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 מועדים ואירועים שונים, משלים וסיפורים לפרשיות השבוע, קצרים רעיונות :תורה-דבר

 א"שליטשל הרב שלמה הלוי  שלוקטו ונאספו לאוצרו

 מות קדושים-פרשת אחרי
 לא להשחית את המידות שלנו

: ציוויים כמוהתורה מצווה אותנו כמה . מות וקדושים-את שתי הפרשות אחרי, בשבת זו מחברים אנו

 ...״לא תקלל חרש״ ועוד, ״לפני עיוור לא תיתן מכשול״, איסור נקימה ונטירה

השאילני : לו אמר -נקימה? ואיזו היא נטירה? איזו היא נקימה, תניא.(: כג)חז״ל מבארים במסכת יומא 

השאלתני איני משאילך כדרך שלא : אמר לו,השאילני קרדומך : למחר אמר לו הוא. לאו: אמר לו, מגלך

: למחר אמר לו, לאו: אמר לו, השאילני קרדומך: אמר לו? נטירהואיזו היא !. זו היא נקימה. אתה

נקימה היא עשייה  -זאת אומרת . זו היא נטירה. איני כמותך שלא השאלתני, קח: השאילני חלוקך אמר לו

ה תחת רעה בכוונה של ונטירה היא בלב אפילו לגמול טוב, רעה תחת רעה של מעשה בפועל אפילו לגמול

הרמח״ל כותב בספרו מסילת ישרים שהמצליח לברוח מין הנקמנות הוא ״מלאך״ כיוון שהנקמנות . נקמה

כמו כן כותב הט״ז שלא יתכן שאדם שבכל ימי חייו לא יעבור פעם אחת על איסור . מתוקה היא מדבש

 .עד כדי כך קשה להתגבר על האיסור הזה... נקימה

 ? בנקימהמהו אם כן הקושי 

אדם שאיננו מבין שכל מה שקורה בעולמינו הוא מכוון . כותב ספר החינוך שהבעיה היא באמונה של הנוקם

שהרי אם נגרם לי צער אין חברי אשם בכך אלא בורא עולם מעניש אותי . חש צורך עז לנקמה, מלמעלה

... בכעסו נושך את המקללכלב שאדונו מרביץ לו במקל והכלב : למה הדבר דומהמשל ... ומצפה לשינוי

כן ... והלא אילו היה מביט טיפה למעלה היה מבין שלמקל אין כוח משל עצמו והאדון הוא זה שמכה אותו

שהרי מתרכז הוא בחבר ולא במי שציווה , אדם הנוקם בחברו דומה הוא לאותו הכלב: הנמשלהוא 

 ...להכותו

נחת שהרי -הזולת או לגרום לו מבוכה או חלילה אילכאורה נראה כי המצוות הללו נועדו כדי לא להזיק את 

 .איננו ״אשם״ בכך

, לשם מה ציווה הקב״ה ״לא תקלל חרש״ הרי אם אני מקלל אדם הפגוע באוזניו: נשאלת השאלה, אם כן

 !?שהרי איננו שומע? שום נזק לא נגרם לו מהדבר

כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה  אמר רבי יוסי: סיפור המובא בגמראכדי לענות על השאלה נקדים 

וכי מה אכפת לו לעיוור בין אפילה  -כאשר ימשש העור באפלה , והיית ממשש בצהרים(: כט, דברים כח)

היה מהלך וראיתי סומא ש, הייתי מהלך באישון לילה ואפילה" פעם אחת: עד שבא מעשה לידי? לאורה

בני אדם רואין  -כל זמן שאבוקה בידי : אמר לי? אבוקה זו למה לך, בני: אמרתי לו. בדרך ואבוקה בידו

עונה העיוור לרבי יוסי האבוקה היא :( מגילה כד)אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין 

 ...ויזהירו אותי שלא אמעדיזהו שאינני רואה , אכן בשבילי כדי שהאנשים בראותם את האבוקה

הם אינם בשביל האחר אלא בשבילנו כדי לא להשחית את המידות , כך הם המצוות שבין אדם לחברו

נכון שהחרש איננו שומע אך ברגע שאני מקלל אני משחית את מידותי ואת זה התורה רוצה למנוע ... שלנו

 הבה נביט למעלה ונשמר לבל נשחית את מידותינו  ... ממני 

 בת שלום ומבורךש
 מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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