
  לק"י

  פרשת בהר התשע"ה
) מא תהלים( ד"הה אחיך ימוך וכי" ,בהר פרשת רבה מדרשאיתא ב

 רבי בשם ירמיה בר אבא ,'ה ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי
 שנותן זה אמר איסי .הרע יצר על טוב יצר שממליך זה ,אמר מאיר

 זה אמרי רבנן .מצוה מת שקובר זה אמר יוחנן רבי .לעני פרוטה
 ...החולה את שמבקר זה אמר הונא רב .העריצים מן עצמו שמבריח

 אל משכיל אשרי אלא ,כאן כתיב אין לדל נותן אשרי ,יונה' ר אמר
 גדולים בן שרואה בשעה יונה' ר .עמו לזכות היאך בו מסתכל הוי. דל

 בשביל לו ואומר אצלו הולך היה ,ליקח מתבייש והוא מנכסיו שירד
 לכשאתה ,זה חפץ לך הא ,הים במדינת ירושה לך שנפלה ששמעתי

 לך מתנה לו אומר היה לו שנותנו ובשעה ,לי נותנו את מתרווח
 עשרים ושתים ,רמא חנינא רבי בר חמא' ר בשם לוי' ר. ... נתתיו

 ,)שכר טוב( אפוכי נטול לא לםוומכ ,)בתהילים( אשרי כתיב פעמים
 .'ה ימלטהו רעה ביום/) א"מ תהלים/ שם( ?נטל אפוכי ומאי .זה אלא

   ".אחיך ימוך וכי לישראל מזהיר משה לפיכך

מחבר כל אחד מדברי החכמים אל הפסוק בתהילים. והנה  ,המדרש
(היינו  ,כי האדם אשר משכיל אל דל ,על פי הפסוקהמדרש אומר 

שכרו  לתת לו בלי שיתבייש כמו שפירש ר' יונה) מוצא את הדרך
שכר גדול זה ולפני  הוויש להבין מ שביום רעה ימלטהו ה'. ,הגדול הוא

  כן יש להבין עניין ביום רעה שהמדרש מדבר עליו.

הגמ' הוא על פי ו"...גיהנם זה - רעה ביוםכי רש"י כותב במקום " ,והוא
 של מדינה ניצול - החולה את המבקר כל: רב אמר" '.מ דף דריםבנ

 רעה אין... ,י"י ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי: שנאמר, גיהנם
ועניין  "...רעה ליום רשע וגם למענהו י"י פעל כל: שנאמר, גיהנם אלא

  עולם  הבא כמובא בהדיא בהמשך הגמ'.הוא העונש של  ,גיהנם



השכר בעולם הזה הוא עניין בפני עצמו, אלא שיש לו שכר  ,והנה
  בעולם הבא והוא מניעת העונש.

צוות באשר הן הנה שכרן מחולק. וכל כי כל מעשה המ ,ויש לומר
ויש אשר אוכלים חלק מפירותיהם  .עיקרו הינו לעתיד לבוא ,השכר

 אלו" משנה א' 'א פרק פאהמסכת ב. והיא משנה ערוכה בעולם הזה
 הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים
 ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והבאת חסדים וגמילות ואם אב כיבוד
  ".כולם כנגד תורה

הנה יזכה כי לעולם הבא  ,הנה אומר ,ובעניין זה של משכיל אל דל
שבמידה  ,והוא על פי הכללדינה של גהינם. מ ,וימלטהו ה' ביום רעה

  שאדם מודד בה מודדין לו.

 משכיל ודייק במלהוכפי שהסביר ר' יונה  ,יל אל דלהנה מי שמשכ ,כי
וחושב חשבונות על  .הוא מוצא את הדרך כיצד לעזור לו היינו ,אל דל

הנה על  תבייש,בלי שירגיש שהוא עזר לו ובלי שי ,מנת לסייע בעדו
יש לו את ההצלה הגדולה מדינה של גהינם. כי העני שירד  ,פי האמת

צא הוא בתוך צער גדול. והצער שלו גדול הוא מעני הנה נמ ,מנכסיו
רגלה נפשו לבקש נדבות ושחי בתוך העניות. כי העני אשר ה ,אחר

הנה למרות שצערו גדול, עדיין אינו משתווה למי  ,והוא שפל ועזוב
נוחת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא (ממקום גבוה למקום נמוך). כי ש

היא הבושה מבני אדם ומהחברה הסובבת.  ,הגדול שלו בעיקרהצער 
תא היא לו, כי בני אדם יהיו משוחחים גריעו בזה שירד מנכסיו הנהכי 

תמהים על הרעה אשר פקדה אותו. והוא עיקר צערו. ואיך ירים בו ו
ושה גדולה זו, כמו שהתאמץ להצילו מב ,ראשו ויבקש נדבות? ולכן

וימלטהו מדינה של  ,שה' יצילהו ביום רעה ,הנה מידה כנגד מידה
  גהינם.

 יצר על טוב יצר שממליך זה ,מרוא מאיר רבי בשם ירמיה בר אבאו
הוא זה אשר דוחה  ,. והנה עניין הממליך יצר טוב על יצר הרעהרע

  ושם מחשבות טובות במקומם. ,מחשבות הרעות



דם אשר לרעה הם. ופירוש יצר מחשבות הא ,כי פירוש יצר הרע הוא
 מו"רעל פי מה שכ'  ,ובה הם. ויובןהוא מחשבות האדם אשר לטהטוב, 

 היינו, המדות של הצייר הוא והלב" מט תורה ן"מוהר ליקוטיר' נחמן ב
 ועיקר. 'וכו לב חכם כל ובלב) א"ל שמות( ו שכתובכמ, שבלב החכמה
. עשית בחכמה כולם) ד"ק תהלים( ו שכתובכמ, בחכמה היתה היצירה

 יצירה ואית. לבבי צור) ג"ע שם( ו שכתובכמ, הצייר הוא שהלב נמצא
 וייצר) א"ס ברכות( ל"חז ש"כמ, ויש יצירה לטוב ולרע ולביש לטב
 מחשבות היינו. ר הרעויצ טוב יצר, יצרין שני והם'. וכו יודין בשני

, היצרים עיקר כי. ר הרעיצ הם, רעות ומחשבות. טוב יצר הם, טובות
 מחשבות יצר כי') ו בראשית( ש"כמ, שבלב והחכמות המחשבות הם

אשר לוקח צבעים וצובע  ,הוא כמשל הצייר ,ועניין יצירה ."'וכו לבו
מי שפותח את עצמו למחשבות  ,הוא צורה מיוחדת כפי מה שהוא. כך

ות צד הקדושה. ומי שפותח קבל מהיכלהוא פותח את עצמו ל ,טובות
הנה פותח את עצמו להיכלות הטומאה.  ,את עצמו למחשבות רעות

הן הבחירה במה לעסוק. כי אם בוחר הוא בלעסוק  ,ופתיחת המחשבות
הרי מקשר ומחבר עצמו ופותח  ,ברצון ה' בעולם ,בדברי תורה

איש  ,ומצייר ציורים לטובה ולקדושה .מחשבותיו להיכלות הקודש
שאוטם  .הטומאהלהיכלות  ,ח"ואיש כפי מעלתו. ואם פותח עצמו 

ומחבר עצמו אליו פנימה אל רצונותיו  יתברך. מן ה' ,עצמו מן הטוב
ם מן הטוב טרי הוא אטום ומטומגשמיותו, האל והעצמיים האנוכיים 

והבא ליטמא פותחין . וכל ציוריו ומחשבותיו לרעה הם .הומן הקדוש
  .לו

והוא פותח את עצמו להיכלות  ,מי שממליך את ייצר הטוב ,ועל כן
 ,הנה מידה כנגד מידה היא .וסוגר את היכלות הטומאה ,הקדושה

  שביום רעה שהקב"ה יצילהו מגיהנם.

הנה הוא זה  ,תן פרוטה לעני. כי הנולעני פרוטה שנותן זה ,מרוא איסיו
המחייה את האחר. כי משפיע לו שפע המאפשר לו חיות. וכגון המשל 

 שנותן מי כל אמר ראובן' ר בשם פנחס' ר"שהמדרש מביא בהמשך, 
 ?לו נותן פרוטה וכי .?!פרוטות לו נותן הוא ברוך הקדוש לעני פרוטה



 ,רוטותעשר פב ככר היתה ,כיצד הא !!!.נפשו אלא לו נותן לא והלא
 ונטל פרוטה לו ונתן אחד ובא ,תשעה אלא בידו ואין בשוק עומד ועני
 אתה אף ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .עליו נפשו ושבת ואכלה ככר

 ,ולכן ."...לך משיבה אני ,גופך מתוך לצאת מצפצפת שנפשך בשעה
והרעב ייסורי הגוף ו מלשמשפיע לאחר בחינת חיות נפשו ומציכל מי 

עו ימי יכשיג ,. הנה מידה כנגד מידהלאחר דאגתו ל. וכל זה בגלשלו
כך ה' יתברך יציל את נפשו  ,אזי כשם שהציל נפשו של עני הרעה

  מייסורי גיהנם.

הוא  כי הנה זה שקובר מת מצווה .מצוה מת שקובר זה ,אמר יוחנן רביו
יו והוא צריך לסור מדרכו ומעניינ ,מי שפוגע במת שאין לו קוברים

הרי הוא בצער גדול ו ,ולקיים מצוות קבורה במת. והמת ,ולפנות עצמו
ִדישׁ  ְוַעל יּוָבל ִלְקָברֹות ְוהּוא" איובב עליו נאמר קֹוד ּגָ  ִרְגֵבי לוֹ  ָמְתקוּ . ִיׁשְ

ל ְוַאֲחָריו ָנַחל ר ֵאין ּוְלָפָניו ִיְמׁשֹוךְ  ָאָדם ּכָ כי אחרי שנפטר  ,והוא  :"ִמְסּפָ
 .ואל מקום הנחת הנפטר כמה שיותר ,האדם הנה גופו שואף אל קברו

 היה כך עקיבא' ר אמר" ,כמו שמובא המעשה במסכת דרך ארץ
 ומצאתי, בדרך מהלך הייתי אחת פעם, חכמים לפני תשמישי תחילת

, קברות למקום שהבאתיו עד, מילין כארבעת בו ונטפלתי, מצוה מת
, יהושע' ור אליעזר' ר לפני הדברים את והרציתי וכשבאתי, וקברתיו

 דם שפכת כאילו עליך מעלה, שפסעת ופסיעה פסיעה כל על לי אמרו
, לזכות שנתכוונתי בשעה אם, למה, רבותיי, להם אמרתי, נקי

 מאותה, וכמה כמה אחת על, לזכות נתכוונתי שלא בשעה, נתחייבתי
וכן ידוע הוא עניין הלנת . "חכמים תלמידי מלשמש זזתי לא שעה
 ,. ואם כן, עד כמה עוונו חמור מי שמלין את המת שלא לצורךהמת

הנה וודאי  ,וממצוקותיו אותו האיש שהושיע למת מצווה זה מצערו
על מנת לסייע  ,. כי פנה מכל עסקיו וענייניויקבל מידה כנגד מידה

     ועל כן גם ה' ביום רעה ימלטהו. .לאותו חסר יישע

מי שיכול להיות  ,. וזהוהעריצים מן עצמו שמבריח זה, אמרי רבנןו
בקשר עם עריצים אשר יבקשו להעשיר ולהרוויח על חשבון אחרים 

ִני" משלישלמה המלך בבדרך לא טובה. והוא מקיים מאמר   ִאם ּבְ



ִאים ְיַפּתּוךָ  ֵבא ַאל ַחּטָ ואינו משתתף  ,". כי הנה הבורח מן העריציםּתֹ
תתף עמם שלא להש ,עמם. הרי הוא עומד בלחץ חברתי גדול מאד

על מנת שלא  ,וכל זאת... ממון ועודוואף מפסיד מעמד  ,בשום דבר
ע יהנה כשיג ,אותו האיש ,ה'. ועל כןלילך בדרך אשר לא חפץ בה 

הנה מידה כנגד מידה  ,למקום ששם נמצא עונשם של אותם העריצים
  שלא יהיה בחברתם כאשר יקבלו את עונשם. ,היא

הנה  ,. כי המבקר את החולההחולה את שמבקר זה אמר הונא רבו
כי ביקור חולים מלבד  ,כי נוטל אחד מששים בחליו. והוא ,אמרו חז"ל

צער החולה וכעין יש בה מן ההשתתפות ב ,אשר ייחשב למצווה גדולה
דבקות במחלה למבקר. וכן יכי כמה מסוכן עניין הה ,סכנה. כי ידוע

הנה בא לשמח את  ,שנוטל אחד מששים מחליו ,המבקר את החולה
לבקר את החולה הנה נכנסים לתוך  וכמו שמורגש כשבאים .החולה

והיא משפיעה על המבקר. ואילולי זכות מצוות  ,הרגשת העצבות שלו
מידה כנגד  ,שההרגשה שם אינה כל כך טובה. ועל כןהרי  ,ביקור חולים

. והוא על ידי ביקורו, כמו שהחולה היה שרוי במצוקה .מידה היא לו
הנה כי כן יגמלהו  ,הוסיף לו שמחה ועזר לו לצאת מהמצוקה והעצבות

  ה' כאשר יהיה ביום רעה יצילו מן המצוקה.

ייתן לנו ה' את הזכות לילך בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו להיות 
  מן הזוכים ומזכים

  שבת שלום

  יוסף בן דוד

  


