
'ואהבת לרעך כמוך'
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

   ראובן פגע  בשמעון  ושפך את דמו ושמעון לא ענהו וכששאלו את 
שמעון מדוע לא השיב מלחמה לראובן. ויען להם שמעון מה אשיב  

לשוטה שכמוהו האם אני יוריד את כבודי להשיב לו.

הנה שמעון עשה מעשה הגון שלא השיב לראובן כגמולו ולא נקם בו 
אבל יש לו חטא בסיבת הדבר שלא ענהו והתורה אמרה לא תיקום 

ולא תיטור את בני עמיך ומדוע אתה לא נוקם לא בגלל כבודך ובגלל 
שהפוגע בך שוטה אלא אדרבה אתה לא נוקם ממנו בגלל ש'ואהבת 

לרעך כמוך' שאתה אוהב את ראובן כמו שאתה אוהב את עצמך. 

ואמרו בירושלמי )נדרים פ"ט ה"ד(  לא תקם ולא תטר - כיצד לא תקם 
ולא תטור, משל לאדם שהיה מחתך בשר ומחת סכינא לידו השניה, 

האם יחזור וימחא לידיה, וה"נ כן ע"כ.

ומפרש בתורה תמימה כלומר דמפרש עד היכן ירחיק האדם עצמו 
ממדת נקימה ונטירה, ונותן משל לאדם שעשה מלאכה בסכין וירד 

הסכין לתוך ידו וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השניה על 
שחתכה הראשונה כן הדבר הזה שיחשב האדם אותו ואת חבירו לגוף 

אחד וממילא לא יעלה לו על הדעת לנקום נקמתו ממנו כמו מגוף עצמו 
עכ"ל. והשאלה אך עושים את זה לאהוב את הזולת כמונו.

הנה במסכת שבת )דף פח עמוד ב(  איתא תנו רבנן עלובין ואינן עולבין, 
שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין - עליהן 

הכתוב אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו.

החפץ חיים בספרו שמירת הלשון )שער התבונה פ"ח ד"ה כתב( הביא 
שהמפרשים כתבו שיש בברייתא זו שלש מדרגות א. עלובים ואינן 

עולבים והיינו שאינו עולב את חבירו כשחבירו מחרפו אבל יכול להיות 
שישיב לדברי חבירו ב. שומעים חרפתם ואינם משיבים והיינו שהוא 

מעמיד את עצמו שלא להשיב כדי שלא יתבזה יותר על ידי זה מחבירו 
אך לבו מר עליו ממה ששותק ג. עושים מאהבה ושמחים ביסורים הוא 

מי שאינו משיב מצד אהבתו להקב"ה ומקבל יסורים אלו בשמחה.

ועתה מובן כשאדם שם ה' מבטחו ויודע כי עלבונו שבא לו מראובן הוא 
בעצם מהקב"ה שבא לכפר עוונו כמו שראינו ששמעי בן גירא קילל את 
דוד קללה נמרצת. לא נתן להם לפגוע בו ואמר להם כי ה' אמר לו קלל.

כן כל פגיעה שאדם מקבל מהזולת ידע  כי מה' יצא הדבר וכי חברו הוא 
השליח המסכן שעשה שליחות ה' וכי מהו אשם. לא יקום ולא יטור 

ממנו אלא אדרבה יאהב אותו כי זיכהו להיות אוהבו של הקב"ה כבו 
השמש בגבורתו.

וכן אמרו על הפסוק תולה ארץ על בלי מה אין העולם מתקיים אלא על 
מי שבולם פיו בשעת מריבה.

ואם כן אך לא יוהב את הפוגע בו אהבה עזה כי בעצם מצילו ומקיים 
את העולם. 

שבת שלום! 

לראות את מעלות השני - הכלל הראשון בתורה
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש:  לרפואת: טל בת מעיין מלכה הי"ו. 
 ולהצלחת: שלום קלימיאן ומשפחתו הי"ו 

בכל העניינים.
  וכן להצלחת: ציון בן אסתר הי"ו
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אני  כמוך  לרעך  "ואהבת  כל,  בפי  והשגור  הנודע  הציווי  את  בתחילה  אנו  מוצאים  בפרשתנו 
י"ח(, ובפשטות ביאור הציווי הוא, לאהוב את השני באותה מידה בה אתה אוהב  )י"ט,  ה'" 
ליישום,  ובכלל  להבנה  מאוד  קשה  דבר  הוא  התורה  ציווי  וזהו  בהנחה  אומנם  עצמך...  את 
עצמו? את  אוהב  הוא  בה  מידה  באותה  בדיוק  חברו  את  לאהוב  אדם  לצוות  יתכן  כיצד 

התורה  ציווי  להבנת  צהר  אנו  מוצאים  התורה,  על  בפירושו  הרמב"ן  ובדברי 
האדם  לב  יקבל  לא  כי  הפלגה,   - כמוך  לרעך  ואהבת  "וטעם  הטהורה,  לשונו  וזה  הקדושה, 
לחיי  קודמין  חייך  ולמד  עקיבא  רבי  בא  שכבר  ועוד  נפשו,  את  כאהבתו  חבירו  את  שיאהוב 
תצווה  שאכן  יתכן  שלא  בתחילה  ששאלנו  כמו  הרמב"ן,  וכוונת  א(",  סב  )ב"מ  חבירך 
קודמים  אדם  שחיי  מצאנו  כבר  שהרי  וביותר  עצמך,  אהבת  כמו  חברך  את  לאהוב  התורה 
מבאר  כן  ועל  העדיפויות.  סדרי  שורת  באותה  עומדים  שאינם  בוודאי  כן  ואם  חבירו,  לחיי 
הרמב"ן, "אלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל ענין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב. וכו'. 

ולבאר את דבריו על בוריים נביא את הסברו של הרש"ר הירש שהלך בדרך ביאור הרמב"ן, 
וביאר שבציווי התורה לא נאמר כאן: ואהבת "את רעך" - כלשון הכתוב בכל מקום )להוציא 
באהבת  כאן  מדובר  היה  התורה  כותבת  הייתה  כך  ואילו  שלנו(;  לפסוק  המקביל  לד,  פסוק 
אישיותו של האחר; והיה חובה עלינו להשוות אהבה זו לאהבת עצמנו; ואין להעלות על הדעת 
קיום דרישה כעין זו.  שהרי קירבה בין הנפשות, המצויה רק בין אנשים מעטים. וכמו שדוד 
מצא לו ריע כיונתן; ועל אהבתם הוא אומר: "ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונתן 
כנפשו" )שמואל א' יח, א(. אולם נאמר כאן: "ואהבת לרעך כמוך"; ו- "לרעך" איננו אישיותו 
משל השני, אלא כל התנאים הקובעים את מעמד חייו - לטוב או למוטב. לאלה נכוון את אהב

ונתעצב  וטובתו, כדרך שאנחנו דורשים את טובת עצמנו; נשמח באושרו  נדרוש שלומו  תנו; 
בצערו, כאילו אירעו הדברים לנו; בשמחה נתרום לשלומו - כאילו היה מדובר בשלומנו; נרחיק 
מעליו צער, כאילו נשקפה סכנה לנו )השווה פי' בראשית נ, יז(. זו דרישה, שנוכל לקיים אותה 
ביחס לכל אדם - אפילו אין כל קירבת נפש בינו לביננו. ועל כן מסיימת התורה את הציווי ב"אני 
ה'", שזהו ציווי ה' לאהוב את השני ללא שום שיקולים ולדאוג לו משל היה זה הוא בעצמו.
חבי את  לדון  או  ברירות  שתי  לפניו  עומדים  שכאשר  מוטל  האדם  על  מידה  מבאותה 

היה  אילו  אחרים  שיחשבו  רוצה  היה  מה  לחשוב  לו  יש  חובה,  לכף  לדונו  או  זכות  לכף  רו 
שאנשים  כמו  הרע  בצד  ולא  הטוב  בצד  שיתבוננו  רוצה  שהיה  וכמו  מקרה,  באותו  הוא 
נוטים להסתכל, כך עליו לראות בחברו את המעלות הטובות ולדונו לכף זכות, וכמו שמביא 
רבינו בחיי בספרו חובות הלבבות )שער ו - שער הכניעה פרק ו(, סיפור על חסיד אחד שהלך 
זו  נבילה  מסרחת  כמה  אמרו  ומייד  כלב,  של  מסרחת  בנבלה  ונתקלו  ברחוב  תלמידיו  עם 
נבילה  אותה  שיני  יפות  כמה  כנגדם,  הרב  להם  אמר  בגנותה,  ודיברו  למרחוק,  נודף  וריחה 
ולבנות הן, והתלמידים ששמעו כן, הבינו מייד כוונת רבם, שנתן להם מוסר בעקיפין, משום 
אומר  כך  ואם  החסרונות,  את  ולא  נבילה  באותה  שיש  המעלות  את  לראות  להם  שהיה 
לשבח  טוב  שהוא  וכיון  חי,  באדם  כ"ש  מת,  כלב  בגנות  לספר  גנאי  שהוא  "כיון  בחיי  רבינו 
נבלת כלב בלובן שניה, כ"ש שהוא חובה לפי זה לשבח אדם משכיל ומבין". משום שכשאדם 
ויהפוך להרגל לדבר אף על בני  מרגיל את עצמו למצוא את החסרונות בכל דבר כך ישוב לו 
אדם כן, ועל כן בכל דבר יש לו למצוא את המעלות הטובות, וכך יהפוך אצלו לדבר שבטבע.

המפורסמים  דבריו  את  אנו  מוצאים  השני,  את  לאהוב  התורה  ציווי  חשיבות  את  להבין 
שם,  ספרא  יח,  יט,  )ויקרא  בתורה"  גדול  כלל  זה   – ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  עקיבא:  רבי  של  
מכל  זו  במצווה  דווקא  עקיבא  רבי  בחר  מדוע  להבין  עלינו  ושומה  ד(.  ט,  נדרים  ירושלמי 
אינה  שבת  מצוות  וכי  בתורה".  גדול  כלל  "זה  אמר:  עליה  שרק  עד  שבתורה  המצוות  שאר 
חשובה ממנה? והאם מצוות טלית ותפילין אינן חשובות כמותה? מהו הכלל הגדול המקופל 
במצוות ואהבת לרעך כמוך, שמתוך כל המצוות בחרה רבי עקיבא ואמר עליה שהיא כלל גדול 
בתורה? ועוד יש להבין מהי התוספת של רבי עקיבא "כלל גדול", וכי אם היה הוא כלל קטן, 
ְכַּבֲחמּוָרה". ַקָלּה  ְבִּמְצָוה  ָזִהיר  "ֶוֱהֵוי  )ב,א(  באבות  רבותינו  אמרו  כבר  והרי  חשוב?  היה  לא 

והביאור הוא שביאור המילה "גדול" הוא כעין מה שמצאנו שתרומה לכהן נקראת "תרומה 
גדולה", ולכאורה מדוע נקרא שמה תרומה גדולה והלא מהתורה יוצאים ידי חובה בכל שהוא, 
ומצוות מעשר היא יותר גדולה שהרי היא עשירית מהיבול. אלא שהביאור כמו שפירש רש"י 
רש"י )ברכות דף מז עמוד א(, שגדולה הכוונה התרומה "הראשונה", ואם כן עתה נבין את דברי 
רבי עקיבא שואהבת לרעך כמוך זה הכלל "הראשון" בתורה הוא קודם להכל, משום שאם אדם 
יבין ש"אני ה'" הוא ידע לשמור את התורה כולה ובפרט לקיים לאהוב את חבירו, וכמו שמבאר 
שם הרש"ר הירש, בזה"ל, "אדם שלם מבחינה רוחנית ומוסרית, לא יבדיל בין שלום רעהו לבין 
גם המביאה לדרוש את  כי הסיבה המביאה אותו לדרוש את שלום עצמו, היא  שלום עצמו. 
שלום רעהו. כי גם אהבתו את עצמו איננה אלא הכרת חובה, הוא רואה בעצמו רק את יציר 
כפיו של השם, והשם הפקיד את צלמו בידיו ועליו להביא אותו לאותה שלמות גופנית, רוחנית 
ומוסרית שהשם הועיד לו כרצונו. למען אותה שלמות השם הביאו לחיי חלדו ונתן לו הוראות 
כפיו  יציר  בו את  רעהו, הוא אוהב  ומתוך אותה הכרת חובה הוא אוהב את שלום  בתורתו. 
של השם, שנברא כמוהו בצלם אלוקים, ובאהבתו לבריות הוא מבטא את אהבתו למקום".
וב בין אדם לחבירו.  ובפרט שמצוות רבות הן  כן הסיבה שזה הכלל הגדול בתורה,  מזהו אם 
הדין. משורת  ולפנים  הרחמים  במידת  עמנו  שיתנהגו  ה',  אני  לברכה  נזכה  זו  מצווה  זכות 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



יח( יט,  פרק  )ויקרא     ה'  ֲאִני  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ַעֶּמָך  ְּבֵני  ֶאת  ִתֹּטר  ְולֹא  ִתֹּקם  לֹא 

- אמר לו השאילני מגלך. אמר לו לאו. למחר אמר  איזהו נקימה ואיזהו נטירה| לא תקום 
לו השאילני קרדומך. אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני, זו היא נקימה. ואיזו היא 
נטירה, אמר לו השאילני קרדומך. אמר לו לאו. למחר אמר לו השאילני מגלך. אמר לו הא לך 
ואיני כמותך, שלא השאלתני. זו היא נטירה, שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם:)רש"י(. 
הרשב"ם  פירש  וכן  במחשבה.  תטור,  ולא  במעשה.  תקום,  לא  חזקוני  החזקוני  וביאר 
מידותיך: על  עבור  אלא  בלבבך,  אפילו   - תטור  ולא  רעה:  תחת  רעה  לו  לגמול   - תקום  לא 

תקום.  לא  שנאמר:  תעשה,  בלא  עובר  מחבירו  הנוקם  ח(,  ז,  )דעות  הרמב"ם  כתב 
מעביר  להיות  לאדם  לו  ראוי  מאד,אלא  עד  היא  רעה  דעה  עליו,  לוקה  שאינו  ואע"פ 
לנ כדי  ואינן  והבאי,  הבל  דברי  המבינים  אצל  שהכל  העולם  דברי  כל  על  מדותיו  מעל 

וכן  גמלו,  כאשר  לו  יגמול  ולא  שלם  בלב  יתן  לשאול  לו  כשיבוא  אלא  וכו'  עליהם.  קום 
וגו'. ואחלצה  רע  שולמי  גמלתי  אם  הטובות  בדעותיו  דוד  אמר  וכן  באלו.  כיוצא  כל 

וכו'  עמיך  בני  את  תטור  ולא  שנאמר:  תעשה,  בלא  עובר  מישראל  לאחד  הנוטר  כל  וכן 
לנ יבא  שמא  וזוכרו  הדבר  את  נוטר  שהוא  זמן  שכל  יטרנו,  ולא  מלבו  הדבר  ימחה  אלא  מ, 

היא  וזו  כלל.  יזכרנו  ולא  מלבו  העון  שימחה  עד  הנטירה  על  תורה  הקפידה  לפיכך  קום 
זה. עם  זה  אדם  בני  של  ומתנם  ומשאם  הארץ,  יישוב  בה  שיתקיים  שאפשר  הנכונה  הדעה 

בנפ ידע  אדם,  יכאיבהו  או  "כשיצערהו  רמא(  )מצוה  החינוך  כתב  להנצל|   מעצה 
ממנו,  לנקום  מחשבותיו  ישית  ולא  בכך,  עליו  גזר  יתברך  והשם  גרמו,  עוונותיו  כי  שו 
'הני השלום  עליו  דוד  שאמר  וכמו  המסבב,  הוא  העוון  כי  רעתו,  סיבת  אינו  הוא  מכי 
גרא. בן  בשמעי  ולא  בחטאו  הענין  תלה  יא(,  טז,  ב'  )שמואל  ה''  לו  אמר  כי  ויקלל,  לו  חו 

בצער  ולא  שבממון.  בדבר  דוקא  נאמר  תקום  לא  איסור  אם  הראשונים  נחלקו  הגוף|   צער 
את  שציער  כל  "אבל  אסורה,  שבממון  ענינים  בכל  ונטירה  נקימה  המאירי  דעת  הגוף: 
לו  כראוי  מפייסו  האחר  אם  קלון,  של  צד  באיזה  הן  בקללה  הן  בהכאה  הן  בגופו  חבירו 
ואם  פשעיו,  כל  על  לו  מעבירין  מדותיו  על  המעביר  שכל  ומנפש  מלב  למחול  ראוי  הוא  אף 
)שע"ת  בשע"ת  יונה  רבינו  וכ"כ  מקום  בה  שרואה  כל  בנקימה  לו  מותר  מפייסו  אינו  הלה 
וד ובוז  גאוה  דברי  על  אבל  שבממון,  דבר  על  הנטירה  אזהרת  כי  רז"ל  "ואמרו  לח(,  מש"ג 

וסמ"ק  יא-יב(  )ל"ת  והסמ"ג  )קנז(  היראים  וכ"ד  לבו.  על  הדברים  לשום  מותר  רעה  רישת 
ז[. שפח,  חו"מ  רמ"א  בממון.]ועיי'  רק  הוא  תטור  ולא  תקום  לא  דאיסור  )קל-קלא( 

תטור",  ולא  תקום  "לא  על  עובר  הגוף  בצער  שאפילו  סובר  )רמא(  החינוך  אך 
וכך  הגוף.  לצער  ממון  בין  בזה  חילק  שלא  פ"ז(  )דעות  ברמב"ם  משמע  וכן 
)פתי והח"ח  שהכאיבו",  כמו  יכאיבהו  "או  שכ'  )שד(  בסה"מ  מלשונו  ממדויק 
לחומרא. דאורייתא  דספק  משום  לחומרא  פסק  ובבמ"ח(  ח-ט,  באמ"ח  לאוין  חה 

נקמה המותרת| כתבו הפוסקים שאם מטרת הנוקם לחנך וללמד איך אחרים מרגישים במצבים 
אלו, אין לה שם נקמה והיא מותרת. וכגון אדם שלא לוקח ברכבו אחרים, כולל שכניו ומיודעיו, 
הן בימות החמה והן בימות הגשמים. ואירע שהתקלקל רכבו, יש להתיר לשכניו להתעלם ממנו, 
מאם המטרה ללמדו מוסר ודעת, מה אחרים מרגישים במצב זה, ועל ידי כך יתרכך לבו לסייע לזו
לתו.) שו"ת לב אברהם וינפלד, קכט, אשל אברהם מהדו"ת סימן קנו, תשובות מהרש"ג ח"ב נג(.

תלמיד חכם| כתב הרמב"ם )פ"ז מהלכות ת"ת הי"ג( אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו 
אינו שבח לתלמיד חכם להנהיג עצמו בדבר זה, וכו'  במה דברים אמורים כשבזהו או חרפהו 
בסתר אבל תלמיד חכם שבזהו או חרפו אדם בפרהסיא אסור לו למחול על כבודו ואם מחל נענש, 
שזה בזיון תורה אלא נוקם ונוטר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. ע"כ.] ומקורו 
מיומא כג. ועי' רש"י ובמהרש"א מי הנוקם, וכן נפסק בשו"ע יו"ד סימן רמג, וביאר בשו"ת 
הרשב"א ח"א סימן פד, דהמוותר לא על כבוד עצמו וחוקיו הוא מוותר, אלא על כבוד התורה.. 
ויש אומרים דהיינו דווקא שחטאו לו במילי דשמיא, וכגון שפגעו בו לאחר שהוכיחם וכד', 
)ריטב"א שם ומאירי  במגילה, וע' ביערות דבש ח"א דרוש טו דהשווהו לנחש משום שנחש אין 
לו הנאה מהאוכל דהכל אצלו טעם עפר, כך הת"ח ינקום בלי נגיעה אישית, אלא לכבוד קונו[.

מעשה רב| העיד הג"ר יצחק בלאזר זצ"ל במאמר 'נתיבות אור' על תולדות חייו ומשנתו של רבו 
הגדול מרן הגר"י סלנטר זצ"ל )נדפס בסו"ס אור ישראל(: ועוד ביותר היה דרכו בקודש, אם 
אחד חטא כנגדו, שגמל לו איזה רעה או ציער אותו, היה משתדל תיכף ומיד לחפש מקום, אולי 
יוכל לעשות לו איזה טובה ולגמול איתו חסד, לשלם לו טובה תחת רעה. והיה אומר שהוא מ"ע 
מן התורה של הידבק במידותיו וכמו שאמרו חז"ל בסוטה, )יד.( אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי 
אפשר כו', אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה, ע"ש. והנה כאשר נתבונן בדרכי מידותיו ית"ש, 
הנה כשאדם עובר עבירה, גם בזו הרגע שממרה רצון ה' ית"ש, הקב"ה מיטיב עימו ומשפיע לו 
חיים, כי לולא השפעתו א"א להתקיים אפילו רגע אחת, וכן צריך האדם להתנהג במידה זו לנגד 
מי שמקניטו ומיצר לו. ואדמו"ר זצוק"ל התנהג במידה זו למעשה, ילמדו ישרים דרכו. עכ"ד.

שו"ת מענייני תלמוד תורה

שאלה: למדתי מסכת כל דף כמה פעמים האם אוכל 
לעשות כמה 

פעמים סיום מסכת?
תשובה: אם הוא סמוך לסיום הראשון ועדיין באותה 

סעודה אפשר אבל לאחר מכן אי אפשר.
סי'  באב"ד(  )הרב  החיים  יד  אוצר  בספר  עיין  ביאורים: 
תקסט' אם באו אח"כ עוד אנשים יכול לחזור על הסיום 
קצר  בזמן  רק  הדבר  מועיל  ולענ"ד  לסיום  להם  ויחשב 
ובסעודה הסמוכה אבל לא לאחר זמן רב מהסיום הראשון.

שאלה: האם מותר לקרא בלילה בכל ימות השבוע תנ"ך 
או שיר השירים או נשמת כל חי או פרק שירה או קריאת 
בזה? האיסור  טעם  ומה  תרגום.  ואחד  מקרא  שניים 

בקק גם  הוא  בלילה  מקרא  קריאת  איסור   : התשוב
מותר  כיפור  וליל  יו"ט  וליל  שבת  בליל  נ"ך.  ריאת 
ובמו בזה.  להיזהר  נכון  חודש  ראש  ובליל  תנ"ך.  קלקרא 

צאי שבת המיקל יש לו על מי לסמוך. וקריאת תהילים 
לצו הלילה  חצות  ולפני  להקל  יש  הלילה  חצות  קלאחר 
וק תנ"ך.  כפסוקי  דינו  השירים  שיר  מותר.  חולה  קרך 

פרק  וקריאת  הלילה.  כל  מותר  פירוש  עם  תנ"ך  ריאת 
שירה ואמירת נשמת כל חי מותרים כל הלילה. וקריאת 
מליל שבת.  חוץ  בלילה  תרגום אסור  ואחד  שנים מקרא 
בביאורים. עיין  בלילה  תנ"ך  למקרא  האיסור  וטעמי 

מרבינו  הוא  בלילה  מקרא  פסוקי  לקריאת  האיסור  טעם  ביאורים: 
ואתחנן דף לה' שאין ראוי לקרא מקרא בלי מהאר"י בשער המצוות 

לה כיון שהמקרא מעולם העשיה והלילה גם מעולם העשיה ועל ידי 
מכין  שישי  שיום  כיון  שישי  מליל  חוץ  דינים  מתעוררים  הקריאה 
פי הפשט כתב הרד"ל  ועוד טעם על  בו.  לשבת והרחמים מתעוררים 
רשאי  אתה  אי  שבכתב  שדברים  כיון  י'  אות  פמ"ו  דר"א  פרקי  על 
תמיד  שלא  בלילה  לקרותם  אין  מקרא  פסוקי  לכן  פה  בעל  לאומרם 
ולגבי  ביום.  רק  שזמנם  תקנו  לכן  פה  בעל  לקוראם  ויכול  מצוי  הנר 
מותרת  רלח'  סי'  ח"א  היפ"ל  לדעת  בזה  נחלקו  נ"ך  פסוקי  קריאת 
שהאיסור רק בפסוקי מקרא. ולהלכה כדעת שו"ת יבי"א בח"ו סי' ל' 
ועוד רבים שהאיסור גם בפסוקי נ"ך, אלא שבליל שבת וליל יו"ט וליל 
ובליל ראש  כיון שיש התעוררות רחמים.  כיפור מותר בפסוקי תנ"ך 
לו על מי לסמוך. יש  נכון להיזהר בזה. ובמוצאי שבת המיקל  חודש 
הלי חצות  לאחר  תהילים  קריאת  מולגבי 
הלילה. כל  מותר  יו"ט  וליל  שבת  ובליל  להקל,  יש  לה 

וקריאת תהילים לפני חצות לצורך חולה או צרה אחרת מבואר בשו"ת 
יבי"א ח"י סי' נה' על רב פעלים ח"ב אות א' שיש להקל בזה ובפרט 
תנ"ך  כפסוקי  דינו  השירים  שיר  ולגבי  הרבים.  לצורך  זה  אם  להקל 
ואסור כל הלילה. ולגבי קריאת פסוקי תנ"ך עם פירוש רש"י וכדומה 
מותר כל הלילה שזה לימוד ולא קריאה. ומי שאינו יודע ללמוד אלא 
רק פסוקי מקרא כתבו החיד"א בפתח עינים והבא"ח שנה א' פקודי 
סעי' ז' ושו"ת יבי"א ח"ו סי' ל' שמותר לקרא פסוקי מקרא או תהילים. 
שהיא ברייתא קדמונית שנמצאת בילקוט שממ  ולגבי פרק שירה

עוני פשוט שזה לימוד ואין איסור בזה. ולגבי אמירת נשמת כל 
חי מותר גם בלילה שזו תפילה ולא לימוד. ולגבי קריאת שנים 
מקרא ואחד תרגום אסור בכל לילה חוץ מליל שבת שיש להקל.



מחלה מסתורית של ליל שבת

בני הבית כבר שרו יחדיו את הפזמונים 
"שלום עליכם" ו"אשת חיל". להבות היין 

השתקפו היטב ביין האגרמני שבגביע. כולם 
השתתקו והתקרבו אל שולחן השבת כדי 

מלשמוע את הקידוש. האב לקח נשימה ארו
כה ו... נרדם בכסאו!

"טאטע! טאטע! אבא! אבא!" קראו כל בני 
ובנות המשפחה. אין תגובה. מישהו ניסה 

לעורר אותו באמצעות טלטלה עזה בכתפו 
אך ללא הועיל. "תתעורר, תתעורר!"

 הילדים צעקו כאחוזי תזזית. המבוגרים 
החליטו שהוא כנראה התעלף והחלו לדאוג 
ומישהו רץ לקרוא לרופא. הלה הגיע אך לא 

הצליח לעוררו משנתו העמוקה או להבין 
מה קרה לו. הוא הציע להניח לו לישון עד 

שיתעורר מעצמו. מישהו אחר יצטרך לומר 
קידוש.

ראש המשפחה, טוחן במקצועו, לא התעורר 
עד הבוקר. הוא היה נדהם ונבוך לשמוע מה 

אירע. אך בליל שישי הבא זה קרה שוב. ושוב. 
ו...

"אוי, לא! לא שוב!" קרא הטוחן ברוב תסכול. 
הוא קם מן הכיסא שבו הוא נרדם על שולחן 

השבת ומתח את איבריו. "מה קורה כאן? שום 
דבר לא עוזר! אני לא יכול להמשיך ככה. מחר 

אני הולך לרבי!".

ביום הבא הוא הלך לזיכלין, אל הרב שלו 
רבי שמואל אבא, וסיפר לו את הסיפור כולו. 

בדמעות הוא התחנן בפניו לרפאו מן הצרה 
המוזרה הזאת.

"נראה לי", כך אמר הרבי, "שבאופן כלשהו 
חיללת את השבת, ולכן מן השמיים מונעים 

ממך לקדם את פניה ולקדש אותה".

החסיד התרגז אף יותר. "אני לא מבין. אני 
כל כך נזהר בהלכות השבת. אני? חיללתי את 

השבת? אני אפילו לא יכול לדמיין לעצמי איך 
זה היה יכול לקרות".

שבור לב שב היהודי לביתו. כאשר הוא סיפר 
למשפחתו את כל מה שהרבי אמר הם נדהמו. 
כולם ידעו היטב כמה הוא מקפיד על שמירת 

השבת.

אבל אז אמר אחד מבניו הבוגרים: "אבא, 
אני חייב לומר לך שדבריו של הרבי צודקים. 

באחד מלילות השבת, כשנשארתי ער עד לשעה 
מאוחרת, ראיתי אותך קם באמצע הלילה. 

היה ברור שאתה עדיין חצי ישן.

ראיתי אותך מדליק נר כדי להאיר את הדרך 
משום שרצית לקחת לעצמך כוס מים, וכיבית 
את הנר כשסיימת. בבוקר המחרת כשראיתי 

שאתה לא זוכר דבר ממאורעות הלילה החולף, 
החלטתי שלא לבייש אותך ולספר על הנעשה. 
אך כעת, כשהרבי עצמו אמר זאת, אני רואה 

חובה לעצמי לספר לך".

האיש מיד שם פעמיו בשנית לעיר זיכלין. הוא 
סיפר לרבי את מה שסיפר לו בנו והרבי הגיב, 

"אכן כך: זה מקור הבעיה. כיצד יכול יהודי 
להרשות לעצמו לשכוח את קדושת השבת, 

מותהיינה הנסיבות אשר תהיינה? ישנן שתי חו
בות עיקריות כלפי השבת – לזכור אותה )שמות 

כ, ח( ולשמור אותה )דברים ה, יב(. אלוקים 
אמר את שתיהן בנשימה אחת, כך אומרים לנו 

חז"ל. "זכור" היא חובה שמתבצעת דרך דיבור, 
על ידי הבעת קדושת השבת במלות הקידוש, 

ו"שמור" היא בעבור השכל והלב, על מנת 
שיהיו מודעים בכל עת לקדושת השבת במהלך 
היום כולו, כדי שלא לחללה. אבל אתה נכשלת 

"לשמור" את השבת, ובכך איבדת את הזכות 

"לזכור" אותה".

"אנא רבי", התייפח האיש, "אמור לי כיצד אוכל 
לכפר על חטאי? תן לי תרופה, הצילני מצרה 

בלתי נסבלת זו!"

"אין שום דבר שביכולתי לעשות בשבילך. 
מה"תרופה" היחידה בעבורך היא אם תעבור ני

סיון בשמירת השבת ותעמוד בו בהצלחה. רק אז 
תתפייס השבת ותסלח על העלבון שעלבת בה".

מלים אחרונות אלו גרמו לחסיד להרגיש קצת 
טוב יותר. הוא נתן אמון ברבי והחליט לעמוד 

במבחן ויהי מה.

זמן קצר לאחר מכן קרא לו הפריץ שממנו חכר 
את טחנתו בתמורה לשכר שנתי ולאחוז מסוים 

מהכנסתו. הלה אמר לו שהוא מתכנן להגדיל 
בהרבה את יכולת הייצור של טחנת הקמח וכי 
מעל מנת להחזיר לעצמו את סכומי הכסף הגדו

לים שייאלץ להשקיע, הוא יהיה מוכרח להפעיל 
את הטחנה גם בשבת, החל מעכשיו.

"לא אוכל לעשות זאת", אמר הטוחן בנימה 
החלטית. "אני עובד שישה ימים בלבד, אף פעם 

לא בשבת".

"נו, באמת", אמר האציל, "אני מכיר אתכם 
היהודים. אתם יודעים לשנות ממנהגכם אם 

אתם רוצים. שמעתי שרב יכול לכתוב לך 
איזה היתר שבזכותו אתה לא תצטרך לעבוד 

בשבת, אבל הטחנה תישאר פתוחה וכך 
הכנסותיי יגדלו".

"מעודי לא הקלתי בשמירת השבת וגם הפעם 
לא אעשה כך", הכריז הטוחן בתוקף.

מהאציל הרים את קולו. "כסיל עיקש! חוד
שיים ימים יארכו השיפוצים, ועד אז עליך 
לשנות את דעתך העיקשת. אם לא תתחיל 
להפעיל את הטחנה מיד בתום השיפוצים, 

אשליך אותה מן הטחנה".

הפריץ מימש את איומו וגירש את הטוחן מן 
הטחנה. מאחר שאיבד את הכנסתו, לטוחן 

ולמשפחתו הגיעו זמנים קשים. היה להם 
קשה לספק לילדיהם אפילו מזון בסיסי. כמו 

כן, הוא עדיין היה נגוע ב"מחלת השבת", 
אבל החסיד היה נחוש בדעתו שלא להיכשל 

שוב בשמירת השבת.

מבינתיים, האציל השלים את השיפוצים ומי
נה מנהל חדש לטחנה, כזה שהיה מוכן לעבוד 
במשך כל ימי השבוע. אך אז תקלות מוזרות 
התרחשו. תאונות מפתיעות גרמו לה לצבור 

הפסדים גדולים.

האציל נאלץ להודות בפני עצמו שמן הסתם 
בעיותיו קשורות בעובדה שהוא הרס את 

פרנסתו של הטוחן היהודי. הוא שלח לקרוא 
ליהודי, סיפר לו על מצבה הקשה של הטחנה 

והציע לו לשוב ולחכור אותה.

"ומה בקשר לשבת?" שאל החסיד.

מ"תראה", הוא ענה. "אחרי כל הבעיות המוז
רות וההפסדים הגדולים, אני מבין שאלוקים 

נמצא לצדך. עשה כפי שאתה רואה לנכון".

מוכך שב היהודי לטחנה ועד מהרה בורך בהצ
לחה אף גדולה מזו שהייתה לו אי פעם. הוא 
גם נרפא ממחלת ליל השבת שלו בדיוק כפי 

שאמר לו הרבי. אבל למרות שהפך לעשיר 
גדול, אמירת "קידוש" בשבת הייתה ונשארה 

הנאתו הגדולה ביותר.

)חב"ד, רחמיאל טילס(



 "חג הפסחזמני התפילות והשיעורים ל"
 זמני התפילות

 18:55 -שבתמנחה ערב 

  07:15 –שבת של  שחרית

 17:30 -העומר שיעור בהלכות

 18:45  -שבתמנחה של 

 19:50 - ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -16:30
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -17:30
 ".העומר -שליט"א ב"הלכות 

בענייני שיעור בהלכות  -19:30
דוד אטדגי עם הרב דיומא 
 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א בבית  דוד אטדגי מפי הרבברכות" "הלכות שיעור ב: יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

 

לאמו  נולד  ויטאל  חיים  רבינו 
א'  ביום  יוסף  רבי  ולאביו 
בצפת.   )1542( ש"ג  שנת  חשוון 
לארץ  עלתה  משפחתו 
בצפת.  והתיישבה  איטליה  מדרום 

בשנת שי"ו )1556( החל ללמוד בבית 
אלשיך,  משה  רבינו  של  מדרשו 
קארו,  יוסף  רבנו  מרן  של  תלמידו 
של  מדרשו  בבית  למד  ובהמשך 
)הרמ"ק(. קורדובירו  משה  רבי 

מראה קברו מבחוץ של רבנו חיים ויטאל 
זצוק"ל  בעיר דמשק שבסוריה. 

לוריא  יצחק  רבנו  האר"י,  עלה   )1569( ש"ל  בשנת 
נפטר  שנה,  אותה  בסוף  ממצרים.  אשכנזי, 
הפך  ויטאל  חיים  ורבנו  קורדבירו,  משה  רבי 
עיקרי לתורת האר"י.  וספריו מהווים מפתח  לתלמידו המובהק של האר"י, 
עבר   ,)1572( של"ב  בשנת  האר"י,  מות  לאחר 
לירושלים.  עבר   )1577( של"ח  בשנת  ומשם  למצרים, 

שכונה  ירושלים,  מחוז  מושל 
ליהודי העיר,  אבו סייפין, התנכל 
נטל  גירשם מבית כנסת הרמב"ן, 
וחילל  שמואל,  מקבר  חזקתם 
הזיתים,  בהר  הקברות  בית  את 
ויטאל  חיים  רבנו  את  האשים 
מי  זרימת  את  פותח  אינו  כי 
הגיחון, אותו סתם המלך חזקיהו. 
יש  הגיחון  מי  לפתיחת 
ויש  הסוד,  פי  על  משמעות 
דגאולה.  אתחלתא  בה,  שרואים 
ברח   )1585( שמ"ה  בשנת 

שם  לצפת  חזר   )1586( שמ"ו  ובשנת  לדמשק, 
אלשיך.  משה  רבי  ידי  על   )1594( שנ"ד  בשנת  הוסמך, 
בשנת שנ"ה )1595( עבר לדמשק שם שימש ראש קהילת סיציליה בדמשק.
שם. ונקבר  בדמשק   )1620( ש"פ  ניסן  ל'  ביום  נפטר  ויטאל  חיים  רבי 

מבוא   - שערים'  'שמונה  גם  הנקרא  חיים',  'עץ  לנו:  הידועים  חיבוריו, 
'שערי  ובנסתר,  בנגלה  תורה  חידושי   – טוב'  הדעת  'עץ  הנסתר,  לחכמת 
חזיונות,  ובו  האישי  יומנו   - החזיונות'  'ספר  מוסר,  ספר   - קדושה' 
הפעולות'.  ו'ספר  התכונה'  'ספר  הגורלות',  'ספר  ומחשבות,  חלומות 
חיבורים  ונערכו  ידו  כתבי  נאספו  בצפת,  הגניזה  כתבי  מתוך 
'אוצרות  צמח:  יעקב  רבי  ותלמידו  אזולאי  אברהם  רבי  ע"י  נוספים 
יעקב'.  ו'קהילות  תמיד'  'עולת  השערים',  'מבוא  ישר',  'אדם  חיים', 
המרח"ו   ספרי  את  ערך  פאפירש  מאיר  רבי  צמח,  יעקב  רבי  של  תלמידו 
חיים'. עץ  ו'נוף  חיים',  עץ  'פרי  חיים',  עץ  'דרך  עיקריים:  ספרים  לשלושה 

ונביא מדברי רבנו חיים ויטאל הקשורים לפרשתנו ולימי העומר, בעניין 'אהבת 
רבים. מאיברים  המחובר  גופך  כדמיון  הוא  כמוך'  ש'רעך  שמבאר  ישראל' 

וז"ל, 'לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך' - ירצה במה 
שנודע בפסוק: 'אדם אתם' כי כל ישראל הם אילן אחד, ואדם אחד כלול מן רמ"ח 
איברים, וכמו שכל אברי האדם אוהבים זה לזה. וזה שכתוב: 'ואהבת לרעך 
כמוך' - כי רעך הוא ממש כמוך, כלומר כדמיון גופך, המחובר מאיברים רבים.

וגם לזה סיבת זה: 'לא תיקום ולא תיטור את בני עמך' - להתקנא איש ברעהו 
הקט שאיבריך  וכמו  עליו,  מולהתגדל 

הגדולים  האיברים  אל  נשמעים  הרגלים,  כדמיון  נים 
נש יהיו  שבכם  הקטנים  כך  והעין,  הראש  מכדמיון 

האדם  שגדלי  נמצא  לא  מעולם  כי  לגדולים,  מעים 
למעלה. והרגליים  למטה  הראש  ללכת  בראשו,  יתקנאו 

)עץ הדעת טוב, חלק חידושים על התורה, דף קמ"ז עמ' א', הוצאת אהבת שלום, ירושלים, 
תשס"א(.

מבט אל ציונו הקדוש מבפנים

רבנו  חיים ויטאל )המהרח"ו( זצוקלה"ה
ל' ניסן שנת ש"פ

חומצות   8 שביניהן  אמינו,  חומצות  מ-22  בנויים  החלבונים 
לחלבונים  במזון.  לקבלן  ועליו  בעצמו  לייצר  יכול  אינו  שהגוף 
ובתפקודן.  הגוף  רקמות  בבניית  מרכזי  תפקיד 
המבנה  את  ומהווים  האדם  גוף  של  הבניין  אבני  הינם  החלבונים 
מס ותא,  תא  כל  בונים  הם  שלו.  מהבסיסי 

לחידושם  בניין  אבני  הגוף  לתאי  פקים 
ולחידוש הרקמות, בונים את השרירים, העצמות, הדם, השיער ועוד.

חלבון מן הצומח - דגנים וקטניות מכילים חלבונים, והם מכילים את 
)כלומר, אלו שהגוף אינו  לגוף האדם  כל חומצות האמינו החיוניות 
יכול לייצר בעצמו(. מידת הריכוז של חומצות האמינו שונה בין הדגנים 
וקטניות  דגנים  של  שילוב  התזונה.  את  לגוון  מומלץ  ולכן  קטניות, 
יחדיו מספק לנו חלבון מלא )חלבון שיש בו את כל 22 החומצות האמיניות(.

פירות   - איכותי  בחלבון  העתירים  הצומח  מן  מזונות 
גרעינים  יבשים.  שזיפים  צימוקים,  יבש,  משמש  יבשים: 
כל  )טחינה(,  מלא  שומשום  ערמונים,  קשיו,  וזרעים: 
ביותר  עשירה  שועל  שיבולת  דגנים:  שקדים.  למיניהם,  הגרעינים 
שעועית,  טופו  חומוס,  קטניות:  יש(.  אחרים  בדגנים  )גם  בחלבון 
ביותר(. )עשירה  ובננה  אבוקדו  פירות:  אפונה.  עדשים,  מאש,  פול, 

- עוף, דגים, בשר, ביצים ומוצרי חלב מכילים כמות  חלבון מן החי 
אלו  מוצרים  שבה  השפע,  בחברת  חלבונים.  של  מאוד  דולה 
חלבונים  כמות  צורך  ממוצע  אדם  מהתפריט,  מרכזי  חלק  מהווים 
הגדולה פי שתיים ואף יותר מהדרוש לו. כאשר חלבונים מן החי נאכלים 
פסולת  ויוצרים  בגוף  מתפרקים  עודפיהם  מדי,  גדולות  בכמויות 
לפגוע  עלולה  בארוחה  חלבון  של  גדולה  כמות  מזיקה!!  חומצית 
לפגוע  העיכול,  תהליך  את  לשבש  הכבד,  על  לעומס  לגרום  בכליות, 
בעתודות הסידן בעצמות )ובכך להגדיל את הסיכון לאוסטאופורוזיס(, 
המעי. לסרטן  לגרום  ואף  במעי  טובים  בחיידקים  לפגוע 

כל המזונות מן החי עתירים בעיקר בחלבון: בשר, עוף, חלב, ביצים ודגים. 
במקום לצרוך עוף, בשר וחלב העדיפות היא לביצים ודגים.)רזי  התזונה(.

מדוע הגוף זקוק לחלבונים?
מה תפקיד החלבונים בגוף? 

אלו מזונות עתירים בהם? 
ומה התועלת של אכילת דגנים וקטניות יחדיו?


