
1

ואהבת לרעך כמוך

בימים הללו ימי ספירת העומר אנחנו משתדלים 
לחבירו.  אדם  שבין  בעניינים  עצמנו  על  לעבוד 
את  קוראים  אנחנו  העומר  ספירת  בימי  תמיד 
פרשת קדושים. שם כתוב הפסוק שמנחה אותנו 
תמיד במצוות שבין אדם לחבירו: לא תקם ולא 
ה'  אני  כמוך  לרעך  ואהבת  עמך  בני  את  תטר 
)ויקרא י"ט, י"ח(. כמו שאדם רוצה שיגמלו עימו 

חסד, כך צריך הוא ג"כ להתנהג עם אחרים. 

לחפש אצל אנשי חסד

כשאברהם אבינו ציוה את אליעזר לחפש אשה 
ליצחק, אמר לו: "כי אל ארצי ואל מולדתי תלך 
ולקחת אשה לבני" )בראשית כ"ד, ד'(. והשאלה 
יקח  שיצחק  רצה  לא  אברהם  מדוע  נשאלת, 
הסיבה  בתוכם?  גר  שהוא  הכנעני  מבנות  אשה 
לכך היא לא משום שהיו עובדים עבודה זרה, כי 
כן, מנין לאברהם שהאשה שאליעזר ימצא  אם 
אבינו  יעקב  הרי  זרה?  עבודה  עובדת  לא  היא 
היה גר אצל לבן אחיה של רבקה עשרים שנה, 
ובכל זאת לבן לא עזב את העבודה זרה שלו. וגם 
אחרי שרחל לקחה לו את התרפים כדי להפריש 
כדי  יעקב  אחרי  רדף  הוא  זרה,  מעבודה  אותו 
לקחת ממנו אותם. ויותר מזה, יכול להיות שגם 
ואפילו  ה',  זה  מי  בכלל  ידעה  לא  עצמה  רבקה 
ייתכן שגם היא עבדה עבודה זרה, כי ככה חינכו 
אותה בבית אביה. ואולי תאמר שאברהם אבינו 
האמין שהוא יוכל לשכנע אותה שהעבודה זרה 
היא שקר? אם כן גם אם יצחק היה לוקח כנענית, 
יכול לשכנע אותה שהעבודה זרה  אברהם היה 

זה כלום, אז מדוע באמת בנות משפחת אברהם 
עדיפות על בנות כנען?

האמונה  בגלל  לא  אמת,  כך:  מסבירים  רבותינו 
אברהם  כנען.  מבנות  לקחת  רצה  לא  אברהם 
אבינו באמת יכול להסביר להם שהעבודה זרה 
זה אפס מאופס. אלא הדבר שהנחה את אברהם 
אבינו בחיפוש כלה ליצחק הוא המידות הטובות 
יורשים  כלל  בדרך  המידות  את  לכלה.  שיש 
יש  טובות,  מידות  יש  להורים  אם  מההורים. 
לילדים דוגמא איך להתנהג, ובדרך כלל גם להם 
יש מידות  יהיו מידות טובות. אבל אם להורים 
רעות, הילד לומד כיצד להתנהג וגם הוא קונה 
לעצמו מידות רעות. אם הוא רואה את ההורים 
שלו עצלנים, קמים מאוחר כל יום, גם הוא יקנה 
אפשר  תמיד  אמנם  הזאת.  המידה  את  לעצמו 
ולעבוד  להילחם  זה  בשביל  צריך  אבל  לתקן, 

קשה.

היו אנשים בעלי מידות רעות. אנחנו  הכנענים 
רואים את זה בסדום ועמורה וכל שאר הערים 
שם, שגם הם היו כנענים. שם, אם היה בא אורח, 
ואם  לו את הרגלים,  היו חותכים  גבוה  היה  אם 
אלה  אותו,  ומותחים  מושכים  היו  נמוך  היה 
בחמדה,  היום  כל  שלהם  הראש  רעות,  מידות 

בקנאה ובכסף, והעיקר לא לעזור לאחר.

ולעומת זאת, אברהם אבינו ידע שלמשפחת בית 
אביו יש מידות טובות, הם אוהבים לעזור, רוצים 
לגמול חסד עם האחר, ולכן שלח את עבדו עד 
בת  רבקה  באה  בידו.  סייע  והקב"ה  אביו,  לבית 
ראה  אבינו,  אברהם  של  אחיו  בן  שהיה  בתואל 
ואף  חסד  עימו  עושה  היא  איך  אליעזר  עליה 
עם כל הגמלים, ואז הבין שעליה אברהם אבינו 
הן  המידות  יצחק.  עם  להתחתן  וזכתה  התכוון, 

שיחתו של מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א
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לזלזל  אין  ולעולם  משפיעות,  ומאד  גדול  דבר 
בהן.

בזבח ובמנחה לא מתכפר, אז במה כן?

חפני  על  קשים  דברים  כתוב  שמואל  בספר 
ופינחס שהיו בניו של עלי הכהן, והקב"ה נשבע 
אנשים"  ימותו  ביתך  מרבית  "כל  שרח"ל  לעלי 
)שמואל א' ב', ל"ג(. הגמרא במסכת ראש השנה 
שמונה  בגיל  מתים  שהיו  אומרת  ע"א(  י"ח  )דף 
עשרה. היו מחתנים אותם בגיל שלש עשרה כדי 
שישאירו אחריהם שלשה או ארבעה ילדים לכל 

היותר, ולא ימותו ערירים ל"א.

מזרעו  היו  ורבה  שאביי  מספרת  שם  הגמרא 
של עלי, והם היו יודעים שבמשפחה שלהם לא 
עוברים את גיל שמונה עשרה. רבה רצה למצוא 
בשמואל.  בפסוק  עיין  והוא  הזה,  לדבר  תרופה 
שם כתוב: "חי ה' אם יכופר עוון בית עלי בזבח 
נשבע  הקב"ה  י"ד(  ג',  )שם  עולם"  עד  ובמנחה 
יקריבו  אם  ואפילו  לעולם,  יתכפר  לא  שהעוון 
זבח ומנחה. רבה דייק מהפסוק שבזבח ובמנחה 
ולכן  מתכפר,  בתורה  אבל  מתכפר,  לא  אמנם 
קיבל על עצמו לשבת כל הזמן כדי ללמוד תורה. 
הגמרא מספרת שם שהוא זכה לעשרים ושתים 
בגיל  ונפטר  משפחתו,  בני  משאר  יותר  שנה 

ארבעים.

1. אני זוכר שלפני שלושים שנה, כאשר הגיע הזמן לחתן את בני הגאון הרב מצליח שליט"א, חיפשנו דירה לזוג הצעיר. היום ברוך ה' יש הרבה יחידות דיור, אבל 
לפני שלושים שנה לא היו יחידות דיור כמו שיש היום. חיפשנו וחיפשנו עד ששבוע לפני החתונה מצאנו איזו דירה קטנטנה ברחוב רמב"ם. באתי לראות את 
הדירה, ואני רואה שבתוכה יש ריהוט ישן מעופש. אמרתי למשכיר שאני לא רוצה את הריהוט הזה, ושיפנה אותו למקום אחר. אבל הוא אמר לי: "לא, הריהוט 
הזה יישאר פה!". רציתי לצאת וללכת, אבל מה אעשה, עוד שבוע ימים החתונה, ואיפה אמצא עכשיו דירה אחרת, אז הסכמתי להתפשר. אמרתי לו שנוכל 
לשים את הריהוט הזה בפינה, נערום את הרהיטים אחד על השני, ככה שפחות יפריע. הסכמנו על מחיר, בערך ארבע מאות דולר, הבאנו נייר והתחלנו לכתוב 
חוזה. אותו היום היה עשרים ושמונה בחודש הלועזי, ואמרתי לו שנעשה את זה לפי הלועזי ונתחיל מהראשון לחודש. אבל גם פה הוא התעקש, אמר לי: "לא! 
שלשה ימים זה כסף". שמעתי אותו אומר לי ככה, וכבר לא יכולתי עוד לסבול. אמנם לא היתה לי דירה אחרת, אבל אני לא יכול שלוחצים אותי בלי סוף. קמתי, 

אמרתי לו שלום, יצאתי והלכתי הביתה.

בדרך פגש אותי יהודי אחד, אמר לי: "מדוע פניך רעים היום?" )לשון הפסוק בנחמיה ב', ב'(, אמרתי לו ברוך ה' בסדר גמור. הוא התעקש, אמר לי שהוא רואה 
שיש משהו שמפריע לי, ולחץ עלי שאומר לו. אחרי כמה שכנועים נכנעתי, וסיפרתי לו את הסיפור. להפתעתי, הוא אומר לי: "אמרתי לך שאני יכול לעזור לך! 
בא איתי, יש לי דירה להראות לך". הלכתי איתו לרחוב רב האי גאון, הוא פתח את הדלת ונכנסתי. את האמת, היא היתה דירה הרבה יותר טובה, דירה עם שני 
חדרים וחצי ורק צריך לצבוע. חשבתי והסכמתי. שאלתי אותו מה המחיר, והוא ענה לי 250 דולר. אמרתי לו: "סליחה, אני חושב שאתה טועה, מה שאמרת הוא 
מחיר מאד נמוך! המחירים בחוץ הם יותר מ-350 דולר, אני לא רוצה שתפסיד בשבילי". הוא לא הסכים לשמוע, אמר לי שאם אלחץ עליו עוד, הוא יוריד את 

הסכום ל- 200. לא לחצתי וסגרנו על 250.

בדרך חזרה הביתה, הוא שאל אותי אם אני יודע למה הוא בא לקראתי ונתן לי במחיר שאי אפשר למצוא בשום מקום. ואמרתי לו שבאמת אני לא מבין למה. 
אז הוא אמר לי: "תשמע, הבן שלי בא לישיבה שלכם לפני עשר שנים והיה חלש בלימודים, והוא היה צריך מי שילמד איתו ויקדם אותו. הבן שלך שעכשיו עומד 
להתחתן, לקח אותו כל יום שעה או יותר, והיה חוזר איתו על השיעור ומכין איתו את השיעור הבא. בזמנו הוא לא רצה לקחת ממני כסף, ואני שמתי את זה 
בראש שלי, וחיכיתי להזדמנות שתבוא לי שאוכל להחזיר לו טובה על מה שעשה. היום, נקרתה לפני ההזדמנות הזאת". כששמעתי כך, נזכרתי בדברי רבותינו 

שכולנו קוראים אותם כל יום: "אלו דברים שאדם העושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה". והנה, כאן ראיתי את זה במוחש.

אביי תלמידו רצה לנסות להוסיף עוד אפשרות 
לא  ובמנחה  שבזבח  מהפסוק  דייק  והוא  לכפר, 
ובגמילות חסדים מתכפר.  מתכפר, אבל בתורה 
בגמילות  וגם  בתורה  גם  עסק  אביי  ובאמת 
חסדים, והגמרא מספרת שהוסיפו לאביי עשרים 
זכה  והוא  לרבה,  שהוסיפו  מה  על  נוספות  שנה 
וחי שישים שנה. אנחנו למדים מכאן שחסד זה 

דבר גדול מאוד.

עולם חסד ייבנה

הוא  "חסד  חסד:  בערך  יועץ"  "פלא  הרב  כותב 
עמוד העולם. עד שנאמר )תהלים כ"ט, ג'( עולם 
פירותיהם  שאוכל  מהדברים  והוא  יבנה,  חסד 
הבא".  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם 
חסד  אין  ואם  בחסד,  להיבנות  יכול  העולם 
מהדברים  אחד  הוא  החסד  מתמוטט.  העולם 
שהקרן היא בעולם הבא, אף אחד לא יכול לגעת 
אותם  אוכל  והוא  פירות,  יש  הזו  ומהקרן  בה, 
מפירותיהם'  'אוכל  כתוב  במשנה  הזה.  בעולם 
ולא 'פירותיהם', ומשמע שלא רק הקרן נשארת 
לעולם הבא אלא גם חלק מהפירות, ומה שאדם 

אוכל בעולם הזה זה רק חלק מהפירות1.

עשיית חסד בגופו, בממונו ובדבריו

עוד כותב הרב "פלא יועץ": "וכללות החסד הוא 
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שיעשה חסד בגופו ובממונו ובדבריו". הרב כותב 
בממון  בגוף,   – דברים  בשלשה  חסד  שעושים 
ובדיבור. כיצד עושים חסד בגוף? לדוגמא אחד 
מבקש מחבירו שיעזור לו להחזיר את הספרים 
העבד  אני  "מה,  אומרים:  כאלה  יש  למקום. 
שלך?!", אבל צריך לדעת שזה לא נכון, החבר נתן 
לך זכות שתקח את הספר ותחזיר אותו לספריה, 
הדבר  דאורייתא.  עשה  מצות  כאן  מקיים  ואתה 
בענינים  ובין  גשמיים  בענינים  בין  הוא  הזה 
את  להכין  לחבר  לעזור  לדוגמא  רוחניים, 
השיעור, או כל דבר אחר. זה חסד בגופו. ויש גם 
חסד בממון – לדוגמא חבר מבקש ממך שתלוה 
לו, אתה גם  לו חמישים שקלים. כשאתה מלוה 
מרויח מצות חסד, וגם הכסף חוזר אליך במלואו. 
ויש גם את החסד שבדיבור – אתה רואה בחור 
שנמצא בצער בגלל שמישהו פגע בו או כל סיבה 
אותו,  תעודד  אותו,  ותרגיע  אליו  תבוא  אחרת, 
תאמר לו שגם שההוא אמר לו כך, כולם יודעים 
שזה לא נכון, והוא לא צריך להתייחס אליו. גם 

בדיבור פשוט אדם יכול לעשות חסד.

חסד קטן - שכר גדול

אין חילוק  יעשה,  "וכל איש אשר בכחו לעשות 
בין רב למועט, מצוה דאורייתא קעבד". אין הבדל 
בין אם החסד הזה גדול או קטן, בכולם כשאדם 

עושה חסד, הוא עושה מצות עשה דאורייתא.

ארבעת  למצות  ואתרוג  לולב  קונים  כולנו 
הרבה  עליהם  לשלם  מוכנים  ואנחנו  המינים, 
יוצא  הראשון  שהיום  בשנה  אפילו  וזה  כסף, 
המינים  ארבעת  על  לברך  ומתחילים  בשבת, 
מדרבנן.  מצוה  שהוא  השני  ביום  למחרת  רק 
הסוחרים אומרים שכאשר היום הראשון חל ביום 
חול הם מוכרים הרבה, אבל כאשר חל בשבת הם 
מוכרים פחות. אנשים יותר רוצים לקנות בשביל 
יודעים  לא  והם  דאורייתא,  לזכות במצות עשה 
את הערך של מצוה דרבנן. וכאן, בגמילות חסד 
הקטע  על  איתו  חוזר  אתה  לחבר,  עוזר  שאתה 
לו משהו שלא הבין, אתה  בגמרא, אתה מסביר 
יגיע  ולא  לתפילה  שיקום  בבוקר  אותו  מעיר 
מאוחר, וכן על זה הדרך, אתה מקיים בזה מצות 

עשה דאורייתא.

יועץ מפתיע אותנו. חסד זה לא  אבל הרב פלא 
אפילו  אלא  מצדך,  טרחה  שצריכים  דברים  רק 
וכגון  הדלת,  על  לדופק  הדלת  לפתח  "כגון 
להחליף מעות בפרוטות" – אתה שומע דפיקות 
לפתוח,  ילך  אחר  שמישהו  תחכה  אל  בדלת, 
אלא תקום אתה לפתוח. ובזה, אפילו שזה דבר 
קטן, אתה מקיים מצות עשה דאורייתא. וכן אם 
מישהו בא אליך ואומר לך שהוא צריך שקלים, 
של  המטבע  את  לו  שתחליף  ממך  מבקש  הוא 
עשרה שקלים שיש לו בעשר מטבעות של שקל, 
השקלים  את  שתפרוט  ממך  מבקש  שהוא  או 
לשים  יוכל  שהוא  אגורות  לעשרות  לו  שיש 
לא  אתה  דוד".  "ויברך  בתפילה  כשאומר  צדקה 
מפסיד כלום, היו לך עשרה שקלים ונשארו לך 
עשרה שקלים, רק שבדרך הרווחת מצות עשה 

דאורייתא.

יש  אלחנן,  ברמת  הספרדים  של  הכנסת  בבית 
קערות  שבע  הכנסת  בבית  מניח  שבבוקר  גבאי 
מלאה  השניה  אגורות,  בעשרות  מלאה  אחת   –
הרביעית  בשקלים,  השלישית  שקלים,  בחצאי 
במטבעות  החמישית  שקל,  שני  של  במטבעות 
של  במטבעות  השישית  שקלים,  חמשה  של 
שטרות.  שם  הוא  ובשביעית  שקלים,  עשרה 
והרבה אנשים באים לשם ופורטים כל אחד למה 
ומתפלל,  שלו  במקום  יושב  הוא  צריך.  שהוא 
ועוד  עוד  ומרויח  זכויות  צובר  הוא  ובינתיים 

מצוות דאורייתא.

כמים הפנים לפנים

הקב"ה מתנהג עם האדם כמו ראי. אם אדם עומד 
מול הראי מסודר ויפה, הוא רואה שם באמת אדם 
ומשתגע,  שם  עומד  הוא  אם  אבל  ויפה,  מסודר 
הוא רואה בראי אדם משוגע. כמו שאדם עושה 
ככה הוא גם כן מקבל. אדם שיעשה חסד יקבל 
חסד. אבל לא לעשות כדי לקבל, אלא בגלל שה' 
וזוכר  רואה  והקב"ה  חסד,  לעשות  אותנו  ציוה 

ומשלם הרבה מאד שכר לעושי רצונו.
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ארחות רבנו
הנהגות ופניני מוסר ממורנו הגדול שליט"א

אוהב שלום ורודף שלום
פעם השתתף הרב בניחום אבלים, ומתוך היכרותו עם המשפחה ידע שיש 
ביניהם.  לקשר  ולנסות  מהעבר  קצת  למחוק  ורצה  האחים,  בין  מריבות 
שאל אותם אם הזדמן להם פעם להיות בבית העלמין? הם התפלאו ואמרו 
שבודאי שהיו בבית העלמין, וכי מי לא היה?! ואז אמר להם רבנו: בודאי יצא 
להם להסתכל מה כתוב על המצבות – על אחד כתוב שהיה גומל חסדים, על 
חבירו כתוב שהיה מפזר צדקות, על השלישי היה כתוב שהיה עמל בתורה, 
וכן על זה הדרך. האם ראיתם מצבה אחת שכתוב עליה שהנפטר היה עומד 
על קשיות ערפו ולא מוותר לאף אחד? שהיה עקשן ולא רוצה לסלוח לאף 
זה  כך,  כזה. אמרתי להם שאם אכן  לי שהם לא ראו דבר  אדם? הם אמרו 
לא שבח לאף אחד שהוא מתעקש ולא רוצה לוותר ולסלוח, אז מדוע להם 
לעמוד על שלהם ולא להתפשר? בתחלה האחים לא השתכנעו, אך אט אט 

הדברים חלחלו והשלום חזר לשכון בבית. 

כבוד לזולת
"הרבה פעמים אני מעדיף ללכת ברגל כשמזג האויר טוב. זה יותר בריא אבל 

אם מישהו עוצר לי ואומר לי תעלה אני משתדל לעשות רצונו". 

כבד את אביך וגם את חמיך
"אתם אמנם היום בחורים צעירים, אבל בעז"ה תתחתנו, מכל דבר לומדים 
מוסר. משה רבנו היה יכול לומר, אני, משה רבנו איש האלקים, יתרו הגיע? 
את  לו  אלחץ  אני  הדלת,  את  לו  אפתח  אני  שלי  לבית  יגיע  כאשר  בסדר, 
היד ואגיד לו 'ברוך הבא'. אך לא, משה רבנו שמע שיתרו מגיע "ויצא משה 
לקראת חותנו". כך ההנהגה של בני תורה. אל תגיד זה לא אבא שלי... זה לא 
כבוד,  "ויצא משה לקראת חותנו".  אותו!  זה חמיך! תכבד  אבא שלך, אבל 
חייב אדם לכבד את חמיו )ש"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף כ"ד(. כל פסוק בתורה רק 
קצת להתבונן, לומדים ממנו הרבה מוסר. אם אתה מכבד את חמיך, דבר 
ראשון קיימת מצוה. דבר שני, אשתך רואה כמה בעלי מכבד את אבא שלי, 
אז היא תחזיר לך בכפלי כפליים ותכבד אותך כהנה וכהנה. והבית יהיה מלא 
שמחה, מלא כבוד, מלא בכל הדברים הטובים שבעולם. כל פסוק בתורה יש 

מה ללמוד ממנו!


