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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זפקודי -ויקהל לפרשת

 הוא לבד חפשי -עבד ה' 
 

מה נשתנתה מלאכת הבערה משאר ל
 המלאכות?

ה ְמָלאָכההתורה אומרת:  ָעשֶׁ ת ָיִמים תֵׁ שֶׁ ּוַבּיֹום  ,"שֵׁ
ש ַשַבת ה בֹו  ה',ַשָבתֹון לַ  ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁם ֹקדֶׁ ָכל ָהֹעשֶׁ

. מיד אחר כך אומרת ב(-)שמות לה, א" ְמָלאָכה יּוָמת
ם ְביֹום ַהַשָבתהתורה: " יכֶׁ ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ )שם, " ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ

ּוַבּיֹום הרי בפסוק הקודם נאמר כבר " . שואלים חז"ל:ג(
ש ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמתָכל הָ  ...ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁם ֹקדֶׁ ", ֹעשֶׁ

ובכלל זה המבעיר אש בשבת, שאף זו מלאכה. מדוע א"כ 
יכֶׁם שוב, "לצוות צריכה התורה  ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ

 זה כלול כבר בפסוק הקודם!איסור "? הרי ְביֹום ַהַשָבת
)שבת כ, א; שם ע,  1חז"ל ענו על שאלה זו בכמה דרכים

ש"הבערה  אמרו הוא,אחד התירוצים שו ,, ב(א; סנה' לה
רטה במיוחד את  ,כלומר .)שבת ע, א(" תאצָ ללאו יָ  התורה פֵׁ

ָכל אינה בכלל "שהבערה  נומלאכת ההבערה, כדי ללמד
ה בֹו ְמָלאָכה  ", אלא אסורה בלאו בלבד, ואין יּוָמתָהֹעשֶׁ

רוב הפוסקים לא פסקו כך, אבל זוהי חייבים עליה מיתה. 
 .)שם( 2, כפי שמובא בגמראי יוסידעת רב

בין מלאכת התורה  המה הסברא בזה? למה חילק
 בירהגה"צ  רי ורבילשאר המלאכות? שמעתי ממוהבערה 

השביתה שלנו בשבת הרי  זצ"ל לבאר כך:גדליה איזמן 
ַאַחר  היא מעין שביתתו של הקב"ה במעשה בראשית. מֵׁ

ת ָיִמים ָעָשה  שֶׁ ת ַהָשַמִים וְ ה' ו"שֵׁ ץאֶׁ ת ָהָארֶׁ ַוָּיַנח ַבּיֹום  ...אֶׁ
שבות ביום זה ננו אגם ש, לכן ציוה ה' )שמות כ, י(" ַהְשִביִעי

ָשַבת  אבל . מהן ביום זה שבתהוא שמאותן מלאכות שֶׁ
שבת. לא באותה היתה מלאכה אחת שה' לא ָשַבת ממנה 

לא השתמש בה. הוא גם בימים שלפניה שמפני ָשַבת, 
הְבערה! חז"ל הרי במלאכת  -ר? באיזו מלאכה מדוב

אמרו, שהאש עלתה במחשבה ִלָברות בערב שבת, אבל 
, ]ולכן )פסחים נד, א(למעשה נבראה רק במוצאי שבת 

על בריאת  ,במוצאי שבת אנו מברכים "בורא מאורי האש"
ממילא, [. שהיתה בעולם האש במוצאי השבת הראשונה

ביתה כיון שהשביתה ממלאכת ההבערה היתה שונה מהש
משאר המלאכות, שכן האש לא נבראה בשלמותה בששת 

נחשבת כמלאכה מלאכה זו ימי המעשה, לכן אין 
מלאכה, ולכן החיוב עליה "מקצת" רק אלא מוחלטת, 

הגה"צ ר "מוכך באר  .מיתהלא חיוב והוא רק חיוב לאו, 
 זצ"ל.גדליה איזמן  ביר

את פסוקי פרשת יפה על פי זה אפשר להסביר 
ץ ְוָכל ְצָבָאם"ויכולו".  . הפסוק אומר: "ַוְיֻכּלּו ַהָשַמִים ְוָהָארֶׁ

הַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו  ַוְיַכל ֱאֹלִקים ָש ָע ר  שֶׁ )לשון  אֲ
הַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי ִמָכל ְמַלאְכתֹו  ,עבר( ָש ָע ר  שֶׁ  אֲ

ת יֹום ַהְשִבי ֱאֹלִקים ְךרֶׁ בָ יְ וַ  .)לשון עבר( ש ֹאתוֹ אֶׁ ִכי  ,ִעי ַוְיַקדֵׁ

ר ָבָרא ֱאֹלִקי תם בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ וֹ ש עֲ )לשון  "לַ
. למה לא נאמר גם כאן בלשון עבר, ג(-)בראשית ב, ב( עתיד

ר ָעָשה"? אולי אפשר  "ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ
ביום להסביר כך: כוונת הפסוק לומר, שהקב"ה ָשַבת 

השביעי לא רק מן המלאכות אשר עשה כבר, אלא גם 
דהוא מאותה מלאכה ש י ה עת ת ו ש ע ה. אועוד לא עש ל

ש ֹאתוֹ  ֱאֹלִקים ְךרֶׁ בָ יְ "וַ  ת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקדֵׁ ִכי בֹו ָשַבת , אֶׁ
ְמַלאְכתֹו", גם מהמלאכה שברא לעשות ועוד לא  ִמכָּל
 עשה.

משאר  ה, למה נשתנתה מלאכת הבערעוד טעם
 המלאכות

חמורה , למה מלאכת הבערה עוד טעם אחר אמרו
מלאכות של מלאכת מחשבת, המלאכות הן כל  הרי :פחות

ְבָחְכָמה ָיַסד  ה'" .עולםעמן את הה' ברא ש, ויצירה בריאה
ץ עיקרה  -אבל האש  .)משלי ג, יט( "כֹונֵׁן ָשַמִים ִבְתבּוָנה ,ָארֶׁ

חמורה היא  ,לכן .ומררת את החעמבוהיא שורפת  .לכילוי
 אינה, שכה זודוקא מלאלכן ו ,שאר המלאכותפחות מ

 ,זה טעם שני שאמרו. ללאו יצאת -כל כך  מלאכת יצירה
 הבערה ללאו יצאת.מלאכת למה 

 ח"ו, זו באמת שאלה למעשה, מי שמבעיר אש בשבת
 .על מה הוא חייב, על כילוי החומר או על יצירת האש

 ".בני נזר"אוה גר"זע השו" - נחלקו בזה האחרונים
כתב, שעיקר  סק"ב( קונטרס אחרוןבה "תצ)סי' בשו"ע הגר"ז 

חיוב מבעיר הוא משום יצירת האש, )או הגדלתה כשהיא 
בדברי דן  (ח"רל)או"ח סי'  "אבני נזר"בקיימת כבר(. אך 

, ולא הגר"ז, ומסקנתו שהחיוב הוא משום כילוי החומר
לשון  ]וכן משמע לכאורה. 3משום הבערת האש

 .[ביעור החומרשחייב על יותר  המשמעש ,"הבערה"
 .כילוי חומר םבכל מיני אש שאין בהתהיה הנפקא מינא 

אבל אין  ,יש שם יצירת אש -חשמל נורת מדליק למשל, ה
 גז, יש אומרים שלא חייבים . וכן המבעירשם כילוי חומר

במצב  גז נמצאה ,בלוןהמנם בתוך על כך מן התורה. א
, אבל כשהוא מתלקח באש הוא במצב צבירה יצבירה נוזל

 ,בדיני התורה "חומר"לא נקרא כזה מצב צבירה ושל גז, 
פוסק  . אינניעל הבערה כזו חייביםאין אולי ואם אם כך 

 אני רק מעורר את השאלות. ,כאן הלכות

 " וכו'ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁשביאורים נוספים ללאו ד"
ֹלא ְתַבֲערּו , למה אמרה תורה "רושיםייש עוד פאבל 

ם ְביֹום ַהַשָבת יכֶׁ ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ ", ולא הסתפקה במה אֵׁ
ש שנאמר בפסוק הקודם, " ם ֹקדֶׁ ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁ

ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת ה',ַשַבת ַשָבתֹון לַ  נתן  ביר ".ָכל ָהֹעשֶׁ
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 ,לא תאמרש". (סנה' לה, ב)ת" אצָ ק יָ ּלֵׁ חַ הבערה לְ "ש ,אומר
אינו חייב אלא  -עשאן לכל המלאכות בהעלם אחת 

להקיש אליה את כל הכלל  ,לכך יצאת זו .אחתחטאת 
ולומר לך: מה זו מיוחדת שהיא אב מלאכה וחייבין עליה 
בפני עצמה, שהרי הזהיר עליה בפני עצמה, אף כל שהיא 

(רש"י שם)" חייבין עליה בפני עצמה -אב מלאכה 
4. 

צריך  ,שאומר הבערה לחלק יצאת נתן ביגם לפי ר
, למה דווקא שהזכרנולכאורה לומר את שני הטעמים 

רצה הכתוב  .יצאת, ולא מלאכה אחרת לחלק הבערה
בה צד שיש שהיא מלאכה  ,הבערהשאם  ,בזה להשמיע

כל שכן שאר , בפני עצמה בכל זאת חייבים עליה ,קולא
 ., החמורות ממנה, חייבים עליהן בפני עצמןמלאכותה

יש בהם כדי לבאר יפה  ,יוסי בירשאמרנו בדעת הטעמים 
 .נתן ביראת דעת גם 

ש ְבֹכל עוד פירשו, למה אמרה תורה " ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ
ם ְביֹום ַהַשָבת יכֶׁ ", ולא הסתפקה באזהרת השבת ֹמְשֹבתֵׁ

שנאמרה בפסוק הקודם, כי מפסוק זה לומדים דין חדש, 
גם וכך  .סנה' לה, ב() בשבת ת דיןלא לענוש עונשי ביש

 .)רמב"ם הלכ' שבת פכ"ד ה"ז( פוסק הרמב"ם להלכה
על דרך האגדה: הרי חז"ל בזה עוד אפשר לומר 

)עי' סנה' סה, ב ורש"י שם שבשבת הגיהנם שובת  ,אומרים

, אבל למי? רק למי ששמר שבת. מי ד"ה קברו של אביו(
)זוהר שלא שמר שבת, גם הגיהנם לא שובת אצלו בשבת 

. על פי זה אפשר לפרש: לא תעשו מלאכה קנ, ב(ח"ב 
ם ְביֹום  יכֶׁ ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ בשבת, כדי ש"ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ
ַהַשָבת", שאם תצטרכו ח"ו לשבת בגיהנם, לא ִתבַער לכם 
שם האש ביום השבת, ולפחות בשבת תהיה לכם שם 

 .)ועי' כעין זה בבעל הטורים שמות לה, ג( 5מנוחה
אין על פי דברי הגמרא שאומרת: " שעוד יש לפר

 :הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר
ת יֹום ַהַשָבת" ש אֶׁ ַלי ְלַקדֵׁ ש ... ְוִאם ֹלא ִתְשְמעּו אֵׁ ְוִהַצִתי אֵׁ

יהָ  ם ,ִבְשָערֶׁ )ירמיה יז, " הבֶׁ כְ א תִ ֹלוְ , ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ְירּוָשַלִ

בשעה שאין בני אדם מצויין  ...ה?בֶׁ כְ א תִ ֹל. מאי וְ כז(
שהפסוק "ּוַבּיֹום לומר, אפשר א"כ . (ב ,שבת קיט)" לכבותה

ש שלא לעשות  נו,בא להזהיר " וכו'ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁם ֹקדֶׁ
יכֶׁם "מלאכה בשבת, כדי שלא  ש ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ

בערת אש כלומר, כדי שלא נגרום ח"ו לה .ְביֹום ַהַשָבת"
 .6במושבות בני ישראל, בגלל יום השבת שאינו נשמר

 במה נחלקו בן זומא וחכמים
מבעיר אש בשבת חייב על הזכרנו את השאלה, האם ה

כשאנו מדברים על  .כילוי החומראו על  יצירת האש
, האם עיקר זוה ההשאלקיימת ג"כ  ,יציאת מצרים

 שיצאנוה"יצירה" שהיתה בזה, על היא ההודאה שלנו 
ממצרים ונהיינו לעם ה', קיבלנו תורה, קיבלנו א"י, 

על היא עיקר ההודאה שלנו שקיבלנו את ביזת מצרים, או 
הטומאה של מצרים, והעונשים של מצרים, ביעור החומר 

יש שני הפנים האלה  .הי מצרים אעשה שפטים""בכל אל
 .בסיפור יציאת מצרים

בן זומא נחלקו  שאלה זושב ,אולי מותר לומר

אְתָך הפסוק הרי אומר, " .כמיםוח ת יֹום צֵׁ ְלַמַען ִתְזֹכר אֶׁ
יָך י ַחּיֶׁ ץ ִמְצַרִים ֹכל ְימֵׁ רֶׁ אֶׁ  ,. בן זומא דורש)דברים טז, ג(" מֵׁ

וחכמים  .הלילות -כל ימי חייך  ;הימים -ימי חייך "
להביא לימות  -כל  ;העולם הזה -ימי חייך  ,אומרים
מזכירין יציאת אמר להם בן זומא לחכמים: וכי  המשיח.

והלא כבר נאמר: ִהנֵׁה ָיִמים  !מצרים לימות המשיח?
ת ְבנֵׁי ה' ְוֹלא ֹיאְמרּו עֹוד ַחי ה', ָבִאים ְנֻאם  ֱעָלה אֶׁ ר הֶׁ ֲאשֶׁ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ אֶׁ ל מֵׁ ִביא ה' ִכי ִאם ַחי  ,ִיְשָראֵׁ ר הֵׁ ֱעָלה ַוֲאשֶׁ ר הֶׁ ֲאשֶׁ
ץ ָצפֹוָנה ּו רֶׁ אֶׁ ל מֵׁ ית ִיְשָראֵׁ ַרע בֵׁ ת זֶׁ ר אֶׁ ִמֹכל ָהֲאָרצֹות ֲאשֶׁ

ִהַדְחִתים ָשם! אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים 
ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת 

 .)ברכות יב, ב( "מצרים טפל לו
שנחלקו  ,אולי אפשר לומרמה שורש המחלוקת כאן? 

יָך"הביטוי  :בנקודה הזאת י ַחּיֶׁ ני נאמר בתורה בש "ֹכל ְימֵׁ
ָך "אצל אדם הראשון נאמר  .עונשים ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּורֶׁ

יָך י ַחּיֶׁ ָנה ֹכל ְימֵׁ אצל גם ו ,)בראשית ג, יז( "ְבִעָצבֹון ֹתאכֲלֶׁ
י ַחּיֶׁיָךהנחש נאמר " ְך ְוָעָפר ֹתאַכל ָכל ְימֵׁ לֵׁ )שם,  "ַעל ְגֹחְנָך תֵׁ

אדם כבר לא השהקללה של  ,ניהם הואההבדל ביאבל  .יד(
ל ועמוללא נצטרך לטרוח שאז בימות המשיח,  תהיה לנו

ְוָעְמדּו ָזִרים "כי אז יתקיים בנו  ,להוציא לחם מן הארץכדי 
ם ם ,ְוָרעּו ֹצאְנכֶׁ יכֶׁ ם ְוֹכְרמֵׁ יכֶׁ  .)ישעיהו סא, ה( "ּוְבנֵׁי נֵָׁכר ִאָכרֵׁ

, בימות המשיחתשאר גם  לעומת זה הקללה של הנחש
ָחד" שנאמר: ה ִיְרעּו ְכאֶׁ ב ְוָטלֶׁ ן ,ְזאֵׁ בֶׁ  ,ְוַאְריֵׁה ַכָבָקר ֹיאַכל תֶׁ

וֹ  מ ְח לַ ר  ָפ ָע ש  ָח ָ נ הקללה הרי ש .כה( )שם סה, "ְו
יָך" -נחש שנתקלל בה ה י ַחּיֶׁ )בראשית " ְוָעָפר ֹתאַכל ָכל ְימֵׁ

ה ִיְרעּו , כאשר גם לימות המשיחתשאר  - ג, יד( ב ְוָטלֶׁ "ְזאֵׁ
ָחד ן ,ְכאֶׁ בֶׁ שראל נקראו יוהנה,  ."ְוַאְריֵׁה ַכָבָקר ֹיאַכל תֶׁ

ן ֹצאִני]" "אדם" ם ,ֹצאן ַמְרִעיִתי ,ְוַאתֵׁ )יחזקאל לד, " ָאָדם ַאתֶׁ

" קרויין אדםאומות העולם אתם קרויין אדם, ואין , "לא(
ה ִפָּיה ] מצרים נקראת נחש,ו, [)יבמות סא, א( ְגָלה ְיפֵׁ עֶׁ

ְך ...ִמְצָרִים  אםממילא,  [.כב(-מו, כ וירמיה) 7"קֹוָלּה ַכָנָחש יֵׁלֵׁ
נהיינו מה ששהדגש הוא על היינו  - "אדם"העיקר הוא ה

יָך" זיא - א"יוקיבלנו תורה ו ,לעם ה' י ַחּיֶׁ " לא מדבר ֹכל ְימֵׁ
יָך]כביאור " ,על ימות המשיח י ַחּיֶׁ " שנאמר אצל ֹכל ְימֵׁ

 - הנחשהוא העיקר אך אם האדם[. וזוהי שיטת בן זומא. 
 של מצריםהטומאה וביעור החומר היינו שהדגש הוא על 

יָךא"כ " - י ַחּיֶׁ " מדבר גם על ימות המשיח, ]כביאור ֹכל ְימֵׁ
יָך" י ַחּיֶׁ  " שנאמר אצל הנחש[. וזוהי שיטת חכמים.ֹכל ְימֵׁ

והנה, הלכה כבן זומא, שמזכירין יציאת מצרים 
בלילות, ולא בימות המשיח. הרי שעיקר ההודאה 

קיבלנו תורה,  ,נעשינו עם ה'בזה שוהשמחה שלנו הם 
 .ו כל טוב, ולא בעונשים על המצריםקיבלנ ,קיבלנו א"י

שופכים  . הרי אנושמחים בצרות שבאו על מצרים יננוא
ליל הסדר, כשמזכירים את עשרת מהכוס השני בקצת 

שאם  .שלמהאינה , להראות שהשמחה שלנו המכות
כשפרעה  ,ניחושב .חסר בשמחה שלנו ,המצרים לוקים

 ומבטיח לשלח את ישראל, ירו אל ה'"אומר למשה "העת
אבל הוא  ,יקיים את הבטחתו משה יודע שפרעה לא

אחיזת עינים, כי המכה איננה  וז ,מתפלל לה' בלב שלם
אין צורך שהמצרים יסבלו וכבר עשתה את שלה, הנוכחית 
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את שלהם, משה  אם הצפרדעים כבר עשו .יותרממנה 
ר, וכן יותמהם מתפלל בלב שלם שהמצרים לא יסבלו 

איננו  המכות כשפרעה מבקש ממנו להתפלל. בשאר
שמחים על מפלת מצרים. אנו שמחים רק על הטובה 

 שהגיעה אלינו, שיצאנו מעבדות לחרות, ונהיינו עבדי ה'.

 להיות עבד ה' -החרות האמיתית 
רותנו", חג המתקני התפלה כינו את  בגלל פסח "זמן חֵׁ

: איזו חרות יש יצאנו בו מעבדות לחרות. וקשה לכאורהש
כאן? הרי נשארנו עבדים כמו שהיינו, ורק הבעלים עלינו 
הוחלפו. היינו עבדי פרעה, ועכשיו אנו עבדי ה'. ועוד 

הרי עבדותנו לה' מחייבת אותנו עוד יותר יותר מזה קשה: 
מאשר עבדותנו לפרעה! אצל פרעה עבדו רק ששה ימים 

, )שם, יב( , ובלילה נתנו קצת לישון)שמו"ר א, כח(בשבוע 
ואילו אצל הקב"ה האדם הוא עבד יומם ולילה! עשרים 
וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, הוא משועבד 
לדיני התורה: ההלכה קובעת לו כיצד יישן בלילה, כיצד 
יקום ממיטתו בבוקר, כיצד ירחץ את ידיו, כיצד יתלבש, 

מה הרווחנו א"כ מיציאת כיצד יאכל ומה יאכל, ועוד. 
 ם?מצרי

חושבני שהתשובה לזה היא, שאמנם גם עכשיו אנו 
היא החרות הגדולה ביותר!  -עבדים, אבל עבדות זו 

י הזמן  -רבי יהודה הלוי ובלשונו של  י עבדים  -"עבדֵׁ עבדֵׁ
י -הם; עבד ה'  ש חפ ד  ב ל א  ו הרי מהו עבד? ! ש8"ה

עבד הוא זה שאינו יכול לפעול כרצונו, אלא משועבד 
לא שואל את העבד, אם הוא רוצה לרצון אחרים. אף אחד 

לחרוש היום את השדה או לא. האדון לבדו קובע, והעבד 
חייב למלא את הוראותיו. כזו היתה גם עבדות מצרים. 

לא כן היא העבדות לקב"ה. העבדות לקב"ה אינה ואולם, 
מכפיפה אותנו לרצון אחרים, אלא להפך! היא משעבדת 

ו אותנו לרצון מנ צ והי החרות ! כשאני עבד ה', זע
האמיתית, כי זהו רצונה האמיתי של הנשמה שלי, שהיא 

זה גם מה  -חלק אלוַק ממעל, וממילא מה שה' רוצה 
 שהנשמה שלי רוצה.

אמנם היצר הרע מנסה לשכנע אותנו שלא לקיים את 
המצוות, ולצערנו הרבה פעמים הוא גם מצליח בזה, אבל 

ה'.  הרצון הפנימי האמיתי שלנו הוא לעשות את רצון
ממילא, כשאנו עבדים לה', הרי שבאמת אנו בני חורין, כי 
אנו פועלים לפי הרצון האמיתי שלנו. זה החופש האמיתי, 
להיות עבד ה', ולכן זה מה שהנשמה שלנו רוצה. זוהי 

 עבדות מתוקה מדבש, וזוהי החירות האמיתית.

 ,בן אדםה"חובת הלבבות" אומר על היצר הרע: "
שונא הגדול שיש לך בעולם הוא ִיְצְרָך ראוי לך לדעת, כי ה

ר לך, ואתה  ן לו והוא עֵׁ ַהִנְמָסְך בכוחות נפשך... אתה ָישֵׁ
)כלומר: אתה אינך  ,מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך

שם לבך אליו, אבל הוא שם לבו להחטיא אותך(. ָלַבש לך 
בגדי הידידות )=הוא מתחפש ומתראה לך כידיד(, ְוָעָדה 

הבה לך )=הוא מתקשט לפניך כאילו הוא ֲעִדי הא
אבל האמת היא, כפי  ,)שער יחוד המעשה פ"ה(אוהבך(" 

שאומר ה"חובות הלבבות" בתחילת דבריו, שהיצר הרע 
, ואינו אלא 9הוא "השונא הגדול שיש לך בעולם"

ה חז ת לאוהב שלך. זוהי שיטתו של בעל "חובות  מ
 הלבבות".

" לא מיצה את והנה, לעניות דעתי, ה"חובות הלבבות
הענין עד הסוף. נסביר את הדבר בעזרת משל: אם היינו 
שולחים מרגל למדינה כלשהי, למשל לסוריה, כדי לעמוד 

היה מרגל? המה היה עושה  ,על סודות הצבא הסורי
 ,הרמטכ"ל הסורימשתדל לַהראות עצמו כידידו הטוב של 

ד עצוב, אד שמח, עצוב כשאסאשמח כשאס, דאאסאו של 
ה היה מנסה לבצע את משימתו. והנה, גם אם יצליח וע"י ז

אותו מרגל להתחזות לידידו הטוב של הנשיא הסורי, אבל 
םדבר אחד ודאי לא יצליח לעשות: הוא  ל ו ע לא יצליח  ל

לשכנע את הנשיא הסורי, שהוא )המרגל(, הוא הוא נשיא 
סוריה! לכל היותר יצליח לשכנע את נשיא סוריה, שהוא 

ד אעד כדי כך אסר, אבל לא יותר מכך. ידידו הטוב ביות
 אינו טיפש, לחשוב שהמרגל זה הוא. זה הוא לא יחשוב.

כך במרגל בשר ודם. אבל היצר הרע אינו מתנהג כך. 
ליצר הרע שיטה מתוחכמת הרבה יותר. הוא לא רק 

חובות "מתחפש לאיש זר שאוהב אותך, כמו שכתב ה
ך, אלא מתחפש "הלבבות לי , ! מנסה לשכנע אותךא

השהוא זה  ! שאם "הוא" רוצה, פירושו ש"אתה" את
זהו מרגל גרוע יותר מכל מרגל שבעולם, וצריך . 10רוצה

ללמוד להבין שזהו מרגל, ולא אתה. צריך לדעת שהרצון 
האמיתי של הנשמה הוא לעבוד את ה', לחזור לשמים 

תנקיה כמו שירדה משם. להבין שמה שאתה  מ רוצה  בא
ולא מה שהיצר הרע רוצה רוצה ממך,  תורהזה מה שה

 בני חורין באמת. האז נהי -כשנבין את זה  ממך.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .וגם מפרשי התורה תירצו שאלה זו בכמה אופנים על דרך הפשט. 1
לל כולו יצא, וא"כ לכאורה מסתברת יותר שיטת יש להתבונן בשיטת רבי יוסי: הא בעלמא קי"ל, דדבר שיצא מן הכלל, ללמד על הכ. 2

רבי נתן, דהבערה לחלק יצאת, דילפי' מהבערה לכל שאר המלאכות דחייב על כל אחת בפני עצמה, משא"כ לרבי יוסי א"א ללמוד ממלאכת 

 הבנתו של העורך,שטחיות ה לפי השיחה נערכ

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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בלשונה בפסוק הקודם  הבערה לשאר המלאכות. וכבר עמד בזה הרמב"ן )שמות לה, ג( וכתב, דטעמיה דר' יוסי הוא, משום ששינתה התורה

ה בֹו ולא אמרה " ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת", רק אמרה "ְמָלאָכה יּוָמת ָכלָכל ָהֹעשֶׁ ", א"כ הבערה כלל לא היתה מלכתחילה ַבכלל, וא"כ לא ָכל ָהֹעשֶׁ
"מלאכה" סתם אינה כוללת  שייך לומר כאן "כל דבר שהיה בכלל" וכו'. ]וביאור זה של הרמב"ן הוא לשיטתו )בריש דבריו שם(, שלשון

ש מלאכת אוכל נפש, ורק לשון "כל מלאכה" כוללת גם מלאכת אוכל נפש[. ועוד תירץ, מדקאמר קרא בלשון לאו בעלמא " ֹלא ְתַבֲערּו אֵׁ
ם ְביֹום ַהַשָבת יכֶׁ הוא לאו בעלמא, ואין בו ", משמע לרבי יוסי דיומתביום השבת כל המבעיר אש בכל מושבותיכם ", ולא קאמר "ְבֹכל ֹמְשֹבתֵׁ

 .חיוב מיתה
 .מלאכות(, מעמ' רנ"ג ואילך, שדן במחלוקת זו -שבת קדש )ח"ג  -ועי' בספרו של הרב שליט"א "ירושלים במועדיה" . 3
כך פירש רש"י בפסחים )ה, ב ד"ה ושמע מינה( ובשני מקומות במס' סנהדרין )לה, ב ד"ה לחלק יצאת; סב, א ד"ה לחלק(. אבל . 4

לכך  ,מלאכותה בכלשלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת ות )ו, ב ד"ה לחלק( פירש "לחלק יצאת" לענין מיתת ב"ד, וז"ל: "ביבמ
אף כל שהוא אב מלאכה חייב  ,מה הבערה מיוחדת שהיא אב מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה בפני עצמה :יצתה הבערה מן הכלל לחלק

 ".וכרת וסקילה בפני עצמ ועלי
 גהנםלפני שיחזרו לעוד קצת שקט  רשעים, כדי שיהיה ל" ובסדר קדושהםעַ יהי נֹ באמירת "ובמוצאי שבת ברמ"א, להאריך  לכן כתוב. 5

)עי' רמ"א שם סי' רצ"ג ס"ג, ובכף ו"ברכו" במוצאי שבת  "והוא רחום. וכן כתבו מטעם זה להאריך באמירת ")רמ"א או"ח סי' רצ"ה(
 .החיים שם ס"ק י"ב(

כי יום השבת צריך להיות כולו בחן ובחסד ובשלום ד נמצא בספרים הקדושים, שפסוק זה בא להזהיר בפרט על כעס בשבת, "עו. 6
]דעצם הכעס הוא עבירה אחת,  כי בו שובתים אפילו רשעים שבגיהנם. ועל כן עבירה כפולה היא, מי שמראה כעס בשבת ,ובאהבה רבה

א(,  ,קוני זהר פהי'לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת' )ת ,. וכבר נתנו סימניםשניה[ ומה שהוא עושה כן ביום השבת הוא עבירה
כ"ד שעות, ערב  -]שבת  שהוא ל"א שעות ,והוא אש המחלוקת וחימום הכעס. ויהיה נזהר בזה בזהירות גדולה מחצות ]ערב[ שבת ואילך

אות  מסכת שבת פרק נר מצוה ,של"הל"א שעות[" ) -בגימטריא  לא] תבערו אש' וגו' לא, וזהו 'שעה אחת[ -שש שעות, מוצ"ש  -שבת 
]ובגמ' מובא מעשה בשני בני אדם, שבכל ערב שבת בין השמשות היתה מתלקחת מריבה ביניהם, עד שבא רבי מאיר והשכין שלום  .ל"ב(

ורר מריבות בין בנ"א דוקא בשבת ובערב ביניהם, והצטער על כך השטן ביותר )גיטין נב, א(. וביארו בזה בספה"ק, שהשטן משתדל מאד לע
בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה אף על גב דאמור רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר שבת, כדי להכשילם באיסור זה. ולכן הזהירו חז"ל, "

בניחותא - כו'ו דוקא לגרום  " )שבת לד, א(. הזהירו במיוחד כאן שידבר בניחותא, כיון שבשעה זו השטן משתדלצריך למימרינהו 
"סתם קדירות רותחות הן" )שם(. וכן המליצו, "הבערה  -לכעס ולמריבה בבית, "לכבוד שבת". וכבר אמרו, דערב השבת בין השמשות 

שהיא נגרמת מחמת שמחשיב את  -שאש המחלוקת והמריבה לחלק יצאת, ולעשות פירוד בין הדבקים. וכן "ללאו יצאת"  -לחלק יצאת" 
 נו מכבדו ואינו מעריכו, ואינו חשוב בעיניו לכלום[.חבירו ל"לאו", שאי

 ., ג(ט"ר שמו" )אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה ,מה הנחש מעוקם -? מה ראה הקב"ה להקיש מלכות מצרים לנחש. "7
ועטרת מלכות וכעין זה כתב גם האבן עזרא )במדבר ו, ז( וז"ל: "ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר . 8

ר", שהוא פרוש מתאוות העולם, ועל כן הוא מלך  -בראשו  כל מי שהוא חפשי מן התאוות". ]ובאר שם שלכן נקרא הנזיר "נזיר", מלשון "נֶׁזֶׁ
 אמיתי הראוי לכתר מלכות[.

רים את מגוון צדדיו מגדי ועי' בגמרא )סוכה נב, א(, ששבעה שמות יש לו ליצר הרע, ואחד מהם הוא "שונא". ]ושבעה שמות אלו. 9
כנגד שבע מדרגות של טומאה שהיצר עלול לטמא בהן את האדם )כפי ענין ומרכיביו של יצה"ר, ואת הופעותיו השונות. והם מכוונים 

 החטא(, וכנגדן יש שבעה מדורים בגיהנם להעניש בהם את ההולכים אחר היצר, כל אחד לפי מדרגת חטאו וטומאתו )זוהר ח"ב רסג, א([.
נימבואר ב"נפש החיים", שענין זה הוא תוצאה מחטא אדם הראשון. שקודם החטא היה יצר הרע . ו10 לאדם, ואחר החטא "היצר  חיצו

ר חוץ ממנו מפתהו"  שהוא עצמוהמפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו, ומתדמה לאדם  הוא הרוצה ונמשך לעשות העון, ולא שאחֵׁ
ושתי בחינות אלו של יצה"ר מוגדרות בפי חז"ל )ברכות יז, א(  .(138י' מכתב מאליהו ח"ב עמ' )נפש החיים שער א' פ"ו בהגה"ה השניה. וע

"שאור שבעיסה" )מבפנים( ו"שעבוד מלכויות" )מבחוץ(. ובזוהר )רעיא מהימנא ח"ג רלב, ב( אמרו ששאור שבעיסה הוא הערב רב, והוא 
 קשה משעבוד מלכויות, כי הוא דבוק באדם יותר.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il

