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 ליל שבת קודש פרשת בלק ה'תשס"ה
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים 
נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק 

 א' סי' רפ"ב המדבר מענין לדון כל אחד לכף זכות, עיין שם.
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י )מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על נקודה 
דע כי צריך לדון את כל אדם  תורה זו של רביז"ל(,אחת שב

לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא 
בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה 
שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה 
אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וכן צריך 

מצוא גם בעצמו זכות, כי זה ידוע שצריך האדם האדם ל
ליזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד 
מאד, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו 
שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על 
ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור 

ריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט לו ליפול מזה, רק צ
טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר 
טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא 
רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתם, היינו שרואה 
שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן 

, עם כל זה איך מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה
אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה 
מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על כל פנים היה איזה 
נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם 
לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות 
 את עצמו, ולבוא לידי שמחה, ועל ידי זה שמחפש ומוצא

על ידי זה הוא יוצא באמת מכף  ,בעצמו עדין מעט טוב
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עיין שם כל זה בדברי  חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה,
 רביז"ל.

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה לימוד זה של רביז"ל, למצוא 
את הטוב אצל כל אדם, וכן את הטוב אצל עצמו, הוא יסוד 

ולם, כי אם אין גדול בחיים, והוא עיקר קיומו של אדם בזה הע
אדם מסתכל על הטוב שבאחרים, ועל הטוב שבעצמו, הוא 

רחמנא ליצלן, כי רע כולה עלול לעשות סוף וקץ לכל הבריאה 
אדם מסתכל תמיד נות קל מאד למצוא בכל מקום, ואם וחסרו

רק על הרע והחסרונות, אזי ידון כולם לכף חוב, ויסגור את 
עצמו להסתכל על  רגיליפתח התשובה בפני כולם, אבל אם 

הטוב שבכל דבר, הן באחרים, והן בעצמו, על ידי זה ידון את 
לכף זכות, ואז יפתח את פתח התשובה בפני כולם, כי  ולםכ

אם יש בו מעט טוב, הרי יכול להיות בו עוד מעט טוב, ועוד 
מעט טוב, עד שיכול להתהפך להיות כולו טוב, ולכן צריכין 

ת של לימוד זכות, ולהתייגע להתחזק מאד בעבודה קדושה זא
הרבה למצוא את הטוב שבכל אדם, הן בגדולים והן בקטנים, 

ות טובות כפי ערכם, היינו אפילו כי בקטנים צריכין למצוא נקוד
נקודה קטנה שיש בהם, ולהגדילה ולבנותה, וכמו כן בגדולים 
צריכין למצוא נקודות טובות כפי ערכם, היינו לדונם לכף זכות 

אין מבינים כל מעשיהם, כי לפעמים יותר קל לדון אפילו אם 
עובד את ה' ואיש פשוט וקטן לכף זכות, מלדון איש גדול 

לכף זכות, כי על הגדול ועובד ה' עושים ביקורת הרבה,  באמת
 )קהלת ז'(וחושבים שצריך להיות כולו טוב, ושוכחים שהרי כתיב 
ן גם על כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולכ

גדולים צריכין לזכור כלל זה, ולדון אותם לכף זכות, ועל ידי 
שירגיל לדון את כל אחד לכף זכות, ידון גם את עצמו לכף 
זכות, ומיד שידון את עצמו לכף זכות, ימצא קורת רוח בימי 
חייו, כי ירגיש נקודת אלקותו יתברך השוכן בקרבו, שאין נועם 
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יה חיים טובים ומתוקים בזה ובבא וזיוו וחיות יותר מזה, ואז יח
 לנצח, אשרי לו ואשרי חלקו.

 
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא 

לא הביט און ביעקב ולא )במדבר כ"ג( ונפלא מאד, כי הנה כתיב 
, ויש לומר ראה עמל בישראל, ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו

לא הביט ל רביז"ל, שבפסוק זאת מרומז לימוד הנפלא הנ"ל ש
א לראות און וחסרון אדם צריך להרגיל את עצמו ל, און ביעקב

הנקרא על שם העקב,  בישראלביעקב, שהיא מדריגה קטנה 
ולא ראה רק לדונם לכף זכות, ולמצוא בהם נקודות טובות, וכן 

, שלא יראה עמל וחסרון בישראל שהם עמל בישראל
, ולמה? ל"י רא"שת , אותיוישראלהגדולים, הנקראים על שם 

, כי הרי שוכן בקרבו נקודת אלקותו יתברך, כי ה' אלקיו עמו
והוא יתברך נמצא בכל אחד ואחד מישראל, ולכן בודאי צריכין 

ותרועת לכף זכות, וגם את עצמו צריך לדון לכף זכות, כי  ולדונ
, היינו החיבה והריעות של השם יתברך כפירש"י, מלך בו

ו האלקות המחיה אותו, ולכן בודאי בעצמו, שזה "בו"שרוי 
לכף זכות, ולימוד זה שומר נשמות  גם עצמואפשר לדון 

ישראל מן הרע עין של בלעם הרשע, שרוצה לעשות סוף וקץ 
על ידי שנשמות ישראל כי מן הכל, ולדון את כולם לכף חוב, 

מתגברים להסתכל על הטוב שבכל אחד ואחד, מבטלים את 
והשם יתברך  ם להרבות רק טוב,וזוכי טומאתו מן העולם,

יזכינו לדון את הבריות לכף זכות תמיד, ועל ידי זה נזכה כולנו 
לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך, ולהכלל בו יתברך 

 לגמרי, מעתה ועד עולם אמן ואמן.  
 
 

ה'תשס"הבלק בוקר שבת קודש פרשת   
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בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י 
ורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל דיב

 מעשה י' דף      קצ"ח, עיין שם. ,במעשה מבערגיר ועני
 

והעני הנ"ל פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 
עם זוגתו היה רגיל גם מקודם להשגיח עליהם ולתת להם 
מסת ידו, ועכשיו, אחר החלום, נתן עליהם השגחה יותר 

כי זהו דבר גדול מאד לתת עין על אחרים ולהתעניין  ,מקודם
מה שהם צריכין, עוד לפני שיבואו ויבקשו, כי יש בני אדם 
שרק אם באים ותובעים אותם לצדקה, הם נותנין את נדבת 
לבם, ואף על פי שזהו גם כן מדריגה גדולה, שאינם צרי עין, 

קדים ואין קומצים ידיהם מן העניים, אבל למעלה מזה הוא המ
רי לב, ונותן מתת ידו, נשבאת עצמו, ומעיין בצרכי נצרכים ו

עוד לפני שמבקשים ממנו, כי בזה אין המקבל מתבייש כל כך, 
שהרי לא ביקש שום דבר, ולפעמים עם קצת חכמה ושכל, יבין 
העשיר שעם איזה גמילת חסד והלוואת חן, יכול להעמיד העני 

מש, ועל זה וכיוצא על עמדו שלא יתמוטט, ויציל את חייו מ
ן מ המלוה יותרגדול ( שבת ס"ג.)בזה אמרו חכמינו הקדושים 

העושה צדקה, כי אין העני מתבייש כלל לקבל גמילת חסד, 
צדקה רווח לו, ובזה מקיים מצוה וודעתו להחזיר החוב כשי

 , ושכרו גדול מאד.בשלימות
 

ואמר מוהרא"ש נ"י, שהעיקר לזכור שהצדקה מתחלת בבית, 
)כתובות עם אשתו ובניו, ועל דרך שאמרו חכמינו הקדושים  היינו

עושה צדקה בכל עת, זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים, כי נ.( 
יש בני אדם שפוסקים סכומים אדירים לצדקה ברבים, כי 
מקבלים על זה כבוד גדול, אבל בביתם עם נשותיהם ובניהם 

ים הם קמצנים נוראים, ומדקדקים על כל פרוטה שמוציא
שלא יתנו כל כך צדיקה  מרוצהיותר ובאמת בדקדוק גדול, 

ברבים, אבל בביתם יהיו וותרנים ולא ילכו כל כך בקטנות 
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, ולא רק בבית "בכל עת"צדקה  העושמקיים המוחין, ובזה 
 שיש לו כבוד מבני אדם.כ הכנסת

 
עושה צדקה בכל עת, זה  )שם(וכן טוב לזכור את מאמרם ז"ל 

כי כשנותן צדקה בגשמיות  ילן לאחרים,הכותב ספרים ומשא
עני, יש בוודאי גבול כמה יכול ליתן, ולכמה זמן יספיק להאכיל 

עוד הפעם רעב, וצריך עוד הפעם  עניהאוכל, אבל אחר כך ה
בכלל זה ו, אבל הכותב ספרים ומשאילן לאחרים, נדיבות לב

המדפיס ספרים ומפיצם בעולם, הרי הוא עושה צדקה בכל עת 
מי כל ספר אחד יכול להחיות המון נפשות רבות, וכן  ממש, כי

בכל "שבא הספר לידו ומתחזק ממנו, הרי הוא משתמש בו 
, כי הוא אוכל עם הספר וישן עם הספר, ואינו יכול "עת

להיפרד ממנו כלל, נמצא שהוא עושה צדקה בכל עת ממש, 
אות  )ליקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ה' ועל דרך זה פירש מוהרנ"ת ז"ל

צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, ( קי"ט )תהליםאת הפסוק  ל"ו(
איזה צדקה חי וקיים לעולם? זהו צדקה שהולך בשביל 

ם ומחזקים " היינו ספרי הצדיק האמת שמחיי,"תורתך אמת
עומד חי וקיים לעולם, ואין  אתקה כזכל נשמות ישראל, כי צד

                          צדקה למעלה ממנו.                            
 

משתנים  אך בכל עת שהיו באים לביתו, העני או אשתו, היו
החלום שזכר, והם העני עם  פניו, ונבהל מפניהם מחמת

אשתו, היו רגילים לפרקים אצלו, והיו אצלו נכנסים ויוצאים: 
פעם אחת באתה אצלו אשת העני הנ"ל, ונתן לה מה שנתן, 

ומם מאד, שאלה אותו העניה ונשתנה צורתו ונבהל ונשת
הנ"ל: אבקש מחילה מכבודכם, תגידו לי, מה זאת, שבכל 
עת אשר אנו באים אצלכם, משתנים פניכם מאד? סיפר לה 
כל אותו הענין, שחלם לו כנ"ל, ומאותו היום לבו נוקפו מאד 
וכו' כנ"ל, השיבה לו: האם היה החלום באותו הלילה 

מה בזה? השיבה לו: פלונית שאמרה לו? השיב לה: הן, ו
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באותו הלילה חלם לי גם כן שאני עשירה גדולה, ובאו 
ושאלתים: להיכן  ,אנשים לתוך ביתי ועשו פאקין פאקין

אתם נושאים? השיבו: אל אותו העני, היינו להבערגיר 
על כן מה אתה משגיח על  ,הנ"ל, שקראוהו עכשיו עני

יו חלום, הלא אף אני בחלומי? והוא נבהל ונשתומם עכש
יותר ויותר על ששמע עוד את חלומה, שהדבר נראה, 
שישאו עשירותו ורכושו אצל העני, ודלות של העני ישאו 

, כי דרך בני אדם להתפחד ולהתבהל אצלו, ונבהל מאד מאד
מאד מדברי חלומות, בשעה שחכמינו הקדושים אומרים 

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, כי החלומות של )סנהדרין ל.( 
מה שהוא חושב כל היום, מזה והאדם הם כפי הרהורי לבו, 

שלא יהרהר אדם  )עבודה זרה כ:(הוא חולם בלילה, ולכן אמרו 
ביום כדי שלא יבוא לידי טומאה בלילה, כי רוב בני אדם 
המחשבות שלהם שוטטות כל היום בשטותים ובהבלים, ולכן 
גם בלילה החלומות שלהם כן, כי החלומות באים מכח 

, ומי שהמדמה שלו ברור, גם )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ה(מה המד
חלומותיו ברורים, אבל מי שמדמה לעצמו כל היום דמיונות 
של הבל, גם חלומותיו כן, ובפרט כשחולם שאחרים באים 
ולוקחים כל הונו ורכושו, ונשאר חסר וריק מכל, בוודאי הם 

אדם, שהם בל, כי רכושו והונו האמיתיים של חלומות של ה
מצוות ומעשים טובים, אין שום בריה שבעולם  תורה ותפילה

יכול לקחת ממנו, כי הם שמורים לו לעד ולנצח נצחים, מה 
גשמי, אין לה קיום כלל, כי היום יש לו  וורכוש נושאין כן הו

כסף ועשירות, ומחר אין לו, וגלגל הוא שחוזר בעולם, ולכן אין 
יבוד ימיו, כי דמיו חוזרים, וימיו לדאוג על איבוד דמיו, רק על א

 אינם חוזרים, ואשרי מי ששומר על ימיו בשמירה מעולה מאד.
 

והנה באמת כל חייו של אדם הם כמו חלום, וכמו שאומרים 
תמה על  (כ"ג. )תעניתכחלום יעוף, וחוני המעגל  )בתפילות הימים נוראים(

מים, "מי בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחול (קכ"ו )תהליםהפסוק 
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איכא דניים שבעים שנין", היש אדם שיכול לישון שבעים שנה, 
שיש בני אדם שישנים כל  ,)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס'(ומסביר רביז"ל 

ימיהם, כי אף על פי שנראה לעיני בני אדם שהם ערים 
ועוסקים בתורה ובמצוות, אבל באמת המוח שלהם ישן, ואין 

כל עבודתם, כי עיקר הסימן להקדוש ברוך הוא נחת רוח מ
כשמדבר אל השם יתברך, ומשיח את כל  ,שאדם הוא ער

לבבו לפניו יתברך, ודבר זה מקבלין מן הצדיק, שהוא מקיץ 
ומעורר את האדם מתרדמתו העמוקה, ומקשר אותו אל השם 
יתברך, כי מקודם היה בבחינת חרש, שעליו אמרו חכמינו 

ינו שומע ואינו מדבר, כי סתם חרש א( פרק א' )תרומותהקדושים 
מחמת שאינו שומע את התעוררות הצדיק, לכן אינו מדבר אל 
הקדוש ברוך הוא, אבל מיד שמתקרב אל צדיק אמיתי שמקיץ 
אותו משינתו העמוקה, אזי הוא מתחיל לדבר את הקדוש 
ברוך הוא, והוא סימן שהוא ער באמת, ולכן עיקר עצת האדם 

להתקרב אל הצדיק האמת בימי חייו שעוברים כמו חלום, 
המעורר אותו מן השינה, ואז יזכה למלאות ימיו ושנותיו עם 
רכוש אמיתי ונצחי, והשם יתברך יזכינו להתקרב לצדיקים 
 כאלו, ולהתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד עולם אמן ואמן.   

 
 
 

 ה'תשס"הבלק סעודה שלישית פרשת 
 

מוהרא"ש נ"י  בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר
דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בהקדמה 
לליקוטי מוהר"ן חלק ב' המדבר מפירוש הפסוק אחד היה 

 אברהם, עיין שם.
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 )יחזקאל ל"ג(כתיב פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, 

"אחד היה אברהם",  שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה 
יחידי בעולם, ולא הסתכל  אחד, שחשב בדעתו שהוא רק

כלל על בני העולם, שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על 
אביו ושאר המונעים, רק כאלו הוא אחד בעולם, וזהו: "אחד 
היה אברהם", וכן כל הרוצה ליכנס בעבודת השם, אי 
אפשר לו ליכנס כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין 

לם, ולא יסתכל על שום בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעו
אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, 
או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים 
ומונעים מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם 

כאלו הוא יחיד  ,כלל, רק יהיה בבחינת: "אחד היה אברהם"
 "ל. עד כאן לשון רביז בעולם כנ"ל,

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה זהו כלל גדול בעבודת ה', שלא 
יתבלבל האדם עם הזולת כלל, רק יעשה כל מה שביכולתו 

השם יתברך, ולא יתפעל מבני אדם כלל, וכמו  לעבוד את
הוי עז כנמר וכו', )טור אורח חיים סי' א'( שולחן ערוך טור שמתחיל ה

בעבודת הבורא  התחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול
יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה 
מפני בני אדם שמלעיגין עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד 
המלעיגין ואל תמנע מלעשות המצוה, עיין שם, וכן פסק 

ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו )שם סעיף א'( הרמ"א 
הראשונים  דקדקורי שבעבודת השם יתברך, עיין שם, ה

להתחיל השולחן ערוך בדבר זה דייקא, כי זהו הכלל ראש 
וראשון למי שרוצה ליכנס בעבודת השם יתברך, שיסתכל 
 היטיב על עצמו ולא אחרים כלל, כי אם לא ירחם על עצמו

להתקרב אל השם יתברך כראוי, מי ירחם עליו, הלא אחרים 
צמו, לעשות כל מה לא ירחמו עליו כלל, ולכן עליו לדאוג לע
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שביכולתו בעבודת ה', ולא יסתכל על המונעים אותו, כגון אביו 
ואמו ואשתו וחותנו וכו', כי אין אף אחד מכיר מה שעובר עליו 
ומה שחסר לו בחיים, ולכן אי אפשר לאחרים לתת לו עצה 
בימי חייו, רק העיקר להסתכל על עצמו, ולהתגבר בעזות 

ל מה שרוצה לגמור, וידמה ועקשנות דקדושה לגמור את כ
לעצמו כאילו הוא יחיד בעולם, וכמו שעשה אברהם אבינו, 

אחד היה אברהם, ואז בוודאי יצליח מאד )יחזקאל ל"ג( ו נאמר וכמ
 בכל ענין.

 
וכמו כן יש לאדם לדעת, שיש בני אדם שיש להם רע עין על 
אחרים, ובוער בהם מדת הקנאה, והם בעצמם כופרים 

כשרואים בני אדם הקנאה ליצלן, ואוכל אותם ופושעים רחמנא 
הולכים בתורת ה', ועושים מהם כל ו תורה ומצוות םשומרי
וליצנות, ולכן כנגדם בוודאי צריכין להתגבר בעזות  שחוקמיני 

ם כלל, ודייקא על ידי זה ינצח הדקדושה, ולא להתבייש מפנ
 אותם, ויתבטלו לפניו לגמרי.  

 
צוות שבין אדם למקום, שצריך והנה בודאי כל זה מדובר במ

לסתום עיניו מכל אנשי העולם, ולעשות ולקיים רצונו יתברך 
בכל דקדוקי המצוות, ולא להסתכל על אחרים כלל, אבל 
במצוות שבין אדם לחבירו, כגון בצדקה ובגמילות חסדים 
וכיוצא בהם, אז בוודאי המצוה דווקא לעיין בצרכי אחרים, 

ר להם בכל ענין, ולא להעלים עין ולראות מה חסר להם, ולעזו
מהם כלל, ולכן צריכין להיות חכם גדול מאד, לדעת מתי 
להשתמש עם העצה הנ"ל, לעבוד את השם יתברך בבחינת 
"אחד" ולא להסתכל על אחרים, ומתי יש מצוה דווקא 

זור להם בכל מה שיכול, ואם רצון להסתכל על אחרים ולע
 ולכוון רצונו יתברךאדם חזק מאד לעבוד את השם יתברך, 

דרך האמת ב, בוודאי יניחוהו הקדוש ברוך הוא באמת
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לאמיתו, ויזכה לשקול ולפלס דרכיו על צד היותר טוב והנכון, 
 . ואשרי חלקו אשרי לו

 
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא 

מה טובו אהליך יעקב  )במדבר כ"ד(ונפלא מאד, כי הנה כתיב 
, ופירש"י, על שראה פתחיהם שאינן מכוונין יך ישראלמשכנות

ויש להבין לפי דברי רש"י מהו ההמשך  עיין שם, זה מול זה,
? והנה על פי דברי רביז"ל "משכנותיך ישראל"של הפסוק 

את הסוד של ראה הנ"ל מובן הענין מאד, כי בלעם הרשע 
ט בהם כלל, שולהצלחת ישראל, ולמה אין הקללה של צרי עין 

סוד הנ"ל, שכל אחד עושה את שלו בעבודת ה', וא מחמת וה
ואינו מסתכל על אחרים כלל, שזהו ענין "שאין פתחיהן מכוונין 
זה מול זה", כי כל אחד מסתכל רק על עצמו, ואינו מסתכל על 
אחרים כלל, ובזה ידע בלעם שאין הקללה שלו יכול לשלוט 

שין מפני בהם כלל, כי לא איכפת להם מאחרים, ואינם מתביי
המלעיגים או המקללים אותם חס ושלום, רק תמיד בורחים 
אליו יתברך, ומקיימים את מצוותיו בחשק גדול, וזה אשר מגין 

ונותן להם הצלחה  בכל ענין, אבל זה רק  עליהם מכל רע
, אזי אין אחד מסתכל על קדוש ברוך הואבמצוות שבינן לבין ה

"משכנותיך , שהוא השני כלל, אבל במצוות שבין אדם לחבירו
, שהם בתי כנסיות ובתי מדרשות, בזה הם כבר ישראל"

ממושכנים ועריבים זה בעד זה, ודואג כל אחד לצרכי חבירו, 
המשכן ובית המקדש, שהיו כל ישראל נכללים  עניןשזה היה 
ביחד, ולכן ידע בלעם שלא יוכל הקללה שלו  שם ונתערבים

מצד אחד  ,הנ"ל לשלוט בהם, כי הם בקיאים היטיב בענין
לעבוד את השם יתברך בבחינת "אחד", ומצד שני לעבוד את 
השם יתברך כאיש אחד בלב אחד, ולעזור אחד את השני בכל 

 מה שיוכל.  
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ארבע מדות באדם,  )אבות פרק ה'(ובזה יש לומר פירוש המשנה 
האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זה 

דקדק למה כאן אמרו ארבע מדות "באדם" מדת סדום, ויש ל
לשון יחיד, ולא "בבני אדם" לשון רבים, כמו שכתוב במשנה 
הבאה, "ארבע מדות "בנותני" צדקה לשון רבים, וכן ארבע 
מדות "בהולכי" בית המדרש, אבל על פי הנ"ל יש לומר, שהד' 
מדות הם בתוך כל אדם בעצמו, שלפעמים הוא מתנהג כך, 

נהג כך, כי המדה של "שלי שלי ושלך שלך" ולפעמים הוא מת
מצוות שבין אדם למקום, שאז אסור בנוגע להוא מדה טובה 

לאחד להתבלבל עם העבודה של השני, רק לדעת "שלי שלי 
)סיפור ט' מחכם ושלך שלך", וכמו שאמר התם בסיפורי מעשיות 

מדה ה שלי, וזה המעשה שלו, ולכן הוא זה המעש ,ותם(
דת כל אדם, אבל בנוגע למצוות שבין אדם בינונית, שהוא מ

לחבירו, אסור לומר כן, רק דווקא צריכין להתעניין בצרכי 
חבירו, ולכן יש אומרים שהוא מדות סדום, היינו כשאומרין כן 
בנוגע למצוות שבין אדם לחבירו, כגון בצדקה ובגמילות חסד 

רים, גמוויוצא בהם, אזי בוודאי הוא מדת סדום, שהיו רשעים 
לא רצו לגמול צדקה וחסד עם אחרים כלל, ודו"ק, והשם ו

ולהיות במדריגת , באמתיתברך יזכינו לעסוק בעבודתו יתברך 
 , עדי"כולם יחד" גם להיות במדריגת, והיה אברהם" אחד"

נזכה לראות בגאולתן וישועתן של ישראל במהרה בימינו אמן 
 ואמן.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


