקים  שעבודתו  טובה  עדות  הריהי  מצוות  לקיים  הריצה  המצוות.  בקיום  גם  המדה 

שלימה היא.

פרשת בא



לדקדק בכל דיבור היוצא מהפה שיהיה 
על טהרת האמת !

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

יוציא שקר מפיו.

האם מותר לשנות מפני השלום באופן קבוע?

סיפרו חז"ל בגמרא (יבמות סג.) על האמורא רב שאשתו הקניטתו. 
תבשלי  לה  כשאמר  קטניות,  בשלה  עדשים,  לי  תבשלי  לה  כשאמר 
את  והפך  התחכם  בנו,  חייא  גדל  כאשר  עדשים.  בשלה  קטניות,  לי 
חייא  ביקש  עדשים,  לבשל  לאמו  שיאמר  אביו  כשציווהו  הדברים: 
כשנודע  אביו.  כרצון  עדשים,  בשלה  כמובן  ואז  קטניות,  שתבשל 
שקר  דבר  כי  זו  ערמה  לעשות  תמשיך  אל  לבנו:  אמר  לרב  הדבר 

הוא.

והקשו המפרשים: מדוע אסר עליו רב לעשות כן, והרי התירו חז"ל 
(יבמות  שלום  דרכי  מפני  כגון  מסויימים,  במקרים  בדיבורו  לשנות 
סה:) ובמיוחד במקרה שלנו, ששינה בדיבורו משום שלום בית, והרי 
הקב"ה התיר אף למחוק את שמו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. 

כל-שכן שיהיה מותר לשנות בדיבורו בשביל שלום בית?!

ונראה לתרץ כפי שכתב ה"ים של שלמה" (סימן מו) שרק באקראי 
מותר לשנות מפני השלום, אבל שליחות קבועה בין אביו לאמו, כפי 
שאירע בנידון דידן, אסור לשנות בדיבורו אף מפני השלום. [אך, כבר 
דברים  שבשלוש  כז:)  (ב"מ  בגמרא  חז"ל  שאמרו  ממה  עליו  הקשו 
בין  חילוק  שאין  ומשמע  השלום  מפני  וזאת  בדיבורו.  לשנות  התירו 

אקראי לקבוע]

אימתי מותר לומר לשון המשתמעת לשתי פנים?
שהוא  להגיד  לאדם  אסור  ס"ב):  קנז  סימן  (יו"ד  בשו"ע  נפסק 
לומר  שאסור  "אע"ג  הוסיף:  והרמ"א  יהרגוהו.  שלא  כדי  עכו"ם 
על עצמו שהוא עכו"ם, מכל מקום יכול לומר להם לשון שמשתמע 
יכוון  והוא  עכו"ם  שהוא  אומר  שהוא  יבינו  והעכו"ם  פנים  לשני 

לדבר אחר.

לפי"ז ביאר הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל (באזנים לתורה - וירא) 
את הפסוק: "ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא" (בראשית 
איך  וכן  שקר?  לומר  שרה  את  לימד  שאברהם  זה  איך  ותמוה:  כ-ב) 

אומר יצחק על רבקה "אחותי היא"?!

"אחות"  שנקראת  לחכמה  מצינו  הרי   - זלמן  רבי  מבאר   - אלא 
טפל  שהיה  ומכאן  את",  אחותי  לחכמה  "אמור  ז-ד)  (משלי  ככתוב 
שהיתה  לחכמה,  כשכוונתו  "אחותי"  אמר  לכן  בנביאות,  לשרה 
אחותו בנבואה וחכמה, והוא לשון המשתמע לשני פנים כמו שפסק 

הרמ"א.

האם מותר לספר מעשה שלא היה?

נשאל הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ע"י מגיד שיעור, האם 
מותר לו לספר בשיעור מעשה שלא היה, כדי לעורר בלב השומעים את 

ההלכה למעשה בצורת סיפור?

השיב רבי שלמה זלמן, כי מותר הדבר. שהרי גם התרומת הדשן 
מהגמרא  מביא  דבש  ביערות  וכן  היו.  שלא  למעשה  שאלות  כתב 
רואים  בבכיה.  להרבות  כדי  וכו'  כהנים  בשני  מעשה  כג)  ביומא (דף 

מכאן שמותר לומר שקר כיד להרבות בבכיה, והוא הדין כאן.



באשר  הזולת  של  כבודו  על  לשמור 
הוא !

(פרק  אלי"  אלה  עבדך  כל  "וירדו  מהפסוק:  נלמד 
יא-ח)

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

שאני צריך לעשות בו הדין.

אדם.  מכל  הלומד  חכם?  "איזהו  מ"א):  פ"ד  (אבות  במשנה  שנינו 
"טוב  שנאמר  יצרו.  את  הכובש  גיבור?  איזהו  מלמדי"...  "מכל  שנאמר 
איזהו  כפיך"...  "יגיע  שנאמר  בחלקו.  השמח  עשיר?  איזהו  ארך"... 

מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו".

לומד הגר"ש שבדרון זצ"ל (בספר לב שלום) ממשנה זו 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 עדיין 
אינו מכובד ואף יכול להיות מבוזה! וכל כך למה? משום שאינו מכבד את 

הבריות! כי "איזהו מכובד? המכבד את הבריות"!

שמחשיב  מכך  נובעת   - שלום  רבי  אומר   - הבריות  בכבוד  הזהירות  אי 
הוא את עצמו. ומכאן, שאם אדם יכיר את ערך עצמו, וישים על לבו את 
הידיעה שאין הוא אלא "בורג קטן" מעגלה הכללית של הכלל, יהיה הוא 
בתור  בעצמו  הוא  יתכבד  שבכך  ונמצא  חברו.  בכבוד  יותר  זהיר  ממילא 

חלק מהכלל המכובד.

מיהו  זצ"ל:  אברבנאל  הגר"י  שמפרש  כפי  מהמשנה  ללמוד  ניתן  עוד 
האדם ה"מכובד" - שיש בתוכו די מכובדות? זה ש"מכבד את הבריות" - 
זה שיכול להעניק מכל מה שיש לו לזולתו, וזה מוכיח עד כמה הוא עצמו 
נותן  השדה  ועץ  שבתוכו,  מה  אלא  מקרבו  מוציא  שלא  כלי  כמו  מכובד, 

פריו כפי לחות שורשיו.

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...

זכות גדולה לחכם המוותר מכבודו למען כבודם של חבריו. ובזה זוכה שיקבלו 
הלכה כמותו. וכפי שאמרו חז"ל (עירובין יג:) מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה 
כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא 

שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.

בענין תוארי הכבוד הנהוגים בזמנינו כתב כ"ק האדמו"ר מאונגוואר - הגאון 
רבי מנשה קליין זצ"ל (בשו"ת משנה הלכות ח"ד סימן קב) את הדברים הבאים: 
"וכת"ר ביקשני שלא לתוארו, ואף כי רצונו של אדם זה כבודו מכל מקום רשמתי 
על מכתבי הנ"ל כנראה מתרי טעמא: חדא, דחכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. 
דהוא,  מאן  בידי  המכתב  יפול  במקרה  ובאם  בזיונו,  על  למחול  בידו  אין  אבל 
ויחשוב זה בזיון לכת"ר אשר לא כתבתי בתואר הראוי לפי דעתו ונמצא בא לידי 

בזיון וקצף, בזיון לכת"ר וקצף עלי, וזה כבר אין בידו למחול"...




