
ב"ה

ישנם מנהיגים שמדברים לעתים דברי גנאי על ציבור אחר. מה הייתה 
תגובת הקב"ה במקרה כזה? מה הייתה תגובת התנא רבי אליעזר הגדול 

במקרה דומה? וכיצד הגיב הרבי מליובאוויטש להתנהגות כזאת?

מנהיגות של אהבה
>>

פרשת יתרו

ב"ה
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שיעור זה הוא הזדמנות נוספת ללמד פן נוסף מההתוועדויות של הרבי: התייחסותו לאירועים 

אקטואליים בעולם היהודי וחוות דעתו בנידון. דברי הרבי התפרסמו חיש ופעלו את פעולתם 

)כפי שלמדנו בשיעור בפרשת שמות, על חובת המנהיג לחוות את דעתו האמיתית(.

בהם  החרדים,  המנהיגים  אחד  ידי  על  שנאמרו  קשים  מוסר  לדברי  התייחס  הרבי  זו  בשיחה 

לעניין,  שלימה  שיחה  הקדיש  הרבי  ישראל.  בעם  שלמים  ציבורים  נגד  בוטה  בלשון  השתמש 

קירוב  בדברי  רק  היא  הנכונה  הדרך  יהודים.  נגד  קשה  בצורה  לדבר  אסור  שלמנהיג  והסביר 

ואהבה. הרבי קישר זאת לסיפור עם ישעיה הנביא המסופר בהפטרת פרשת יתרו, בו קיבל עונש 

בו  שעבר,  שבוע  של  לשיעור  מתקשר  גם  )זה  ישראל.  בני  על  קשות  במילים  שהתבטא  לאחר 

למדנו על ענין ההפטרה(.

זו מבטאת בצורה נפלאה את אהבת הרבי לכל יהודי, את הדרך של חב״ד לדבר בקירוב  שיחה 

 – הרבי  הגבול,  את  עברו  אחרים  שכשמנהיגים  העובדה  ואת  ותוכחות,  במוסר  ולא  ובאהבה 

"אוהבן של ישראל", הגיב לכך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

*

התוועדות זו התקיימה ביום חול, ויש סרט וידאו מלא מההתוועדות. החלקים של השיחה 

שמופיעים בחלק הראשון והשני של השיעור, זמינים גם במגזין הוידאו תורת חיים. הרבי 

אומר את השיחה בקאך וחום מיוחדים, ומאד מומלץ לכל אחד לצפות בסרטון לפני מסירת 

השיעור.

לצפיה בסרטון במגזין תורת חיים לחצו כאן.

ההתוועדות כולה זמינה באתר jem.tv.  לצפיה לחצו כאן.

החלק בשיחה על ישעיה הנביא )חלק ראשון ושני בשיעור( מתחילה בדקה 2:06:11 

החלק בשיחה על רבי אליעזר הגדול מתחיל בדקה :27:38.  )חלק מהביאור של הרבי בנושא זה 
הושמט מהשיחה כפי שהובאה בשיעור(.

הקדמה

https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/1264781
http://jem.tv/video-player?clip=3283
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דוד המלך: כיצד מתאים מעשה בת שבע? 

זו  תשובה  תשובה.  של  כוחה  את  המלך  מדוד  ללמוד  שנוכל  כדי  קרה  שזה  משיבה,  הגמרא 
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שיחה זו נאמרה בראש חודש אלול שנת תשמ״ב. באותו זמן, אחד מהרבנים הידועים נשא דרשה 

המגרעות  ואת  הדור  חסרונות  את  הדגיש  הוא  ישראל.  מעם  חלקים  על  קשה  בצורה  דיבר  בה 

הקיימות בחלקים מסוימים בעם ישראל. הוא הרחיק לכת וכינה ציבורים שלמים בכינויי גנאי.

ההתוועדויות של הרבי היו מוקדשים לדברי תורה על פרשת שבוע, דיונים בתלמוד, דברי הלכה, 

קבלה וחסידות. לעתים, היה הרבי מתייחס גם לאירועים אקטואליים. מספר פעמים, כשמנהיגים 

שונים בעולם היהודי אמרו דברים קשים על חלקים בעם, התייחס הרבי לכך. הרבי דיבר בתוקף 

ובכאב רב. הרבי מעולם לא הזכיר שמות, אך ברמז עבה היה מגיב ומעביר את המסר. 

בשיחה זו, הרבי מעורר על כך שמנהיג בישראל צריך לדבר בשבחו של עם ישראל. גם אם לעיתים 

עליו לומר דברי תוכחה, הם צריכים לבקוע מלב אוהב, ולהיאמר בשפה עדינה ורגישה.

פתיחה
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הרבי - חלק ראשון 
דברי חכמים בנחת נשמעים

באופן  וצעקני  כעוס  בטון  דרשות  נושאים  הנוראים  ובימים  אלול  שבחודש  רבנים  ישנם 

שמטיל פחד וחרדה על הקהל. עליהם לזכור את דברי חז"ל: "דברי חכמים בנחת נשמעים".

ישנם כאלו שראויים אמנם לחנך את הגדולים, אבל לעומת זאת ישנם כאלו שאינם 
חכמינו  ובלשון  הגדולים,  בחינוך  לעסוק  מתיימרים  ואף-על-פי-כן  לזה  ראויים 

זכרונם לברכה: ״אינו ראוי להוראה ומורה״. 

זה  הרי  אלול,  חודש  בהתחלת  אנו  שנמצאים  היות   - אמורים  הדברים  מה  כלפי 
הזמן שבו עסוקים רבנים ומורי הוראה בהכנת דרשותיהם לקראת ה׳ימים נוראים׳ 
׳שבת סליחות׳ וכיוצא בזה, )לאחרי שחזרו מחופשתם ב׳נאות דשא׳(. וישנם כאלו 
המדמים לעצמם שהדרשות דחודש אלול ו׳ימים נוראים', חייבות להתבטא באופן 
של כעס ורוגז, כי מאחר שאודות חודש אלול נאמר ״אם יתקע שופר בעיר ועם לא 
יחרדו״... ענין של חרדה דווקא, וזהו גם תוכן הענין ד׳ימים נוראים׳ - הרי בהכרח 

שאופן החינוך בימים אלו יהי' באופן של כעס ורוגזא!

ככל שיתרגז ויכעס יותר - תהי' זו הוכחה שהוא המחנך האמיתי והגדול, והראי' - 
שהוא כל כך מונח בענין החינוך עד שאינו מתחשב כלל האם מישהו מהשומעים 

יקפיד על דבריו, כי כוונתו היא לשם שמים, ומשום זה צועק וגוער על יהודים!

האמיתי,  ה׳דרשן׳  בהיותו  מעצמו,  ומרוצה  שמח  הוא  הרי   - יותר  שצועק  וככל 
והראי' - שביכלתו לקנתר את הזולת )׳ער קען יענעם אריינזאגן׳(!

ועל זה אומרים לו: לכל לראש - ישנו כלל בתורה ׳דברי חכמים בנחת נשמעים׳, 
ומכלל הן אתה שומע לאו, היינו, שכאשר הדיבור אינו ׳בנחת׳, אין הדברים נשמעים, 
וסוף-כל-סוף יעזבוהו לנפשו - באותו מעמד, מחר או מחר לאחרי זמן, ולא ישמעו 

בקולו!

אפילו אם אינך ׳חכם׳ גדול - אינך צריך להכריז מעל הבמה )שממנה אומר אתה את 
דברי המוסר( שכולם ידעו שאינך נכלל בין אלו שעליהם נאמר ׳דברי חכמים בנחת 

נשמעים׳!!

ואף-על- הוא בעצמו,  נמצא  ומצב  באיזה מעמד  בנפשי'  איניש  ידע  מזו:  ויתירה 
פי-כן מעיז הוא לעמוד בפני רבים ולקנתר )׳זידלען׳( יהודים בתוארים מבהילים, 

רחמנא ליצלן!

חלק ראשון:  זהירות בכבודם של ישראל
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בהמשך השיחה, מצטט הרבי סיפור מהנביא ישעיה אותו קוראים בהפטרת שבת זו, כיצד 

דיבר בגנות ישראל וקיבל את עונשו בצורה מיידית. ראשית נקרא את המקורות שהרבי 

מביא, ולאחר מכן נמשיך בלימוד השיחה..

מקור 1  
ספר ישעיהו, פרק ו׳ פסוקים א', ה'-ז'

כשהנביא ישעיה התבטא בצורה קשה על בני ישראל ואמר "בתוך עם טמא שפתים אנכי 

יושב", הוא נענש מיד על כך שדיבר בצורה כזו על עם ישראל.

ֶאת־ ְמֵלִאים  ְוׁשּוָליו  א  ְוִנשָּׂ ָרם  א  סֵּ ַעל־כִּ ב  יֹשֵׁ ֶאת־ֲאדָֹני  ָוֶאְרֶאה  יָּהּו  ֻעזִּ ֶלְך  ַהמֶּ ַנת־מוֹת  שְׁ בִּ
ַהֵהיָכל׃ 

ב  ָפַתִים ָאנִֹכי יוֹשֵׁ ָפַתִים ָאנִֹכי ּוְבתוְֹך ַעם־ְטֵמא שְׂ י ִאיׁש ְטֵמא־שְׂ ָואַֹמר אוֹי־ִלי ִכי־ִנְדֵמיִתי כִּ
ֶמְלַקַחִים  ה בְּ ָרִפים ּוְבָידוֹ ִרְצפָּ ֶלְך ְיהָוה ְצָבאוֹת ָראּו ֵעיָני׃ ַויָָּעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן־ַהשְּׂ י ֶאת־ַהמֶּ כִּ
ר׃ ֻכפָּ אְתָך תְּ ָפֶתיָך ְוָסר ֲעוֶֺנָך ְוַחטָּ י ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה ָנַגע ֶזה ַעל־שְׂ ע ַעל־פִּ ַח׃ ַויַּגַּ ְזבֵּ ָלַקח ֵמַעל ַהמִּ

מצודת דוד על הפסוק

הנה נגע: רצה לומר, בכוית נגיעת הגחלת קבלת העונש, ובזה סר עונך. וארז״ל שהעון 
היה במה שאמר: ובתוך עם טמא שפתים וכו׳ ולא היה ראוי לומר כן על ישראל:

מקור 2 
ספר בראשית פרק ז', פסוקים ז'-ח'

כשהחיות והבהמות באו לתיבת נוח, מהבהמות הטהורות הגיעו שבע מכל סוג, ומהטמאות 

רק שתיים. 

הוָֹרה  ַהטְּ ֵהָמה  ִמן־ַהבְּ ּבּול׃  ַהמַּ ֵמי  ֵני  ִמפְּ ָבה  ֶאל־ַהתֵּ ִאּתוֹ  י־ָבָניו  ּוְנשֵׁ ּתוֹ  ְוִאשְׁ ּוָבָניו  נַֹח  ַויָּבֹא 
ר־רֵֹמשׂ ַעל־ָהֲאָדָמה׃ ר ֵאיֶננָּה ְטהָֹרה ּוִמן־ָהעוֹף ְוכֹל ֲאשֶׁ ֵהָמה ֲאשֶׁ ּוִמן־ַהבְּ



7

מקור 3  
מסכת פסחים, דף ג׳ עמוד א׳

הגמרא מדגישה, שהתורה אינה כותבת בהמות ״טמאות״ אלא ״הבהמה אשר איננה טהורה״. 

היא מוסיפה מילים רק כדי להימנע מלכתוב את המילה ״טמאה״. מכך לומדת הגמרא "לעולם 

אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו". 

תּוב  ַהכָּ ם  ִעקֵּ ֲהֵרי  שֶׁ יו,  ִמפִּ ְמגּונֶּה  ָבר  דָּ ָאָדם  יוִֹציא  ַאל  ְלעוָֹלם  ֵלִוי:  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ָאַמר  דְּ
ֵהָמה  הוָֹרה ּוִמן ַהבְּ ֵהָמה ַהטְּ נֱֶּאַמר: ״ִמן ַהבְּ יו. שֶׁ ָבר ְמגּונֶּה ִמפִּ מוֶֹנה אוִֹתּיוֹת, ְולֹא הוִֹציא דָּ שְׁ

ר ֵאיֶננָּה ְטהָֹרה״. ֲאשֶׁ

הרבי - חלק שני 
אפילו לנביא אסור להתבטא בצורה קשה על עם ישראל

אנכי  שפתים  טמא  עם  "בתוך  ואמר  ישראל  בני  על  קשה  בצורה  התבטא  ישעיה  כשהנביא 

יושב", הוא נענש מיד, וזאת למרות שהדברים נאמרו בשיחה אישית עם הקב"ה ולא לעם 

ישראל, ולמרות שזה היה נוגע למעשה בפועל – חששו של ישעיה מלהיות נביא, כיוון שבני 

ישראל נמצאים במעמד נחות.

מסופר בתנ"ך1, שכאשר הקדוש-ברוך-הוא צוה לישעיה להיות נביא לבני ישראל, הנה 
כאשר ישעיה התבטא על בני ישראל באופן שאינו מתאים )"בתוך עם טמא שפתים 
אנכי יושב"( – נענש וקיבל "פסק" תיכף ומיד – "ויעף... אחד מן השרפים ובידו רצפה 

במלקחיים לקח מעל המזבח גו'".

וזאת - אף על פי שהתואר הבלתי רצוי שאמר ישעיה הנביא על בני ישראל לא נאמר 
ברבים חס ושלום. ואפילו לא באופן הקשור עם הלבנת פני היחיד, אלא ישעיה הנביא 
אמר זאת בעת שדיבר עם הקדוש-ברוך-הוא, כאשר היה צריך להשיב אם הוא מסכים 
לשליחות שהוטלה עליו )להיות נביא לבני ישראל(. ומובן, שבהכרח לומר להקדוש-

ירא  שהוא   – אמת"(  אלוקים  "ה'  הוא  הקדוש-ברוך-הוא  )כי  האמת  את  ברוך-הוא 
משליחות זו, מפני ש"בתוך עם טמא שפתים אנכי יושב". ואם כן, אף על פי שהקדוש-

ברוך-הוא בוודאי ידע מהו מעמדם ומצבם של בני ישראל, כי "ה' יראה ללבב", ובפרט 
שבהמשך הדברים אומר הקדוש-ברוך-הוא לישעיה הנביא "השמן לב העם הזה וגו'" 

– אף על פי כן, נענש ישעיה על מה שהתבטא באופן בלתי רצוי על בני ישראל.

נקיה אמורה כאשר הדבר אינו  ידוע שהזהירות אודות דיבור בלשון  ועוד ענין בזה: 
נוגע להלכה למעשה. ולדוגמא: "הבהמה אשר איננה טהורה2" שלשון זה נאמר קודם 

1( ישעיה ו, ה.
2( נח ז, ח.
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מתן תורה, כאשר הדבר לא היה נוגע לאיסור אכילה, וכיוצא בזה. אבל כאשר מדובר 
אודות ענין הנוגע להלכה למעשה, לאפרושי מאיסורא, אזי צריכים לומר בפירוש 
"להבדיל בין הטמא ובין הטהור" כדי שידעו באופן ברור ממה צריך להזהר, וכיוצא 

בזה.

ובנוגע לעניינינו: דבריו של ישעיה הנביא אודות מעמדם ומצבם של בני ישראל היו 
נוגעים למעשה בפועל. היינו, שאינו יכול להיות נביא על בני ישראל מאחר "שבתוך 
עם גו' אנכי יושב", ואף על פי כן, היתה הנהגה זו בלתי רצויה – הייתכן להתבטא 
היה  לא  זה  שביטוי  למרות   - וזאת  הקדוש-ברוך-הוא?!  של  עמו  על  כזה  באופן 
אודות מוחם ולבם של בני ישראל, אלא אודות השפתיים בלבד )ששפתותיהם אינם 
במעמד ומצב של טהרה(, וביטוי זה נאמר ביחידות – בפני הקדוש-ברוך-הוא בלבד, 

ובנוגע לעניין של מעשה בפועל.

ומאחר שסיפור זה נכתב בתורה – מובן, שזוהי הוראה נצחית, כי התורה הזאת לא 
תהא מוחלפת, והוראה זו שבתורה בתקפה עומדת... ובכל מקום ומקום!
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הרבי - חלק שלישי 
האדם רוצה לקנטר ומשכנע את עצמו שזה ׳אמירת מוסר׳

אל תשכנע את עצמך שאתה אומר דברי מוסר מתוך אהבה. אפילו הנביא ישעיה שהיה 

"אוהבן של ישראל" ונבואותיו היו על הישועה, לא הורשה לדבר קשות על היהודים. 

את  לקנטר  רצון  לפעמים  יתכן  האדם  בני  רוב  אצל  ברורה:  היא  שבזה  וההוראה 
נופל ברעיונו שהרצון שלו לקנטר את הזולת הוא כדי לאפרושי  הזולת, ואחר כך 
מאיסורא, ואדרבה – "אוהבו שוחרו מוסר": היות שהוא אוהב ישראל אמיתי, לכן 

רצונו לומר דברי מוסר לזולת.

ועל זה באה ההוראה מסיפור הנזכר לעיל: אין צורך לחפש "אוהב ישראל" גדול יותר 
מישעיה הנביא ]ובפרט על פי המבואר בכמה מקומות3 אודות החילוק שבין ירמיה 
לישעיה, שבתיבת "ירמיה" ישנם האותיות "מר", מלשון מרירות, מפני שניבא על 
ענינים בלתי רצוים – "איכה ישבה גו'". ו"ישעיה" הוא מלשון ישועה, מפני שישעיה 
הוא נביא הישועה – "נחמו נחמו עמי", וכיוצא בזה[. ואף על פי כן, רואים בפועל מה 
היתה התוצאה מזה שהתבטא אודות בני ישראל באופן בלתי רצוי, למרות שזה היה 

בחשאי בלבד, כנזכר לעיל בארוכה.

ההתרחשות עם ישעיה - מסר לדורות הבאים
כיצד אכן קרה שהנביא ישעיה התבטא בצורה כזו קשה? הגמרא שואלת את אותה שאלה 

על דוד המלך: כיצד מתאים שקרה אצלו חטא בת שבע? הגמרא משיבה, שזה קרה כדי 

של  למקרה  גם  מתייחסת  זו  תשובה  תשובה.  של  כוחה  את  המלך  מדוד  ללמוד  שנוכל 

ישעיה: הביטוי הקשה נאמר כדי שנוכל ללמוד ממנו את הזהירות הנדרשת בכבודם של 

ישראל. 

ומה שישעיה הנביא התנהג כן למרות שבו בחר הקדוש-ברוך-הוא לנביא הישועה 
והגאולה האמיתית והשלמה – הרי זה על דרך מאמר רבותנו זכרונם לברכה4 "לא דוד 
ראוי לאותו מעשה", אלא "ליתן פתחון פה לבעלי תשובה" )הוריָת דרך תשובה"(, 
ועד ש"הקים עוֹלה של תשובה", ועל דרך זה בעניינינו – שישעיה הנביא מסר את 

נפשו כדי שבדורות הבאים יוכלו לתקן הנהגה כזו. 

חלק שני: הלקח מהנביא

3( ראה לקו"ש חי"ח ע' 343-4 וש"נ.
4( עבודה זרה ד, סע"ב.
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מקור 4
מסכת עבודה זרה, דף ד׳, עמוד ב׳

היה  לא  המלך  ולדוד  העגל,  בחטא  לחטוא  "מתאים"  היה  לא  שלישראל  אומרת  הגמרא 

"מתאים" מעשה בת שבע. מדוע זה קרה? כדי שאם אדם יחטא ויחשוש שאין דרך חזרה, 

יאמרו לו ללמוד מתשובת דוד המלך, ואם קהילה מסוימת חוטאת וחושבת שאין דרך חזרה, 

יאמרו לה ללמוד מחטא העגל – וכיצד גם על חטא כה חמור אפשר לעשות תשובה.

ואמר רבי יהושע בן לוי: לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. 
שנאמר: ״מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים״. והיינו דאמר רבי יוחנן 
משום רבי שמעון בן יוחאי: לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראוין לאותו מעשה. 
לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב: ולבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראוין לאותו מעשה, 
דכתיב: מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. אלא למה עשו? לומר לך, 
שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו צבור אומרים לו כלך אצל צבור. 

...והיינו דרבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם 
על? נאם דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובה.

מקור 5
מהרש״א על הגמרא

המהרש״א מסביר מה הפירוש "לא היו ראויים" לחטא זה: שבגלל מעמדם הרוחני הגבוה, 

מן השמים היו אמורים להציל אותם מן החטא. 

א( "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו". התורה מעידה על עם ישראל בזמן מתן תורה 

שייראו מה׳, ודוד המלך העיד על עצמו ש"לבי חלל בקרבי", ולכן מן השמים היו צריכים 

להוליכם בדרך הישרה, ולהצילם מן החטא! 

ב( "התורה מצלת מן החטא". ולכן, התורה שניתנה לעם ישראל במתן תורה, והתורה שדוד 

המלך למד יומם ולילה, הייתה צריכה להציל אותם מן החטא. 

אם כן, איך התרחשו החטאים? מדוע ההגנה שהייתה אמורה להציל אותם מן החטא לא 

פעלה?  כדי שהחוטאים בעתיד יוכלו ללמוד מכך את כוחה של התשובה.

 דהיו ישראל ראוים שהקדוש ברוך הוא יצילם מחטא גדול כזה, דאף-על-גב דהכל 
בידי שמים חוץ מיראת שמים, מכל מקום בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. ועוד 
אמרינן: דהתורה מצלת מן החטא. וכן בדוד מטעם זה היה ראוי להיות ניצול מחטא. 
ולזה מייתי מקרא: והיה לבבם זה כל הימים וגו', שהוא רצונם ולבבם ליראה את ה'. וכן 
בדוד: לבי חלל בקרבי לעשות רצון אבי שבשמים. והיו ראוים להצילם מן חטא גדול 

כזה. אלא למה עשו ולא נצולו מעשיית החטא? לומר לך כו' וק"ל.
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בזמן  הפרשה.  לתוכן  שמתאים  בנביא  פרק  היא  ההפטרה  הקודם  בשיעור  שלמדנו  כפי 

התנאים היו חילוקי דעות איזה פרקים בנביא מתאימים להיקרא בתור הפטרה לפרשה 

מסוימת )חלק מחילוקי הדעות נשארו עד היום, וקהילות שונות נוהגות במנהגים שונים(. 

באותה תקופה, בשבתות בהן היו חילוקי מנהגים בנוגע לפרק המתאים, הייתה זו החלטתו 

של הבעל-קורא מה לקרוא. 

מקור 6
מסכת מגילה, דף כ״ה, עמוד א׳

המשנה מספרת על מחלוקת תנאים בנוגע לפרק מסוים בנביא – ״הודע את ירושלים״, באם 

הגדול  אליעזר  רבי  אולם  שכן,  חשבו  מהתנאים  חלק  הפטרה.  בתור  אותו  לקרא  מתאים 

חשב להיפך. סברתו הייתה, שבנבואה זו נאמרו דברים קשים על אנשי ירושלים, ומפאת 

כבוד ירושלים עדיף לבחור פרק אחר.

ר' אליעזר אומר: אין מפטירין בהודע את ירושלם:

הברייתא מספרת על מקרה שבבית הכנסת בו התפלל רבי אליעזר, בחר הבעל-קורא לקרוא 

את הפטרת "הודע את ירושלים", שכאמור כוללת דברים חמורים על אנשי ירושלים. רבי 

אליעזר לא יכול היה לסבול את הקריאה הקשה והפגיעה בירושלים, ואמר לבעל-קורא: 

״עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך״. ואכן התגלו בעיות בייחוסו 

של אותו אדם.

מסכת מגילה דף כ״ה עמוד ב׳ )עם ביאור שטיינזלץ(

למעלה ]בפני[ מר'  קורא  שהיה  אחד  באדם  דתניא ]שכן שנינו בברייתא[:  מעשה 
אליעזר: עד  לו רבי  ירושלים את תועבותיה". אמר  של "הודע את  אליעזר בהפטרה 
שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך.  ומסופר: בדקו בו, ומצאו 

בו שמץ )חשש־מה( של פסול.

חלק שלישי: עד שאתה בודק 
בתועבות ירושלים...
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הרבי - חלק רביעי 
עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך

ב((  )כה,  ג׳ דמסכת מגילה  )סוף פרק  ישנו סיפור בגמרא   - בהמשך להאמור לעיל 
הדורש ביאור והסברה:

במסכת מגילה במשנה האחרונה דפ״ג דמגילה ]ובכמה דפוסי משניות הרי זה בסיום 
"רבי  ושם:  מסויימות,  להפטרות  בנוגע  דינים  פרטי  אודות  מדובר  דמגילה[  פ״ד 
אליעזר אומר אין מפטירין בהודע את ירושלים" פרק מסויים ביחזקאל )ט״ז( המדבר 
אודות ענינים בלתי רצויים בנוגע לירושלים, ולדעת רבי אליעזר אין מפטירין בהודע 
אנשי  של  כבודם  היינו,  שם(,  הרע״ב  )פי׳  דירושלים"  יקרא  "משום  ירושלים,  את 

ירושלים )פי׳ התוספות יום טוב שם(.

ומסופר בגמרא )שם(: "תניא מעשה באדם אחד שהי׳ קורא למעלה מרבי אליעזר 
)בעמדו על בימה וכיוצא בזה( הודע את ירושלים את תועבותי׳, אמר לו: עד שאתה 
שמץ  בו  ומצאו  אחריו  בדקו  אמך,  בתועבות  ובדוק  צא  ירושלים  בתועבות  בודק 

פסול".

אפילו שהבעל-קורא ציטט מהנביא, ולא אמר מילים שלו, הקפיד עליו רבי אליעזר מפני 

שבחר בפרק שמדבר בגנותם של ישראל. ההוראה עבורנו: הזהירות הגדולה בכבודם של 

ישראל. 

דברי  שאומר  )ולא  הנביא  דברי  ההפטרה,  אמירת  אודות  מדובר  כאשר  גם  והנה, 
מוסר על דעת עצמו ובלשונו כו'( - הנה מאחר שאותו אדם מצא לנכון לבחור מכל 
ואמר  אליעזר,  רבי  עליו  הקפיד  ירושלים",  את  ד"הודע  ההפטרה  את  ההפטרות 
שהסיבה לזה שהוא בחר בהפטרה זו היא - ענין בלתי רצוי בחינוך שלו, ולכן "צא 
ובדוק בתועבות אמך", וכפי שמובא בהמשך הדברים ש"בדקו אחריו ומצאו בו שמץ 

פסול".

וזוהי ההוראה הנלמדת מדברי המשנה )לדעת רבי אליעזר( "אין מפטירין בהודע את 
ירושלים", ובמיוחד מהסיפור המובא בברייתא ש"בדקו אחריו כו'" - עד כמה יש 

להזהר שלא לומר דבר שאינו מתאים לכבודן של ישראל.
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הרבי - חלק חמישי 
הדרך הנכונה היא דיבור חיובי 

הטובים  המעשים  על  השכר  את  לתאר  עדיף  החטאים,  על  העונש  את  להדגיש  במקום 

והמצוות.

ועוד ענין עיקרי בזה: 

גם כאשר מדבר באופן ד״דברי חכמים בנחת נשמעים״ - הנה תמורת הדיבור אודות 
ענינים בלתי רצויים, היפך השכר וכו', יכולים לדבר אודות צד הטוב, ענין השכר, 

וכיוצא בזה.

לשם מה צריך אתה להתנהג באופן ד"לא חפץ בברכה" )וכידוע מה שכתוב בהמשך 
שכר  אודות  תדבר  בברכה":  ד"חפץ  באופן  להתנהג  יכול  אתה  כאשר  הכתוב!(, 
המצוות, שכר מצות התשובה, וכיוצא בזה, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב אודות 
גודל הענין דשכר המצוות - הן בחמשה חומשי תורה, ולדוגמא: "אם בחוקותי תלכו 
ואת מצוותי תשמרו גו׳ ונתתי גשמיכם בעתם", ויתירה מזו - בנביאים, ויתירה מזו 
– בתורה שבעל פה, ומובן, שישנו חומר רב בענינים אלו )דשכר המצוות וכיוצא בזה( 
וכל חודש תשרי,  ימי תשובה  לו עבור הדרשות של חודש אלול, עשרת  שיספיק 

ומספיק אפילו על כל השנה כולה - לא יחסר לו על מה לדבר בדרשותיו!

אסור להתמקד בנקודה חלשה של אדם 
קשה לדעת מה גרם לו לחטוא. יש לדונו לכף זכות. הדרך היעילה לפעול על הזולת היא 

להסביר לו את הפוטנציאל והיכולת שלו להשפיע על העולם.

חס ושלום להזכיר אודות נקודת החולשה שישנה אצל יהודי מסויים, ומה גם שאינו 
יודע מהי הסיבה שגרמה לכך שיהי׳ במעמד ומצב הנ״ל – וכפסק דין המשנה )ש"טעה 
בדבר משנה חוזר"( "הוי דן את כל האדם לכף זכות", "אל תדין את חברך עד שתגיע 
למקומו", כמבואר בארוכה פרטי הענינים בזה בספרי מוסר וחסידות, ועל אחת כמה 

וכמה - כאשר מדברים ברבים!

דמדות  הענין  היפך  מצד  ורק  אך  הוא  רצוי  הבלתי  הצד  אודות  הדיבור  והעיקר: 
טובות, וללא כל תועלת כלל וכלל, כי ההשפעה על הזולת להיטיב את דרכו תעשה 
בזריזות יתירה, ביתר שאת וביתר עוז, כאשר הדיבור יהי׳ בדרכי נועם ובדרכי שלום 
- אודות גודל ההפלאה והשכר דקיום המצוות, ועל ידי זה יפעל בדרך ממילא את 

חלק רביעי: הדרך הנכונה 
להשפיע על יהודי
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הענין ד"סור מרע".

ובפשטות: הדרך הטובה והיעילה ביותר לפעול על הזולת להיטיב את דרכו, היא 
מישראל,  ואחד  אחד  כל  של  במעלתו  ההפלאה  גודל  את  לו  מסבירים  כאשר   -
שביכלתו להגיע למעמד ומצב נעלה ביותר, ועד לפסק דין הרמב״ם )הלכות תשובה 
פ״ג ה״ד( שעל ידי "מצוה אחת" בלבד "הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 

זכות"!

 משיחת א' דר"ח אלול ה׳תשמ״ב, בלתי מוגה
תו"מ ה'תשמ"ב ח"ד ע' 2126  
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 15

"ספר השיחות" ה'תש"א ]בלה"ק[ עמ' קי״ג

סיפור מהבעל שם טוב שעודד וחיזק יהודים פשוטים.

סיפר כ"ק אדמו"ר רבי יוסף-יצחק, האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד מוהריי"צ:

מורנו הבעל-שם-טוב, כשהיה בן עשר, כבר היה חבר בחברת הצדיקים הנסתרים. 
את  ולחזק  ובעיירות  בכפרים  לבקר  בקודש  דרכו  הייתה  עשרה  שבע  בן  בהיותו 
לבותיהם של אחינו בני ישראל באמונת ה'. הבעל-שם-טוב היה מתהלך כשהוא לבוש 

בבגד עליון שחציו פרווה, כמו פשוטי אנשי היישובים.

זה  האדמה.  בעבודת  התעסקו  שאנשיו  יהודי  ליישוב  הבעל-שם-טוב  הגיע  פעם 
היה באמצע הקיץ ושרר שם יובש. זמן רב לא ירדו גשמים, תבואות השדה והכרם 

התייבשו, הבהמות הדקות והגסות חלו במחלת הדבר, והייתה עת צרה גדולה.

הועיל,  לא  שזה  לאחר  בתשובה.  לשוב  והתעוררו  יראי-שמים  היו  היישוב  אנשי 
החליטו להביא למקום 'מגיד' שיוכיח ויעורר אותם לשוב בתשובה. הם הביאו 'מגיד' 
וכל אנשי היישוב התאספו בבית-הכנסת ו'המגיד' לא חסך בדברים ושפך על האנשים 

הפשוטים אש וגפרית, עד שהקהל פרץ בבכיות ויללות גדולות.

את  כששמע  ישראל,  של  בצרתן  וראה  בבית-הכנסת  שנכח  הבעל-שם-טוב,  מורנו 
קולות הבכייה של האנשים והנשים, פנה אל ה'מגיד' המוכיח וקרא לעברו בקול אדיר: 
'מה אתה רוצה מהיהודים האלה? היהודים הם טובים!'. והבעל-שם-טוב קרא בקול: 
'יהודים! בואו נרקוד יחד ואחרי תפילת מנחה ירדו גשמים'. בהתחלה האנשים הביטו 
לאחר  אך  מדעתו.  שיצא  או  ושלום,  חס  בה',  מאמין  אינו  הוא  אולי  בחשד,  לעברו 
החלו  דבריו,  לחיזוק  חז"ל  ממאמרי  ראיות  להביא  התחיל  הבעל-שם-טוב  שמורנו 
להאזין לדברי החיזוק שלו בעניין האמונה בישועת ה'. האנשים התעוררו והתחזקו 

מאוד באמונת ה' ויצאו בריקוד יחד עם מורנו הבעל-שם-טוב. 

ומורנו הבעל-שם-טוב בירך אותם שיהיה  באמצע הריקוד החל לרדת גשם שוטף, 
אצלם שובע.

סיפור


