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לדבוק במדת האמת ולהתרחק מכל דבר העלול 
לגרום לו ולזולתו לשקר !

נלמד מהפסוק: "מדבר שקר תרחק" (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 החסיד ז"ל (בספר חסידים - 
תתרסב): אם תראה בני אדם מתלחשים ואתה חפץ לדעת מה מתלחשים, אל תשאל 
ועתה  לך,  מגידים  היו  שתדע  חפצים  היו  שאילו  שקרנים,  אותם  תעשה  פן  להם, 

שאין חפצים שתדע, יגידו לך שקר.

מישראל,  באיש  נכרי,  אדם  פוגש  שכאשר  כה:)  זרה  (עבודה  בגמרא  חז"ל  אומרים 
ושואלו להיכן הולך, "ירחיב לו את הדרך" [רש"י: אם היה צריך לו לילך עד שיעור פרסה, 
יאמר לו ב' פרסאות אני צריך לילך, אולי ימתין העכו"ם מלהכותו עד פרסה שניה, וזה 
יפרוש ממנו קודם לכן] כדרך שעשה יעקב אבינו לעשיו הרשע דכתיב "עד אשר אבוא אל 

אדוני שעירה" וכתיב "ויעקב נסע סכותה" [ולא הלך עד שעיר].

הגמרא  הוצרכה  מדוע  בנייהו):  (בספרו  זצ"ל  מבגדד  חיים  יוסף  רבינו  כך  על  הקשה 
להביא ראיה מיעקב אבינו שהרחיב הדרך לעשיו. הרי פשוט הדבר, גם בלי ראיה מיעקב, 
שכאשר יש לחוש מסכנה מהנכרי, מותר לשנות מהאמת ולהרחיק את יעד הליכתו מהיעד 

האמיתי?!

אשר  בפסוק "עד  עח-יד)  בראשית  (במד"ר  חז"ל  דברי  עפ"י  חיים  יוסף  רבינו   מתרץ 
אבוא אל "אדוני שעירה" - א"ר אבהו חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו 
אצלו?  בא  הוא  אימתי  אלא  מרמה?  האמיתי  יעקב  אפשר  שעיר,  להר  עשיו  אצל  מימיו 

לעתיד לבוא! כדכתיב "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו". ע"כ.

נמצאנו למדים כי יעקב אבינו דקדק שלא להוציא שקר מפיו [גם במקום סכנה], אלא 
השיב דברים אמיתיים שכיון בהם על העתיד לבוא, וכמובן עשיו לא הרגיש בזה.

מעתה נלמד גם לנידון דידן: "ירחיב לו הדרך" באופן שלא יוציא שקר מפיו כגון: אם 
הולך ל"כזיב" מותר לו לומר שהולך ל"עכו", וילך באמת לאחר מכן לעכו כדי לקיים את 
דבריו שמתכוון בהם על העתיד, וזאת לומדים אנו מיעקב שאמר שהולך לשעיר והתכוון 

באמת למה שאומר.
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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)

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

שה שנשאו על כתפו משלם ארבע הואיל ונתבזה בו. 

הבושה הגדולה בעולם היא הבושה מן החטא
חס  כמה  עד  לגלות  נווכח  נתבונן  אם  האמת,  למען 
הקב"ה על כבוד בריותיו ללא יוצא מן הכלל. שכן עפ"י 
ביותר  הגדולה  הבושה  והאמיתית,  הנכונה  ההשקפה 
מוצאים  בחטאו!  החוטא  בושת  זו  אדמות  עלי  שתתכן 

זאת הרבה בדברי חז"ל.

לתלמידיו  זכאי  בן  יוחנן  רבי  שאמר  אימרה  וכאותה 
(במסכת ברכות כח:): "יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 
כמורא בשר ודם... ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר 

שלא יראני אדם"! כי על כן זוהי הבושה הגדולה ביותר!

וכן אמרו (נדרים כ.) על הפסוק "למען תהיה יראתו על 
שאדם  כמו  [והיינו  הבושה.  זו   - תחטאו"  לבלתי  פניכם 
סומקא  ד"אזיל  פניו  על  הבושה  וניכרת  מחברו  מתבייש 
ואתא חיוורא" כך צריך להתבייש מהחטא] וכן: "העובר 
(ברכות  עוונותיו"  כל  על  לו  מוחלין  בה  ומתבייש  עבירה 

יב:), ואכמ"ל.

עכשיו הבה נתאר לעצמינו, מה היה קורה אילו אנשים 
מסתיר  היה  לא  והקב"ה  עיר  של  לרחובה  יוצאים  היו 
ניכרת  היתה  עושה  היה  שאדם  עבירה  וכל  העונוות,  את 
אלא  רשעים,  מבעיא  ולא  בפרהסיה.  מצחו,  על  ורשומה 
ולרביע.  לשליש  למחצה  החוטאים  העם  המון  אפילו 
ואפילו צדיקים ש"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא 
יחטא". הרי אז הכל היו יודעים את האמת אחד על השני, 
[וכאמרת  בושה!  לאותה  לה  ואוי  הרשע,  ומי  הצדיק  מי 
החסיד בחוה"ל: אילו היו שכני מריחים בחטאי הלא היו 

מתרחקים מגבולי].

הקב"ה מסתיר עוונות בריותיו כדי שלא יתביישו
ומכאן נוכל להכיר את גודל החסד והרחמים שהקב"ה 
נוהג בהם עם בריותיו שאינו מראה לעיני כל, כל עבירה 
בלעם  אתון  את  ואפילו  במזיד.  או  בשוגג  עבר  שאדם 
אותו  של  כבודו  מפני  הקב"ה  המית  חטאו]  [שפרסמה 
מדות  מי"ג  אחד  מסמל  הזה  הענין  את  גם  ואולי  רשע. 
העוונות  ומסתיר  שכובש  עוונותינו"  "יכבוש  הרחמים 

מעיני העולם.

לנו  ציוה  בריותיו,  כבוד  על  חס  שהקב"ה  זו  ומסיבה 
בתורתו הק' את כל האיסורים התלויים בכבוד הזולת: 
שלא להלבין פני חברו ושלא להתכבד בקלונו ושלא לדבר 
אבידה  מהשבת  הפטור  וכן  וכיו"ב.  ורכילות  הרע  לשון 

בזקן ואינה לפי כבודו וכיו"ב.

בריותיו,  כבוד  על  חס  שהקב"ה  עצמו  זה  וממצב 
שרק  דשקרא"  "עלמא  של  הזה  בעולם  מציאות  נוצרה 
את  לרמות  יכול  אדם  ואילו  האמת  את  יודע  הקב"ה 
זכות  וזו  באמת.  שהוא  ממה  אחרת  ולהתחזות  רעהו 
בחירתם  לפי  לחיות  לבריותיו  הקב"ה  שנתן  הבחירה 
אמרו  ולכן  התורה.  של  האמת  כפי  או  ליבם,  בדרכי  או 

חז"ל שבעולם האמת מתגלה מצב שונה לחלוטין של 
"עליונים למטה ותחתונים למעלה". ואכמ"ל.

דובעצם, קוראים אנו זאת מפורש בתורה, כיצד 

המשך 
בעמוד הבא



לקרב רחוקים ולסייע בידם לזכות באושר הרוחני 
שבחיי תורה ומצוות !

נלמד מהפסוק: "כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו 
לו" (פרק כג-ב)

מזה נוכל להתבונן - כותב החפץ חיים (בספרו עה"ת) - אם חסה התורה כל כך על ממונו 
שצריך  שכן  כל  להשיבו,  והחובה  הדרך  מן  והרחיק  שתעה  חמורו  על  אפילו  ישראל  של 

לרחם על הנפש הישראלית שתועה מן הדרך אפילו אם יצטרך עמל רב להשיבה.

אותם הרחוקים שמעולם לא טעמו את טעמה של היהדות ואת מתיקותה של התורה. 
הם  מכונים  ולכן  שבתורה.  המאור  את  להם  ויגלה  כראוי  להם  שיסביר  מי  היה  לא  כי 
"תינוקות שנשבו". אותם יש לקרב באהבה ובחיבה, להראות להם את היופי שביהדות 
להיות  צריך  זאת.  להם  שיראה  מי  היום  עד  היה  לא  כי  התורה,  שבשומרי  הטוב  ואת 

איכפת לנו מאלה שלא זכו ולא ניתן להם עדיין ההזדמנות להכיר את האמת.

סיפר הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל באחת מדרשותיו, כי פגשו בעל תשובה 
אחד, והלה גילה לו מה הביא אותו לשוב בתשובה. הוא סיפר לו שיצא לו ללכת פעם 
באחד מרחובותיה של בני ברק מבנין מספר 1 שברחוב ועד למספר 19 וגילה לתדהמתו 
שכמעט בכל בנין יש גמ"ח: כאן גמ"ח להשאלת כלים, וכאן גמ"ח להשאלת מכשירי 

רפואה, וכאן גמ"ח להשאלת תרופות, וכאן גמ"ח שלווים כסף בלי ריבית.

האיש היה המום ממראה עיניו. הוא אף פעם לא העלה בדעתו שיש בעולם כזה דבר. 
נפשו  את  זעזעה  כך  כל  הזו  ה'תגלית'  כלל.  כאלו  מושגים  הכיר  לא  בו  שחונך  במקום 
ממה  לגמרי  שונים  חדש,  במבט  החרדים  את  ראה  הוא  עזה.  לטלטלה  לו  שגרמה  עד 
שהצטייר אצלו עד היום. הוא הגיע למסקנא שאם כך נראית התורה וכך נראים שומרי 

התורה עליו לעבור מיד לצד הזה...

באחת משיחותיו של כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג, הביע את אחד מנימוקיו על מה 
שמשתדל הרבה לעסוק בקירוב רחוקים ובחיזוקם הרוחני של האנשים הרחוקים מחיי 

תורה ומצוות וכך אמר:

"אצל משה רבינו ע"ה מצינו שבתחילה סירב לרדת בשליחות ה' למצרים, ואז, אמר 
לו הקב"ה להשליך את מטהו ארצה ויהיה לנחש... בזה ביקש השי"ת ללמדו שאפילו 
יהודי פשוט (בבחינת "מטה"), כאשר הרב או הרועה הרוחני אינו אוחז בו היטב והוא 
נשמט ארצה, עלול הוא להפוך לנחש ארסי. לאחר מכן, שוב אמר לו הקב"ה: "שלח 
ידך ואחוז בזנבו".  בזה הראה לו הקב"ה שאפילו אם כבר נהפך לנחש, אם ישוב הרב 
ויאחז בו כראוי ויכלכל בחכמה את מעשיו לאחוז בזנבו, ודווקא שם - במקום שאינו 

נושך - או-אז יחזור האיש למוטב ויהפך למטה כשר...

שמא תאמר - המשיך האדמו"ר - מה לי ולצרה הזאת? וכי לא מוטב יותר שאתבודד 
הקב"ה  לו  רמז  כך  על  נפשי.  עלי  ושלום  ובעבודה  בתורה  ולילה  יומם  אעסוק  לעצמי, 
ידיו  את  צדיק,  איש  יאסוף,  שאם  ללמדך  נצטרע.  ומיד  בחיקך"  ידך  באומרו: "השב 
חורין  בן  אינו  אדם  כי  ח"ו.  ילקה  הוא  שגם  סופו  לעצמו,  רק  וידאג  בזולת  מלטפל 

מלהיטיב ברוחניות גם עם זולתו.

שלא  כדי  העם  מעיני  האדם  של  העבירות  את  מסתיר  הקב"ה 
לדבר  השוטרים  "ויספו  כ-ח):  (דברים  בפסוק  נאמר  יתבייש: 
ממה  לביתו..."  וישוב  ילך  הלבב  ורך  הירא  האיש  מי  העם...  אל 
ירא האיש? אומר רבי יוסי הגלילי (בגמרא סוטה מג.) שמתיירא 
מעבירות שבידו! על אלו עבירות מדובר, האם על עבירות נוראות 
וחמורות שבתורה? אומרת הגמרא, לא ולא! אלא על עבירות דרבנן 
כגון שדיבר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש. אפילו על 

עבירה כזו חוזר הוא מעורכי המלחמה!

תלתה  "ולכך  מדהים:  דבר  הפסוק)  (על  רש"י  מוסיף  כך  על 
בשביל  החוזרים  על  לכסות  ואשה  וכרם  בית  על  לחזור  תורה  לו 
חוזר,  והרואהו  עבירה  בעלי  שהם  יבינו  שלא  שבידם  עבירות 

אומר, שמא בנה בית או נטע כרם"...

הנה כי כן, היה קשה לרש"י: מכיון שאין מיתה ללא חטא, למה 
בידו  עבירות  אין  אם  הרי  ואשה,  וכרם  בית  בשביל  לחזור  צריך 
אינו צריך לחשוש שימות במלחמה, ואם יש עבירות בידו, די בזה 

כדי לחזור, גם אם אין לו בית וכרם ואשה?!

על כן פירש רש"י שכל מה שאמרה תורה לחזור בשביל הבית, 
מפני  החוזרים  על  ולהסוות  לכסות  כדי  רק  זהו  והאשה  הכרם 

העבירות [כדי למנוע מהם בושה]. 



מתרחש  אלא   - לאחרונה  התרחש  לא  הבא  הסיפור 
בימים אלו.

בזמן  בקורות  אותנו  לעדכן  שטרח  לשולח  מודים  אנו 
אמת...

* * *

שנים.  כמה  מזה  כלשהו  תורני  בפרויקט  עסוק  שלי  מכר 
הוא משקיע בו לא רק זמן, אלא בעיקר מוח ונשמה. מדובר 
גם  דרכים  שסולל  ברוכים,  כישרונות  בעל  חכם  בתלמיד 

בסוגיות שלא מוכרות לרבים.

מאחר  העניין.  לתועלת  איתי  להיפגש  ביקש  לאחרונה 
מתוך  פעמיים,  או  פעם  הפגישה  את  דחיתי  עסוק  שהייתי 
ידיעה מחשבה שבהתאם לתאריכי היעד שלו- הנושא עדיין 

לא בוער.

בשעה  להיפגש  לו  הצעתי  בשלישית  התקשר  כאשר 
כל  נוחה  לו  תהי'  לא  הזו  שהשעה  חששתי  מסוימת.אמנם 

כך - אך מה יש להפסיד מלהציע?

שמוטלת  כזו   - מת"  "זמן  שעה  אותה  הייתה  מבחינתי 
בין שני עיסוקים אחרים. ואל תראו בכך זלזול: אני מאוד 
אך  בו!  לזלזל  דעתי  על  עלה  ולא  הזה,  המכר  את  מעריך 
המחדל'  ל'ברירות  בהתאם  מתוכנן  יומי  שסדר  עקא  דא 
ליין'  שה'דד  ומכיוון,  השולחן.  על  יום  באותו  שמונחות 
שלו לא היה כל כך דחוף, אז הצעתי לו להיפגש בזמן פחות 

נוח.

איאלץ  הפגישה,  את  לאחר  יבקש  שאם  לי  ברור  היה 
להסכים לכך. אך חשבתי לעצמי שאם ייעתר לכך - ייחסך 

לי זמן חשוב.

אך  נוח  כך  כל  לא  הזמן  שאולי  רפה  בשפה  הזכרתי 
בסדר.  זה  לא,  "לא,  הנינוח,  קולו  את  לשמוע  התפעמתי 

אהי' שם בזמן!"

אנשים רבים חיים במשך כל היום במרדף אחר זכויותיהם 
מבחינים  תמיד  לא  הם  בדרך  מצבם.  ושיפור  העלומות 
בעיניו  חשובה  שלי  שהנוחות  הרגשתי  אצלו  ואילו  בזולת. 

לא פחות מהנוחות שלו!

הגיע  הוא  כביכול  נכון,  לא  מצב  לתאר  מנסה  לא  אני 
אמורים  היינו  ששנינו  היא  האמת  לטובתי.  רק  לפגישה 
לא  האנשים  רוב  הכל,  ככלות  אמנם  מפירותיה.  ליהנות 

כאשר  גם  הזולת  כלפי  מכסימלית  גמישות  לגלות  נוטים 
מדובר בנושא משותף.

* * *

במהלך הפגישה סיפר לי בדרך אגב, "אתה יודע; מצאתי 
מימון לפרויקט שלי!" התעניינתי איך זה קרה והוא אמר: 
"בעצם, זה בזכותך!" השתוממתי איך אני קשור לכל העסק 

הזה, והוא סיפר כך:

"בעודי צועד מקודם לפגישה, פגשתי בסמוך לכאן חבר 
נעורים. הוא התעניין בשלומי וסיפרתי לו במה אני עסוק 
מנלן?'  'כסף  והתעניין  כך  על  לשמוע  שמח  הוא  כרגע. 
הצד  לא  זה  כספים  שארגון  יודע  הלוא  אתה  לו:  עניתי 
החזק שלי... 'אז מדוע אתה לא פונה לפלוני?' תהה. הוא 
הזכיר שם של חבר משותף - אף הוא ידיד נעורים. ידעתי 
הפרויקט,  את  לתרום  ותיק  חבר  אותו  של  שבאפשרותו 
לעשות...  מה  כסף.  ממישהו  לבקש  דעתי  על  עלה  לא  אך 

זה לא התחום שלי".

הסלולארי  את  שלף  התמהמה.  לא  מולי  שעמד  "החבר 
שמי,  את  לו  הזכיר  ענה.  שתיכף  המשותף  לחבר  והתקשר 
אותו  ושאל  שלי,  הפרויקט  על  משפטים  בכמה  לו  סיפר 

מדוע לא יקח זאת על עצמו?!..."

לשמוע  שמחתי  הסלולארי.  את  לי  העביר  זה  "בשלב 
אותו  לשמוע  ששמחתי  וכמובן  הותיק,  החבר  של  קולו  את 
מאשר על כתפיו את כל העלות.וכך, בעודי ניצב בקרן הרחוב 

מצאתי מימון לפרויקט!"

הפגישה  את  לי  קבעתי  אתה  בזכותך!  זה  יודע;  "ואתה 
בדיוק בזמן בו חברי היה עתיד לחלוף ברחוב, לפגוש אותי 

בפינה, ולהתעניין במה אני שקוע בימים אלה..."

* * *

כך  שהתגלגלה  הנפלאה  ההתפתחות  על  אתו  שמחתי 
זכה.  לה  דשמיא  מהסייעתא  התפעלתי  ובליבי  משמים, 
לבריות  נוח  היותו  מידת  בזכות  ורק  אך  שזה  ספק  אין  לי 

והסכמתו לפגישה גם בזמן פחות נוח!

את  לקבוע  מתעקש  היה  שאם  כך  על  לחשוב  ורק   -  -  -
הפגישה בשעה יותר נוחה, היה אולי מרוויח את אותה שעה 

- אך מפסיד את התורם!...


