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 בחקותי
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

לפני חג  -הכוללת את דברי התוכחה הקשים  -חז"ל מסרו לנו שתקנת עזרא הסופר לקרוא את פרשת 'בחקותי' 

ההשבועות, מטרתה היא ''שתכלה שנה וקללותיה'', שכן המשנה אומרת  עָּ בָּ ַארְּ ִקים ''בְּ רָּ ם פְּ עֹולָּ ֲעֶצֶרת הָּ  ַעל ִנּדֹון...בָּ
רֹות ן'' פֵּ ִאילָּ 'במדבר' מהווה הפסק בין קריאת הקללות לחג השבועות לסימן טוב לקראת יום הדין ופרשת )ר"ה פ"א מ"ב(  הָּ

 על פירות האילן.

ואילו פרשתנו  )עיין ערכין ל:(בפתיחת פרשת בהר מתוארת בפרוטרוט מצוות השמיטה, ובהמשך הפרשה מוזכרת ברמיזה 

שמירתה במפורש, -המשך העונש על איעוסקת בגמול למצוה זו: בפתיחה מוזכר ברמז השכר המובטח על שמירתה, וב

ְרֶצה ''ָאזשנאמר:  ְבתֶֹתיָה  ֶאת ָהָאֶרץ תִּ ָמה ְיֵמי כֹל שַׁ ֶתם ֳהשַׁ ת ָאז אְֹיֵביֶכם ְבֶאֶרץ ְואַׁ ְשבַׁ ְרָצת ָהָאֶרץ תִּ  ֶאת ְוהִּ

ְבתֶֹתיָה''   )ויקרא כו, לד( שַׁ

; היא באה בגין ביטול תורה. וכך דרשו חז"ל את שמירת השמיטה בלבד-אלא שדברי התוכחה אינם מכוונים לעניין אי

םהפסוק:  י ''אִּ י ''ְוֶאת )רש"י(בתורה''  עמלים ''שתהיו )שם ג( ֵתֵלכּו'' ְבֻחקֹתַׁ ְצוֹתַׁ ְשְמרּו'' מִּ  על בתורה עמלים ''הוו )שם( תִּ

אזי תהיו זכאים לברכות שבתחילת  )רש"י( לעשותם''' ושמרתם אותם 'ולמדתם (א, ה דברים) שנאמר: כמו, ולקיים לשמור מנת

םהפרשה; אולם  ְשְמעּו ֹלא ''ְואִּ י'' תִּ הרי שכתוצאה מכך יבוא עליכם המוזכר  )רש"י(בתורה'' עמלים ''להיות )שם יד( לִּ

 וכדברי הגמרא )ט"ז או"ח מז, א(בדברי התוכחה. הסיבה היא מפני שתורה הנרכשת ללא עמל וטורח אינה קניין של קיימא 

 כי אדם התורה 'זאת {יד-יט במדבר} שנאמר: עליה? עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי שאין מנין לקיש: ריש ''אמר

  )ברכות סג:(באהל'''  ימות

 תלכו כן, לפרקים אלא שאינו, במקרה, עראי אמרו ''רבותינו אמנם בתוכחה כלולות עבירות נוספות כגון הליכה ב'קרי'

, אולם עבירות אלו הינן תוצאה מזלזול שתי המצוות המוזכרות בתחילת העניין: מצוות שמיטה, )רש"י(במצוות''  עראי

המסמלת קבלת מלכות שמים בארץ, ולימוד התורה. שתי המצוות הללו קשורות זו בזו בקשר הדוק, שכן לימוד התורה 

יטה מעניק לאדם זמן ללמוד לא רק מרומם את האדם אלא אף מביאו לקיום מצוות שמיטה, ומאידך קיום מצוות שמ

 תורה. כך מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א. 

יש "ְוָכְשלּוברשימת העונשים החמורים שבתוכחה מופיע עונש שונה מהאחרים:  ְפֵני אִּ יו ְכמִּ ן"  ְורֵֹדף ֶחֶרב ְבָאחִּ ָאיִּ

ל מעשיו הריהו נענש על מעשי חברו. מדוע? כלומר, לאחר שקיבל את העונש ע .(לט שבועות)'' אחיו בעוון ''איש )ויקרא כו, לז(

  )שם( ''בזה זה ערבים ישראל ''כלמפני ש

ההלוואה; רק מכיוון  סיבתשהוא : הדבר פירוש חברו של מהי משמעותה של עריבות? כשאדם נעשה ערב להלוואה

שהמלווה האמין לערב וסמך עליו, הוא הסכים להלוות ללווה. ברור אם כן שבלעדי הערב לא היתה מתבצעת ההלוואה, 

למרות שהוא לא נהנה מהכסף, כמובן במידה והלווה לא ישלם. מתוקף אי לכך יתכן שהערב ייתבע לפרוע את ההלוואה 

לול להיענש על חטאו של יהודי אחר מפני שהתורה לא נמסרה ליחידים אלא ישראל, כל יהודי ע העריבות שבין בני

מהצד השני  מאוחדת של שישים ריבוא הכוללת שישים ריבוא ערבים. נמצא שכל אחד מישראל הוא גם חלקלחטיבה 

ר של ה'הלוואה' והוא גם ערב לכל שאר השותפים. זהו גם שורש המילה 'ערב', מלשון ערבוב/חיבור; הערב מתחב

 להלוואה ונעשה חלק ממנה. 

 לא בפועל שהוא למרות כהלכתה שבת השומר יהודי על טענה תהיה האם, ו"ח שבת מחלל יהודי אם: נשאל זה פי על

 '?אונס'כ ייחשב הדבר שמא או, שבת חילל

אומר הרב, כשישנו חילול שבת בכל מקום שהוא, אות הוא שגם השבת של שומרי השבת לוקה בחסר; ראיה לכך 

מסוגיית המן. כשיצאו מבני ישראל ללקוט מן בשבת למרות אזהרת משה רבנו שלא לצאת ללקטו, הקב"ה אומר למשה: 

ד ְנֶתם ָאָנה ''עַׁ ְשמֹר ֵמאַׁ י לִּ ְצוֹתַׁ וכי משה וישראל מיאנו? הרי היוצאים היו דתן ואבירם אשר  כח( )שמות טז,ְותֹורָֹתי''  מִּ

ברוע מעללם השתדלו לעמוד תמיד נגד משה ותורתו, ואעפ"כ כל הערבים נתבעו על שלא עשו כל שביכולתם למנוע 

את המעשה. אילו כלל ישראל היו משמשים דוגמה טובה יותר בשמירת השבת, אילו זוהר השבת היה זוהר מכל אדם 

 מה מרבית, הרי שאפילו דתן ואבירם לא היו מעיזים לחלל את השבת.בעוצ

י-ֵא  ''ֶזהדיברנו מספר פעמים על שאיפת האדם להידמות לבורא, על פי הנאמר  ְנֵוהּו'' לִּ  מה לו דומה ''הוי )שמות טו, ב( ְואַׁ

שהיא גם שורש כל ההנהגות  . והנה המידה העיקרית שלו יתברך,)שבת קלג.(ורחום''  חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא

שלו, הלא היא הרצון להטיב, לגמול חסד. ממילא עלינו להשתדל במיוחד במידת הנתינה. אלא שכאן יש לשאול: מה 

 בדיוק לתת?

אומר הרב: היות ומטבע הדברים נתינת האדם מוגבלת, הרי שעל האדם להשתדל להעניק בעיקר בתחום החיוני ביותר, 

י שהוא למעשה תכלית העולם כולו, ולא בתחום החומרי אשר למרות שהוא הכרחי לקיום הווה אומר בתחום הרוחנ

המין האנושי, עדיין הוא שולי לעומת הרוחניות. ברור שאסור להזניח תחום זה, שכן בלעדיו האדם לא יכול להתקיים, 

ה מעניק שפע לאדם ועל כן יש לדאוג לכל צרכיו הגשמיים של הזולת עד כמה שאפשר כצעד ראשון, כשם שהקב"

המשמש לו אמצעי לרוחניות; נתינה כזאת תעודד את הזולת לשמוע את דבר השם. אולם בעיקר יש לדאוג להעניק 

 כ' אייר תשע"ו 555גיליון מס'  



כגון יחס לבבי כלפי הזולת, קבלת פנים בחיוך על השפתיים, להקדיש זמן להתעניין , כספי ערך אינו ערכם אשר דברים

ות אותו; לפעמים משפט קצר של דברי עידוד יכול להשפיע לשנות את במצבו של חברו אשר ממבטו ניכר שצרות פוקד

גדולים אלו כלולים בהתחייבות הערב, שכן הם אלו שיגרמו -מצב הרוח של הזולת מן הקצה אל הקצה. דברים קטנים

ידי  לקידוש שם שמים וקירוב לבבות לבל יתרחקו ממקור החיים, וזוהי הקבלה שקיבלנו על עצמנו במעמד הר סיני על

העריבות ההדדית. ערב פיקח וממולח תמיד מעוניין לשמור על מצב רוח טוב של הלווים על מנת שימלאו את חלקם 

בהסכם, כך גם כל אחד מבני ישראל שבפועל ערב הוא לכל שאר חלקי העם, הרי שהוא צריך להשתדל לשמור על מצב 

 ם האומה.רוח מרומם של הזולת כדי שכולם ישמרו ויקיימו את חלקם בהסכ

מפליא לדעת שלפעמים חיוך רחב על השפתיים עם קריאה לבבית של 'בוקר טוב', מסוגל להבדיל בין החלטת הזולת 

דרך התורה ויראת שמים, לבין התרחקות יזומה ופריקת עול לאורך שנים, ומי יודע עד כמה  -לבחור בדרך החיים 

יש "ְוָכְשלּואפשר להיכשל ב  יו'' אִּ    ח"ו.   ְבָאחִּ

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -לינפתלי בן רחל הי"ד, גאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב יעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

שרה בת שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה,  בנימין בנדט בן יוסף,

יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שולמית, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רינה בת אסתר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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