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 קדושים -פרשת אחרי 

 לא תעמוד על דם רעך
 קדושים יט, טז.

 

 

 הפצת יהדּות אינה הידּור מצוה אלא פיקּוח נפש

 

 

״לא תעמוד על דם רעך״, מפרש רש״י: ״לראות במיתתו, ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר  [ 1] על הפסוק 

 וחיה או לסטים באים עליו״

  מודגש גם בתוכן הפנימי דפירוש רש״י. -...ויש להוסיף שהענין ...של הפצת התורה והיהדות 

תורה ומצוותיה, ש״הם חיינו   –הוא הנפש״, וענינו ברוחניות   -״הדם )״דם רעך״(  [2]...ביאור הדברים: כתיב

 .[3]ואורך ימינו״

יהודי שנמצא במעמד ומצב של סכנת מיתה )״דם ֵרַעָך״(   -וזהו הפירוש הפנימי ד״לא תעמוד על דם רעך״  

ברוחניות, חס ושלום, יהודי שאיבד את החיות האמיתית, חיות בעניני יהדות, תורה ומצוותיה, בבחינת 

 .[4]״ַעָצמֹות היבשֹות״

 -״כגון טובע בנהר״, שכן, הסיבה לכך שהגיע למעמד ומצב של סכנת מיתה, היא   -ומביא רש״י דוגמא לדבר 

, דקאי על הענינים הבלתי־רצויים שבעולם, אשר, מפני היותו מונח בהם כו', הגיע סוף כל [5]״מים הזידונים״

״טובע בים״ )כלשון הרמב״ם והשולחן ערוך(,   -סוף למצב של ״טובע בנהר״, רחמנא ליצלן, ויתירה מזה  

 שאז, הסכנה היא גדולה יותר מאשר ״טובע בנהר״.
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ובכן, אודות מצב כזה אומרת התורה: ״לא תעמוד על דם רעך״, כלומר, כאשר אתה רואה יהודי שנמצא 

אסור לך לעמוד ״לראות במיתתו״, רחמנא ליצלן,   -במעמד ומצב של סכנת מיתה רוחנית, רחמנא ליצלן  

על ידי שתעסוק בהפצת התורה   –מכיון ש״אתה יכול להצילו״... בידך תלוי הדבר להשיב ולהחיות את נפשו  

 והיהדות!

יהודי שנמצא במעמד ומצב האמור )״לראות במיתתו״(, מהוה   -בהשגחה פרטית    -עצם העובדה שראית  

הוכחה ש״אתה יכול להצילו״, דאם לא כן, מדוע הראו לך אותו?! לא יתכן שיְַראּו לך אותו אך ורק כדי 

על ידי   -שתצטער... אלא ודאי בהכרח לומר ש״אתה יכול להצילו״, ולכן הראו לך אותו, כדי שתצילנו  

 פעולתך בהפצת התורה והיהדות!

כאשר פעולת ההצלה כרוכה בסיכון   -ונוסף לזה, צריכה להיות פעולת ההצלה ד״רעך״ ללא כל חשבונות כו'  

עצמי, מפני חיה או לסטים כו' ...כלומר, שההתעסקות בהפצת התורה והיהדות צריכה להיות באופן 

 ד״לכתחילה אריבער״.

ממשיך הכתוב: ״אני ה׳״, כלומר, הקב״ה הוא בעל   -אמנם, מכיון שבכל זאת חושש מפני הסכנה שבדבר  

הבית האמיתי על ה״נהר״, על ה״חיה״, או על ה״לסטים״, ובמילא, כאשר הולך לקיים את ציווי הקב״ה 

 להציל את רעהו, אין לו לחשוש משום דבר שבעולם!

״אני ה׳״, ׳׳נאמן לשלם שכר ונאמן להפרע״: מכיון שישנו ה״קלוגינקער״ שמנסה לבלבל   -ועוד ענין בזה  

 -צריכים להודיע לו שהקב״ה ״נאמן לשלם שכר״, ועל דרך מה שכתוב בפרקי אבות דשבת זו    -מעבודה זו  

, ״נאמן הוא בעל מלאכתך [6]״ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך״ 

 .[7]שישלם לך שכר פעולתך״

...ולפעמים, יש צורך להזכיר ליצר הרע שיש גם ״מקל״... ״נאמן להפרע״, שכן, דבר זה ירתיעו מלבלבל 

 ולהפריע לעבודתו של יהודי בהצלת רעהו על ידי הפצת התורה והיהדות.
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כל האמור לעיל שייך במיוחד ל״שלוחים״ העוסקים בהפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה, 

 - [ 8] ״שליח עושה שליח״, אפילו מאה שלוחים   -מורי וחמי אדמו״ר נשיא דורנו    בשליחותו של כבוד קדושת

שעליהם לדעת ולזכור שציווי והוראת נשיא דורנו לעסוק בהפצת התורה והיהדות אינה בבחינת ״הידור 

מצוה״, כי אם, פקוח נפש ממש, שכן, נשיא דורנו עומד ומכריז: ״לא תעמוד על דם רעך״... ״אתה יכול 

 להצילו״...

לעסוק בהפצת התורה   -ומכיון שכן, יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במילוי השליחות דנשיא דורנו  

 והיהדות והפצת המעיינות חוצה, וכאמור, באופן ד״לכתחילה אריבער״.

  .555קטע משיחת ש"פ קדושים, בדר"ח אייר, רשימת השומעים בלתי מוגה. תו"מ ה'תשמ"ו ח"ג ע'

 קדושים יט, טז. [1] 
 דברים יב, כג. [5] 
 נוסח תפלת ערבית. וראה ס׳׳פ נצבים. האזינו לב, מז. [3] 
 יחזקאל לז,א ואילך. וראה שיחה הנ״ל ס״ל ואילך. [4] 
 תהלים קכד, ה. וראה תו׳׳א ר״פ נח. המשך מים רבים תרל׳׳ו בתחלתו. פע״ה. ועוד. [5] 
 פ״ב מי״ד. [6] 
 שם מט"ז. [7] 
 (. וש׳׳נ.243ראה שיחת ליל שמח"ת ש.ז. ס״ט )התוועדויות ח״א ע׳  [8] 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftn8
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref2
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref4
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref5
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref6
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref7
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#13de67fc10847001__ftnref8

