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משיחת יום ה' פרשת בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ו
בלתי מוגה

תורת מנחם, כרך מ"ז עמוד 157

פתיחה
לרגל ג' בתמוז, יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש, נקדיש את שיעורנו למהותו של מנהיג 

אמיתי. 

את  לקיים  חייב  יהודי  מדוע  קהילתו,  מבני  ואחד  אחד  כל  עם  יתעסק  שמנהיג  חשוב  מדוע 

עם  גם   – נפשו  רבדי  כל  עם  ולפעול  משנהו,  על  אחד  חלק  להעדיף  מבלי   – כולה  התורה 

הנחותים יותר? וכיצד כל זה קשור עם כפרים נידחים במרוקו?

שיעור על השאיפה לשלימות.

השיעור לקראת יום ההילולא ג׳ תמוז

לחץ כאן לצפיה בחלק מהשיחה במגזין לחץ כאן לשמיעת הקלטה מהשיחה
תורת חיים

 https://ashreinu.page.link/r2Xqhttps://jemtv.page.link/gZGE

https://ashreinu.page.link/r2Xq 
https://jemtv.page.link/gZGE
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א. תורה זו נאה

<< הרבי 
הונה  מאבד  נאה  אינה  וזו  נאה  זו  שמועה  האומר  ש"כל  התורה  ללימוד  בנוגע  מצינו 
נאה  זו  )נוטריקון  זונות  ורועה  "דכתיב1  ממנו(,  להשתכח  )וסופה  תורה"  של  )כבודה( 

וארענה, ואעסוק בה( יאבד הון"2.

מקור 1  ספר משלי, פרק כ"ט פסוק ג'
ד הוֹן. ח ָאִביו, ְורֶֹעה זוֹנוֹת ְיַאבֶּ ִאיׁש אֵֹהב חְכָמה ְישַׂמַּ

 )המצודת דוד מפרש את הפירוש הפשוט על הפסוק. ורועה: המחבר עצמו לזונות, מאבד הון אביו, 
בתת להם אתנן, ויצער עוד את אביו.(

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף ס"ד עמוד א' ]עם ביאור ותרגום אבן ישראל[ 
כאשר אחד האמוראים התבטא בחביבות כלפי הלכה מסוימת, ופחות מכך כלפי הלכה אחרת, העיר 

חברו:

ד הוֹן"- ּכל ָהאוֵֹמר  נֱֶּאַמר "ְורוֶֹעה זוֹנוֹת ְיַאבֶּ ר ֲחִניָנא: ַמהּו שֶׁ י ַאָחא בַּ ָאַמר ַרבִּ
ל ּתוָֹרה! ד הוָֹנה שֶׁ מּוָעה זוֹ ָנָאה, ְוזוֹ ֵאיָנּה ָנָאה - ְמַאבֵּ שְׁ

רש"י

ָיִדי. ְתַקיֵּם בְּ תִּ ֵדי שֶׁ ּה, כְּ רוֶֹעה זוֹנוֹת: נוָֹטִריקוֹן – זוֹ ָנָאה ְוֶאְרֶענָּה ְוֶאֱעסֹק בָּ

המילים 'זו נאה' – נשמעות כמו המילה 'זונה', והמילה 'רועה' היא שורש המילה 'ארענה'. אומר רבי 
אחא: אדם שאומר על חלק בתורה "זו נאה וארענה" )אלמד אותה(, הוא כמו 'רועה זונות', וסופו לאבד 

הונה של תורה. 

<< הרבי 
כאשר לומד תורה, ואומר, ששמועה זו נאה בעיניו, ושמועה זו אינה נאה בעיניו – הוא 
יודע אמנם ש"שמועה זו" היא אמת, כיון שמאמין שניתנה למשה מסיני, אבל הוא 

מחלק ואומר שחסר בה ענין של יופי – אזי "יאבד הון", שהתורה לא תתקיים בידו.

1( משלי כט, ג.
2( עירובין סד, א )ובפרש"י(. וראה גם תו"מ חכ"ט ע' 245 ואילך. וש"נ.
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אסור לאדם לומר, "תורה זו נאה, תורה זו אינה נאה"

– כיון שהתורה אינה נמדדת על ידי שכל האדם, שיאמר ששני הענינים  וטעם הדבר 
אמת, אבל, הענין של כיבוד אב ואם, למשל, הוא )לא רק אמת, אלא גם( מנהג נאה ומדה 
נאה, ואילו ענין שקשור עם "חוקת התורה", שאין על זה טעם ושכל, אינו נאה בעיניו; 
יופי  לזה  אין  כיון שזוהי "שמועה" בתורה, אבל  זאת,  לקיים  הוא מבין אמנם שצריך 
בעיניו, כיון שאין זה באופן של הבנה והסברה, כי אם, "גזירה גזרתי חוקה חקקתי"3, 
שצריך לקיימה בעל-כרחו – אזי "יאבד הון", שלא יתקיימו בידו אפילו המצוות שהן 

נאות בעיניו, כמו כיבוד אב ואם.

ביהדות ישנם שלושה סוגי מצוות: חוקים, עדות ומשפטים.

איסור  או  אדומה  פרה  מצוות  כגון:  האדם,  בשכל  והסבר  טעם  להם  שאין  המצוות  הם  ה"חוקים" 
לבישת שעטנז, שאילולא ציווי התורה – לא היה השכל מחייבם כלל, וקיומם הוא רק מאחר ש"חוקה 

חקקתי גזירה גזרתי" .

כגון  האדם,  בשכל  מקום  להן  ויש  מסוימים  ועניינים  לאירועים  סמלים  שהן  מצוות  הם  ה"עדות" 
שמירת השבת והמועדים, הנחת תפילין, לבישת ציצית וכדומה. עם זאת, אילולא ציווי התורה, לא 

היה השכל מחייבם.

ה"משפטים" הם המצוות ששכל האדם מצד עצמו מחייב לקיימן, כגון: לא תרצח, לא תגנוב, כיבוד 
אב ואם וכן הלאה, כמאמר חז"ל, "אלמלא לא ניתנה תורה )חס ושלום(, היינו למדין צניעות מחתול 

וגזל מנמלה".

מקור 3  ספר דברים, פרק ו' פסוק כ'
ה'  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ְוַהמִּ ים  ְוַהֻחקִּ ָהֵעדֹת  ָמה  ֵלאמֹר,  ָמָחר  ִבְנָך  ָאְלָך  ִישְׁ י  כִּ

ֱאלֵֹקינּו ֶאְתֶכם.

רמב"ן

ְצווֹת: ֵמֶהם ֵעדּות  ה ִמיִנים ֵמַהמִּ לֹשָׁ ּתוָֹרה שְׁ ן ַהזֶּה ָרָאה בַּ ַהבֵּ רוֶֹצה לוַֹמר, שֶׁ
ם  ַהשֵּׁ ה  ָעשָׂ ְפָלאוֹת שֶׁ ְוַהנִּ ים  סִּ ַהנִּ ֵעדּות  ֵהם  ְצוֹת שֶׁ ַהמִּ ָאר  ּושְׁ ַסח  ַהפֶּ ַחג  כְּ  –
ֵאין  ְצוֹת שֶׁ ֵהם ַהמִּ ים – שֶׁ ִני, ֵהם ַהֻחקִּ ין ַהשֵּׁ ִמְצַרִים. ְוַהמִּ ָרֵאל בְּ ַרְך ְלִישְׂ ִיְתבָּ
ְעָמם נוַֹדע  טַּ ְצוֹת שֶׁ ֵהם ַהמִּ ִטים – שֶׁ פָּ שְׁ י, ֵהם ַהמִּ ִלישִׁ ין ַהשְּׁ ַטְעָמם נוַֹדע. ְוַהמִּ

ַעת. ּקּול ַהדַּ ָבָרא ְושִׁ ֶרְך ַהסְּ ְוִנְגָלה, ִמדֶּ

1270-( נחמן  בן  משה  רבי  הרמב"ן, 
1194( מגדולי חכמי ספרד, פוסק, פרשן, 
בין  נמנה  ורופא.  מקובל  הוגה,  משורר, 
אך  הביניים,  בימי  ישראל  רבני  גדולי 
הרחבה  להתפרסותו  השתוו  מעטים 
ישראל  תורת  של  השונים  היבטיה  על 
התורה.  עולם  על  העמוקה  ולהשפעתו 
ומרכזי  חשוב  מקום  תופסים  ספריו 
ההלכה  בתחום  והן  התורה  בלימוד  הן 
של  רב  במספר  עסק  הרמב"ן  הפסוקה. 
פרשנות  מקרא,  פרשנות   – תחומים 

התלמוד, פסיקת הלכה, קבלה ושירה. 

3( מדרש תהלים )באבער( ט, ב.
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האדם  מבינם.  שאינו  לחוקים  מאשר  בשכל  שמובנות  למצוות  יותר  מתחבר  אדם  הדברים,  מטבע 
מתענג הרבה יותר לקיים מצווה שהוא מבין את משמעותה מאשר לקיים חוק שאינו מבין. אומרת 
לנו התורה, שלאדם אסור לומר, "תורה זו נאה ותורה זו לא נאה". אסור לו לחיות באופן שהוא "אוהב" 
את החלק המובן, ובלית ברירה מקיים גם את החלק הבלתי מובן. אם הוא ינהג כך, הוא "יאבד הון" – 
בסוף יאבד את הכול. הערובה היחידה לכך שנשמור את המסורת ונציית לחוקי התורה – גם את אלו 

שמובנים בשכל, היא רק האמונה והצייתנות לדבר ה'.

כפי שנראה בדוגמה הבאה.

<< הרבי 

ההיסטוריה מלמדת אותנו

כמדובר כמה פעמים4 מה שראינו בדורות האחרונים, שדווקא אותו ַעם שבנה את 
כל התרבות שלו על שכל והבנה, וכלל בזה גם חכמת המוסר, הנה כיון שכל זה היה 
מיוסד על שכל האדם, הביא "מוסר" זה לידי גניבה ורציחה, וכל דבר שהוא היפך 

"שמועה נאה" – לא רק מצד אמונת ה', אלא גם מצד "מוסר" בפני עצמו.

וזהו שעשרת הדברות נאמרו "בדיבור אחד"5, היינו, שאי אפשר להפריד "אנכי ה' 
יהיה קשור עם  יהיה קיום ל"לא תרצח" אם לא  אלקיך" מ"לא תרצח", כיון שלא 

"אנכי ה' אלקיך".

האדם,  שכל  על  מוסרו  את  שביסס  חכמה  ושוחר  "מוסרי"  ַעם  הנאצית,  בגרמניה  ראינו  שאכן  כפי 
ולפועל התדרדר לרצח של מיליוני אנשים בצורה המזוויעה והמחרידה ביותר.

עשרת הדיברות הם מקשה אחת. אי אפשר לבחור את החלק של "בין אדם לחברו" בלי החלק של 
האמונה, כי בסופו של דבר, זה לא יחזיק מעמד.

4( ראה תו"מ חמ"ג ריש ע' 401. וש"נ.
5( מכילתא ופרש"י יתרו כ, א.
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ב. יהודי זה נאה

<< הרבי 
וכשם שהדברים אמורים בנוגע לתורה – כן הוא גם בנוגע לבני ישראל, ששם "ישראל" 
הוא ראשי תיבות יש ששים ריבוא אותיות לתורה6, היינו, שכל אחד מישראל הוא 

"אות" בספר תורה של הקב"ה:

כאשר עושים חילוק בין בני ישראל ואומרים שיהודי זה נאה ויהודי זה אינו נאה – הוא 
רוצה להיות מנהיג בישראל, אבל הוא אומר שמתאים לו להתעסק עם אלו שיושבים 
בכותל המזרחי, מתאים לו להתעסק עם גבירים, כיון שיוכל לקבל מהם כסף עבור 
עם  לו להתעסק  או שמתאים  צדקה,  ומוסדות  ובית-המדרש  בית-הכנסת  החזקת 
בעלי-מוח, כיון שהם יבינו מה שילמד עמהם, בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, 
אבל בנוגע ליהודי שאין בו לא טעם ולא ריח7, הוא לא רואה בו לא הבנה והשגה ולא 

מדות טובות, לא ראש וגם לא רגליים – טוען הוא שיהודי זה אינו נאה. 

יש לו אמנם שייכות אליו, להיותו מנהיג ונשיא על עדה בישראל שבין חבריה נמנה 
גם יהודי הנ"ל, אבל הוא מחלק ואומר שיהודי זה נאה ויהודי זה אינו נאה – אדם כזה 

אינו יכול להיות מנהיג של עדה בישראל.

מקור 4  אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ, כרך י' עמ' קלט. ]התמים, חוברת ב, עמוד ס"ט.[
ג ֲעֵמנּו  לֵּ נּו ִנְתפַּ ה ַרבֵּ ה ַעל ְיֵדי מֹשֶׁ דוֹשָׁ ֵמָאז ִהְנִחיָלנּו ה' ֱאלֵֹקינּו ֶאת ּתוָֹרתוֹ ַהקְּ
ֱאמּוָנה  ֲעֵלי  בַּ ׁשּוִטים  פְּ ים  ֲאָנשִׁ ב(  ֶכל.  שֵׂ ֲעֵלי  בַּ ּתוָֹרה  ֵני  בְּ א(  ּתוֹת:  כִּ י  תֵּ ִלשְׁ
ּוְבֵני  ֲחָכִמים  ֲהַתְלִמיֵדי  ָהיּו  ֵעֶדן  ָמתוֹ  ִנשְׁ ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ְוַעד מוֵֹרנּו ַהבַּ ׁשּוָטה.  פְּ
ָמתוֹ ֵעֶדן  ם-טוֹב ִנשְׁ ַעל-שֵׁ ׁשּוִטים. ּוָבא מוֵֹרנּו ַהבַּ הּוִדים ַהפְּ ֵדִלים ִמן ַהיְּ ּתוָֹרה בְּ

ׁשּוִטים.  ָרֵאל ַהפְּ ל ִישְׂ ְוֶהְרָאה ַהְפָלַגת ַמֲעָלָתם שֶׁ

אּו ַעל ַהְנָהַגת  לְּ ָמתוֹ ֵעֶדן ִהְתפַּ ם-טוֹב ִנשְׁ ַעל-שֵׁ ְלִמיֵדי ַהבַּ ִראׁשוָֹנה ִהנֵּה גַּם תַּ בָּ
ָלאכוֹת  ֲעֵלי-ַהמְּ ׁשּוֵטי ַאֵחינּו, בַּ ָמתוֹ ֵעֶדן ְלָקֵרב ֶאת פְּ ם-טוֹב ִנשְׁ ַעל-שֵׁ מוֵֹרנּו ַהבַּ
ים", ו"ֵאיָנם  ִהלִּ ם "אוְֹמֵרי ַהתְּ שֵׁ ֵני ּתוָֹרה ְקָראּום בְּ ּוק. ַהבְּ י ַהשּׁ ׁשּוִטים ְוַאְנשֵׁ ַהפְּ

ֵהם אוְֹמִרים". יוְֹדִעים ָמה שֶׁ

ֵדִלים  יבוֹת ָהיּו בְּ שִׁ יבוֹת ְוַתְלִמיֵדי ַהיְּ י ְישִׁ ִנים, ָראשֵׁ ה ֲעָירוֹת ֵהנָּה ָהַרבָּ ה ְוַכמָּ ַכמָּ בְּ
ָבה, ְוִהְרִחיקּום  ים ַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהתֵּ ישִׁ ֵבי ַקדִּ יִרים ִלְמֻחיְּ י ָהיּו ַמתִּ ְלַעְצָמם. ּוְבקֹשִׁ
ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ַהבַּ מוֵֹרנּו  א  בָּ שֶׁ ַעד  ְוַהּדוֶֹמה.  ִני  ַהשֵּׁ ְלַהֶחֶדר  ֵנִסּיוֹת  כְּ י  תֵּ ֵמַהבָּ
ֱאמּוָנה  ֲהַבֲעֵלי  ל  שֶׁ ַמֲעָלָתם  ְלַפְרֵסם  ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ֵמרּוחוֹ  יַע  פִּ ְוִהשְׁ ֵעֶדן  ָמתוֹ  ִנשְׁ

ָרֵאל.  ִישְׂ ׁשּוָטה בְּ פְּ

יוֵֹתר הּוא ָיָקר  ׁשּוט בְּ הּוִדי ַהפָּ ַהיְּ ָרֵאל, שֶׁ ...ֵמָאז נוְֹכחּו ָלַדַעת ַהְפָלַאת ַמֲעַלת ִישְׂ

6( מג"ע אופן קפו.
7( ויק"ר פ"ל, יב.

יצחק  יוסף  רבי  הריי"צ,  אדמו"ר 
האדמו"ר   ,)1950-1880( שניאורסון 
בנו  חב"ד,  אדמו"רי  בשושלת  השישי 
של הרבי שלום דובער )אדמו"ר הרש"ב( 
שניאורסון  שרה  שטערנא  והרבנית 
מסר  מליובאוויטש.  הרבי  של  וחמיו 
ולאחר  רוסיה,  יהדות  עבור  נפשו  את 
עבור  גם   ,1940 בשנת  לארה"ב  שהגר 

יהדות ארה"ב. 
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ָיָקר  הּוא  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ָהִעְנָין:  ֵאר  בֵּ ַהזֵָּקן  נּו  ַרבֵּ ת  ְקֻדשַּׁ בוֹד  כְּ ְוהוֹד  ָיָקר.  ל  ִמכָּ
ְזִהירּות.  ּוְצִריִכים  ְמָקֵרר  ְקרוֹבוֹת  ים  ּוְלִעתִּ ִטְבעוֹ  בְּ ַקר  ִהּנוֹ  מוַֹח  ַעל  בַּ יוֵֹתר.  בְּ

ֲעֵלי ֱאמּוָנה ּוִמּדּות טוֹבוֹת. ׁשּוִטים ֵהם בַּ ים פְּ ֲאָנשִׁ

סיפור  מדוע הוא מקרב יהודים פשוטים?
של  מצדו  מיוחדת  לב  לתשומת  הפשוטים  היהודים  זכו  השבתות  באחת 
הבעל שם טוב במהלך הסעודה בליל שבת. לאחד מזג יין מכוסו הפרטית 
וברכו בקול רם, את השני כיבד בפרוסת חלה, עם השלישי חלק את הדג 
שבצלחתו. תלמידיו הקרובים ביותר של הבעל-שם-טוב – תלמידי חכמים 

גדולים בפני עצמם – לא הצליחו לרדת לפשר התנהגותו של רבם.

למחרת, בסעודה השנייה, שהייתה בנוכחות תלמידי הבעל-שם-טוב בלבד, 
החל הבעל-שם-טוב לומר דברי תורה שערבו מאוד לאוזניהם ומילאו את 
לבם בשמחה רבה. הוא היה שרוי במשך רגעים אחדים בהתלהבות גדולה, 
והתלמידים הודו לה' על שהעניק להם זכות לשבת במחיצת אדם דגול כל 
כך. עם זאת, אחדים מהתלמידים לא הצליחו להימנע ממחשבות ביקורתיות 
האנשים  את  כל-כך  מקרב  הוא  ולמה  "מדוע   – הבעל-שם-טוב  כלפי 
שאינם  מוחלטים  ועמי-ארצות  בורים  נחשבים  אליהם  שביחס  הפשוטים, 

יכולים להבין מילה אחת מעומק דברי הבעל-שם-טוב?!"

לפתע הרצינו מאוד פניו של הבעל-שם-טוב. בקול מתוח, כשעיניו עצומות, 
יכולים  אינם  גדולים  צדיקים   – עומדים  תשובה  שבעלי  "במקום  אמר: 

לעמוד".

שהרהרו  תלמידים  אותם  הנוכחים;  כל  בין  עבר  ומהופנט  שקט  רחש 
את  קרא  פשוט  שהוא  לדעת  נוכחו  הבעל-שם-טוב  של  הנהגתו  אחר 
מחשבותיהם. הרחש הלך וגבר, והבעל-שם-טוב פקח את עיניו והביט בכל 
אחד מתלמידיו תוך שהוא מבקש מהם להניח את ידיהם על כתפי חבריהם. 
לאחר שעשו זאת, ביקשם הבעל-שם-טוב לעצום את עיניהם ולא לפקוח 
אותן עד שיאמר להם לעשות זאת. הבעל-שם-טוב הניח בעצמו את שתי 
נסגרה,  האנושית  השרשרת  ומשמאלו.  מימינו  התלמידים  כתפי  על  ידיו 
זה ואילך, הצליחו התלמידים "לראות" את אותם יהודים פשוטים  ומרגע 

שנותרו בבית-הכנסת רוקדים ושרים בתפילתם.

"ריבונו של עולם!" – נשמע קולו של אחד המתפללים משתפך ישר מהלב – 
ָחֵנִני, ה'! ָצְרָפה ִכְליוַֹתי!" "בְּ

י,  ַנְפשִׁ ָחָסָיה  ְבָך  י  כִּ ִני  ָחנֵּ ֱאלִֹקים,  ִני  "ָחנֵּ  – – צעק מתפלל אחר  יקר!"  "אבא 
ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעבֹר ַהּווֹת". ּוְבֵצל כְּ

ם  "אבא שבשמיים!" – נאנח מתפלל שלישי, מתנועע בסערה מצד אל צד – "גַּ
ִצּפוֹר ָמְצָאה ַבִית ּוְדרוֹר ֵקן ָלּה…"

החסידים המשכילים רעדו בשמעם את מזמורי התהילים הללו שיצאו מלב 
פשוט העולה על גדותיו. עיניהם היו עדיין סגורות אך דמעות חרטה עלו 
בהן. הם התקנאו ביהודים הפשוטים הללו, שעבודת ה' שלהם התבססה אך 

ורק על קריאה תמימה של פסוקי תהילים.
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ג. עבודה זו נאה

<< הרבי 
ההנהגה מתחילה בבית 

כמה  ישנן  גופא  בנשיאות  )שהרי  הנשיאות  ענין  להתחלת  בנוגע  גם  הוא  זה  וענין 
דרגות( – שלכל לראש צריך האדם להיות נשיא על כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, 
כדברי הגמרא8 "עיר קטנה זה הגוף", והאדם צריך להיות בעל הבית על הגוף, ולא 

ליתן לגוף לשלוט עליו.

לפני שאדם מתמנה למנהיג קהילה או קבוצה עליו קודם להנהיג את עצמו.

מקור 5 ספר קהלת, פרק ט', פסוקים י"ד-ט"ו  
ָעֶליָה  ּוָבָנה  אָֹתּה  ְוָסַבב  דוֹל  גָּ ֶמֶלְך  ֵאֶליָה  ּוָבא  ְמָעט,  ּה  בָּ ים  ַוֲאָנשִׁ ה  ְקַטנָּ ִעיר 

חְכָמתוֹ. ט הּוא ֶאת ָהִעיר בְּ ן ָחָכם, ּוִמלֵּ דִֹלים. ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסכֵּ ְמצוִֹדים גְּ

מקור 6 תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף ל"ב, עמוד ב' ]עם ביאור ותרגום אבן ישראל[ 
ים וגו'". "ִעיר ְקַטנָּה" – ֶזה  נֱֶּאַמר "ִעיר ְקַטנָּה ַוֲאָנשִׁ א: ַמהּו שֶׁ ר ַאבָּ ָאַמר ָרִמי בַּ
דוֹל ְוָסַבב אָֹתּה" – ֶזה  ּה ְמָעט" – ֵאּלּו ֵאָבִרים, "ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך גָּ ים בָּ ַהּגּוף, "ַוֲאָנשִׁ
ן  ֵיֶצר ָהַרע, "ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצוִֹדים ַוֲחָרִמים" – ֵאּלּו ֲעוֹנוֹת, "ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסכֵּ
ים  ׁשּוָבה ּוַמֲעשִׂ ָחְכָמתוֹ" – זוֹ תְּ ט הּוא ֶאת ָהִעיר בְּ ְוָחָכם" – ֶזה ֵיֶצר טוֹב, "ּוִמלֵּ

ַהיֵֶּצר ַהּטוֹב ּגוֵֹרם ְלָאָדם ַלֲעשׂוָֹתם. טוִֹבים שֶׁ

האדם ואבריו משולים לעיר, ותפקידו לוודא שהיצר הטוב ישלוט בעיר הזו, ולא, 
חס ושלום, היצר הרע.

<< הרבי 
לא להיות בהמה

גם בענין זה יכול מישהו לחלק ולומר, שהוא ידאג ויבטיח שראשו יהיה מונח בדברים 
נעלים, אבל כשמדובר אודות אכילה ושתיה – למה לא ימלא תאוות נפשו?!...

אלא מה, ענין האכילה ושתיה הוא מהענינים שבהם "מותר האדם מן הבהמה אין"9, 
כמאמר רז"ל10 "שלשה כבהמה, אוכלין ושותין כבהמה" – הנה בשעת האכילה ושתיה 

אינו במדריגת "חכם"!...

8( נדרים לב, ריש ע"ב.
9( קהלת ג, יט.

10( חגיגה טז, א.

רמי בר חמא - אמורא בבלי שחי בדור 
רביעי. למד אצל רב חסדא. תלמיד חכם 
היה  שנשאל  שאלה  כל  שעל  חריף, 
ולא  )"מסברה"(,  ההיגיון  פי  על  עונה 
לו  קודמים  מקורות  על  בהסתמך  רק 
)"מברייתא"(. נפטר בגיל צעיר )על פי 
חלק מהמקורות בגיל 27(. מפאת גילו 
הצעיר, לא הספיק לקבל את התואר רב 

באופן רשמי.
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מקור 7 תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ט"ז עמוד א' 
ְבֵהָמה.  ה כִּ לֹשָׁ ֵרת, שְׁ ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ה כְּ לֹשָׁ ְבֵני ָאָדם: שְׁ ָבִרים ֶנֶאְמרּו בִּ ה דְּ שָּׁ שִׁ

קוָֹמה ְזקּוָפה  ִכין בְּ ֵרת, ּוְמַהלְּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ַעת כְּ ֵרת: ֵיׁש ָלֶהם דַּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ה כְּ לֹשָׁ שְׁ
ֵרת.  ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ ֶדׁש כְּ ְלׁשוֹן ַהקֹּ ִרים בִּ ֵרת, ּוְמַספְּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּׁ כְּ

ְבֵהָמה, ּומוִֹציִאין ְרִעי  ְוָרִבין כִּ ּוָפִרין  ְבֵהָמה,  ְוׁשוִֹתין כִּ ְבֵהָמה: אוְֹכִלין  ה כִּ לֹשָׁ שְׁ
ְבֵהָמה. כִּ

אותו אדם שממלא את תאוות נפשו באכילה ושתיה אומר לעצמו: "מה בכך שבזמן הזה לא אחשב 
חכם, ואהיה שווה לבהמה?! מה הצעקה הגדולה?!"

<< הרבי 
שכאשר  לאריסטו,  בנוגע  מוסר  בספרי  המובא  הסיפור11  וכידוע 
תפסו אותו בעשיית דבר בלתי נאה, אמר: עכשיו אינני אריסטו...

חכמת החכם ניכרת גם בשאר עיסוקיו

ובכן: אם אינו נעשה בעל הבית על אכילתו ושתייתו – אזי חסר גם בחכמתו, וכמו 
צריך שיהיה  כך   .. ניכר בחכמתו  "כשם שהחכם  דעות12:  שכתב הרמב"ם בהלכות 
מי  הוא  אמיתי  שחכם  היינו,  וכו'",  ובהילוכו   .. ובמשקהו  במאכלו  במעשיו  ניכר 
שחכמתו ניכרת גם בשעה שהולך לטייל או יושב לאכול ולשתות; אבל אם הוא אומר 
שמתאים לו להתעסק ולהבטיח רק את השכל שבראש והרגש שבלב, ואילו בנוגע 
לפעמים  עלול  לפיו,  ובנוגע  לפלוני,  סטירה  ליתן  עלול   – שבידיים  המעשה  לכוח 
לאכול ללא ברכה, ובדרך ממילא אכילתו היא בדרך "זולל וסובא", למלאות תאוות 

גופו ונפשו – אזי "יאבד הון", שמתבטלת נשיאותו גם בנוגע לראש ולב..

אדם אינו יכול לומר שהוא מושל על גופו רק כאשר מדובר על ענינים נעלים וחשובים, כגון חכמה 
לפעול  יצריו  את  משחרר  הוא  שם  כעס,  או  אוכל  כמו  החיים,  של  הגשמיים  לרבדים  ובנוגע  ומדע, 
כרצונם. אם הוא לא מושל ביצריו ברבדים התחתונים של הגוף, בסוף הוא "יאבד הון", הוא יאבד את 

שליטתו גם ברבדים השכליים, הרוחניים והנעלים יותר.

*

סיפור   
בסיפור דלהלן ניתן לראות את ההשלכות של הנהגה כזו, כאשר נותנים חשיבות רק לשכל, אך נותנים 

דרור להנאות העולם.

רבי אלעזר בן ערך, היה חכם ארץ ישראלי שחי ופעל בסוף המאה הראשונה לספירה ובתחילת המאה 
השנייה. הוא היה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שנתן ביטוי בולט לתכונותיו הטובות, והעדיפו 

11( ראה גם תו"מ חל"ח ע' 255.
12( רפ"ה.

פילוסוף  לפנה"ס(   322-384( ֲאִריְסטוֹ 
העת  של  הפילוסופים  מבכירי  יווני, 
הפילוסופיה  ומאבות  העתיקה, 
המערבית. החל את דרכו כתלמידו של 

אפלטון בעיר אתונה.
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על פני כל שאר תלמידיו. מסופר, שהמורה והתלמיד גם יחד עסקו בתורת הסוד, ואז "ירדה אש מן 
השמים ... עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר ... אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא 

מחלציך" )בבלי, חגיגה דף י"ד עמוד ב'(. 

ומתקיימות  עצות  יועץ  ש"היה  כיוון  לעצתו",  צריכין  ש"הכל  לאדם  כדוגמה  מוצג  הוא  כן,  כמו 
ומצליחות. אמרו לו: נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ולא בן נביא, אלא כך מקובלני מרבותי, 

שכל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים" )מדרש תהילים א, יט(.

שישתמרו  להניח  היה  סביר  תלמידו,  על  זכאי  בן  יוחנן  רבן  שמרעיף  הדופן  יוצאי  השבחים  לנוכח 
בספרות חז"ל מאמרים רבים משמו של ר' אלעזר בן ערך. למרבה ההפתעה, אין הדבר כך, ומעט מאוד 

מסופר עליו או נאמר בשמו. 

הסיבה לך היא:

מקור 8  קהלת רבה, פרשה ז, ז 
ִבין  ם ָהיּו יוֹשְׁ ָהָיה ַקיָּ ל ְזַמן שֶׁ אי, כָּ ן ַזכַּ י יוָֹחָנן בֶּ ְלַרבִּ ְלִמיִדים ָהיּו לוֹ  ה תַּ ֲחִמשָּׁ
ּתוֹ ְלֵאָמאוֹס,  ן ֲעָרְך ֵאֶצל ִאשְׁ י ֶאְלָעָזר בֶּ ְפַטר ָהְלכּו ְלַיְבֶנה. ָהַלְך ַרבִּ נִּ שֶׁ ְלָפָניו, כְּ
לֹא  יָון שֶׁ כֵּ ָבאּו.  ְולֹא  ֶאְצלוֹ  בוֹאּו  יָּ ָלֶהם שֶׁ ין  ִהְמתִּ ָיֶפה,  ְוָנֶוה  ָיִפים  ַמִים  ְמקוֹם 
ּתוֹ. ָאְמָרה ִמי ָצִריְך ְלִמי? ָאַמר ָלּה ֵהן  יַחּתּו ִאשְׁ ׁש ֵליֵלְך ֶאְצָלם, ְולֹא ִהנִּ קֵּ ָבאּו, בִּ
ִרים ֵאֶצל  ִרים ִמי ַדְרּכוֹ ֵליֵלְך ֵאֶצל ִמי, ָהַעְכבָּ ְצִריִכין ִלי. ָאְמָרה לוֹ: ֵחֶמת ָהַעְכבָּ

ְלמּודוֹ. ַכח תַּ שָּׁ ב לוֹ ַעד שֶׁ ַמע ָלּה ְוָישַׁ ִרים, שָׁ ַהֵחֶמת אוֹ ַהֵחֶמת ֵאֶצל ָהַעְכבָּ

שימשה  אשר  ליבנה  תלמידיו  הלכו  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  של  פטירתו  לאחר 
כמרכז תורני באותה תקופה, ואילו רבי אלעזר בן ערך, הרחיק יחד עם אשתו 

אל העיר אמאוס ]סמוך ללטרון של היום[, כדי ליהנות מן המרחצאות שבה והיין המשובח.

)כאשר רצה להצטרף לחבריו, שכנעה אותו אשתו שמכיון שהוא גדול מהם הם צריכים לבוא אליו 
ללמוד אצלו תורה, ולא להיפך, כמו העכברים שבאים לאוכל, והאוכל לא הולך לעכברים...( 

הגמרא מספרת, שכתוצאה מכך שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ובעקבות ישיבתו באמאוס קרא 
בתורה עם טעויות )בבלי, שבת, דף קמ"ז עמוד ב'(.

רואים אנו מה קורה כאשר מניחים דגש רק על חשיבות החכמה ולא על המוסר ועבודת ה' גם ברבדים 
התחתונים יותר של הגוף.

רבן יוחנן בן זכאי  - )חי במאה ה-1 לספירה( 
מגדולי התנאים בתקופה שסביב חורבן בית 
רבו,  וכמו  הזקן,  הלל  של  תלמידו  היה  שני. 
היה איש שלום ושונא מלחמה. לפי מסורת 
את  ושכנע  הנצורה,  מירושלים  נמלט  חז"ל 
אספסיאנוס להתיר לו להקים את הסנהדרין 
מחדש ביבנה, שם הנהיג את שרידי החכמים, 

ושיקם את חיי התורה בארץ ישראל.
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13( שמו"ר פ"ב, ב. וראה לעיל ע' 118. וש"נ.
14( שמות ג, א.

ד. מנהיג אמיתי

<< הרבי
אדם גדול או מנהיג?

ועל דרך זה בנוגע לנשיא על בני ישראל:

בנוגע  ואילו  רגש,  בעלי  עם  רק  או  בעלי שכל,  מוחין,  בעלי  עם  רק  מי שמתעסק 
– הרי זה סימן  ׁש" שלו  מָּ לשאר בני ישראל טוען הוא שעמהם יכול להתעסק ה"שַׁ

שאינו נשיא!

להיות  אבל  המעלות;  כל  עם  ונעלה,  גדול  טוב,  אדם  טוב,  יהודי  להיות  יכול  הוא 
על  כפי שמצינו במדרש13  הוא  זה  על  הנה הסימן   – בישראל  מנהיג  כללית,  נשמה 
ובזה בחנו  סוגי הצאן,  רועה צאן דאג לכל  רועה", שבהיותו  היה  "ומשה  הפסוק14 

אותו להיות רועה ישראל.

מקור 9  מדרש שמות רבה, פרשה ב', ב' 
ְרעּו  יִּ ֵדי שֶׁ ים ִלְרעוֹת, כְּ ַטנִּ ים, ְוָהָיה מוִֹציא ַהקְּ ַטנִּ ֵני ַהקְּ דוִֹלים ִמפְּ ָהָיה מוֵֹנַע ַהגְּ
ְך  כָּ ְוַאַחר  ינוִֹנית,  ַהבֵּ ֵעשֶׂב  ְרעּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ֵקִנים  ַהזְּ מוִֹציא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ָהַרְך,  ֵעשֶׂב 
ִמי  הּוא,  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָאַמר  ה.  שֶׁ ַהקָּ ֵעשֶׂב  אוְֹכִלין  ְהיּו  יִּ שֶׁ חּוִרים  ַהבַּ מוִֹציא 

י. ַעמִּ אן ִאיׁש ְלִפי כֹחוֹ, ָיבֹא ְוִיְרֶעה בְּ הּוא יוֵֹדַע ִלְרעוֹת ַהצֹּ שֶׁ

ע"ח  מזמור  בובער,  הוצאת  תהלים  במדרש  עיין  אך  המלך,  דוד  על  זה  סיפור  מופיע  רבה  )במדרש 
בהערה קנ"ב: "וכן היה משה עומד בשעה שהיה רועה את צאן יתרו כמו שדוד עושה, אמר הקב"ה 

הואיל ויודע לראות צאן יראה את צאני אלו ישראל".(

<< הרבי
וזו הייתה סלילת הדרך עבור כל רועה נאמן בישראל מידי דור ודור, עד לדורנו זה – 

בעל השמחה והגאולה.

 משיחת יום ה' פרשת בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ו
 בלתי מוגה
תורת מנחם, כרך מ"ז עמוד 157
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"הבנות שלנו"?

מנהיג  חסידי מפורסם הגיע מארץ ישראל לפגישה אצל הרבי. במהלך הפגישה התייחס הרבי לאתגר 
חיי  בקיום  קושי  לגרום  שעלול  באוניברסיטאות,  שלומדות  יהודיות  בנות  אצל  שמתרחש  מסוים 

משפחה יהודיים כשהן יתחתנו.

שאל אותו מנהיג את הרבי, האם "הבנות שלנו" הולכות לאוניברסיטאות שכאלו?

ענה לו הרבי, הרי כל בנות ישראל הן "הבנות שלנו", ועל כולן אנו צריכים לתת את הדעת. 

*

בין מנהיג קהילה ו'נשיא ישראל'

מליובאוויטש  הרבי  בין  הקשרים  על  פעם  כתב  ישראל,  בארץ  חסידי  מנהיג  מטאלנא,  האדמו"ר 
למנהיגים דתיים אחרים. הוא טען, שבמובנים מסוימים לא הייתה ביניהם שפה משותפת. 

וכך הסביר:

לרווחת  תקציבים  משיג  הוא  ומרווח,  גדול  שלו  הכנסת  שבית  מוודא  לקהילתו,  דואג  רגיל  מנהיג 
וכן הלאה. כשיש קשיים הוא מטכס  משפחות הקהילה, דואג לרמת החינוך בבית הספר הקהילתי 

עצה עם קולגות להנהגה, כשלעתים הם יוצאים למאבקים משותפים.

אך כאשר אותו מנהיג משוחח עם הרבי מליובאוויטש, והרבי אומר לו שהוא מאוד מודאג מכך שיש 
לשם  לשלוח  בדחיפות  וחייבים  הפסח  חג  את  בו  לחגוג  מקום  לו  שאין  הרחוק  במזרח  יהודי  בחור 
"מתי  איתו.  מדברים  מה  על  מבין  אינו  ופשוט  רגיל  מנהיג  אותו  ציבורי,  פסח  סדר  שיארגן  מישהו 
הבחור בתאילנד הפך להיות ה'תיק' שלו? הוא למד אצלו בישיבה? הוא מתפלל אצלו בבית הכנסת?"

זה ההבדל, כותב האדמו"ר מטאלנא, בין מנהיג קהילה חרוץ וישר שדואג לקהילתו שלו, לבין נשיא 
ישראל שמרגיש שכל יהודי הוא הבן שלו..

*

בשיחה אחרת )י' שבט, ה'תשכ"ב(, מביא הרבי מהספר "קהלת יעקב" )ממחבר הספר ְמלֹא הרועים(, 
שהמילה 'נשיא' היא ראשי תיבות ניצוצו של יעקב אבינו. 

שואל הרבי, מדוע דווקא יעקב? מדוע לא אברהם ויצחק? מסביר הרבי, שמאברהם יצא גם ישמעאל, 
ומיצחק יצא גם עשיו. דווקא יעקב הייתה מיטתו שלמה, וכל ילדיו המשיכו בדרכו. 

זה ההבדל בין מנהיג קהילתי רגיל לבין 'נשיא הדור'. מנהיג רגיל דואג לקהילתו, לאנ"ש שלו. שאר 
היהודים אינם תחת אחריותו. הם לא הבעיה שלו.

'נשיא ישראל', לעומת זאת, הוא מנהיג דוגמת יעקב אבינו שמיטתו שלימה. הוא המנהיג שאינו יכול 
להירדם בלילה אם יהודי בקצה העולם צריך עזרה רוחנית או גשמית. 
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סיפור השליח שרכב על חמור
כולם מכירים את מפעל השליחות של הרבי שמונה כיום כעשרת אלפים 
שלוחים ושלוחות בכל רחבי העולם. היום אני רוצה לספר לכם על השליחים 

הראשונים – הרב שלמה ופעסיא מטוסוב.

בני הזוג מטוסוב יצאו לשליחות בקזבלנקה שבמרוקו בשנת תשי"א. מיד 
עם בואם, התמקדו בחינוך, ופתחו בתי ספר לבנים ולבנות. עם הזמן, הרחיב 
ארפוד,  מרקש,  כמו  במרוקו,  אחרות  לערים  השפעתו  את  מטוסוב  הזוג 

ורבות נוספות.

יודע  שאינו  רבים  יהודים  שיש  מטוסוב  הרב  גילה  חודשים,  כמה  לאחר 
רחוקים  היו  אלו  כפרים  נידחים.  בכפרים  שגרים  יהודים  אודותם,  על 
יחפים  התהלכו  הילדים  זורמים,  מים  שם  היו  לא  מודרנית,  מציוויליזציה 

ולבושי קרעים, וכדי להגיע לאותם כפרים היו צריכים לרכב על חמור.

הרב מטוסוב לא התעצל, וכאברהם אבינו בשעתו, רכב על חמור, ובמשך 
לילדים  לימוד  מסגרות  בהם  והקים  לכפר,  מכפר  נדד  ארוכים  שבועות 
ולילדות. הוא היה מחפש אדם מקומי שיודע לקרוא – איש יודע ספר במידה 
מסוימת – מבטיח לו משכורת חודשית, ויחד עם הקהילה שוכר חדר באחד 

הבתים בכפר, והנה לך בית ספר לתפארה עבור ילדי הכפר.

גודל  לסדר  הגיעה  שנים,  באותם  במרוקו  חב"ד  שהקימה  החינוך  מערכת 
גדולים  ספר  בתי   – הגדולות  בערים  מרוקו!  ברחבי  מוקדים  תשעים  של 

ומודרניים, ובכפרים המרוחקים – חדרים קטנים ופשוטים.

ְקֵצב את הפעילות הענקית  תִּ חב"ד עבדה בשיתוף פעולה עם ארגון הג'וינט שֶׁ
לבדוק את  הזאת. לאחר תקופה מסוימת של פעילות, הם שלחו משלחת 
בתי הספר של חב"ד במרוקו. כאשר ראו את בתי הספר בערים הגדולות 
כאשר  אך  הנהדרת,  העבודה  על  הרב מטוסוב  את  ושיבחו  מאוד  נהנו  הם 
המשיכו לכפרים, ונחשפו פעם ראשונה בחייהם לאורח החיים העלוב, וראו 
את הילדים לבושי הקרעים יושבים על הקרקע ולומדים אל"ף בי"ת מפי 
איש לבוש בג'לאביה ]גלימה ארוכה ורחבה הנפוצה בארצות ערב[ שראתה 

ימים יפים יותר, הם נחרדו.

הם הציעו לחב"ד למקד את מאמציהם בערים הגדולות, והבטיחו להגדיל 
את התקציב בשביל אותם בתי ספר, אך לסגור את מסגרות הלימוד בכפרים.

הרב מטוסוב שלח את הצעת הג'וינט לרבי, וכפי שכבר יכולים לנחש, הרבי 
בילדים  רק  להתמקד  הראוי  מן  זה  שאין  חשב  הרבי  בתוקף.  לכך  התנגד 
יותר  ומרשימה  קלה  שהעבודה  אף  על  הטובות',  מה'משפחות  ה'טובים' 
זקוקים  הכפר  ילדי  גם  חשוב.  יהודי  ילד  שכל  טען  הרבי  פירות.  ונושאת 
ללמוד ולהתפתח. הרבי חשב, אדרבה, שיש להפנות לשם תקציבים נוספים 

כדי לקנות להם בגדים ושמיכות ולעזור להם גם בפן הגשמי.

הרב שלמה מטוסוב   - )תרע"ז-ראש-חודש 
כסלו תשס"ח( היה השליח הראשון שנשלח 
ישירות על ידי הרבי. פעל בשליחות המרכז 
מכן  ולאחר  צרפת,  במרסיי,  חינוך  לענייני 
שבמרוקו,  לקזבלנקה  הרבי  ידי  על  נשלח 
שם פעל במשך כחמישים שנה. רעייתו היא 

מרת פעסיא, לבית הרב יהודה לייב קרסיק. 
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לסיכום:

הרבי משרטט קווים לדמותו של מנהיג אמיתי, ועל הדרך, מלמד אותנו גם מהו לימוד תורה אמיתי, 
ומהי עבודה עצמית אמיתית. 

בכל שלושת התחומים אסור לאדם לבחור. דבר אמיתי חל על הכול, ללא שינויים:

אדם שלומד תורה כדרוש, אינו יכול לומר שחלק אחד בתורה נאה והחלק השני לא.	 

דברים 	  ועל  לשלוט,  רוצה  הוא  מסוימים  דברים  שעל  לומר  יכול  אינו  עצמו,  על  שעובד  אדם 
אחרים לא.

אדם שרוצה להיות מנהיג אמיתי, אינו יכול לומר שהוא רוצה קשר רק עם אנשים מסוימים, 	 
ועם אחרים לא.

בכל הדוגמאות, אם תתקיים בחירה בררנית, התוצאה תהיה הפסד כוללני:

אדם שילמד את התורה שהוא אוהב ופחות את חלקים הפחות מובנים, סופו שגם את החלקים 	 
המובנים יעוות. ]כפי שראינו בדוגמה של גרמניה הנאצית, היה לא תהיה.[

אדם שיעבוד על עצמו רק על רבדים מסוימים של נפשו הקשורים למוסר ולחכמה, ולא על 	 
רבדים אחרים הקשורים לחיי היומיום, סופו שיעוות את המוסר והחכמה.

 	 – הפשוטים  האנשים  עם  "להתרועע"  מעונין  ואינו  וחכמים,  לעשירים  רק  שמתחבר  מנהיג 
פשוט אינו מנהיג. 

סרטונים
לסיום, כדאי להראות את הסרטון הבא של חברת ג'ם. )עד דקה 2:50(

https://videos.jem.tv/video-player?clip=484&produced=63

סרטון מומלץ נוסף: סיפורו של ר' יקותיאל יהודה )ג'ורג'( ראהר, שסיפר לרבי על המניין למתחילים 
שייסד. )מדקה 8:15 , עד 10:45(

https://jemtv.page.link/bLoF
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