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וְֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו וְיָרֵאָת ֵמאֱֹלֶהיָך... )ויקרא כה, יז(
ולא תונו איש את עמיתו: כאן הזהיר על אונאת דברים, 
שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו... )רש”י(

שערי אונאה לא ננעלו
 - תלכו"  בחוקותי  "אם  בפרשתנו  נאמר 
כשם  "חקיקה",  מלשון  הוא  "בחוקותי" 
בין  להפריד  אפשר  אי  בסלע  שבחקיקה 
להיות  צריכה  התורה  כך  לסלע.  האותיות 
חקוקה עמוק בתוך הלב, לחדור בכל מהותו 
של האדם, ושהשפעתה תהיה מקיפה גם את 

כל מכלול חייו הגשמיים. 
בתורה"  עמלים  "שתהיו  ע"י  זוכים  ולזה 
ורצינות  מאמץ  דורשים  והיגיעה  העמל  כי 
ויגיעה  עמל  מתוך  תורה  והלומד  מיוחדים, 
זוכה להיהפך לאיש אחר ל"בן תורה לבן עליה" 
אחת  חטיבה  נעשים  הק'  והתורה  שהוא  עד 
"ונתתי  מבטיח  הקב"ה  ואז  אחד.  ודבר  חלק 
עליה  עמל  בעיתם" שהתורה שהוא  גשמיכם 
מעוררת עליו רחמי שמים מרובים ומביאה לו 
ברכה  בגשמיות"  "שכר  של  טוב  שפע  כן  גם 

והצלחה בכל ענייני העוה"ז.

שתהיו עמלים בתורה

שבת מברכין
המולד אור ליום שישי, שעה 9 בלילה, 32 דקות ו-12 חלקים

ראש חודש סיון ביום שישי הבעל"ט

ואם יש את נפשך לדעת, מהו כוחה של דמעה מתוך צער, צא ולמד למעשה דרב רחומי 
המבואר בגמ' )כתובות סב, ב(: ‘רב רחומי הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכפורי 
)היה רגיל לבוא לביתו בערב יום כיפור(. יומא חד משכתיה שמעתא, הוי מסכיא דביתהו )היתה 
הוה  אשתו מצפה( השתא אתי השתא אתי, לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה. 
יתיב באיגרא, אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה' )נפלה העליה ומת(. ויש להתבונן נוראות 
על עומק הדין בזה, שהרי שלא בכוונה נתאחר ר' רחומי ‘דמשכיה לשמעתתיה'. זאת ועוד 
שאם על איחור קצת חלשה דעתה של האשה ‘ואחית דמעתא מעינה', אם כן הגע עצמך 
כמה סבלה בהגיע לאזניה בשורת איוב על כי מת בעלה ולא יבוא עוד לעולם. ואמנם כבר 
‘בן אדם לחבירו'( ולמדו מזה עד היכן מגיע  )עיין שיחות מוסר מאמר  עמדו בעלי המוסר בזה 

עומק הדין, מכל מקום עין רואה מכאן, מהו כוחה של דמעה אחת!
עה”פ  מג(  פיסקא  רבתי,  )פסיקתא  במדרש  המבואר  ופנינה  דחנה  מעשה  ולמד  צא  ועוד 
‘וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה' )שמואל א – א, ו(, וז”ל: ‘שהיתה פנינה מכעסת את 
חנה כעס בתוך כעס. ומה היתה עושה, אמר ר”נ בר אבא היתה פנינה משכמת ואומרת 
לחנה אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לבית הספר... אמר רבי תנחומא 
בר אבא, היו יושבים לאכול והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מן בניו חלקו, מה היתה 
וזה  בני חלקו  לזה  תן  לאלקנה  היתה אומרת  חנה,  להכעיס את  עושה, מתכוונת  פנינה 
– על האלוהים לטובה. אמר לה הקב”ה את  ‘בעבור הרעימה'  בני לא נתת חלקו. למה, 
מתרעמת אותה עלי, חייך שאין רעמים שאין אחריהם מטר, מיד אני פוקדה – כי פקד ה' 
את חנה ותהר ותלד שלושה בנים ושתי בנות', עכ”ל. ועונשה של פנינה מבואר )שם(, וז”ל: 
‘עד עקרה ילדה שבעה )שמואל א – ב, ה( – זו חנה, ורבת בנים אומללה )שם( – זו פנינה... היתה 
ופנינה קוברת שמונה.  ילדה חנה ארבעה  ופנינה קוברת שני בנים,  יולדת בן אחד  חנה 
והיתה חנה מעוברת בן חמישי, ונתייראה פנינה שלא תקבור שני בניה שנשתיירו לה. מה 
עשתה פנינה, הלכה ובקשה מן חנה שתתפלל עליה... אמר לה הקב”ה )לחנה( חייך שהיו 
ראויים למות אלא הואיל שנתפללת עליהם שיחיו לשמך אני קורא אותם, לפיכך הוא 
אומר עד עקרה ילדה שבעה שנתחשבו לה שני בניה של פנינה', עי”ש. והדברים נוראים 
עד מאוד, שהרי פנינה לשם שמים נתכוונה כדי לעורר על חנה רחמי שמים. ועם כל זה, 
כיון שציערה אותה בדברים, נענשה כל כך בקבורת חמשה מבניה וגם הנותרים לה נקראו 

על שם חנה. והוא אשר אמר לה הקב”ה ‘חייך שאין רעמים שאין אחריהם מטר'!
‘ולא תונו  יז(  )ויקרא כה,  זה יש לתמוה, על מ"ש רש"י לבאר דברי הכתוב  אלא שעל פי 
איש את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני ה' אלוקיכם', בזה הלשון: ‘כאן הזהיר על אונאת 
דברים שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והונאתו 
של היועץ. ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר ויראת מאלוקיך – היודע 
מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו 
ויראת מאלוקיך', עכ”ל. והעולה מדבריו שאין דין ‘לא תונו' נוהג אלא במי שנתכוון לרעה. 
נתכוונה.  נענשה אע”פ שלשם שמים  הנז', שפנינה  לדברי המדרש  לכאורה  וזה סתירה 
ואולי י”ל, דרש”י קאי רק במי שלא נתכוון כלל לצער, והיינו באופן שלא ידע שדבר זה 
יצער את חבירו. משא”כ אם ידע שחבירו יצטער בכך, אפילו שנתכוון לשם שמים – דומיא 
דפנינה, הרי זה בכלל איסור דלא תונו. אלא שאין פירוש זה נופל כל כך על הלשון ‘ואם 
תאמר אם נתכוונתי לרעה'. ועוד י”ל, דלעולם כל שלא נתכוון לרעה – דומיא דפנינה אשר 
דקרא. מכל מקום  מיתורא  כדילפינן  תונו,  דלא  איסור  בכלל  אינו  נתכוונה  לשם שמים 
אכתי רביע עליה איסור ד'לא תענה' אשר נוהג בכל גוונא שגרם צער לחבירו – בין בשוגג 
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ובין במזיד, ועל עוון זה נתפשה פנינה.
ומצאתי לזה ראיה ברורה מדברי המכילתא )שמות כב, כא(, וז”ל: 
‘בשעה שהיו רבי ישמעאל ורבי שמעון )מעשרה הרוגי מלכות( יוצאין 
להיהרג, אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל – רבי, ליבי יוצא שאיני 
יודע על מה אני נהרג. אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון, מימיך 
כוסך  ועכבתו עד שתהא שותה  לדין או לשאלה  בא אדם אצלך 
אחד   – תענה  אם  תורה  אמרה  טליתך,  עוטף  או  סנדלך  ונועל 
עינוי מרובה אחד עינוי מועט, אמר ליה רבי ניחמתני', עכ”ל. ויש 
להתבונן נוראות, שהרי רבי שמעון בשעה שיצא להיהרג פשפש 
במעשיו ולא מצא עוון בידו אשר יוכל להניח את דעתו מדוע הוא 
רבי  ידע  ישמעאל מה שלא  רבי  ידע  כן מהיכן  ואם  ליהרג,  יוצא 
שמעון עצמו עד שהצביע לפניו על עוון ‘אם תענה'. וביותר יפלא 
היאך יש בדקדוק ‘קל' שכזה כדי לגרום לגזרה כה איומה, וגם רבי 
לכל  ברם התשובה  ‘ניחמתני'.  לו  ואמר  בזה  עמו  שמעון הסכים 
עינוי  אחד  מרובה  עינוי  אחד   – תענה  ‘אם  בצידה:  מפורשת  זה 
אופן שנצטער  בכל  נוהג  ‘לא תענה'  דאיסור  לומר  רוצה  מועט', 

חבירו בעבורו!
הגאון רבי חיים ברים זצוק”ל היה ידוע כבעל תפילה המרטיט 
בתורה  המופלגת  גדלותו  לצד  וזאת  הערב,  בקולו  הלבבות  את 
ויר”ש ומידותיו המיוחדות. שנה אחת נתכבד לעמוד לפני העמוד 
בארה”ב.  החשובות  הקהילות  באחת  הנוראים  הימים  בתפילות 
ובית  דסליחות  א'  ביום  רבים  נקהלו  הזו,  הבשורה  לשמע  והנה 
את  לשמוע  בדריכות  המצפים  מתפללים  מלא  היה  הכנסת 
בתפילתו,  והחל  התיבה  לפני  הרב  כשניגש  אך  תפילתו.  קול 
הנעימות  את  חסרה  אשר  הפשוטה  מתפילתו  הנאספים  נדהמו 
לפשר  ושאלו  הגבאים  ניגשו  הסליחות,  בסיום  והסלסולים... 
הענין, השיב הרב: כשנכנסתי לבית הכנסת, הבחנתי בחזן הקבוע 
אשר מפאת חולשתו הוזמנתי להחליפו, כשהוא יושב בתיבה ועניו 
כלות אל העמוד אשר בו עמד שנים רבות... שערו לעצמכם כמה 
הכישורים  בכל  הייתי מתפלל  אילו  צערו,  על  מוסיף  הייתי  כאב 
שחנני השי”ת, וכמה רינונים ו'השוואות' בין החזנים היו נגרמים 

בשל כך בקרב הציבור...!

אנו מזמינים את הציבור הרחב לבא 
ולהשתטח ביום ההילולא של הצדיק

רבנו  חיים חורי זיע"א
בבית העלמין הישן ביום א' כה' אייר תשע"ז )21.5.17(
החל משעות הבקר המוקדמות ועד לשעות הלילה .

ואנו מבקשים בכל לשון של בקשה 
לשמור על קדושת המקום וגדרי הצניעות

ולנהוג כבוד בשטח בית העלמין.
וזכות הצדיק תגן בעדכם אלף המגן אמן ואמן.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכת ברוכים הבאים
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית



לאחר 9 שנות נישואים עדיין לא היו לזאבה ילדים.היא הרגישה שאינה 
יודעת מה לעשות- היא עברה טיפולים, פנתה לרבנים ועדיין לא נפקדה.
חברה שלה שחשה את כאבה וצערה  הרב סיפרה לה על הנסים ונפלאות 
של רבנו חיים חורי, זאבה לא היססה ונסעה לציון של הרב. היא התפללה, 
בכתה, הדליקה נרות וביקשה מהצדיק שיפתח לה שערי שמים. תפילתה 

נענתה ולאחר 9 חודשים היא זכתה ללדת בת.
בדרום הארץ היו שני צדיקים גדולים- הבבא סאלי ורבנו חיים חורי.

משה שבנו לא יכול היה ללכת ברגליו ולא יכול היה לדבר נסע לנתיבות 
לבבא סאלי וביקש ממנו ברכה  לבנו. הבבא סאלי שאל את משה מהיכן 
כי הוא מב"ש. הרב הנדהם שאל אותו למה הוא  והלה ענה  הוא בארץ, 
הגיע אליו, כשיש לו רב גדול בב"ש – רבנו חיים חורי זצוק"ל.משה חזר 
החל  בנו  נענתה,  ותפלתו  בנו  על  התפלל  הצדיק  של  לקברו  נסע  לב"ש 

ללכת ולדבר.
אולטרסאונד  בימינו.  כמו  משופרת  היה  לא  הרפואה  הקודמות  במאות 
כלל לא היה קיים ואף אדם לא חשב שיהיה אפשרי לדעת את מין התינוק 

לפני היוולדו.
חורי  חיים  רבנו  של  הכנסת  בבית  להתפלל  הלך  כהרגלו  עזיז   1956 ב- 
תורה.  לספר  לעלות  לעזיז  קרה  הרב.הרב  של  בביתו  ההם  בימים  שהיה 
כשירד עזיז מהתיבה הוא נישק לרב את היד והרב ברכו במזל טוב. עזיז 
לו  ענה  והרב  הרכה.  לפשר  הרב  את  שאל  מברכו,  הרב  למה  הבין  שלא 
שהשבוע יוולד לו בן.אשתו של עזיז שהיתה בהריון ילדה בן באותו שבוע.

השקיעה  לפני  במונית.  שבג'רבה  לגבס  שמואל  עם  הרב  נסע  אחד  יום 
ביקש הרב מהנהג הערבי לעצור את המונית בכדי שהרב ושמואל יוכלו 
להתפלל מנחה. הנהג הערבי סרב.לאחר מספר דקות מנוע המונית הוציא 

עשן והמונית נעצרה.
לתקן  וניסה  מהרכב  ירד  במכונאות  כללי  ידע  בעל  שהיה  המונית  נהג 
את הבעיה. בינתיים שני הנוסעים ירדו מהמונית והחלו להתפלל מנחה, 

משסיימו להתפלל חזרו ,ישבו במונית והרב ביקש מהנהג לשוב ולהמשיך 
יכול  ואינו  התקלה  מה  יודע  לא  עדיין  שהוא  וענה  כעס  בדרך.הנהג 
להמשיך לנסוע. הרב הורה לנהג שיחזור למקומו ויסע.הנהג התפלא, אך 

עלה למונית, ניסה להניע את הרכב והצליח.
הנהג המופתע הבין כי הרכב לא נסע בגלל שהרב היה צריך להתפלל.

ב - 1958 בטבריה הקימו בית כנסת " עץ חיים " ע"ש רבנו חיים חורי. 
ברחוב היה גר יהודי חילוני בשם מדרכי שהוריו היו ניצולי שואה.כל ימי 
שישי היה יוצא לרחובה של עיר ושורף רגל של פרה לעיני כל בדיוק בזמן 
כניסת השבת, כשהאנשים היו הולכים לבית הכנסת.רבים פנו אליו בכדי 

שיפסיק לעשות זאת, אך הוא סרב.
במלחמת ששת הימים מרדכי גוייס כלוחם עם משאית לחומרי נפץ.יום 
אחד התבקש לנסוע עם המשאית מלאה. מרדכי נאלץ לנסוע עם אורות 
כבויים מפאת המצב.המשאית הכבדה נתקעה בחול ומרדכי לא יכול היה 
לזוז יותר. לפתע, משום מקום הגיע מולו ג'פ עם חייל מבוגר. החייל אמר 
והצליח  וכך הוא עשה  לו להחלץ מהחולות  יסייע  והוא  לחזור להגה  לו 
רצה  הוא  הצבא  מנהג  שהיה  כפי  לחייל,  להודות  מהחולות.כדי  לצאת 
למסור ד"ש למשפחתו. החייל מסר למרדכי את הכתובת שלו. מרדכי נסע 
לב"ש לכתובת שקיבל ולפניו הופיעה גברת. הוא מסר לה ד"ש מחיים בנה 
שבצבא.האישה התפלאה ואמרה לו שאין לה ילד בצבא. היא הראתה לו 
לו.  זה האדם שסייע  ושאלה אותו אם  חורי  חיים  רבי  את התמונה של 
בעלה  שזה  לו  הסבירה  האישה  בחיוב.  ענה  התמונה  את  שזיהה  מרדכי 
על  הוא  גר  הוא  בו  ברחוב  הכנסת  ושבית  בב"ש,  העלמין  בבית  שקבור 

שמו.
מאז מרדכי לא מחלל שבת ומכבד את זכרו של רבי חיים חורי.

יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן. אמן.

מנפלאותיו  של רבנו חיים חורי זיע"א

אמונת חכמים
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