
© Mois Navon                                                    1                                               www.DivreiNavon.com 

  בס"ד
 אדישות

 נבון ואיזמ ברה

 

ההפך אדישות. א לאאינו כיעור  יופימאדישות. ההפך א לא שנאה ואהבה אינמההפך 

 .אדישותא לאחיים אינו מוות מההפך  .אדישותא לאכפירה  ואמונה אינמ
“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of beauty is not 

ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the 

opposite of life is not death, it's indifference.”  

― Elie Wiesel 

 

Very Deep.  But not entirely clear. 

 

To understand, let’s take a tour through the parsha. 

 

In this week’s parsha of Vaera we read of the first 7 plagues.  The seventh is that of 

Barad… 
  ט פרק שמות

ֹּאֶמר( יג) ם מֶֹּשה ֶאל ְיֹקָוֹק ַוי ב ַבבֶֹֹּקר ַהְשכֵּ י ְוִהְתַיצֵּ ָליו ְוָאַמְרָת  ַפְרעֹּה ִלְפנֵּ י ְיֹקָוֹק ָאַמר כֹּה אֵּ  ֱאֹלהֵּ
י( יד: )ְוַיַעְבֻדִני ַעִמי ֶאת ַשַלח ָהִעְבִרים ם כִּ עַּ פַּ ֹּאת בַּ ז י הַּ ֵלחַּ  ֲאנִּ ל ֶאת שֹּ י כָּ ֵגפֹּתַּ ָך ֶאל מַּ בְּ ֶדיָך לִּ ֲעבָּ  ּובַּ

ֶמָך עַּ ֲעבּור ּובְּ ע בַּ י ֵתדַּ י ֵאין כִּ נִּ מֹּ ל כָּ כָּ ֶרץ בְּ אָּ  ַבָדֶבר ַעְמָך ְוֶאת אוְתָך ָוַאְך ָיִדי ֶאת ָשַלְחִתי ַעָתה ִכי( טו: )הָּ
ד ֹּאת ַבֲעבּור ְואּוָלם( טז: )ָהָאֶרץ ִמן ַוִתָכחֵּ ֲעבּור ֶהֱעַמְדִתיָך ז ָך בַּ אֹּתְּ רְּ י ֶאת הַּ ן כֹּחִּ עַּ מַּ ֵפר ּולְּ י סַּ מִּ ל שְּ כָּ  בְּ
ֶרץ אָּ ל עוְדָך( יז: )הָּ י( יח: )ַשְלָחם ְלִבְלִתי ְבַעִמי ִמְסתולֵּ נִּ נְּ יר הִּ טִּ מְּ ֵעת מַּ ר כָּ חָּ ד מָּ רָּ ֵבד בָּ אֹּד כָּ ֹּא ֲאֶשר מְּ  ל

יָּה מֹּהּו הָּ ם כָּ יִּ רַּ צְּ מִּ ן בְּ מִּ ּיֹום לְּ ה הַּ דָּ סְּ ּוָּ ד הִּ עַּ ה וְּ תָּ ה( יט: )עָּ תָּ עַּ ח וְּ לַּ ֵעז שְּ ָך ֶאת הָּ נְּ קְּ ֵאת מִּ ל וְּ ָך ֲאֶשר כָּ  לְּ
ֶדה שָּ ל בַּ ם כָּ דָּ אָּ ה הָּ ֵהמָּ בְּ הַּ ֵצא ֲאֶשר וְּ מָּ ֶדה יִּ שָּ ֹּא בַּ ל ֵסף וְּ ה ֵיאָּ תָּ יְּ בַּ ד הַּ יָּרַּ ד ֲעֵלֶהם וְּ רָּ בָּ ֵמתּו הַּ ּיֵָּרא( כ) :וָּ  הַּ

ר ֶאת בַּ ק דְּ קֹוָּ ֵדי יְּ בְּ עֹּה ֵמעַּ רְּ יס פַּ יו ֶאת ֵהנִּ דָּ ֶאת ֲעבָּ ֵנהּו וְּ קְּ ים ֶאל מִּ תִּ בָּ ֲאֶשר( כא: )הַּ ֹּא וַּ ם ל בֹו שָּ  ֶאל לִּ
ר בַּ ק דְּ קֹוָּ ב יְּ ֲעזֹּ ּיַּ יו ֶאת וַּ דָּ ֶאת ֲעבָּ ֵנהּו וְּ קְּ ֶדה מִּ שָּ    פ: בַּ

 

Very interesting.  The BARAD was to get to Pharoah’s heart!  What’s that about.  

And further, we read that the strange PARALLEL sentences that are not so parallel: 

FEAR GOD v not give his HEART  ם ִלּבֹו לֹא שָׂ  to the word of GOD. 

 

Why the difference? What does it come to teach? 

 

TY says example of FEAR GOD is IYOV; ex. of NOT give HEART is BILAAM. 

  
  תורה שמות פרק ט -המיוחס ליונתן תרגום 

יֹוב )כ( יָתא: אִּ יתוי ְלגו בֵּ ַעְבדוי ְדַפְרעֹּה ְכַנש ַית ַעְבדוי ְוַית גֵּ  ַדֲהָוה ָדִחיל ִמִפְתָגָמא ַדְיָי מֵּ
ם )כא( עָּ לְּ יתוי ְבַחְֹקָלא: ּובִּ יּה ְלִפְתָגָמא ַדְיָי ּוְשַבֹק ַית ַעְבדוי ְוַית גֵּ יּה ִלבֵּ  ְדָלא ַשוֵּ

 

Strange!  The Gem. Says of IYOV: 
  א עמוד טז דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 ?רבו את שמוכיח עבד יש כלום, דאיוב לפומיה עפרא: רב אמר
 
The Maharsha says this is because IYOV hirheir achar midotav shel HKBH. 
 

  מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א
. הא ודאי משום דאסתכל בדידיה לא היה חסיד עפרא לפומיה דאיוב איהו באחריני כו'

כאברהם אין ראוי לומר עליו עפרא לפומיה אבל פירושו ככל אינך עפרא לפומיה שהזכירו 
בשמעתין על שהטיח דברים כלפי שמיא ואמר על מה עשה ה' לי ככה הלא ברית כרתי לעיני וגו' 

דהא אברהם אפי' בדידיה לא  בזה ולזה אמר רבא עפרא לפומיה על שהרהר אחר מדותיו יתברך
נסתכל ואפי' הכי לא הרהר אחרי מדותיו יתברך בענין זה עצמו שהיה נסיון אחר נסיון שֹקרא לו 

לרעב שבסיבה זו ירד מצרים ולוֹקחה שרה לבית פרעה ויש לדֹקדֹק היאך לא היה מסתכל אברהם 
דֹקדושין אסור  בשרה מעולם כדֹקאמר הכא מדכתיב הנה נא עתה ידעתי וגו' והרי אמרו בפ"ב
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לאדם שיֹקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה כו' ואברהם אבינו ֹקיים מילי דרבנן ואפי' ע"ת 
כדאמרינן ביומא וי"ל דודאי ראה אותה בנעוריה ֹקודם שנשאה מדרב יהודה שמא תתגנה כו' אלא 

י דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה אותה מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה בזֹקנתה כ
היתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר מס' שנה ולפי שע"י מעשה הסתכל בה עתה כדאיתא 

בתנחומא וראה שעמדה ביפיה מהפלא שנעשה בה בת כ' כבת ז' ליופי כו' וע"כ אמר עתה לפני זמן 
זֹקנותך ידעתי כי יפת מראה את ולפי מה שפרשנו אהא דאמר פרֹק נושאין גבי אברהם דכתיב יהיה 

חריך וגו' ה"ֹק דלא תנסוב שפחה וגו' דלא ֹקיים אברהם כל התורה אלא עד אחר לך ולזרעך א
 שנימול לֹק"מ דכשנשא שרה לא ֹקיים כל התורה לא היה חש להא דרב יהודה ודו"ֹק:

 
So how is it that he is FEAR GOD example.  And on the other hand we have 
BILAAM, who essentially DID EXACTLY what God told him and he is the example 
of the OPPOSITE of FEAR GOD?! 
 
The answer is that he is NOT the OPPOSITE OF GOD FEARING.  He is the example 
of NOT GIVING HEART ם ִלּבֹו  !to devar Hashem לֹא שָׂ
 
He did EXACTLY what God said but he did not IDENTIFY with the WORD of GOD.  
He was TOTALLY APATHETIC to the word of God.  If not, he would have stopped 
pursuing the will of Balak and done what God told him was His UNDERLYING 
WILL – which was to BLESS the Jews. 
 
APATHY is WORSE than KEFIRA, WORSE than Leharher achar MIDOTAV.  Why, 
because ULTIMATELY one who is MeHARHER is still CONNECTED to God in a 
meaningful way and can be brought back around – AS WAS IYOV.  Indeed, look what 
IYOV said at the end: 
 

  ז-איוב פרק מב, א
ֹּאַמר: )א( ר ִמְמָך ְמִזָמה:  )ב( ַוַיַען ִאיוב ֶאת ְיֹקָוֹק ַוי ֹּא ִיָבצֵּ >ידעת< ָיַדְעִתי ִכי כֹּל תּוָכל ְול
ָדע:  )ג( ֹּא אֵּ ֹּא ָאִבין ִנְפָלאות ִמֶמִני ְול ן ִהַגְדִתי ְול ָצה ְבִלי ָדַעת ָלכֵּ ְשַמע  )ד(ִמי ֶזה ַמְעִלים עֵּ

ִני:  ר ֶאְשָאְלָך ְוהוִדיעֵּ ַמע אֹּזֶ  )ה(ָנא ְוָאנִֹּכי ֲאַדבֵּ יִני ָרָאְתָך: ְלשֵּ ן  )ו(ן ְשַמְעִתיָך ְוַעָתה עֵּ ַעל כֵּ
ֶפר:     פֶאְמַאס ְוִנַחְמִתי ַעל ָעָפר ָואֵּ

 

1 {S} Then Job answered the LORD, and said: 

2 I know that Thou canst do every thing, and that no purpose can be withholden from Thee. 

3 Who is this that hideth counsel without knowledge? {N} 

Therefore have I uttered that which I understood not, things too wonderful for me, which I 

knew not. 

4 Hear, I beseech Thee, and I will speak; I will demand of Thee, and declare Thou unto me. 

5 I had heard of Thee by the hearing of the ear; but now mine eye seeth Thee; 

6 Wherefore I abhor my words, and repent, seeing I am dust and ashes. {P} 
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We see this idea in the FOUR SONS. 
 
The LUBATVICHER Rebbi said: why do we read of the Hacham-Rasha and only then 
of Tam-Aino Yodea Lishol?  Because there is better chance the Hacham will bring 
back the Rasha than bringing back the others! 
 

 

 
 

הבן שאינו יודע לשאול הוא טפוס אדיש. שום דבר לא מפריע לו. נכון שהוא מקים את התורה ומהדר 

ות אנשים מלומדה. בעניני מסחר הוא מגלה התענינות נמרצת, מצ –במצותיה, אבל כל זה מתוך הרגל 

אבל כשמגיע לדבר שבקדושה הוא אינו יודע לשאול. הוא יושב ליד הסדר אוכל מצה אוכל מרור ומהדר 

 :See more at - בכ

http://www.chabad.org.il/Articles/Article.asp?CategoryID=351&ArticleID=901#sthas

h.GA3xGU3o.dpuf 
 
 
Indeed the Shelah says that the AINO YODEA LISHOL is ADISH – lo ichpat lei. 

  של"ה מסכת פסחים מצה שמורה
במצוה וכופר, על  ליה אכפתלא , יש להסתפֹק בו, אולי אינו שואל לסיבה כי לשאול יודע שאינוזהו 

 כן אינו משגיח לישא וליתן
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The idea of apathy being worse that EVIL is brought out in an interesting Midrash on 
Shir Shirim.  On the verse: 

 
  שיר השירים פרק ב, ד

ית ַהָיִין  ה)ד( ֱהִביַאִני ֶאל בֵּ ֲהבָּ י אַּ לַּ לֹו עָּ גְּ דִּ  :וְּ
 

R. AHA says 
   שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ב

 "ואהבת]ברֹקראת שמע[ "עם הארץ שֹקורא לאהבה איבה כגון  :אחאאמר ר' ... א ]ד[ 
 ...אמר הֹקדוש ברוך הוא ודילוגו עלי אהבה,  ",ואייבת"

 
DILGU – TAUT SHELO is for me LOVE! 
 
Now pashut peshat on this is as the Etz Yosef and TT explain – the mistake was an 
innocent misreading/mispronunciation. 

  תורה תמימה הערות שיר השירים פרק ב הערה נז
נז( טעם הדבר פשוט משום דרחמנא לבא בעי, וכונתו לטובה. ויתכן דתפיס חילוף מלה ואהבת 

לאויבת, משום דאותיות אהו"י דרכן להתחלף, ורֹק על הרוב לא ישתנה מובנם בחלופם וכאן שנוי 
 נמרץ בחלופן, איבה מאהבה:

 

HOWEVER – RLamm sees something deeper – for one could give any example of similar 

words mispronounced – why the EXTREMES of AHAVA/AIVA?  Answer: To teach you 

that EVEN if you HATE God, HE sees it as LOVE!!! 

 

RLamm explains that LOVE and HATE are powerful emotions that show ENGAGEMENT 

(meuravut).  As opposed to APATHY which is true DEATH, the end of all movement. 

 

R. Lamm, Vaera, Have a Heart 

What a powerful and incisive comment! God is willing to accept even ve-ayavta 

instead of ve'ahavta, even hatred and rebellion in place of love and loyalty, bat never 

lo sam libo, never that deadly indifference that chokes the soul and poisons the spirit. 
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Conclusion 

 

And now we can understand Elie Weisel’s statement: 

ההפך אדישות. א לאאינו כיעור  מיופיאדישות. ההפך א לא שנאה ואהבה אינמההפך 

 .אדישותא לאחיים אינו מוות מההפך  .אדישותא לאכפירה  ואמונה אינמ
“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of beauty is not 

ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the 

opposite of life is not death, it's indifference.”  

― Elie Wiesel 

 

His point is simply that  

HATE, UGLINESS, HERESY, DEATH – these are all alive with emotion (regesh), 

with passion (hitlahavut), with intensity (oz/otzma) – just as much as  

LOVE, BEAUTY, FAITH AND LIFE ITSELF 

 

The opposite then, of emotion (regesh), passion (hitlahavut), intensity (oz/otzma) is 

APATHY  

עניין, אי התלהבות-אכפתיות, חוסר-אי  
 
– and that, ultimately, is the worst trait of all, for it turns man into a vegetable.   

 

God doesn’t want a vegetable he wants man, he wants the HEART  

RACHMANA LIBA BA’EE 

God wants the heart – the passion  

 
  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו עמוד ב

 וה' יראה ללבב.הֹקדוש ברוך הוא ליבא בעי, דכתיב 
 
God wants our attention, our passion, our heat BAAVUR: 

ֲעבּור ע בַּ י ֵתדַּ י ֵאין כִּ נִּ מֹּ ל כָּ כָּ ֶרץ בְּ אָּ  הָּ
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EXTRA 

 

 The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be 

indifferent to them: that's the essence of inhumanity.  
o George Bernard Shaw, The Devil's Disciple (1897) 
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