
כל המשפחה מחוברת סביב

מסרים מהדף היומי

בס”ד

עיצוב ייחודי
להדפסה חסכונית

מומלץ להדפיס
ולחלק בעבודה ובקהילה

יו”ל ע”י: ch1800600613@gmail.com  /     052-7600080 ?מעוניין לקבל את הדף ישירות אליך
להצלחת זלמן לייב דוד בן חיה, ופריידא בת פייגא

לזש”ק ובנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות

מחפש שיעור או חברותא מתאימה?
מעוניין להתחבר לקהילה בסביבה שלך?

לברור רכז 'חלקי בקהילתי’ באזורך:

  052-7600080

השבוע למדנו בגמ’:

איך זה קשור אלינו?

יום שבת
השבוע למדנו בגמ’:

איך זה קשור אלינו?

סעודה שלישית
השבוע למדנו בגמ’:

איך זה קשור אלינו?

השבוע למדנו בגמ’:

איך זה קשור אלינו?

ליל שבת
השבוע למדנו בגמ’:

איך זה קשור אלינו?

דף מ"א.
"אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה"

יהודה  בן  שמעון  רבי  דברי  את  מביאה  השבוע  הגמרא 
מאחר  רע,  שם  עליו  שיוציאו  להרשות  יכול  אינו  שאדם 
שהוריו עלולים להתבייש מכך. וגם אם ההורים מחלו על 
כך, ייתכן שיתר בני המשפחה יתביישו, ואפילו אם גם הם 
מוחלים על כבודם, כיוון שייתכן שיש מישהו רחוק שיכול 

להתבייש מכך – הדבר אסור!
הרי לפנינו מסר חד: אדם אינו חי לעצמו, הוא מייצג! של 
רע  ילדיו! אם קנה לעצמו שם  הוריו, של משפחתו, של 
התנהגותו   – להיפך  ואם  סובביו,  את  מבייש  הוא  הרי   –
תקינה – "מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו 
ומתרוממת  בו  סביבתו משתבחת  כל  פו.(;  )יומא  תורה" 

בסיבתו.
חסידים מספרים: עם-הארץ בעל ייחוס מרומם, נכדם של 
צדיקי ארץ, התקלס פעם ברב העיירה שהיה בנו של יהודי 
פשוט: "וכי מה הוא יחוסך לעומתי?!" נענה הרב ואמר לו: 
"אתה אמנם 'מיוחס' מאוד, אך ההבדל בינינו תהומי; בך 
מסתיים היחוס, ואילו אני – אמנם אינני מיוחס, אך ממני 

ואילך מתחיל יחוס...". 

דף מ"א:

"מנין שלא יגדל אדם כלב רע ולא יעמיד סולם רעוע בתוך 
ביתו שנאמר 'ולא תשים דמים בביתך'"

הגמרא השבוע מלמדת שאסור לאדם לגדל כלב מסוכן 
או להחזיק בביתו סולם רעוע. והעניין דורש הבנה: 'בתוך 
ביתו' – למה לא? הרי אני וביתי מכירים ויודעים להישמר 
מחייבת  שהגמרא  מפרש  המהרש"א  ומהסולם.  מהכלב 
יודעים  שאינם  ביתנו  מבאי  אלו  על  גם  לשמור  אותנו 
להישמר מהכלב ומהסולם. כלומר: ביתנו נועד גם עבור 
אורחים, ומשכך חובתנו לדאוג שגם הם יוכלו להשתמש 

בבטחה. בו 

והמסר: ביתו וחפציו של אדם לא נועדו רק בעבורו, הם 
עומדים גם לשימוש הזולת, ומשכך עליו לדאוג לכך שגם 

אחרים יוכלו לעשות בהם שימוש.

גאון הונגריה המהר"ם בריסק שימש כרב העיירה טושנאד 
כי  המשמשים  לב  שמו  החורף  מימי  באחד  שבהונגריה. 
גילה  קל  יתירה. מעקב  אוזלים במהירות  העצים במחסן 
לחימום  בחשאי  מהם  נוטלים  העיירה  מעניי  כמה  כי 
היה  לילה  מידי  אך  המחסן,  את  לנעול  דאגו  הם  ביתם. 
הרב בעצמו מסיר את המנעול ואף מעלה אור במחסן כדי 

מכשולות. ללא  צורכם  כדי  ליטול  יוכלו  שהעניים 

דף מ"ד:

"בתולת ישראל"

מילים אלו המופיעות בגמרא השבוע הינן חלק מפסוק: 
בתולת  על  רע  שם  הוציא  כי  כסף...  מאה  אותו  "וענשו 

ישראל".

כינוי  הוא  ישראל"  "בתולת  כי:  מפרש  הקדוש  הזוהר 
לשכינה הקדושה, ולימדך הכתוב כי המוציא שם רע על 
יהודי אחר הרי הוא כמוציא שם רע על הקב"ה! ובהבנה 
פשוטה: הקב"ה בחר בעם ישראל להיות 'ַעם ה'', והמדבר 
בגנותם הרי הוא פוגע בעצם גם במי שבחר בהם כעם...

אנשים  בחבורת  פגש  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הצדיק 
החבורה  התעניין.   – עסוקים"  אתם  "במה  משוחחים; 
השתתקה במבוכה, ולבסוף נענה אחד מהם בהתנצלות: 
"רבי, אמנם שוחחנו 'פה ושם' גם בלשון הרע, אך יאמין לנו 
הרבי שלא סיפרנו שום שקר...". "כיצד אאמין לכם", תמה 
סנגורם של ישראל, "הלוא בתפילין של הקב"ה כתוב: "מי 
כעמך ישראל גוי אחד בארץ" )ברכות ו.(, כלומר: אין עם 
מושלם כעם ישראל, נמצא שהמטיל דופי ביהודי הרי הוא 

כמטיל פסול בתפיליו של הקב"ה...".

נזכור תמיד כי אחריות כבדה מוטלת על כתפנו; יש לנו 
כבודם  את  לרומם  ביכולתנו   – סביבה  ילדים,  הורים, 
להיפך... חלילה  לגרום  וביכולתנו  מעשינו,  באמצעות 

אדם   אך  מצויה,  פחות  בזמנינו  אורחים  הכנסת  אמנם 
לרכבו  'טרמפיסטים'  מעלה  לאחרים,  חפציו  שמשאיל 
לו  שניתנה  הטובה   – האמור  היסוד  את  הבין  וכדומה, 

זולתו! עבור  אף  נועדה 
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שמירת הפה והלשון – זהו הכרח. דיבור בגנותו של יהודי 
– זהו דבר נורא, כי לדבר סרה בריבון העולמים – לא יעלה 

על הדעת! 


