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 שאל בני
  תשע"ט פרשת וירא

 113עלון מס' 
 העלון יוצא לאור ע"י  מכון "שאל בני" העוסק בעניני שמירת הלשון

  חשיבה חיובית לימוד זכות ואהבת ישראל
 "ה ראש ישיבת חכמי לובליןהגאון הרב רבי מאיר שפירא מלובלין זצללהלזכרו של 

   gmail.comshealbeni@ניתן ליצור קשר במייל: ,לכל עניני העלוןלתרומות להנצחות ו
 08-9178033או לפקס 

  שלושת סאים קמח סולת וגו'
ם, רהם אבינו כמות כל כך גדולה של אוכל? באו אליו שלושה אנשיתמה הרמב"ן מדוע הכין אב

, כל סאה זה סולתקמח  בשר. ועוד שלוש סאיםוהוא שוחט שלושה פרים, זה כמות עצומה של 
  את הכל? אברהם הכין. כמות עצומה, למי משקלקילו בערך, שלוש סאים זה  כמהמשקל של 

ב להם קרבן, כמו שאמרו חז"ל קמעא תירץ הרמב"ן א. אברהם הרגיש שהם מלאכים ורצה להקרי
  קמעא מסתלק, כל האוכל נעלם ונשרף. 

כמה מאות אנשים, אברהם אבינו אכל עם  והם הי ,ב. עוד כתב שאפשר שכל ילידי ביתו אכלו איתו
לכבוד וגם גם לכבודם  ,מסתבר שעשה סעודה לכולם ,כל ילדי ביתו, בפרט כשבאו המלאכים

  מהמלאכים.שבני ביתו יראו וילמדו  עוד יתכן שרצה .הקב"ה
שלוש סאים, ומהם היא תוציא מעט סולת,  חשתיקג. עוד כתב שאפשר לפרש שאברהם אמר לה 

  סולת זה קמח משובח מאוד.
ד. יש שתרצו שאברהם אבינו הי' איש החסד, הוא הי' כל כולו עזרה לזולת. מהו חסד? חסד זה בלי 

רה שתכין ללא גבול בלי גבול ומידה, זה שפע למעלה מן הכלים, ולכן אברהם אבינו אמר לש
  שפע שפע שפע. ,, שלוש סאים קמח, שלוש בקרהפרופורצי

תכוין לעשות פתח יפה לחבית, התיז את ראש החבית, כיון שאינו מהגמרא אומרת שבשבת מותר ל
היינו הוא רוצה להראות לאורחים שהוא טוב לב, לכן הוא מתיז את ראש  ,מכויןא רק לעין יפה ק

  הבקבוק. - החבית 
לאכול את סעודות השבת  אחד מנגידי ארץ, זכה שה״חפץ חיים זצ״ל, הזמינונפלא: מספרים סיפור 

, לא רצה לטעום מאומה עד שיואיל ו של מארחובעוני השורר בביתהעשיר הבחין ש. כעימו בביתו
 כסף תמורת ארוחתו. ממנולקבל  ,מארחו הגדול

   ונטל ממנו תשלום עבור סעודות השבת. הסכים ה״חפץ חיים״,
 ה״חפץ חיים׳׳ את הכסף, ועמד בתוקף שיקחהו.  אשון, כשעמד האורח להיפרד, החזיר לוביום ר

  מחזיר את הכסף?  ועכשיו כבוד הרבלקבל את הכסף,  מתלתמיהת האורח, מדוע מתחילה הסכ
וכך תוכל לאכול , ךאוכל משלאתה ששתחשוב  עונג שבת, ךלגרום ל רציתיה״חפץ חיים״,   השיב לו

 .כהלכתה לקיים מצות ״הכנסת אורחים״ כדי בטוב ובשמחה,

גדולה הכנסת אורחים יותר 
  מקבלת פני השכינה

כתב בספר תולדות יעקב יוסף שיש 
לביתם,  יםאורח מכניסיםשלא אנשים 
שהם חוששים שמא האורח ידבר  בטענה

וכתוב שכת מספרי לשון  ,לשון הרע
אינם מקבלים פני שכינה, והם לא  ,הרע

קבלת פני השכינה,  רוצים להפסיד את
  לכן הם נזהרים ולא מכניסים אורחים.

גדולה הכנסת אורחים חז"ל " ולזה אמר
הכנסת אורחים , "יותר מקבלת פני שכינה

ידבר לשון הרע,  אפי' אם האורחעדיפה 
אין ובעקבות כך לא תקבל פני השכינה, 

  .עכ"דכמו הכנסת אורחים, 
**********  

ף מסופר שפעם החפץ חיים נסע לאסו
כסף לצורכי צדקה, עם עוד תלמיד חכם. 
יום אחד הם התארחו אצל בעל הבית 
אחד, והאוכל הי' טפל, בעלת הבית 
שאלה את האורחים האם האוכל ערב 
להם, החפץ חיים אמר שהאוכל כראוי, 

  והתלמיד חכם אמר שהאוכל טפל.
אתה  !החפץ חיים נתן צעקה ואמר

  הכשלת אותי בלשון הרע!!
חכם מדוע זה לשון  שאל אותו התלמיד

  טפל! הרע, אמרתי רק שהאוכל
אמר לו החפץ חיים בעלת הבית תכנס 
למטבח, ותצעק על המשרתת שבישלה 
את האוכל, וגם יתכן שהיא תפטר אותה. 

  והכל בגלל מה שאמרת.
אמר לו התלמיד חכם מנין לרב כל 

  הרעיונות האלו?
אמר לו החפץ חיים בא איתי ותראה, הם 

הבית  תעו איך בעלנכנסו למטבח ושמ
לה בושות  הצועקת על המשרתת, שעשת

 חכמים, יתלמידוזלזלה בכבוד  נוראות,
  והיא מפוטרת מעתה ועד עולם.

מה גרמת תראה  ,"חאמר החפץ חיים לת
עכשיו אתה  .בדיבור אחד שאינו כראוי
ת, ותדבר עם מחוייב לפצות את המשרת

ותחזיר אותה  ,ל להובעלת הבית שתמח
  יכופר לך. לעבודה. ובכך

  

  למה זה צחקה שרה
איך אפשר לומר על שרה  ,הרמב"ןתמה 

לא האמינה לדברי ש ,צדקתהונביאה ה
   ?חיים יםקאל ם, וצחקה על דברימלאכיה

רה שהם שרה לא הכיש, תירץ: שנראה לומר
שמעה היא חשבה שהם ערבים, ומלאכים, 

טפוטי שהם פשהם מבשרים, היא חשבה 
  .בעלמא דברים

למה היה הדבר  ,הקב"ה האשים אותהו
נמנע בעיניה, וראוי לה שתאמין, או 

  . שתאמר "אמן כן יעשה ה'"
 ברכה ומעיםשאם מבהיל על הרעיון אפי' 

לחשוב שזה יכול להיות, אינו  צריךמערבים, 
, אין שום נמנע, ולומר אמן כן יעשה ה'מן ה

   .דבר בעולם שיכול למנוע ולעכב את הטוב

  ללמוד תורה בישיבה
שלחו ללמוד תורה  ? אברהםויצחק היכן היה )רבה נו, יא(במדרש שאלו , "וישב אברהם אל נעריו"

  בבית מדרשו של שם. 
יומא בבית ( זקן ויושב בישיבההי' הרי אברהם  ,אברהם לא למד אצל אביו מדוע יצחק תמהו כולם:

  ? שנתנההוא קיים את התורה לפני  ,)כח:
שיש מעלה מיוחדת ללמוד במקום תורה, בבית מדרש, ליצחק הי' את האפשרות  הכתב סופרץ תיר

  ללמוד אצל אברהם אבינו, אבל אברהם העדיף שיצחק ילמד בבית מדרש.
  מה מעלת הלימוד בבית המדרש? 

במשנה וכמו שכתוב . "מחדדי טפייש הרבה תלמידים "בישיבה כיון ששמהכתב סופר מבאר א. 
יש ענין מיוחד ללמוד בישיבה במקום שיושבים שם תלמידי , "מרבה חכמה ישיבהמרבה אבות, "ב

ומוסיף חכמה. לכך אברהם שלח את יצחק  ,כיוונים חדשיםששומע כמה סברות וכמה חכמים, כיון 
  שילמד בישיבה. 

רוצה , שאם אדם ]בפירוש השמיני[ב. האור החיים הקדוש, מפרש את הפסוק "אם בחקותי תלכו" 
ללמוד הוא צריך ללכת מהבית, ללמוד בישיבה במקום תורה, כיון שבביתו יבלבלוהו בני הבית ולא 

  , אם אתה רוצה ללמוד, "תלכו" לך למקום תורה."אם בחוקותי"יוכל ללמוד. 
ואל תאמר שהיא תבא  ,הוי גולה למקום תורה"רבי נהוראי אומר ג. הגמרא אומרת (שבת קמז:) 

  .ואל בינתך אל תשען ,יימוה בידךשחבריך יק ,אחריך
 ,וכשתשנה מסכת אחת והם אחרת ,שתהא רגיל אצלם - "שחביריך יקיימוה בידך"וכתב רש"י: 

לומר חכם גדול אני, וזכרן,  - "ואל בינתך אל תשען" ותהא סדורה בפיך ואל תשתכח הימנה. ,תשמענה
  וכשאחזור פרק זה או מסכת זו לא תשתכח חברתה ממני.

 כל אחד מזכיר לחבירו, זה מסכת זו וזה מסכת זו ויש מעלה מיוחדת בלימוד עם עוד תלמידי חכמים 
  .למידי חכמיםת נעשים הככו



 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

shealbeni@gmail.com   :לקבל את העלוןתרומות והנצחות ולכל ענייני העלון, וכן ל בדוא"ל  

  חכמת הנודע ביהודה
קבל שכרו מאה שנה,  לאחרלכפר להיות שם מלמד תינוקות.  ךו ובניו, והלאשתעזב את מה עשה? יהודי שהי' גר בפרג הי' זקוק לפרנסה. 

אר במדינה, וכל הרוצה לשלוח כסף מעיר לעיר היה מוסר את הממון לעוברי ־ דרכים ודלא היה זהובים, ורצה לשלחם לאשתו. בימים ההם 
  טרחה. ־ ומשלם דמי

מאת הזהובים לאשתו. את מסור שיג. בקש המלמד ממנו ראמר לו הסוחר: לפ ה נוסע?תוחר בעורות. שאלו המלמד: לאן אסעבר בכפר יהודי 
צה, ובלבד שתעשה רכמה שת האת בני? תן ל סטה, ובמה תפרנורהסוחר סרב. התחנן המלמד לפניו ואמר לו: אשתי עניה ואין בידה פרוטה לפ

כמה שאני רוצה. מכיון שלא היה למלמד ברירה  הל די לתןישות ברשה ךיע לאשתדאנכי אקח את הכסף בתנאי שתו בקשתי. אמר לו הסוחר:
   כמה שהוא רוצה. ךהובים, על מנת שיתן לזשל מאה  ךבידי כתב זה, ס ך: אני שולח להזהוכתב לאשתו פתק בלשון  ,הסכים ,אחרת

האשה בכתה לעצמי.  ה זהוב אחד אני נותן לך, ותשעים ותשעה אני לוקחלשבא הסוחר לפרג קרא לאשת המלמד ומסר לה את הפתק ואמר כ
וטען שבעלה הסכים לתנאי שיהא  ,ניו משמועוזוהתמרמרה על הגזלה, אף התחננה לפניו בדמעות לרחם עליה ועל בניה, אך הסוחר אטם א

   ו לתן לה אך זהוב אחד.נצוררשאי לתת לה כמה שהוא רוצה, וב
אחר כך שאל  ,שני הצדדיםמתו. שמע הרב את הטענות כחובותו בפקח מפורסם י', שההנודע ביהודהלפני  תורה , את הסוחר לדיןהקראה האש

הובים, ולך ז, תשעים ותשעה הב ואמר: ובכן נתן תתן לאשרהובים. פסק הזסוחר: תשעים ותשעה הלו  השיבאת הסוחר: כמה אתה רוצה? 
 לה כסכום הזה. כן עליך לתןצה? תשעים ותשעה, וברונת שיתן לך כמה שהוא רוצה. כמה אתה מעל תקח אחד, כי כך כתוב מפורש: 

  לשון הרע בתקופת הבחירות
  לבחור?כדי לדעת באיזו מפלגה  כשכל המטרה היאעל מפלגה חרדית,  "לשון הרע"האם מותר לדבר  שאלה א.
  .אין כאן איסור לשון הרעולהועיל למספר או לשומע, שמטרת המדבר  כל .לשון הרע לתועלתבספר חפץ חיים כתב שמותר לדבר  תשובה:

לתועלת מותר לדבר  הסיפור השיחהלתועלת זה דיבור טוב. ולכן אם הדיבור  שהדיבור ובאופןהמשמעות של לשון הרע, הוא דיבור רע, 
   :תנאים בדבר 5ולפעמים אף מצווה לדבר. אך יש 

במעשה חבירו, ויברר שבאמת המעשה שעשה פלוני הוא רע. לפעמים אנשים מספרים דברים ומדברים ללא הרף,  . שיתבונן היטב1
  וכשמבררים את הדברים רואים שכל הדבורים הם שקר מיסודם, אותו פלוני לא התכוין לרע, הוא רצה לעשות טוב וכדומה.

  .שלא יגדיל בסיפורו את הענין, ידייק לספר אך ורק את האמת.2
וכן אם הוא גם  .שונא של המדובר, אסור לו לספר עליו המספראם אבל . שיתכוין לתועלת. כל ההיתר הוא רק אם אין כאן כוונה זדונית, 3

  כי בוודאי אינו מתכוין לתועלת. ,עבירה, אסור לו לספר עליו הנכשל באות
  אסור לו לספר לשון הרע. ,. אם יכול לסובב את הענין בלא לדבר לשון הרע4
  א אם בסיפורו לא יגיע נזק לנידון, יותר ממה שמגיע לו.. דווק5

  האם מותר לדבר לשון הרע, על מפלגה שאינה שומרת תורה ומצוות? שאלה ב.
אם המפלגה היא מפלגה שמצהירה שהיא נגד הדת, דינה כמומר להכעיס, שאינם בכלל עמיתך, ומותר לדבר עליהם לשון הרע. יש  תשובה.

לו שאינם שומרי תורה ומצוות כמו תינוקות שנשבו. אמנם בשו"ת תשובות והנהגות כתב שמי שהוא מצהיר שהוא שרצו לדון היום את כל א
  נגד הדת, ומתריס ומדיח, אינו בכלל תינוק שנשבה, ואינו בכלל עמיתך.

לשון הרע סתם, רק  אמנם אם המפלגה אינה שומרת תורה ומצוות, אך היא לא מתריסה נגד הדת, הם בכלל עמיתך. ואסור לדבר עליהם
לתועלת, דהיינו כדי לגנות אנשי רשע שאנשים אחרים לא ילמדו מהם, וכן בכדי שאולי הם יחזרו למוטב, וכמובן צריך להתכוין לתועלת 

  ולא לשם פוליטיקה. 
  דברים מפורסמים, שכולם יודעים אותם?כשההאם מותר לספר לשון הרע  .גשאלה 

ך ורק, אם אין כוונת המספר לגנות את המדובר, כל שמדבר סתם, כי זה הנושא, כך מספרים עליו, דברים מפורסמים מותר לדבר א תשובה:
אבל לא מתכוין לגנות, כגון לומר שראש ממשלה בחקירות, בלי לנקוט צד כל שהוא, זה מותר, [על זה מסתמכים כל העיתונים החרדים, 

  את המדובר, זה איסור גמור.  שכותבים את כל הנתונים המפורסמים], אבל אם מתכוין לגנות
החפץ חיים כותב בכלל ב' בסופו, שלא כדי לסמוך על ההיתר של דברים המפורסמים, כיון שרק הרמב"ם מתיר זאת, ושאר ראשונים 

  חולקים עליו, עכ"פ המיקל יש לו על מי לסמוך.

  ויטע אשל בבאר שבע
. הכוונה שאברהם אבינו הקים בבאר שבע, הכנסת אורחים, לאכילה וויהלתיה שכילה אראשי תיבות  "אשל" )'סימן לז ר טוב(שוחבמדרש תהלים 

   הי' מלווה את האורחים. שתיה וכן
קלקל נח  שאכל מעץ הדעת.כ ,אכילהקלקל בראשונים, אדם הראשון  שקלקלומה את כוונת אברהם אבינו היה לתקן שילנא, ומוהגאון אמר 

  היו מלווים את האורחים. קימו הכנסת אורחים, ולא קלקלו שלאאנשי סדום  וישת מן היין וישכר. ,שתיהב
לא  איךהגר"א ז"ל את שאלו . נשרף ביתו רחמנא ליצלןביום מן הימים ים גדול מאוד, שה באיש שהיה מכניס אורחהביא מע "מי שלמה"בספר 

שמנהגו היה לקיים מצות אכילה ושתיה כיון  הגר"א השיב ?יה זריז מאוד במצות הכנסת אורחיםה הרי הכנסת אורחים, הגינה עליו זכות מצות
  .כמו שצריךמצוה להגן עליו, כי לא השלימה ל, לכן לא היה כח אשרק  אשלת מצות לויה, נשאר מתיב קיים ולא ,לבד

וכי אם לא ליווהו, פטרנוהו בלא לויה. והקשו "ידינו לא שפכה את הדם הזה" אומר רש"י לא עגלה ערופה כתוב, שופטים במצוות בפרשת 
  ז חפצו?וכי הי' להם ללוותו עד העיר הבאה, עד שיגיע למחו של הרצח על בי"ד?האשמה 

לו בטחון עוצמה, באידיש קוראי לזה "קוראש" ואם הי' לו בטחון  שאם היו מלווים אותו, הי' לו כח לעמוד נגד הקמים עליו. הי' רק מתרצים
  הוא הי' יכול לעמוד כנגד אלו שבאו לרוצחו נפש, אבל כשהלך לבד והי' חלש בעצמו לא הי' לו כח להתגונן נגד אלו שעמדו כנגדו.

  כח לעבור את הכל הקשיים. נותנת ,יש בא כח להחיות מתים, היא נותנת כח לאדם לעמוד נגד הקמים עליו ,לווילה טובה ילפעמי מ


