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“יש לי שאלה,” אמר שימי, כשהוא סיים לקרא את פסוק י”ז. “מדוע התורה 
אומרת 'ולא תונו איש את עמיתו', כאשר אנחנו כבר קראנו כמה פסוקים קודם 
לכן – בפסוק י”ד – 'אל תונו איש את אחיו'? האם אין כאן כפילות במסר, שאין 
שאין  כללי  ובאופן  מסוים  משהו  עבור  לך  מהמגיע  כסף  יותר  מאדם  לגבות 

לשקר בעסקים?”

“אתה מתכוון כמו לאדם ההוא שמכר ליענקי את החולצה שלו?” אמר עזרי 
בגיחוך.

“כל הכתה הביטה ביענקי, שהגיע באותו היום לתלמוד התורה לבוש בחולצה 
גוון אדמוני עמוק  ורודה זורחת בהחלט. כלם צחקקו. פניו של יענקי לבשו 

כשהוא מלמל: “אני צמא,” ועזב את הכתה בריצה.

הילדים שתקו כאשר צדו את פניו המאוכזבות של הרב כהן.

“ילדים,” אמר הרב כהן, “אני המום! ועוד בפרט שזה מיד אחרי ששימי שאל 
את השאלה הזו."

כולם היו מבולבלים. הם הבינו שזה היה גרוע מאד ללגלג על יענקי, אבל מה 
הקשר בין זה אל השאלה של שימי?

הרב כהן המשיך, “הגמרא מסבירה שהפסוק השני אינו בא לומר את אותו 
לפגוע  לא  לנו,  לומר  בא  הראשון  הפסוק  הראשון.  הפסוק  שאומר  הדבר 
במישהו בעבודה, בעסקים. אולם הפסוק הזה בא לומר לנו שזו עבירה לפגוע 

במישהו על ידי מילים!

יותר  גרועה  ידי מילים היא  "למעשה, הגמרא אומרת שפגיעה במישהו על 
מאשר הפגיעה במישהו בעסקים! זאת אומרת שאם ישנם שני אנשים: האחד, 
גנב הגונב מאחרים, והשני, הוא אדם ישר לחלוטין, אבל מתבטא כלפי האחר 

בצורה אכזרית או לא נעימה, הגנב – נחשב לאדם היותר טוב!

"ישנו דיון ארוך בנושא זה המופיע בספר 'תורת אביגדור' של הרב מילר זצ”ל. 

פרשת בהר-בבקותי
!ש ניהי ת לא
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ואני אצטט לכם גמרא נוספת אותה הוא מביא שם. אולם קודם, אשאל אתכם 
שאלה: האם אתם זוכרים שיצאנו לטיול לגן החיות בכדי לראות את החיום 
המדהימות אותם יצר הקדוש ברוך הוא? עכשיו, האם אתם זוכרים על איזו 
חיה אמר העובד בגן החיות שהוא המפחיד מכלם? זה לא היה האריה הגדול 
או הנמר, לא. זה היה הנחש. ומדוע? מכיוון שאם אתה בטעות עובר ליד אריה 
או נמר כאשר הוא שבע, הוא בדרך כלל לא יעשה לך שום דבר, מכיוון שהוא 
לא רעב אז הוא לא יתקוף. אולם נחש? אפילו אם הנחש בדיוק סיים ארוחה 

דשנה. אם אתה תעבור בשביל שלו, הוא עלול להכיש אותך ללא סיבה כלל.

עתיד  השם  לבא,  שלעתיד  אומרת  "הגמרא 
להעמיד לנו הופעה כדי לצפות בה. אולם זו לא 
תהיה הופעה קטנה ונחמדה של ילדים. בהופעה 
כל  לבמה.  הפרא  חיות  כל  את  יביא  השם  הזו, 
החיות יעמדו בצד אחד מול הנחש שיהיה בצד 
השני. והחיות תתחלנה לצעוק על הנחש: “אתה 
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 – רשע! מדוע הכשת ותקפת אנשים ללא סיבה? אתה לא השגת מכך כלום 
מדוע עשית זאת? אנחנו רק תקפנו אנשים כשהיינו רעבים – אבל אתה? רק 

עשית זאת סתם ללא סיבה טובה כלל!”

"ואז יענה הנחש: 'מדוע אתם תוקפים אותי? יש מישהו שהוא אפילו גרוע 
ממני!' והנחש יצביע עלינו, בני האדם שהינם ברגע זה הקהל הצופה, ויאמר: 
אנשים  על  יפים  לא  דברים  שאמרו  האלו  האנשים   – האלו  ברשעים  'הביטו 
אינסטינקטים  לי  ונתן  נחש  אותי  עשה  השם  מספקת!  סיבה  ללא  אחרים 
להכיש. אולם לבני האדם הוא נתן בחירה – והם ידעו שהם לא ירוויחו כלום 
בכך שידברו דיבורים רעים אחד על השני ואחד אל השני, ובכל אופן הם נהגו 

כך.'”

הרב כהן עצר לפני שהמשיך. “תדעו לכם, שבמקרה הבוקר יענקי סיפר לי 
שאמא שלו היא עיוורת צבעים – היא קנתה לו את החולצה הוורודה הזו כשהיא 
היתה בטוחה שהחולצה היא ירוקה! אולם יענקי לא רצה לפגוע ברגשותיה 
של אימו אז הוא החליט ללבוש אותה בכל אופן. אולם תראו מה עשיתם בכך 
שזלזלתם בו וצחקתם עליו. הוא בטח הרגיש כמו אדם, שרחמנא לצלן, נזרק 
אל בור של נחשים בגן החיות. מוקף כולו בנחשים ארסיים ואכזריים, התוקפים 

אותו מכל פינה. האם אתם מסוגלים לדמיין כזו תחושה איומה?"

הילדים הביטו ברצפה בדממה. הם מעולם לא חשבו על הדברים בכזו צורה. 
יענקי הרגיש כאב נורא בג-ל-ל-ם. והם, הם אפילו לא הרוויחו מכך שום דבר.

בהפסקה נגשו כל הילדים אל יענקי. אחד אחרי השני. הם התנצלו מעומק 
הלב על שפגעו בו וגרמו לו להרגיש כל כך רע.

הם הבטיחו לעצמם לנסות לעולם לא להיות נחש ארסי התוקף ללא סיבה 
כלל.

שבת שלום ומבורך!
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