
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 כי לי הארץ

נאמר   התורה!חומשי    י מתוך חמשתשיכבר ספר של  , השבת סיימנו ברוך ה' את ספר ויקרא

 בפרשה:

ר ה' א   ה ְבַהר ִסיַני לֵּאֹמר:  ַוְיַדבֵּ םל ֹמש  ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּה  ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר א  ל    , ַדבֵּ ִכי ָתֹבאּו א 

ם ן ָלכ  ר ֲאִני ֹנתֵּ ץ ֲאש    .ב( -)כה, א ָהָאר 

והנתינה   , נו את הארץ ל  הקב"ה נתן  כות להיות כל הזמן חקוקות בתוכנו:המילים הללו צרי

היא   ץ '  , כל הזמןפעולה תמידית שמתרחשת  של הקב"ה  ר  א  ת  אֵּ יָך  ַאֲחר  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ְוָנַתִתי 

יָך ח('  ְמגֻר  יז,  ש.  )בראשית  לומדים  אנחנו  שלנו  הארץ  בפרשה  את  לנו  נתן  אים בתנהקב"ה 

ץ  'עית  ישב ה הבשנ ו  , לזרוע, לקצור, ולאסוף את התבואה  שש שנים, כל  מסוימים:   ְוָשְבָתה ָהָאר 

ץ 'של הקב"ה.  היא    שובתתהארץ    , 'ַשָבת ַלה' התורה . אמנם  'ַשָבת ַלה'  , ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהי ה ָלָאר 

שקנה  ברמה מסויימת יש זכויות לאדם  כי  כאילו היא שלך,    , 'ָשְדָך' עדיין קוראת לשדה הזו  

בתנאי, הארץ  הוא קיבל את  נזכר ש  דםה הזו כל אבכל אופן בשנאת השדה או ירש אותה,  

 שייכת לה'. הארץ באמת ו

של השביתה דין  האילו  להגדרה הזו שארץ צריכה לשבות, ולא האדם, יש משמעות הלכתית.  

שהקרקע    , מדאורייתא היינו יכולים לשכור פועליםלפחות  יכול להיות ש  , אדםהיה חובה על ה

 עבַדי הם

 בהר בחוקותי ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

כי לי הארץ ◆ דע מי שעומד על ימינו ◆ ייהרג ואל יעבור באונאת דברים◆  

אם כבנים אם כעבדים ◆ מי אשם? ◆ משכני בתוככם ◆ מבט גדול ועמוק ◆ 

 מעשים קטנים בגדלות או גדולים בקטנות
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  אדם יכול לקחת גוי שיעבוד בשבילו   הרותדין  מו שכמ  , לא שייכת להם, והם יעבדו בשבילנו

זהאמנם    בשבת.  את  אסרו  בשבת  חכמים  מדאורייתא  גם  אבל  גם בשביעית  .  מותר, 

הארץ צריכה    . את העבודה בשדהעבורו  יעשה  והוא  מדאורייתא אין אפשרות שאדם ישלח גוי  

 . ביובלגם כך  . הארץ היא של ריבונו של עולםלא האדם.  , לשבות

הקב"ה נתן לנו ממון,   . כל דיני המקח והממכראותו יסוד ב ו התורה  נ ותה מלמדת אכהמשך לז

ץ ֹלא '  . צריכים לנהוג בישרות  , אסור להונות איש את רעהו  :תנאיםב הוא נותן לנו  ו ְוָהָאר 

ר ִלְצִמֻתת ץ   , ִתָמכֵּ ם ִעָמִדי  , ִכי ִלי ָהָאר  לא רק ורק הארץ,  לא  .  )פסוק כג('  ִכי גִֵּרים ְותֹוָשִבים ַאת 

כמו שהתורה  אסור ליהודי למכור את עצמו לעבד,  .  ך לריבונו של עולםייש  גם האדם  הממון, 

ם',  ממשיכה שייכים לריבונו של עצמנו  אנחנו    ולא עבדים לעבדים.   -  )פסוק מב( '  ִכי ֲעָבַדי הֵּ

הכל   -האדמה שלנו שייכת לריבונו של עולם שייך לריבונו של עולם, שלנו עולם, כל הממון 

 ו של עולם. בונלרישייך 

 , אדרבה –במבט עמוק יותר    . את הזכויות והיכולות שלנו  מות מצמצהמצוות הללו  רה  או כל

מאשר מעולה  יותר  הרבה  ר בארץ ה', זה  וגל  . במצב מרומםנמצאים  אנחנו  זה סימן לכך ש

 , מריבונו של עולםכביכול, זה בעצם להיות מנותק  ,  'עצמאי'   שהיא שלך. להיותר בארץ  וגל

ו  נלא נותן ל'מצמצם' את הזכויות שלנו,  ה  שוב האדם שהקב"חלא מעלה. אל יו  יסרוןזה ח

באופן    . בדיוק להפך, דווקא העובדה שהארץ שלךבאופן שלם אלא באופן חלקיאת הארץ  

ם'ל  שהיא זו שיוצרת את המציאות חלקי,  זה   , ולא עבדים לעבדים. זה לא מינימום , 'ֲעָבַדי הֵּ

גם  בה  יש  נכון,    . היא ארץ ה'שארץ הזו  ב ות  ילח  זוכים,  די ה'ות עב להי  אנו זוכים  . מקסימום

 לקב"ה.ל שייך  ושהכ   ההכרה  תוך ל נובע מוהכתמיד נזכור ש  ך אתנאים שהקב"ה מגביל אותנו,  

 דע מי שעומד על ימינו 

איוב מא,  ) '  ִלי הּואַתַחת ָכל ַהָשַמִים    ? ִמי ִהְקִדיַמִני ַוֲאַשלֵּם'  , )תנחומא פרשת אמור(  אומר המדרש

בעצמו נותן  אנחנו משתמשים במה שהקב"ה  משהו לכבוד ה',  אנחנו עושים  כאשר  לו  יאפ   . ג(

 אומר המדרש:  . ממה ששייך לונותנים לו  , לנו

 מי  ?זכר  בן  לו  נתתי  שלא  עד  לשמי  מל  מי  ?נשמה  לו  נתתי  שלא  עד  לפני  קלס  מי

  מי   ?בית  לו  ינתת  שלא  עד  מזוזה  לי  עשה  מי  ?גג  לו  נתתי  שלא  עד  מעקה  לי  עשה

 ? מקום לו נתתי שלא עד  סוכה לי העש

הפרשת    , תן לנו, ואנחנו עושים לו משלו. הלולב, הטליתהקב"ה נ  -כל מה שאנחנו עושים  

מתחברים עם ריבונו של עולם. על כן אנחנו צריכים לנהוג אנחנו בזה ו , ל מה'והתרומה, הכ

 ת.  ולהיטיב עם הבריו , במידת החסד ובמידת הטוב 
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 : )ויקרא רבה, לד, ז( בנושא הזהנוספים  מדרשים ה לקרואאני רוצ

  אדם   ?כיצד  הא  היא.   תורה  ישראל  ארץ   בני  של  שיחתן  אפילו  :זעירא  רבי  אמר

 '.בי זכי' – לחבירו אומר

כאשר בא  תורה.  אבל שיחתן של בני ארץ ישראל היא  לא תורה,  רגילה היא  שיחה  בדרך כלל  

אותך לעשות מצווה.    ותזכבא לאני    !'זכה בי'אלא    , 'תן לי' מר  עני לבקש נדבה, הוא לא או 

יותר  הרבה  צדקה מרוויח  את הנותן  שאדם  השהוא תורה, הוא מלמד אותנו  זה  הדיבור ה

 . התומהעני שמקבל א 

  בעל   עם  עושה  העני  , העני  עם  עושה  הבית  שבעל  ממה  יותר:  יהושע'  רוכן אמר  

ם ָהִאי'(  , יטב  רות)  לנעמי  אומרת  רות  כןו  . הבית ר  שֵּ . 'ֹבַעז  -יִתי ִעמֹו ַהּיֹום  ָעשִ ש ֲאש 

ִעמוֹ 'היא אומרת   ָעִשיִתי  ר   פעולות   הרבה  :לה   אמרה  , ולא 'אשר עשה עמי'. 'ֲאש 

 עומד   הזה  העני  : אבין  בירמר  א  .לי  שנתן  פרוסה  בשביל  היום  עמו  עשיתי  וטובות

  אם   . 'יֹוןבְ ין א  ֹמד ִלימִ ִכי ַיעֲ '  (, לטקט  תהלים)  דכתיב   , ימינו  על  עומד  ה"והקב   , פתחך  על

  שעומד   מי  דע  -  לו   נתת  לא  אם  . שכרך  לך  ונותן  ימינו   על  שעומד  מי  דע  -  לו  נתת

ַנְפשוֹ '  )שם(   דכתיב   , ממך  פורע  ימינו  על י  ִמֹשְפטֵּ   למדתך   :יצחק'  ר  אמר  . 'ְלהֹוִשיַע 

 היה   לויא  . שמח  בלב   אותה  עושה  יהא  -  מצוה  עושה  אדם  שכשיהא  , ארץ   דרך  תורה

ִמָּיָדם'  עליו  תיב כמ  ה"שהקב   יודע   ןראוב  ַוַּיִצלֵּהּו  ן    -   (, כאלז  בראשית )  'ַוִּיְשַמע ְראּובֵּ

 !אביו  אצל  ומוליכו טוענו היה

היה לא סתם  אם ראובן היה יודע שהניסיון שלו להציל את יוסף עומד להיכתב בתורה, הוא  

 . רבה את הפעולה בשלמותעושה היה מציל אותו, אלא 

ָקִלי'  עליו  תיב כמ   ה"שהקב   בועז  יודע  ההי  ואלו ָלּה  יד('  ַוִּיְצָבט  ב,   עגלים  –  )רות 

 .  מאכילה היה פטומים

עין רואה ואוזן  ',  'מכתיב עליו בתורהכביכול ' ,  את כל מעשיו  אדם צריך לדעת שהקב"ה רואה

וההבנה הזו גורמת לאדם לעשות את המעשים בצורה  .  'שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים

 ב שלם. חה ובלת, בשממושלמ

 , והומצ   עושה  אדם  היה  לשעבר  :אמרו  לוי'  ר  בשם  סימון  ברבי  יהושע  ורבי  כהן'  ר

  ה "והקב   , המשיח  ומלך  , אליהו  ? כותבה  מי  , מצוה  עושה  אדם  ועכשיו  . כותבה  והנביא

הּו'  (, טזג  מלאכי)  דכתיב   כההוא  !ידיהם  על  חותם עֵּ רֵּ ת  ִאיש א  י ה'  ִיְראֵּ ִנְדְברּו   , ָאז 

ב ַוַּיקְ  ר ִזָכרֹון , עִּיְשמָ ה' וַ שֵּ פ  ב סֵּ   . 'ַוִּיָכתֵּ



4   בחוקותי  -בהר  פרשת  | עבַדי הם 

עד כמה גדול כל מעשה טוב להיות טוב לבריות,  כל אדם  כמה צריך    מלמד אותנו המדרש עד

  , הטוב הוא מידה טובה מצד עצמה  בשביל לקבל שכר, זאת  לעשות  לא  שאדם עושה. וכמובן  

.  כשכר  מקבלהאדם  לה שהגדו  הטובההמעשה דרך  המדרש רוצה ללמד אותנו את גודל  ש  אאל

רק ,  עצמו  השכרכאן על  לא מדברים  חכמים    את כל מעשיך!  ריבונו של עולם נמצא, רואה

כבר נותנת לכל  מספיק. הידיעה הזו  רומזים לך שהקב"ה רואה את המעשה שלך, וזה כבר  

 משמעות עצומה, ערך גדול מאוד. מעשה  

 ייהרג ואל יעבור באונאת דברים

אוהתורה   תוֹ 'תנו  מזהירה  ָאִחיוִאיש  נּו ַאל  ת  א  יד('    כל    . )כה,  קודם  הוא  הזה  בענייני  הדין 

אדם   יני נפש, 'אונאת דברים'. יפים אלא גם בדיבורים, בענלא רק בענייני כסאבל    , כספים

  , 'ערוך לנר'בעל המיוחדת של    יש תשובהחס וחלילה.  בחברו  ע  ו פגלזהר לא  יצריך מאוד לה

  . לחבירו'  שמבייש  י"ע  ממיתה  עצמו  להציל  מותר  אם'  דןהוא    . (קעב  סימן)  בספר 'בניין ציון'

 המלבין  'כל   כתוב אמנם    הרי זה לא אחת משלש העבירות החמורות!  , מה פשר השאלה הזו

  . אסור לאדם לשפוך דמים כדי להציל את עצמווהרי    , דמים'  שופך  כאלו  ברבים   חבירו  פני

דברים נאמר הרבה  על  .  יםות דמשפיכ  ששזה לא ממלנו  אומרת    'כאילו'המילה  מצד שני,  

המבזה את המועדות כאילו עובד  והשאלה עד כמה ההשוואה היא חזקה. כתוב ש',  'כאילו'

המלבין פני  גם כאן, ברור שעובד עבודה זרה.  ממש  שהוא  ברור שאין הכוונה  .  'עבודה זרה

 דמים. כשופך נחשב חברו ברבים לא ממש 

   : הלבין פני חברו ברביםנפש ולא לה אתמסור ם צריך ל שאדלכך  יש ראיה מפורשת ועדיין, 

  כבשן   לתוך  עצמו  שימסור  לאדם  לו  נוח  :אמר ר' שמעון בר יוחאי  , אמר ר' יוחנן

את'  דכתיב   , מתמר  ?מנלן  !ברבים   חבירו  פני  ילבין  ואל  האש )בראשית לח,  '  ִהוא מּוצֵּ

   . כה(

'שכתוב  מסבירים  תוספות  ה א'.    ', מוצתבתורה  הבלי  אין  שלולכן  פר  לסה  התור  כוונה 

אלא  ש אותה,  באש,  מוציאים  אותה  ְבִצּיֹון' מלשון  שמציתים  ש  אֵּ ת  יא('  ַוַּיצ  ד,  כבר  .  )איכה 

ממי בפירוש  לא אומרת  היא    בגלל החשד שהיא זינתה, ולמרות זאת  לשרוף את תמר  התחילו

לא לבייש   כדיעל סף שריפה, וממש  היתה  תמר  ש  כאןרוצה הבניין ציון ללמוד מ  היא הרה. 

'לאיש אשר אלה לו אנכי הרה'. אם    , שלחה רמזהיא רק    היא העדיפה להישרף.   דההואת י

 היא תישרף.  -יודה, ואם לא  - יודהיהודה 

ח לאדם להפיל ונששם מוזכר הדין    . (:)יסוטה  ממסכת  ,  שמביא ה'בניין ציון'  ראיה נוספת

חז"ל    וב ישח הלא    מדועפות  התוס  יםלבין פני חברו ברבים, ושואלהלעצמו לכבשן האש ולא  
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אמרו שיש ארבעה  למה לא    , בין הדברים שצריך למסור עליהם את הנפשאת האיסור הזה  

עליהן הגמרא החשיבה רק עבירות שיש  שמתרצים התוספות,    דברים שייהרג ולא יעבור?

לא   אמנםשלהבין  של התוספות ניתן    מלשונם  שצריך להיהרג עליהן. פורש מהתורה  לימוד מ

אבל למעשה    , לא מפורשכי המקור לזה    , ירות החמורותחת העב כא ם  פני  הלבנת  החשיבו את 

 .  ולא להלבין פני חבר צריך למסור את הנפש

כל אחת  שב רבנו יונה אומר    . שערי תשובהספר  מדברי רבינו יונה ב   'בניין ציון'המביא  עוד  

'יש  החמורות  עבירות  השלוש  מ י  ', אבק עבירהגם  דין  ואלוגם על האבק יש  ר.  יעבו  יהרג 

הוא צריך   יהןאם מחייבים את האדם לעבור עלו,  יש דין 'אביזרייהו דעבודה זרה'  זרה  דהבובע

הנפש את  לעבור.   למסור  אשרהלהתרפא    –לדוגמה    ולא  נמצא  אפילו    . מעצי  האדם  אם 

סנהדרין, מסכת  ב אומרת  גילוי עריות, הגמרא  וכן ב .  להתרפא מהםלו    בסכנת נפשות אסור

  ברמה כזו שהוא עלול למות.   חולה אהבההוא ממש    , הנשוא  אישה  מאודהב  ואדם אאם  ש

  ! רי הגדרומאח  ות אותהראאלא אסרו עליו אפילו ל,  לא רק שאסור לו לבוא עליה ממש

, וייהרג אלא גם אביזרייהו של גילוי עריות אסורים משום שלא רק גילוי עריות עצמו אסור, 

המלבין הוא עונה:    ?יםדמת  שפיכורייהו של  אביזומהם    ', שערי תשובה'השואל    . ולא יעבור

 .פני חברו ברבים

הלכה יש מישהו שחולק  לאם  גם    מביא ראיות נוספות ודן בהן.   מאריך בדבר הזה,   'בניין ציון'ה

להסביר   , אלאלמעשהממש  היא לא    'בניין ציון'של השלו, כוונתו    ראיותעליו או דוחה את ה

אצל בני תורה אולי חר.  א  מישהוכלפי    עלבוןממנו  זהר שלא יצא  יעד כמה אדם צריך להלנו  

רק  , והוא  מספיק  ם לב מישלא  לפעמים  בכוונה, אבל  ילבין פני חברו  ממש  שאדם  לא שכיח  

זה איסור   -  מאודלהיפגע  שני  גורם ל איזה ביטוי שאומר  את השני בפני אחרים, או    'עוקץ '

 אונאה.   ו, זי חברובין פנזה לא ברבים, זה עדיין מלוגם אם    '! מלבין פני חברו ברבים'של  

היא לא  או נפשית פגיעה רוחנית  . חברוב פגיעה  על ידו  זהר מאוד שלא תהיה יאדם צריך לה

לא פחות חמור מזה  חמור,  דבר  זה  של החבר  כסף    תלקחכמו ש.  פיזית  פחות חמורה מפגיעה

 יותר.  בנפש, זה פנימי זו פגיעה כי  , זה יותר חמור בו. אדרבה,  עופגולץ מישהו ועקל

 בדים אם כעים כבנאם 

יכ ם'עבדי ה'.  בנים לה' וברוך ה' להיות  זכינו  כולנו   ם ַלה' ֱאֹלהֵּ ִכי ִלי  'ו  , )דברים יד, א('  ָבִנים ַאת 

ל ֲעָבִדים ם  , ְבנֵּי ִיְשָראֵּ שאדם על כך  . הזוהר מרחיב את הדיבור בפרשה  כה, נה(ויקרא  )'  ֲעָבַדי הֵּ

וצה להסביר את ההבדל  ני רבד. אכע  וגםבן  כגם    , צריך לעבוד את הקב"ה בשני האופנים

למה הוא צריך לעשות מהאדון שלו    בין עבודת בן. עבד לא מקבל הסברעבודת עבד ושבין  

עבד  הבלי לדעת למה.    , הוא מקבל הוראות ומקיים אותם.  שהוא מצווה לעשותאת הפעולות  
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אם   םגוין,  ם אם הוא לא מב ג  את רצון האדון  הוא עושהשלו.    בטל כלפי הרצון של האדון

מבטל את עצמו כלפי רצונו  שאדם    ו עבודת הביטול. ז  –  וכלפי שמיא  . חושב שזה טעותהוא  

 . של הקב"ה, מקבל את הקב"ה לאדון שלו

דולה מתבטל כלפי הגמשום שאדם ש,  בעצמו  אדוןגם  עבד של הקב"ה הוא  האמת היא ש

,  נקרא  ברהםעבד אש  רואים בתורהו  . אנחנהאדוןגדולה של  אותה    לא ייך  תשמהוא    קיתוהאל

ר לוֹ ' ל ְבָכל ֲאש  יתֹו ַהֹמשֵּ הוא  טל לאברהם,  ב דווקא מפני שהוא עבד,    (בראשית כד, ב)   . 'ְזַקן בֵּ

אבינו בכל מה שיש לאברהם  עבד    . מושל  עצומות,  הוא  לו סמכויות  מנהל את  שיש  הוא 

עבד   שנהיה  אצל יוסףגם  זה    אתרואים  את כל הממון שלו. אנחנו    , המפעל של אברהם אבינו

 . רביםתפקידים ו סמכויותהוא מקבל הבית, את כל הוא מנהל בהדרגה אצל פוטיפר, אבל 

ה',   עבדי  נהיים  לכשאנחנו  גבוההאדון  עבדים  מעל  גבוה  הגדולה   , גדול,  כלפי  ובטלים 

דם מידת היראה. א   עניינה של  יהוז   . עוצמותכוח ו קבלת  בחינה של  בזה גם  יש    -קית  והאל

  , מתכווץ, הוא לא פעילהוא  ירא הוא מפחד,  ש. אדם  אתמדכ  מידה  ה היאחושב שמידת הירא

תית  יראה אמלא כן הדבר.    . וכדומה  ושש שמא פן ואולי לא יצא ידי חובתו, אדם שכל הזמן ח 

  מרחק של    התחושמלא יראה  ו  היא יראה של התבטלות והשתייכות אל הגדולה האלוקית

בטל לגמרי לריבונו של  שם  אדוא  יים הבחינה של מלכות. ירא שמיראת ה' היא    . וניתוק

 קית. ואותו בגדולה האל תבטלות הזו ממלאהתהועולם, 

כל החדרים, לדעת ב   שוטטבית, לה  לאיודע שהוא יכול להיכנס  בן  ה  . זו עבודה אחרת  –בן  

ולא    ךאבא רוצה שיעשו כמה  למותר לו לשאול והוא תמיד רוצה לדעת    . את כל הסודות

מחובר אל האבא ממקום  הוא    . הוא עם האבאאלא  אבא,  פי הלכביטול    חשהוא לא    חרת. א

את הדברים   רוצה לעשותהיא עבודה עמוקה, הוא    בן העבודת    שיודע את טעמי הדברים. 

הוא מבין את    על ידי אביו,  הוא מסכים עם הדברים שהוא מצווה  . שהוא מזדהה איתם  תוךמ

 . א עושהשלהם, ומתוך כך הובות יוהסהטעמים 

בן   עבודת  פ   עדיפההאם  עבדני  על  הזוהר    -  עבודת  לעבוד    . לא שאומר  צריך  בשתי  אדם 

עלינו המשמעות של דברי הזוהר היא שצד המעלה שלו.  יש  אחד מהם  לכל    הללו. הדרכים  

מה אנחנו  לא רק  להשתדל להבין את הסיבות והטעמים ואת העומקים של התורה, לדעת  

לעשות, אלא   שנ  , יםמשמעות הדבר  ימהגם  צריכים  ש   תמיד  צריך  , יומצד  כמה עד  לזכור 

מדרכינו דרכיו  גבהו  עדיין  ויודעים,  מבינים  עדיין    , גודל ההבנה שלנועם    . שאנחנו  אנחנו 

כשעובדים את עבודת ה' בשני האופנים .  עמקו מאוד מחשבותיו  . בטלים לריבונו של עולם

   .  ה'בהן את בוד שתי מידות שצריכים לעהן יראה והאהבה הזו עבודת ה' שלמה.  -יחד 
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  ירא הוא שהאדם  אילו  ומאוד גדולה,    הקרב ב אוהב הוא  שכי האדם    , זה תרתי דסתרי  לכאורה

להכיל  מסוגל  אדם בתוך פנימיותו    . יחדגם  . איך אפשר להתקרב ולהתרחק  בריחוק מסויים

שתי   הללוהמידות  את  ולהתבונןגם    . הגדולות  הגדולה  להסתכל  כדי  והאל  על  עד  קית 

ולהתקשר עם ריבונו של  להתחבר    , חשק להבין ולהעמיקא  מל   תגם להיוו  , בטלות כלפיותה

 עולם. 

והן מתחברות לכל מצווה שאדם   , בעל התניא אומר שהיראה והאהבה הן כמו שתי כנפיים

מעלה.   כלפי  אותה  ומרוממות  והיראה עושה  האהבה  בלי  המצוות  את  לרומם  אפשר    אי 

מתוך    עושה את רצון ה'ק  ר   הבה, מקיים את רצון ה' לא מתוך יראה ואש. אדם  שמלוות אותן

אם    . להתרומם  ותלא יכול הן    . כמו גוף בלי כנפייםהמצוות שלו נראות    –איזה הרגל וכדומה  

  אנחנו צריכים לחבר לה   שלנו תעלה למרומים, לעולמות העליונים, אנחנו רוצים שהמצווה  

ה הב ל האשהימנית, הכנף  כנף  האפילו    . עם כנף אחתף  לעואי אפשר    בהן.   כנפיים שתעוף

ואהבהלא מספיקה לבדה  –מאוד    שהיא חזקה ואז עבודת ה'   , . צריך שתי כנפיים, יראה 

אהבה כל הזמן צריכות ללוות אותנו.  היראה והכי  על הדבר הזה,  לעבוד  מוכרחים  מתרוממת.  

לא יעבוד את ה' כמו    הואהאהבה,  יראה ושל המקיים מצוות בלי להשקיע בתחום  ש אדם  

 בתוך הנפש.   הן נשארות כמוסותהכוח אל הפועל, מ צאותלא יו מידותהשצריך. 

 מי אשם?

לאנחנו   בחוקותי.  עוברים  המדרשפרשת  א(   אומר  לה,  רבה  הפסוק    )ויקרא  ְבֻחֹקַתי  ' על  ִאם 

כּו לֵּ   :'תֵּ

יָךִחַשְבִתי ְדָרָכי ָוָאִשיָבה רַ   (, נט קיט  תהלים)  דא הוא דכתיב ה ֹדת  ל עֵּ   : דוד   אמר  . 'ְגַלי א 

  דירה   ולבית  פלוני  למקום  :ואומר  מחשב   הייתי  ויום  יום  בכל  לם!ועל  ש  ונוב יר

דא הוא  ה . מדרשות ולבתי כנסיות לבתי אותי מביאות רגלי והיו, הולך אני פלונית

יָך' דכתיב  ֹדת  ל עֵּ    . 'ָוָאִשיָבה ַרְגַלי א 

הוא    פתאום הוא מוצא את עצמו במגרש. , ווכדי לקנות משה  לחנותילד  ים  לפעמים שולח

פתאום אבל  תכניות,  לי  היו  כך אומר דוד,    שהיו לו.   , ושכח את כל התכניותטוב   חבר  שם  ראה

אם אומר המדרש שזהו הפירוש של ' בבית המדרש.    את עצמיל ומוצא  והכאת  שוכח  אני  

לשם   ,"הלעשות את רצונו של הקב   ללכת  אנשים שכל הזמן נמשכיםלהיות  ,  'בחוקותי תלכו

 . אנחנו הולכים

ללכת בחוקות ה' זה לעמול על    '. 'שתהיו עמלים בתורהמסביר  ש   , אחר  מדרשרש"י מביא  

בתורה  דברי התורה. אנחנו צריכים להתבונן בדברים הללו, משום שהם יסודיים מאוד. העמל  



8  בחוקותי  -בהר  פרשת  | עבַדי הם 

אצל האנשים המיוחדים   , אין את העמל בתורהעבודת ה'. אם  כל  ה'שפיץ' של  הוא בעצם  

. יש כאן לימוד מאוד גדול. אם הוהקלל  תוכחההבאה  הולכים מידרדרים, ואז    -  ראלשביש

כלפי מעלה   או שואפים להתקדם  נמצאים למעלה  זה אומרת מידרדרים למטה.    -לא  על 

עסקו  למדו תורה,  אנשי בית ראשון  .  'שלא ברכו בתורה תחילה  -  מה אבדה הארץ הגמרא 'על  

 . ידהירלזה גורם  -עושים את הדברים בשלמות . אם לא  לא בירכובמצוות, אבל 

חרבה הארץ, החכמים נעשו סופרים, והסופרים ר  שאכשהגמרא בסוף מסכת סוטה,  ספרת  מ

הקלקול התחיל  שחזנים, והחזנים לעמי הארצות, ועמי הארצות הלכו והתדלדלו. זאת אומרת  

ואז  מהחכמים אלו  ,  גם  הסירדו  דבר  בסוממילא    החזנים,   ים, פרושאחריהם,  של  עמי ופו 

חז"ל אומרים לנו שהארץ חרבה כאשר  .  אודמעשים חמורים מלוהגיעו    הארצות התדרדרו

קצה העם, אצל    , גילוי עריות ושפיכות דמים, ברור שהמעשים הללו היועבודה זרהבגלל  

ירדו, והחזנים ירדו, ממילא עם הארץ החכמים  כי    -  האלו  החמורים    למה הם נכשלו בדבריםו

 הלך וירד. 

גם   כך,  צריך  התאם  כל  יקון  קודם  כשאנשימלבוא  אז התור  החכמים.  בתורה,  עמלים  ה 

תורה  ו   , מתפשטותשלהם  הזכויות   אנשי  שאינם  לפחות    -  ממשאלה  מאוד זהירים  יהיו 

 אלא ישתדלו לשמור ולהתחזק.   מאד  ידרדרולא  בוודאי    –אלה שפחות מהם  גם  במצוות, ו

 נמוכות. למדרגות  יםעמי הארץ לא יורדכך ו

עושים  הם    !מקולקלים  י שהםמפנל קורה  והכ   ומרול  באותש הצרות    על  תכללהסלנו  אסור  

  . מתחיל מהםנכון, כי זה לא  שהתורה אומרת עליהם שבגללם יש גלות. זה לא   עברותאת ה

יכולים להיות אנחנו  גבוה שהכי  צריכים להיות במצב    אנחנו  ל מתחיל מאנשי הקודש. והכ

צריכים לדעת, שאם  תורה  הבני    . של העם  , לא על הקצוותלדעת שהאחריות היא עלינובו.  

 אחריות מאוד גדולה.  והכל מתעלה אחריהם, ז - עליםהם מת

 משכני בתוככם

ְלכּו 'הלב נצבט.  וקוראים    . מאוד  והקללות שמופיעות בפרשה שלנו הן קשותהתוכחה   ְוִאם תֵּ

ִרי  ִעִמי   ִרי   -ק  ם ְבק  השורש של  אומר שהיה  הרב צבי יהודה  .  כד(-)כו, כא'  ְוָהַלְכִתי ַאף ֲאִני ִעָמכ 

בעומק.  בקביעות,  עבודת ה' צריכה להיות  לעבוד את ה' במקרה,  אסור    . מקריותהוא ה הרע    כל

 ההתדרדרות. זו תחילת , במקריות, 'אם תלכו עמי בקרי'

הוא מצליף   . כמה הוא אוהב אותנולנו הקב"ה עד  מראה  עצמה    תוכחהב שלנו  הזוהר אומר  

ָוֹאַהב 'ובע מאהבת ה' אותנו.  זה נ  אבלנשמע קשה מאוד,  נוראים, וזה  וומים  ייומים ַאינו אִ על
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ת  ַיֲעֹקב  ָשו ָשנֵּאִתי  , א  ת עֵּ ר י ֱאַהב ה'  '  . ג(-)מלאכי א, ב'  ְוא  ת ֲאש    נובע ל  ו הכ  . )משלי ג, יב('  יֹוִכיחַ   -א 

 אומר הזוהר:  שה' אוהב את ישראל.  עמוקהה אהבההמ

ְבתֹוכְ ְוָנַתִתי ִמשְ ' םָכִני  יא('  כ  לאחר, ואמר לו:   שאהב   נה. משל לאדםזו שכי  -   )כו, 

שהאהבה הזו לי מה מבטיח   :אמר לו . ברצוני לדור עמך , אהבה עליונה יש לי אליך

זה שאני קשור   :לו , והניח אצל אוהבו. אמרתימשך? לקח האוהב את חמדת ביתו

תי שכינתי  נת  :ך אמר הקב"העמו, יהיה אצלך, ובזה תדע שאני לא אפרד ממך. כ

 ם השכינה בתוכם. נמצאים, ובכל מקום שישראל בתוככ

לילה אחד לכפר   נזדמנו  יהודה,  ור'  יצחק  בחצות  ויד טבריה,    לע ר'  לילה  הקמו 

 תורה. מהפרד מאילן החיים, יאין אנחנו רוצים לה :לעסוק בתורה. אמרו

ְונָ '  :פתח ר' יהודה ואמר ל  ת ָהֹאה  ה ִיַקח א  . ות לג, ז()שמ '  ַלַמֲחנ הָטה לֹו ִמחּוץ  ּוֹמש 

  אוהל   –ואינם נאמנים לקב"ה, המשכון    וישראל עשו את העגל   הואיל  :אמר משה

מחוץ אל  הוציא את האוהללכן בינתיים. לה' נאמן אני י שפנמ , יהיה בידי –מועד  

אף על פי שישראל חטאו לי, המשכון   !אין ראוי לעשות כך  :למחנה. אמר לו הקב"ה

 . 'ִני ְבתֹוְככ םְשכָ ְוָנַתִתי מִ 'כתוב  א אעזבם. ועל זהכדי של , יה אצלםיה

ם'  כך פותח הזוהר את הדיבור על הפרשה.  יכ  ַבע ַעל ַחֹטאתֵּ ְתכ ם ַאף ָאִני ש  )פסוק    'ְוִיַסְרִתי א 

  :אומר הזוהר, 'ָאִני 'ַאףמה פירוש  . כח(

פעמים.   כמה  לו  שחטא  יחיד  בן  לו  שיש  למלך  אמר  משל  אחד  המלך, לו  יום 

סתכן  אתה מאגרש אותך מהארץ,  אני  ם  א  אבלאני נותן לא עוזרים.  העונשים ש

אני יהרגו אותך. מה אעשה? אגרש אותך, אבל  שיבואו עליך חיות או ליסטים, ו

ְתכ ם'זה מה שכתוב    . להגן עליךכדי  אצא איתך יחד   אבל  ללכת בגלות,    -'  ְוִיַסְרִתי א 

מה את הייסורים. זה  קבל  לצטרף יחד אתכם  א'  ָאִני  'ַאףא  לא אעזוב אתכם, אל

יכ ם ֻשְלָחה ִאְמכ םבְ 'תוב  שכ גם אתם לא נגור אני וגם  גרמתם ש,  )ישעיה נ, א('  ִפְשעֵּ

על הגאולה   נאמר  לכן  ְשבּוְתָך'בארץ.  ת  א  יָך  ֱאֹלה  ה'  ג('  ְוָשב  ל,  כתוב    . )דברים  לא 

ישראל במקום    נמצא עםבכבודו    הקב"ה מפני ש.  'ב ְושָ 'כי אם    ה' את שבותך',   והשיב '

 ם. ינמצאהם שבו 

 מבט גדול ועמוק 

תמיד  ריבונו של עולם    , שורשי. ראשית כלו  לימוד מאוד גדול  אנחנו צריכים ללמוד מכאן

אלא כלל,  ביחס ללא רק  נכון  זה  המבט ה  . , ומצפה לגאולתם של ישראלעם כלל ישראל  נמצא

תר  והיר ממדרגתו, אפילו  התדרד שנמצא בגלות,  יחיד ויחיד שכל    כלפי כל יחיד ויחיד. גם  
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 של קדושה   ניצוצות  , בתוכו  שכינהוקית.  נמצאת נקודה אל ו  בתוכ   –   להיות  שיכול ורחוק    ךנמו

 עכשיו אמנם  קי.  ושאין לו לפני ולפנים ניצוץ אל  אין אדם מישראל  . נמצאים בכל אחד ואחד

  הזוהר, במשל של  שוב  נשתמש    וקי. יצוץ אלאבל בתוכו יש נ  בהרבה קליפות, כולו  עטוף    הוא

 : העל המשך הפרש

ֹלא ְמַאְסִתים  'התורה אומרת    אני שמעתי דבר חדש שאמר ר' אלעזר.   :אמר ר' חייא

היא דרש ר' אלעזר:    . בלי ו'  הכתוב '  ְלַכֹּלָתם'המילה  .  )פסוק מד('  ְוֹלא ְגַעְלִתים ְלַכֹּלָתם

שדרה בשוק של בורסקי.   , הב אישהולכן לא מאסתים. משל לאדם שא  -  כלה שלו

 -, לא היה נכנס לשוק הזה לעולם, אבל כיוון שהיא שם  םתה שיאילו היא לא הי

 נדמה בעיניו אותו שוק כשוק של מוכרי בשמים. 

אני זוכר שהיה .  ריח מאוד לא טוב יש שם  ו  , גרה בשוק שבו מעבדים עורות  שה האהובההא

הריחות היו  אוד מהכביש הראשי,  וק מה רחהיל  המפעשולמרות  ,  בורסקי  פעם במזרח נתניה

של אותו אדם  האהובה  הכלה  אבל  .  במקום כזהלא נעים    . קילומטרים מרחק של  ב מורגשים  

הוא כל כך אוהב אותה, עד שהוא בכלל לא מרגיש בריח הלא טוב שבסביבה שלה. גרה שם.  

לא  כאילו  א  הקב"ה כל כך אוהב את הנשמה הפנימית שיש בכל אחד מישראל, עד שהוכך  

   . שלו מרגיש את הקלקול

שקיימת  הרב מדבר על האהבה הגדולה  ר  שאבאורות הקודש, כיים כאלו  וביטאנחנו פוגשים  

קי והניצוץ האל עצום ואלוקי הוא כמה עד מי שנמצא במדרגה גדולה, מבין  . כלל ישראל לא

רה  מה שקו  . את הניצוץ הזהלגמרי  לא מחשיכים  כולם  כל החטאים    . שיש בכל אחד מישראל

 שלו.   קיתואל הנשמה  את ה  הקלקולך  ות לוקח יחד איתו אל    אדםש קשה  מצב מאוד    הוא

  אז אי אפשר להסכים לקלקולים.  ומצד שני    , קיואי אפשר לוותר על הניצוץ האלמצד אחד  

 מי שלא יודע  קי. ומסתכל גם על הפנימיות, הוא יודע מה זה ניצוץ אל   מי שיש לו עין עליונה

  בות הרעות חשאת המעשים ואת המ , ומסתכל רק על החיצוניות, רואהשמהיך את הנלהער

 ואי אפשר לסבול את זה. מקולקל אמר שהאיש הזה לכן הוא י, ובלבד

חי את המציאות  אם אדם    . אדם מישראל יש נשמה עליונה פנימיתכל  של  לדעתכל אדם צריך  

וכל ההתנהגות שלו    -הגדולה הזו   שייך לריבונו של עולם.  נהיה  הוא  מתעלה.  מתרוממת 

כמבקשת  ו  שלהנשמה  ממילא  ו את  הפועל. וחה  להוציא  של    אל  הזו  הבסיסית  האמונה 

  ים צאוגם כשי  . קיושעם ישראל הוא עם אלצריך לדעת  הסגולה הישראלית היא שורש. אדם  

מרוממת את המבט ההכרה הזו,    יא נמצאת בכל מקום ומקום. השכינה יצאה עמם, ה  , לותלג

עוד  ה  כינה לא תהישהשלכך    לדאוגאת הצורך  מאוד  מעוררת  היא גם  ם ישראל,  ס לעביח

השכינה ששוכנת אצלי לא  כלפי עצמי. אני רוצה ש ביחס  גם  וכך  כך זה ביחס לכלל,    . בגלות
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כלל ישראל,  כל  בשביל לשנות את המצב של  מספיק  אין בידי לעשות  גם אם  תהיה בגלות.  

הולך אני    . גלותלהוציא מה  ה שבתוכי אני רוצהכינואת הש  את המצב הפרטי שלי, לפחות  

שבכל יום אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא  מסביר  תניא  ה  תה כל הזמן. גואל אוו

מתפלל הוא מוציא את הכוחות הפנימיים או  שאדם קורא קריאת שמע  כי בכל פעם  ממצרים,  

  -   במיצרים  , במצרים  תהיישל השכינה שה  זה בחינה של גאולהויש ב שלו מהכוח אל הפועל,  

 . לקדושה

 נות גדולים בקט  גדלות אומעשים קטנים ב

בכל אחד יש ניצוץ  אמנם  עם ישראל.  על כל  תפיסה אחדותית  גם ב זה מביא אותנו להסתכל  

שיהיה לנו  לא להיות מושפע, צריך  וזהר  יעם כל הצורך להו ,  שהוא צריך לשמור עליו  קיואל

רם שזה גו  יפ ל  עף  ה רוצה להיות עם כלל ישראל א הקב". כמו שיחדלהיות  מאוד  רצון גדול  

  רצון להתחבר עם כלל ישראל. ות, כך כל אדם מישראל צריך שיהיה לו  להיות בגל  לשכינה

מתגלה הגודל האמיתי של ישראל. כל ההבנה  יחד,  של ישראל מתחברים  כשכל הניצוצות  

 .  של הנשמה הסגולירק מתוך ההכרה בצד באה הזו 

ת תלמידיו  כינו להיואנחנו ז  . את העומק של ההסתכלות הזו  מבינים  תורהלא כל עוסקי ה

הרב,   מרן  בגדלותאנחנו  ו  עמוקה  היאשלנו  ההסתכלות  ושל  ישראל  עם  כל  את   , רואים 

שאנחנו    . באחדות לכך  גורמת  הזו  ואחד, האחדות  אחד  לכל  שיש  המעלות  לכל  שותפים 

אנחנו מחוברים עם כל המעלות   . תמהרבה בחינו  יש מעלות רבותלאלה שרחוקים  גם  כמובן  ו

מתאמצים בכלכלה ש אלה  ו מתאמצים ברפואה,  ש   ואלהשם בצבא,  את נפ   מוסריםשאלה  של  

כי זה מה שמאחד בינינו. אף אחד לא מתאחד   אנחנו שותפים אך ורק לצד החיובישל ישראל.  

ולך ישראל העם  רעה. ולכן גם הם שותפים במעלות שלנו, ומיניה ומיניה יחד  מטרה  סביב  

 תגלה. עוד תהבסיסים לנשמה הגדולה שנבנים  , ונבנה

להסתכל  יכול לה הזו נותנת לנו מבט גדול על כל מה שאנחנו עושים. אדם ההסתכלות הגדו

יש לו שאדם ו . ל, כי יש לו משקפיים מצומצמותומצמצם את הכש מבט צר, על כל העולם ב 

. החיבור שלהם אל הגודלאת  עמוק,  במבט  את כל הדברים הקטנים  רחבה רואה  הסתכלות  

לעשות מעשים קטנים בצורה גדולה.    ואפשר   , ה קטנהם בצוראפשר לעשות מעשים גדולי

אפשר ו'.  יודע תורה ומפלפל בתורה, אני  לומד תורה'אני  תורה בקטנות,  ה  לאאדם יכול לגשת  

בגדלות,   לתורה  הבנה  רחבה,  וכוללת  בהסתכלות  לגשת   עולםמתוך  של  מופיע    שריבונו 

טי שהוא כל דבר פרכך    הללו.   , והתורה היא הלב של ההופעותכולו  ו, בעם ישראלבעולמ 

חכמים שחביבה כת קטנה בארץ ישראל יותר מסנהדרין גדולה  נהיה גדול. לכן אמרו  לומד  

, אבל יש להם את המבט  כל כך  לפלפל ולא חריפיםלא יודעים  שאנשים    שבחוצה לארץ. 



12   בחוקותי  -בהר פרשת  | עבַדי הם 

  , יש להם את הגודל  , אין את הפלפול החיצוניגם אם    תורת ארץ ישראל. של    הגדול הזה

צריכים לעשות בה ת הזו, זו הסתכלות גדולה ואמיתית, ואנחנו  בה על הקב"ה ההסתכלוחביו

 קניין.

ספר במדבר,   לאחנו מתקדמים הלאה,  נא  . ספר ויקרא, ואמרנו חזקהשבת ללמוד את  סיימנו  

שמביאה  ה  לא ולאראותנו  דרך  ישראל  אנץ  התורהלגאולה.  בדרך  הולכים  בפרשיות    חנו 

והולכים גם בד ונגאלים הו  , החיים של הגאולהרך  התורה,  ביום שישי    . לכים  יחול  השבוע 

חג    מגיע  יום שישי שאחר כךב ו  . יום של הודאה גדולה לריבונו של עולם  , אייר  כ"ח  בעזרת ה'

ועיים האלו  לברך את כולנו, שהשב לפנינו שבועיים מרוממים מאוד, ואני רוצה    . השבועות

צריך לנצל אותו.   -  צב שבו אנחנו נמצאיםל מ כ  , של התלהבות. יהיו שבועיים של אש בוערת

כל שיעור בפני עצמו  אם יש לזה מעלה.  -בנפרד וכשאנחנו יש לזה מעלה,  -ביחד כשאנחנו 

ח, לדעת את ה' יש לזה מעלה. בכל מצב צריך לשמו   -ביחד  ואם כל הישיבה  יש לזה מעלה,    -

ולנצל אותה. שנזכה  ,  ושעה  שעהכל  של  המיוחדת  ו. צריכים לראות את המעלה  נרכיבכל ד

ך ועלה בעזרת ה'  והל , בעליהגם אחר כך נמשיך מתוכם ו , אלוהשבועיים עלות ולהתקדם ב ל

 יתברך. 
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