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  פרשת בהר התשע'ד

  

 אבין ר"א ...וביען יען ,כהן רבי אמר" בהר פרשת רבהאיתא במדרש 
 יעמוד כי" דכתיב ימינו על עומד ה"והקב פתחך על עומד הזה העני

 ואם .שכרך לך ונותן ימינו על שעומד מי דע ,לו נתת אם "אביון לימין
 להושיע  דכתיב ,ממך פורע ימינו על שעומד מי דע ,לו נתת לא

 בגלל כי נחמן ר"א ,לו תתן נתן  כתיב איבו מר רביא ,נפשו משופטי

דומה לגלגל של מים ( דאנטילא לגלגלא מדמי ,עלמא אהן ,הזה הדבר
המלא  מתמלא דמתרוקן מתרוקן דמלאכעין טחנת קמח על הנהר) 

 ביד ישראל של נקמתן ,אליעזר' ר בשם תני ,לאממתרוקן והריקן מת
 ביד ,אדום של נקמתו .חטא בך והיה' ה אל עליך וקרא דכתיב ,עניים

  ".ישראל עמי ביד באדום נקמתי את ונתתי שנאמר ישראל

וכיצד  .מביא את העניין של השפעת העניים על עם ישראל ,המדרש
אומר ר'  ,צריך להתייחס אל העני. כאשר יהודי רואה עני עומד מולו

ואתה נקרא שופט נפש העני.  .ה"נמצא הקב ,מימין לעני !!!אבין שים לב
כאילו לכאורה אתה הוא  ,נותן לך ברגע זה את הכוח והעצמה שה'

ובידך לשפוט ולדון אותו האם לתת לו או לא. ודע  ,מחייה את העני
הנה מי שעומד על יד ימינו  ,כי ברגע שאתה דן אותו ומחליט לתת ,לך

הוא פורע ממך.  ,נותן לך כגמול שגמלת אותו. ואם ח"ו לא נתת לו
על מנת  ,, פירוש כפל הלשון הואתתן נתןועל זה אומר ר' איבו 

  שים לב נתן בגלל העני ותתן בגלל מי שעומד על ימינו. תש

  האדם מן ונפרעין" קיג תורה ן"מוהר ליקוטירבנו נחמן ב וידוע מה שכ' 
  דין גזר כל קודם כי, ט"הבעש בשם שמעתי כי . מדעתו ושלא מדעתו

  ואף. ההוא להדין מסכימין אם העולם כל מאספין, ושלום חס שבעולם
 הוא אם אותו שואלין, ושלום חס הדין עליו שנגזר בעצמו האיש את

 לו ישאל אם בוודאי כי, והענין. ושלום חס הדין נגמר אזי, מסכים



,  אותו מטעין אך. כן הדין שאין ויאמר יכחיש בוודאי, עצמו על בפירוש
 וכענין. הדין נגמר ואזי, הדין פוסק והוא, בו כיוצא על אותו ושואלין
  מעשה לו וסיפר', וכו הנביא נתן אליו בבוא ה"המע בדוד שמצינו
 נפסק אזי', וכו הכבשה ואת' וכו' ה חי ואמר ענה) ב"י ב שמואל( האורח

 כלומר, מדעתו האדם מן ונפרעין וזהו. מפיו יצא כאשר דוד על הדין
  הוא שהדין יודע אינו כי, מדעתו שלא הוא כ"ואעפ. דעתו ששואלין

והנה מה שכ' רבנו בשם הבעש"ט הוא : דמא עמוק הוא והענין: עליו
דע האדם שהקב"ה משגיח ומסתכל ומתבונן יכי י ,עניין של דרך חיים

שמו והנהגתו של  ,והנה .שעה ונתון למבחן תמידובכל רגע  ,על האדם
יידע שבאותו רגע  ,ה' הוא אמת וחפץ חסד, כי האדם כשבא דין אליו

 ,. על מנת ליפרע ממנו מדעתו ושלא מדעתודנים אותו הוא עצמו
שעומד אביון הנה הוא עומד לפניך,  ,שיסכים הוא על הדין. וכן הוא בזה

שלא דין אלא  .שופטהכי הקב"ה עומד לימינו ואתה נקרא  ,כוראך זְ 
 יטֵ שופְ ְמ  ועל כן נקרא .שני דינים אתה דןכי אם  ,אחד בלבד אתה דן

ה דן את את ,קודם כי ,יםהיינו י' התוספת של ריבוי המשפט .נפשו
ואם תחליט לתת לו, הנה נתת לעצמך. ואם  אח"כ אותו.רק עצמך ו

 בגלל כי"וכן במדרש אמר ר' נחמן  תמנע ממנו הנה מנעת מעצמך. 
 מתרוקן דמלא דאנטילא לגלגלא מדמי עלמא אהן הזה הדבר

 ,דומה למלה גלגל בגללהמלה  ," ופירוש הדברמתמלא דמתרוקן
ובאותו סבוב  ,וכגון גלגל השואב מים מן הנהר בסבוב אחד ממלא מים

פירוש מה שאדם  .שממלא מתרוקןמה  .וזהו העולם הזה .מרוקן המים
האם לרוקן לצדקה  ,ויבחר הוא .יתרוקן מכוון אחר ,ממלא לעצמו

ומוסיף   ובכל מקרה הגלגל יתרוקן. ,וכדו' או לדברים בטלים אחרים
 וקרא דכתיב ,עניים ביד ישראל של נקמתן " אליעזר' המדרש בשם ר

 שנאמר ישראל ביד ,אדום של נקמתו .חטא בך והיה' ה אל עליך
כי עניין אדום הוא  ,ופירוש ." ישראל עמי ביד באדום נקמתי את ונתתי

כמובא בכמה מקומות בזהר  .מקו השמאל דיניםמה שנמשך מהבחינת 
ם ע היחס שלמה שמקטרג על עם ישראל ונוקם בהם הוא  ,והנה .הק'

והחטא ח"ו  ,הרי יקרא אל ה' ,שאם לא ייתנו כדבעי ,לענייםישראל 
ומעוררים עלינו את הדינים שאנחנו שפטנו את עצמנו. וכאשר אנו  .בנו



 ,הנה אנו ממתקים את הדינים וזוהי נקמתנו מהם. כי ,מטים כלפי חסד
אזי המלאך הנ"ל  ,כאשר אנו מתנהגים כמו שישראל צריך להתנהג

על ועלו מושיעים בהר ציון  ,ולהיפך ,של אדום אינו יכול לפגוע בנו
כי אם  !כי איננו כמותו מחייבים ,ומר לוול !!!לשפוט את הר עשומנת 

  ולשם אנו מכוונים דעתנו ולבנו. ,רואים את הטוב והחסד

כי  .וכי ימוך אחיך .. והחזקת בווכל המדרש הזה בא על הציווי בפרשה 
היא ההחזקה שלנו  ,כי מה שאנו מחזיקים בו .המצווה היא להחזיק בו

  והיא היא הנותנת לנו כוח לעשות חיל. .אנו בעצמנו

הי רצון שנזכה לעבוד אותו יתברך מתוך ראייה טובה לזולת בחינת וי
  ר"יכבשמחה ואמונה א עין טובה ומיתוק הדינים

  שבת שלום

   יוסף בן דוד


