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 פרשת משפטים
 פרשת שקלים, מברכים החודש

 ואלה המשפטים אשר תשים  לפניהם

כתב רש"י: 'אמר לו הקב"ה למשה. לא תעלה 

על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה 

שניים או שלשה פעמים עד שתהא סדורה 

בפיהם כמשנתם, ואיני מטריח עצמי להבינם 

טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר: אשר תשים 

לפניהם. כשלחן הערוך   ומוכן לאכול לפני 

 האדם עיין שם. 

ויש לדקדק בלשון 'איני מטריח עצמי'. וכי 

משה היה חושש לטירחא שלו כל כך שיעכב 

 עצמו מללמד תורה לישראל כפי הצורך ?! 

אכן נראה, שהענין שלא יחוש להבינם טעמי 

הדבר הוא, מפני שמשה היה סבור שאחרי 

שלימד אותם שלשה או ארבעה פעמים את 

הסודות, אז להבין את הדברים בכל פרטיהם 

זהו חלק של יגיעת התורה שכל אחד מישראל 

חייב ליגע ולהעמיק עד שיבינו טעמי הדבר 

'אמר מאליהם כדכתיב במסכת ברכות (ו:):  

רבא, אגרא דשמעתא ־ סברא'. ולכן היה סבור 

טעמי  להסבירם  מטריח  שהוא  מה  שכל 

התורה, הרי הוא ממעט בטירחא שלהם ואם 

 כן, חסר אצלם ביגיעת התורה.

 אביר יוסף

ואולי אפשר להוסיף. שהרי כשלומדים תורה 

לימוד  גי  סו י  שנ ישנם  ומורה,  רב  אצל 

שהתלמיד לומד, א), עצם התורה. וב), את 

דרך הלימוד. ובעצם, ענין הטירחא שאדם 

לחלק  רק  שייך  זה  עצמו,  להטריח  צריך 

ההבנה, אבל לחלק דרך הלימוד, בזה הרבי 

שיהיה  עד  הפרטים  כל  את  ללמד  צריך 

כשולחן ערוך. ומכיוון שזה היה ההתחלה של 

לימוד משה את התורה לעם, ובענין זה היה 

צריך ללמד אותם גם את דרך הלימוד, ולכן 

הדברים  שיהו  עד  להם  ללמד  צריך  היה 

 כשלחן ערוך לפניהם.

 ב.מ.

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה 

 המכה, רק שבתו יתן ורפא ירפא

רופא יהודי מהולל שאל את ר' אייזיל חריף 

מסלונים זצוק"ל , למה כל הרבנים הגדולים 

הרמב"ן  כהרמב"ם,  רופאים  ו  הי בעבר 

והרלב"ג וכו', ואילו היום הרבנים אין להם 

 כל מושג במדע ?

ענהו ר' אייזיל: אותו הדבר קשה לי גם כן. 

למה כל אנשי המדע בעבר היו תלמידי חכמים 

כמו הרמב"ם, הרמב"ן והרלב"ג, ואילו היום 

 אנשי המדע כולם עמי ארצות?!

 עין תחת עין

שני אחים נפלה להם ירושה מאביהם ספר 

עזרא  כתבו  המסורת  שלפי  עתיק   תורה 

הסופר בעצמו וגם השאיר להם האב ממון 

רב. ומאחר שכל אחד רצה לזכות בספר תורה 

הלכו אל רב שרירא גאון שיפסוק ביניהם 

ופסק להטיל גורל ואחד האחים זכה בספר 

 תורה והאח השני זכה בשאר הרכוש . 

כופר אחד רשע שהיה חי בשכנותם, לא יכל 

מוכנים  היו  מהאחים  אחד  שכל  לסבול 

להפסיד הון רב בכדי לזכות בספר התורה, 

החליט לפסול את הספר תורה ובכך להוכיח 

 שאין בו קדושה יתירה כלל.

לבית  ונכנס  יכרוהו  לבל  הכופר  התחפש 

הכנסת בלילה באין רואה, והוציא את הספר 

תורה מן הארון הקודש ובפסוק 'ועבדתם את 

ע'  ' האות  את  הרשע  מחק  אלהיכם'  ה' 

שבמילת 'ועבדתם' ובמקומה כתב את האות 

 'א' ועל ידי כך פסל את הספר תורה.

כעבור זמן מה כאשר הגיעו בקריאת התורה 

את  קורא  הבעל  גילה  משפטים,  לפרשת 

 הטעות.

כששמע זאת האח, חלה מרוב צער ואף על פי 

שידע שאפשר לתקן את הטעות, הוא היה 

משוכנע שהספר הזה לא יצא מתחת ידיו של 

 עזרא הסופר. 

יום אחד בא אליו אביו בחלום הלילה ואמר 

לו: 'בני, אל תצטער, את הספר תורה באמת 

כתב עזרא הסופר והוא היה בלי שום טעות, 

הכנסת  לבית  בא  ורשע  כופר  שאיש  אלא 

באמצע הלילה ועשה את הרעה הזאת. והא 

לך ראיה על כך, לך מחר  לבית הכנסת ושם 

מתחת לבימה תמצא עין אחת, וזו היא עינו 

'ע', -של הכופר הרשע כי בעת שמחק את ה 

נפלה עינו  אחת לארץ והוא חיפש אותה עד 

הבוקר כשהתחיל הקהל להסאסף ולבא לבית 

בו  ונתקיים  הכנסת אבל הוא לא מצאה. 

 הכתוב: 'עין תחת עין'! 

ובנוגע לטעות,   פסקו בבית דין של מעלה 

בכבודו  הטעות  את  יתקן  הסופר  שעזרא 

 ובעצמו.

נפעם הלך האיש בבוקר לבית הכנסת וסיפר 

הבן את דבר חלומו לחכמי עירו, מצאו את 

העין מתחת לבימה ופתחו את ספר התורה 

במקום הטעות והיה כתוב: 'ועבדתם' עם 'ע' 

שם  שהיה  במאומה  אפשר היה לכיר  ואי 

תיקון אלא זה היה נראה שלא היה אף פעם 

 כתוב אחרת!   

 עין תחת עין 

במסכת בבא קמא (פד.) כתיב:  'עין תחת עין 

 ממון'.   –

הדבר רמוז בפסוק. 'עין' תחת 'עין' כלומר, 

הסתכל באותיות שאחרי אותיות של המלה 

'עין'. האות שאחרי עי"ן היא: 'פ'. האות 

שאחרי 'י' היא 'כ'. והאות שאחרי 'נ' היא: 

'ס'.  שהם  ביחד המלה: 'כסף'. והדבר בא 

 'כסף' ולא עין ממש! –לרמז: 'עין תחת עין' 

 הגר"א 

 ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו

שאלו פעם לר' אורי מסטרליסק זצוק"ל, 

למה האדמורי"ם בני זמנינו דורשים 'פדיון 

נפש' גבוה מאד בניגוד לאדמורי"ם הקדמונים 

 שהסתפקו במועט? 

ענה להם ר' אורי, הלא ידוע לכם כי פרחים 

פרחים  טבעיים תמיד זולים יותר מאשר 

מלאכותיים. ולכן, האדמורי"ם הקדמונים 

טבעיים וענוים היו והסתפקו במועט, ואילו 

האדמורי"ם של היום, מלאכותיים ומעריכים 

בעיניהם הרבה  וזה שווה  את עצמם הם, 

 יותר!

מעין זה שמעתי בהיותי במונטריאל בקנדה, 

הייתה שם חתונה והיה מוזמן לחתונה הרב 

דנבורג ע"ה שהיה נואם בחסד. הוא שאל 



 ד“בס

בדרשתו כך: 'הרבה שנים הייתי מתמה, למה 

גאונים  ו  הי הקודמים  בדורות  הרבנים 

וצדיקים עצומים, אולם משכורתם הייתה 

בדרך כלל זעומה והיו חיים חיי דוחק. כיום, 

הרבה מהרבנים, הם בורים ועמי הארץ אבל 

הם חיים חיי רחבות ולוקסוס? כולם הסתכלו 

בציפייה אל הרב דנבורג לשמוע את תשובתו 

 על התמיהה הגדולה!

הסביר אז הרב דנבורג כך: 'הרי ידוע שאסור 

לקחת שכר בשביל דבר שבקדושה, ואם כן 

איך בכלל משלמים משכורת לרב?! אלא, 

שמשלמים לרב 'שכר בטלה'. והנה, כמה זמן 

כבר ביטלו הרבנים של הדורות הקודמים? 

אולי כמה דקות! לכן היה שכרם זעום. וסיים 

הרב דנבורג את דבריו באמרו: 'אבל הרבנים 

של היום, יושבים בטלים רוב הזמן, ולכן, 

כמה שישלמו להם, זה לא יספיק לכסות את 

 שכר הבטלה'!

 ב.מ. 

 אם במחתרת ימצא הגנב

אינו נקרא   -כמו שמי שיודע לגנוב ואינו גונב  

אינו   –גנב, כך מי שיודע ללמוד ואינו לומד  

 נקרא למדן.

ד  " י ה ל  צ" ז ר  נ ל י ו ו אב  ז  ' ר ג  הרה"

 מפלאווניץ 

 וכי ישאל איש מעם רעהו 

חיים לבית  החפץ  נכנס  כאשר  פעם אחת 

המרחץ בראדין, ראה איש אחד שעזב לרגע 

את דלייו עם המים ובא אחר והשתמש בהם 

 שלא ברשות חבירו.

ניגש אליו החפץ חיים ולחש לו באוזנו: יאדם 

המתרחץ בדלי של אחרים ללא שאילת רשות, 

יוצא מהמרחץ מלוכלך יותר   מאשר לפני 

 היכנסו ! 

 כל אלמנה ויתום לא תענון

כל אימת שהיה רב' לוי יצחק מברדיצ'וב 

וקורא:  מגיע אל פסוק זה, היה מתייפח 

'רבונו של עולם, פעמים הרבה כל כך אתה   

עומד ומזהיר בתורתך שאסור לענות יתום 

והרי אף אנחנו יתומים אנחנו כפי שכתוב 

במגילץ איכה: 'יתומים היינו ואין אב'. והיכן 

רחמיך עלינו? ואיך אתה יכול להניח שבמשך 

אלפי שנים יהיו באים עלינו מכל עבר עינויים 

 קשים ואכזריים כל כך?!

רבי יעקב ברלין אביו של הנצי"ב זצ"ל, היה 

סוחר גדול. ביתו היה בית מרווח ובו רהיטים 

הדורים וכלי בית עתיקים, שהיה מביאם עמו 

ממסעיו בחוץ לארץ. ויהי היום, והמשרתת 

לא נזהרה ובנקותה את כלי הזכוכית, שברה 

שלא במתכוון מערכת כלי חרסינה יקרי ערך. 

הרימה בעלת הבית את קולה בקול זעקה, 

יעקב  רבי  נפנה  אותה.  וגידפה  בה  גערה 

לאשתו ואמר לה: 'אסור לך לצעוק עליה היא 

חשובה בדיוק כמוך' ! כעסה אשתו מאוד על 

בעלה ואמרה: 'אבל איך יתכן הדבר? הרי 

היא גרמה נזק רב נזק גדול מאד! אמר לה 

רשאית לתבוע  יעקב: 'את הנזק את  רבי 

את  אין  עליה,  קולך  להרים  אבל  מידה, 

 רשאית .

'אם כך, ענתה הרבנית, הרי אני הולכת עמה 

תכף ומיד אל הרב'! נטלה את צעיפה וציוותה 

 על המשרתת לבוא עמה.

מוכן  הקאפוטה  את  לבש  יעקב,  רבי  קם 

 ומזומן לבוא עמהם גם הוא.

אמרה לו אשתו: 'אתה במחילה מכבודך, יכול 

להישאר במקומך. אינני צריכה אותך אצל 

הרב, אני יודעת לטעון את טענותי בעצמי'!  

השיב לה רבי יעקב: 'אין אני הולך להיות 

הטוען למענך, יודע אני שאפשר ברוך השם 

לסמוך עלייך, ואין את זקוקה לטוען. אני 

הולך להיות הטוען לנערה המשרתת שהיא 

יתומה מסכנה, ענייה ונפחדת, ולא תדע מה 

 לומר ומה לטעון. 

ר' אביגדור אחיו של ה'דברי חיים' מצאנז 

זצוק"ל היה צדיק גדול. פעם נזדמן לעיירה 

לשבת ונתארח בבית גביר אחד. נהוג   היה 

באותם הימים, שלאורח חשוב, היו מגישים 

את קערת החמין, והוא היה מחלק לכל אחד 

את מנתו כאילו הוא בעל הבית.   הגישו לר' 

אביגדור את הקערה, ולאחר שטעם ממנה, 

המשיך לאוכלה עד תומה ולא חילק לאחרים 

כלום. תמהו כל המסובים וחשבו שיש כאן 

איזו הנהגה נסתרת הנשגבה מבינתם ולא 

ר'  כשפנה  הסעודה,  לאחר  מלה!  אמרו 

חדרו, שאלוהו מלויו לפשר  אל  אביגדור 

אביגדור ואמר  מעשהו המשונה, חייך ר' 

למקורביו: :לכם אני יכול לגלות את סיבת 

לי  התברר   , ן מהחמי כשטעמתי   . מעשי

שכנראה טעתה המשרתת ,ונתנה בחמין מעט 

מוטב   -נפט   בלבי,  אמרתי  שמן!  במקום 

מבטי  ואת  הנפט  טעם  את  י  אנ אסבול 

בעלי  יכעסו  ואל  של המסובים,  התמיהה 

 הבית על המשרתת היתומה! 

פעם אחת התארח רבי ישראל סלנטר זצוק"ל 

אצל אחד מתלמידיו בשבת. ותנאי התנה עם 

תלמידו, שלא יאריך בסעודה כמו   בכל שבת, 

שבת  ל  י ל דת  ו סע ן  מ ז את  קצר  י אלא 

בשעתיים. התלמיד הסכים, שכן עז היה רצונו 

לארח את רבו בביתו. ואכן, בליל שבת נערכה 

הסעודה בחיפזון. אחרי ברכת המזון, פנה 

המארח אל רבי ישראל סלנטר בשאלה: יסלח 

בהנהגת  אצלי  מצא  פגם  מה  אך  רבי,  לי 

שולחני, שהתנה עמי לקצר את משך הסעודה 

בשעתיים? במקום לענות לו תשובה, ביקש 

ממנו רבי ישראל, להזמין לחדר את המבשלת 

האלמנה. כשזו נכנסה, פנה אליה רבי ישראל 

ואמר לה: סלחי נא לי על שבגללי נאלצת 

להגיש את המנות במהירות שלא כמו תמיד. 

השיבה המבשלת:  כל הנוכחים  להפתעת 

'יבורך הרבי בכל הברכות, הלוואי והיה הרבי 

מתארח כאן בכל ליל שבת! ומשיכה המבשלת 

האלמנה במבוכה: 'תמיד נוהגים בבית זה, 

להאריך בסעודה עד שעת לילה   מאוחרת 

ואני שעייפה וממוטטת אני מעבודתי שבמשך 

כל ימי השבוע ובמיוחד ביום ששי,  מרוב 

תשישות, בקושי אני נושאת את רגליי לביתי 

שסיימנו  כיון  הערב,  אבל  עייפות.  מרוב 

במהירות את הסעודה, אוכל ללכת לביתי 

 מוקדם ולנוח! 

 והרגתי אתכם בחרב ,והיו נשיכם אלמנות 

אומר רש"י: והיו נשיכם אלמנות, ממשמע 

שנאמר: והרגתי אתכם איני יודע שנשיכם 

שיהיו   -אלמנות? אלא הרי זו קללה אחרת  

הנשים צרורות כאלמנות חיות, שלא יהיו 

אסורות  ותהיינה  בעליהן  למיתת  עדים 

 להנשא. עד כאן דברי רש"י.

חסיד אחד שהיה שוחט ובודק באודיסה, נסע 

בדרכם  הרפואה.  למעיינות  ואשתו  הוא 

התעכבו במלון אחד בכפר אחד וראו כי בעלת 

המלון היא אשה זקנה מאוד ובאותו מלון 

דרים בנה וכלתה, נכדיה וניניה ואף בנה כבר 

נראה כאיש הבא בימים, והיה הדבר לפלא 

שראתה  הזקנה,   . ואשתו החסיד  י  נ בעי

שהאורח הוא מן החסידים והיא גם הרגישה 

את השתאותו, התקרבה לשולחן האורח 

והאורחת ואמרה להם: 'רואה אני שאתם 

מתפלאים ממה שאתם רואים פה'. עמדה 

וסיפרה להם את קורותיה. וכך סיפרה להם: 

'בימי עולמי, נשארתי עגונה. הייתי אז כבת 

עשרים וחמש שנים. הבעל שם טוב זצוק"ל 

היה אז עדיין בחיים. החלטתי לנסוע אליו 

ולבקש ממנו שיושיעני מצרתי. בעמל רב עלה 

בידי להגיע עד אליו. סיפרתי לו שנשארתי 

עגונה ושבעלי אבד ואינני יודעת היכן הוא ויש 

לי ממנו ילד קטן. הניח הבעל שם טוב אז את 

ראשו על ידיו למספר דקות. אחר כך הרים 

ראשו ואמר לי בצער גדול: 'לא אוכל לעזור 

לך בתי, בעלך מת ואין שום עדים בדבר, 

ומוכרחה את להתעגן כל ימי חייך'. אבל, הוא 
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הוסיף ואמר לי: 'בתי, אם תבטיחי לי, כי 

תהיי אשה כשרה כל ימי חייך, אברך אותך, 

שתראי דורות ודורי דורות מבנך זה, וגם 

תהיי   עשירה ותתפרנסי ברווח'. אני הבטחתי 

שנים  וחמש  בת מאה  והנה עתה הנני  לו, 

 וצאצאי עד חמישה דורות דרים אצלי כאן!  

 אם כסף תלוה את עמי

איש אחד התאונן בפני הרב כי אנשים מרבים 

לבקר בביתו וגוזלים את זמנו ומנוחתו. אמר 

לו הרב, יש לי עצה בשבילך. אם עשירים הם 

המבקרים, תבקש מהם הלוואות גמ"ח, ואם 

עניים הם, הלוה להם אתה גמ"ח ואז לא 

יותר  אלה  את  ולא  אלה  את  לא  תראה, 

 בביתך! 

 אם כסף תלוה את עמי

פעם הלך רב אחד לקבץ נדבות למען דבר 

טוב. נכנס אל רופא העיירה וניסה להוציא 

רווק זקן  שהיה  נדבה, אבל הרופא  ממנו 

שעושרו גדול וקמצנותו עוד יותר גדולה, 

ואמר לו:  נפנה אליו הרב  לתת לו.  סירב 

'מכיון שאתה רופא, רצוני לשאלך שאלה 

שהחולה  אומרים,  חז"ל  הנה,  ברפואה. 

בקדחת חייב להיזהר מלאכול דגים, שאכילת 

דגים, מזיקה למחלת הקדחת. ושאלתי היא: 

השמים,  יראי  היהודים  ו  ואנחנ הואיל 

יינתן לנו לאכול  שבעולם הבא  מאמינים 

מבשרו של   הלוויתן, נשאלת השאלה, מה 

יעשה אדם שמת במחלת הקדחת. האם יהיה 

שם מן הלוויתן, או לא?  לאכול  מותר לו 

נתחייך הרופא לשמע שאלה רפואית זו. אך 

הרב השיב עליה בעצמו ואמר: לפי עניות 

דעתי. הפתרון לשאלה זו יהיה תלוי. והיה, 

אם מת החולה אבל לפני למותו, חילק הוא 

לאכול  יוכל  וודאי  לצדקה,  הונו  כל  את 

מהלויתן, שהרי לא הניח אחריו בעולם הזה 

רק קדחת! אבל אם הניח אחריו את כל הונו 

פה בעולם, יהיה אסור באכילת הלויתן, שהרי 

 נטל עמו לעולם הבא... קדחת! 

 לא תשימון עליו נשך

במסכת סוטה (ה.) אומרים התוספות (ד"ה 

'מלוי רביות מצינו באגדה שאינן חיים כל):  

לעולם הבא'. עד כאן דברי התוספות. והטעם 

הוא: משום דמרגלא בפומא דאינשי: המלווה 

והכסף שלו תופח! לפיכך    -בריבית, הוא ישן  

לתחיית  לקום  כשירצה  גם לעתיד לבוא, 

המתים, יאמרו לו: 'למה לך לקום?! השאר 

 לשכב, והכסף שלך ימשיך לתפוח'!

 רבי יהונתן אייבשיץ

 לא תשימון עליו נשך

אשת המהרש"ל הייתה צדיקת ולא דיברה רע 

שום אדם. פעם אחת עמדה עם בעלה  על 

אחד  את  וראו  ן  החלו יד  על  המהרש"ל 

השכנים, שהיה עשיר גדול שהיה מתפרנס 

מהלוואות בריבית, והשכן הזה היה עסוק 

בלנקות את מלבושיו ויוציא מהם אבק רב. 

אמר המהרש"ל לאשתו בבדיחות: 'ראי כי זה 

אבק ריבית'! אמרה לו אשתו: 'ודבריך, הם 

 אבק לשון הרע'! 

 והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני

'דברי חיים' מצאנז זצוק"ל היה אומר: -ה 

דבר מפליא הוא. כשיהודי צועק שהוא חולה 

אבל הוא לא נראה חולה, אין מאמינים לו. 

בו  מביטים  רעב,  שהוא  צועק  יהודי  אם 

בחשדנות ושוב אין מאמינים לו. אבל אם 

יבוא אותו יהודי ויצעק שהוא חוטא ושאין לו 

מספיק יראת שמים, אבל הוא לא נראה כמי 

שחוטא ואין לו יראת שמים, מיד יהיו הכול 

 מאמינים לו! 

 אחרי רבים להטות

שם  ל  ע ב ה ה  י ר א צחק  י י  ב ר ב שה  מע

ממיכלשטט זצוק"ל. שהיה מפורסם כבר 

 בילדותו בתור עילוי.

השמועה על דבר חכמתו ופיקחותו הגיעו גם 

לאוזני הדוכס, והלה הזמין את הילד לבקרו 

בארמונו. הארמון היה גדול והיו בו אולמות 

ענקיים ופרוזדורים ארוכים וחדרים רבים. 

הלך הילד יצחק אריה לבדו כשהוא רק בן 

תשע בערך והגיע לארמון ולא מצא אף אחד 

ממשרתיו ומשומריו הרבים של הדוכס כדי 

של  חדרו  מקום  ולברר על  לשאול  שיוכל 

הדוכס. הסתכל הנה והנה למטה ולמעלה 

וראה כי החלונות של החדרים כולם פתוחים 

ורק חלון של אחד החדרים היה סגור בווילון. 

הבין הילד כי וודאי בחדר זה מסתתר הדוכס. 

דפק יצחק אריה בדלת והדוכס בעצמו פתח 

את הדלת וברכו לשלום. הדוכס נכנס עמו 

בשיחה וסיפר לו, שסיבת העלמת אנשיו היא, 

כי חשש הדוכס שכל אחד מהם יהיה מלעיג 

לילד והיו מראים לו חדר אחר ואומרים שזה 

חדר הדוכס, ולכן צוה עליהם לבל יראו ובל 

ימצאו! אבל, שאל הדוכס את הילד, איך 

היית מוצא לבדך את חדרי לו היו השומרים 

מבלבלים  ו  הי והם  נראים  והמשרתים 

ומרמים אותך, זה היה אומר לך לשם וזה לך 

לפה? ענה לו הילד: 'הייתי מתבונן לאיזה חדר 

אף אחד אינו מפנה אותי ללכת ולשם הייתי 

הולך כי הרי הם רוצים כולם לבלבל אותי אז 

הייתי הולך אחרי הרוב אבל בצורה הפוכה'! 

אמר לו הדוכס: 'אומנם כך כתוב בתורת 

משה: 'אחרי רבים להטות'. אבל אמור נא לי, 

אם כן מדוע אינך מפלס לך דרך זו בחייך? 

הלא בוודאי יודע אתה, כי היהודים המה 

המועטים והנוצרים הרבים, ובכן מדוע אתה 

יהודי? הילד הביט היישר אל עיני  נשאר 

הדוכס ואמר לו: 'אדוני הדוכס, עתה הרי אני 

של הוד  שחדר זה הוא החדר  יודע בבירו 

מעלתו, ואם יבואו עכשיו אפילו כל משרתי 

הארמון וכולם יאמרו לי אחרת, לא אאמין 

ולא אשמע להם אפילו שהם הרוב, כי הכלל 

של 'אחרי רבים להטות' נאמר רק בדברים 

המוטלים בספק, אבל בדברים שנתבררה לנו 

אמיתותם אין בכוח הרוב לשנות את האמת 

הברורה. לדידי ברור הדבר כי דת אבותי היא 

האמיתית, ואין שייך בענין זה הכלל של: 

 'אחרי רבים להטות'.

 מדבר שקר תרחק

בפרק ב' דכתובות (טז): 'כיצד מרקדין לפני 

הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, 

ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו 

להן בית שמאי לבית הלל, והרי התורה אמרה 

שקר תרחק?! אמרו להם בית הלל  מדבר 

לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן 

השוק, ישבחנו בעיניו או יגנהו בעיניו? הוי 

אומר ישבחנו בעיניו! מכאן אמרו   חכמים, 

עם  מעורבת  אדם  של  דעתו  תהא  לעולם 

הבריות. ופירש רש"י, לעשות לאיש ואיש 

 כרצונו עד כאן דברי רש"י.

ונראה לבאר, דאף בית שמאי סבירה להו 

זה  שאין  לפי  שקר  איסור  בכלל  זה  דאין 

מה  את  משבח  כשהוא  עמיתו  את  משקר 

שקנה, כי כל מה שעמיתו רוצה לשמוע את 

השקר אין זה בגדר איסור שקר. ויש בזה רק 

משום מדבר שקר 'תרחק' כי האדם צריך 

בכלל להתרחק מן השקר אף זה בכלל שהרי 

הדברים בעצם אינם נכונים. וזהו המשך 

המאמר הרי שקנה מקח מהשוק   ישבחנו 

בעינו והוא כיון שאף הוא רוצה בכך ולכן אין 

המשך  לבאר  נראה  וכך  שקר  משום  בזה 

המאמר שאמרו על זה: מכאן אמרו חכמים: 

עם  אדם מעורבת  של  דעתו  'לעולם תהא 

הבריות' ופרש"י: 'לעשות לאיש ואיש כרצונו. 

ואמנם זאת למדנו מכאן, דהטעם שאין זה 

נקרא שקר הוא, לפי שתמיד השקר הוא כלפי 

חברו. ואם חברו רצונו בכך, אין זה נקרא 

 שקר.

 אהל יהושע   
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