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חלוקה ביחס נתון
ראש  שאל  תשתחרר?"  אם  לעשות  מתכוון  אתה  "מה 
המחלקה לבריאות הנפש, את המאושפז ששפיותו נבחנה 

מחדש.
לשעבר.  המומחה  השיב  גרעינית",  בפיזיקה  "עסקתי 
"הלחץ גרם לי להתמוטטות עצבים. אז או שאחזור לתחום, 

או שאעסוק בתיאוריה, או שאלמד את 
החומר, או שאכתוב מאמרים מדעיים".
בהערכה  בראשו  מהנהן  המחלקה  ראש 

וחותם על צו השחרור.
הפציינט קם ומוסיף ברצינות: "ואם כל 
להישאר  אוכל  תמיד  יצליחו,  לא  אלה 

קומקום"...
 ***

קודם המעמד הגדול בהיסטוריה, מעמד 
ישראל,  לעם  הקב"ה  הודיע  תורה,  מתן 
אותם  להפוך  שרצונו  משה,  באמצעות 
כמובן,  זאת  העמים.  מכל  המיוחד  לעם 
קיום מצוות התורה שתינתן  באמצעות 
כל  ויאמרו  יחדיו  העם  כל  "ויענו  להם. 

אשר דיבר ה' נעשה". 
בספר "אמרי שפר", לרה"ק רבי ירחמיאל מאוסטרובצא, 
"מתרגם" את הפסוק לשפה מדוברת: כל העם ענו באותה 

השנייה (יחדיו): "כל אשר דיבר ה' נעשה". 
דחוף  היה  מה  להבין:  יש  שפר",  ה"אמרי  שואל  משכך, 
שכולם יענו באותו הרגע? אם זה לא היה הרמוני ואחיד, 
כל  של  התגובה  זמן  בין  מפרידים  שניות  שברירי  היו  לו 

אחד ואחד, התשובה הייתה מרשימה פחות?!
חבושי  טבחים  בפועל.  המלך,  כיד  הייתה  הסעודה 

ארוכות  שעות  במטבח  עמדו  ואופים,  ַרָקִחים  מצנפות, 
והכינו מטעמי מלכים. המלך הורה שלא יחסכו במאומה, 
מקום  בקרבת  נוסף  במטבח  באיכות.  ולא  בכמות  לא 
התרחשה פעילות זהה לחלוטין למטבח הראשון, בהבדל 

קטן: האוכל היה כשר למהדרין. 
ניסוי  בעצם  שהייתה  כולה,  התכונה 
בניצוחו של  נערכה  חברתי-מדעי סמוי, 
של  וינה  מרבני  וורטהיימר  שמשון  רבי 
נקעה  נפשו  שנה.  מאות  כ-300  לפני 
ללא  שניסו  המלך  כמרי  עם  מוויכוחים 
הנפש  לתכונות  בנוגע  להביסו  הצלחה 
להוכיח  החליט  הוא  הנבחר,  העם  של 

למלך - הצדק עם מי.
סעודות  שתי  נערכו  בקשתו  פי  על 
ליהודים.  והאחרת  לגויים  האחת  ענק: 
על  בחינם,  הוגשו  המפוארות  הסעודות 
תוך  התמלא  שכצפוי,  מראש,  רישום  פי 
האולמות  דלתות  על  ספורות.  דקות 
הופיעו  בתוכם  אפשרי  מקום  ובכל 
איסור  חל  עיניים:  מאירות  ענק  כרזות 

מוחלט לאכול ללא כלי אכילה!
הרב וורטהיימר עלה יחד עם המלך לקומה השנייה משם 
צפו במאות המסובים הגויים היושבים ליד השולחן. בין 
למי  יהיה  אבוי  ְמכּוָדִנים,  חיילים  הסתובבו  השולחנות 
מלבד  אחרת  דרך  בכל  או  אצבעותיו  עם  לאכול  שיהין 

סכין ומזלג. 
וטוב ששאלתם: הסכין והמזלג היו ממש יצירות אמנות. 

מטר וחצי כל אחד...
התגרה  פרצה  הסעודה  מתחילת  דקותיים  לאחר 

יחדיו - למה 
זה חשוב?

אין לאכול 
ללא מזלג וסכין



במזון  לנעוץ  המזלג  את  הניף  הסועדים  אחד  הראשונה: 
את  הרים  הלה  חברו,  של  בראשו  המזלג  ידית  עם  ופגע 
החיילים  החלו  מהרה  ועד   - ארכו  וחצי  מטר   - הסכין 
מפרידים בין הניצים שיצאו מאוכזבים ורעבים. איש לא 

הצליח לאכול מאומה. 
לאולם  שמשון  רבי  עם  המלך  עבר  כעת 
הקומה  מחלון  ליהודים,  שהוקצה 
את  בהשתוממות  המלך  ראה  השנייה 
גאונית:  בפשטות  מתנהגים  היהודים 
את  שלפניו  וסכין  במזל  האכיל  אחד  כל 
אחד  כל  האכיל  בתורנות  מולו.  היושב 
סיימו  ספורים  רגעים  בתוך  שכנגדו.  את 
ושירות  תורה  בדברי  ופתחו  לאכול 

ותשבחות למי שהבדיל בין ישראל לעמים...
שיכול  אחד  יהודי  אף  ואין  רבות  מצוות  ישנן  בתורה 
מקיים  לא  אתה  כהן  אתה  אם  בעצמו.  כולן  את  לקיים 
פדיון הבן, ואם אתה מצווה בפדיון הבן אתה לא כהן; יש 
מצוות המיוחדות לנשים בלבד וציוויים מיוחדים כייבום 
וחליצה ועוד ועוד מצוות שאין האדם מקיימן לפי בחירה, 

אלא רק אם זימנו לידו מן השמים. 

חז"ל באומרם (שבועות לט.) "כל ישראל ערבים זה בזה", 
חלקים  להשלים  מוטל  אחד  כל  על  לכך:  גם  מתכוונים 
מסוימים בקיום המצוות, עבורו ועבור הכלל כולו. ומכלל 
המצוות  את  מקיים  לא  יהודי  אם  לאו:  שומע  אתה  הן 
שהוא מצווה בהן, הרי שבכך הוא מזיק את חברו ומחסיר 

ממנו את חלקי התורה השייכים לו.
 ***

כל  האכיל  בה  היהודית,  הסעודה  ברוח 
שפר"  ה"אמרי  מבאר  השני,  את  אחד 
את הפסוק: כאשר כל העם ענו "יחדיו" 
האמיתית:  למשמעות  סמל  היה  זה 
כל  בשותפות,  התורה  את  נקיים  כולנו 
אחד בחלקים שרק הוא יכול לבצע. רק 
כאשר כולם יקיימו את התורה ב"יחד", יוכלו לקיים "כל" 

אשר דיבר ה' נעשה.
הן בלימוד התורה והן בקיום המצוות, לכל אחד יש חלק 
ב"תיאוריה",  ב"פיזיקה",  לעסוק  יכול  אתה  לו.  המיוחד 
בלימוד תלמידים ובכתיבת חידושים. אבל לא, אתה לא 

יכול להישאר קומקום...

"ואתה תחזה מכל העם... אנשי אמת שונאי בצע" (יח, כא)

דיינים.  מינוי  בדבר  הערים  באחת  פרצה  גדולה  מריבה 
שלו  שהמועמד  טען  אחד  וכל  בעיר  התגודדו  מחנות  שני 
הוא הוא הראוי לכהן פאר על מקום הדיין שנתפנה. לאחר 
שלא הצליחו להגיע אל עמק השווה, החליטו לבחור באדם 
ויפשר  טענותיהם  את  שישמע  הצדדים  שני  על  מוסכם 

ביניהם.

יכריע  אשר  שהוא  מלובלין  בנימין  רבי  אל  לפנות  הסכימו 
ושטחו  ללובלין  הצדדים  שני  של  כוחם  באי  נסעו  בנידון. 
לפני הרב את דבריהם. שמע רבי בנימין והחליט להתחמק: 

"מדוע בחרתם דווקא בי, הרי אינני תלמיד חכם כלל?"...

השליחים  הגיבו  כבודו",  במעלת  בחרנו  כך  משום  "דווקא 
בהתפעלות. "רצוננו באיש אמת שיכריע בדבר".

שמע רבי בנימין ובת שחוק עלתה על שפתיו באמרו: "יתרו 
מציע למשה למנות אנשי אמת ושונאי בצע, אלא שלכאורה 
יש להבין: מי שהוא איש אמת, על כרחך שהוא שונא בצע 

שהינו דבר האסור על פי דין ואמת. 

עליך  למשה:  יתרו  שהציע  מה  שזה  לדעת,  עליכם  "אלא 
לחפש אנשי אמת כאלו, שלא יסכימו לקבל דברי בצע ושבח 

על אישיותם הנעלית"...

"כי לבעבור נסות אתכם" (כ, יז) 

"אמר רב המנונא מאי קרא, תורה ציוה לנו משה מורשה, תורה 
מפי   - לך  יהיה  ולא  אנכי  הוי.  סרי  וחד  מאה  שית  בגימטריא 

הגבורה שמענום" (מכות כד.:).

דהיינו שאת שתי הדברות הראשונות "אנכי ה' אלוקיך" ו"לא 
ישראל מפי הקב"ה,  פני", שמעו  על  לך אלוהים אחרים  יהיה 
אולם את שאר המצוות, שהן שש מאות ואחת עשרה ('תורה' 
בגימטריה 611) מתוך שש מאות ושלוש עשרה - שמעו ישראל 

מפי משה רבינו.  

ממשה  וביקשו  הראשונות  הדברות  משתי  נחרדו  ישראל  בני 
רבינו שידבר עמם בעצמו "ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות". 
על כך משיב להם משה רבינו: "אל תיראו", אין לכם מה לפחד 

ממיתה, "כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים".

בספר הקדוש "קדושת לוי" (פרשתנו ד"ה כי לבעבור), מצינו 
ביאור נפלא לדבריו של משה רבינו, וזו לשון קדשו: "כי לבעבור 
נסות אתכם בא האלוקים. פירוש, כי זה שאמר הקב"ה בעצמו 
עד  ישראל,  איש  כל  בלב  ונחקק  נרשם  לך',  יהיה  ו'לא  'אנכי' 
שאפילו הקל שבקלים מוסר נפשו על קידוש שמו יתברך, וזה 

'לבעבור נסות' - שתעמדו בניסיון"...

חלקנו 
בתורתך



בה  ילכו  הדרך  את  להם  "והודעת 
ואת המעשה אשר יעשון" (יח, כ)

בדבריו של יתרו למשה חותנו, בדבר 
נאמרו  ישראל,  לכלל  הדיינים  מינוי 
הכללית  בהנהגה  נחוצים  דברים 
הרב  מתפקידי  אחד  ישראל.  עם  של 
היאך  הדרך  הוראת  הוא  לתלמיד, 
ללמוד ולא פחות חשוב מכך: עם מי 

ללמוד. 
ישראל"  ושמע  "הסכת  הפסוק:  על 
"עשו  סג:):  (ברכות  חז"ל  דרשו 
לפי  בתורה  ועסקו  ִּכיתֹות  ִּכיתֹות 

שאין התורה נקנית אלא בחבורה". 
 ***

סיפר כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע מבעלזא: 
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק 
כ"ק  של  זקינו  (שהיה  זי"ע  מאפטא 
לילה  באישון  ישב  מהרי"ד)  מרן 
ואפלה בחדרו ועסק בעבודת הקודש, 
נפש מדוקדק  כדי שערך חשבון  תוך 
עם עצמו, נאנח מרות. בשפלות נפשו 
הטהורה הגיע למסקנה שעליו לשוב 
נאנח  עצמו  זה  שעל  אלא  בתשובה, 
לעשות  מבטיח  הוא  תמיד  שוב: 

תשובה ואינו מקיים...
הוא החליט שעכשיו, ברגע זה ממש, 
הוא עושה תשובה על "חטאיו", ויהי 

מה. 
התשובה,  בעשיית  הראשון  השלב 
חובת  (זוהי  במקווה  טבילה  הינו 
לפני  הכיפורים  יום  בערב  הטבילה 
שיש  משום  הווידוי,  ואמירת  מנחה 
לבש  תשובה).  לפני  לטבול  חובה 
ה"אוהב ישראל" את מעילו, נטל גרזן 
המים  שעל  הקרח  את  לשבור  בידו 
המשתוללת  לסערה  לצאת  ופנה 

בחוץ כדי לטבול טרם התשובה. 
צץ  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 
מאפטא,  הרה"ק  של  במוחו  הרהור 
להיזהר  בתורה  מפורשת  עשה  מצות 
אמר  מי  הגוף,  בריאות  על  ולשמור 
דאורייתא  עשה  על  לעבור  שמותר 
בשל טבילה במקווה לפני התשובה?!

של  בזכרונו  ועלו  צצו  אחד  ברגע 
של  רבות  עשרות  ישראל"  ה"אוהב 
כולה  התורה  מכל  מקומות  מראי 
בריאותו  את  לסכן  עליו  האוסרים 

בשל טבילה זו. 
אך במשנהו חלף במוחו הרהור נוסף: 
כך  כל  זוכר  אינני  כלל  בדרך  מדוע 
טוב ובהיקף גדול כל כך את לימודי, 
אני  לטבול,  בדרך  כשאני  כעת  ורק 

נעשה למדן כה גדול?...

לטבול,  והלך  מאפטא  הרה"ק  הזדרז 
ומחפש  כנגדו  מרקד  שהיצר  בהבינו 
בתשובה  לשוב  ממנו  למנוע  כיצד 

שלמה. 
הרה"ק  פנה  לביתו,  חזר  כאשר 
מאפטא ליצר הרע ושאל: "מבין אני 
הטבילה  את  ממני  למנוע  שחפצת 
במקווה, זוהי עבודתך וזהו תפקידך. 
להבין:  מצליח  אינני  זאת  אולם 
בש"ס  רבות  כה  ידיעות  לך  מהיכן 
ובפוסקים. ובכלל, מתי אתה מספיק 

ללמוד כל כך הרבה?!"...
"וכי  בתמיהה:  הרע  היצר  לו  השיב 
יחד  לומד  שאינו  למדן  פעם  ראית 

איתי?!"...
 ***

של  מדברותיו  נא,  אציגה  אחת  עוד 
הגר  יהושע  משה  רבי  אדמו"ר  כ"ק 
מוויז'ניץ:  משה"  ה"ישועות  זצ"ל, 
כז,  שרמז בקדשו על הפסוק (שמות 
כתית  זך  זית  שמן  אליך  "וייקחו  כ) 
מלשון  הינו  ש"כתית"  למאור", 
לעיל.  שהבאנו  כיתות"  "כיתות 
זוכה  הרי  בחבורה,  בתורה  והעוסק 
הוא להינצל מכך שהיצר הרע יצטרף 
אליו לחברותא, ועל ידי כך נעשית לו 

התורה "למאור".
בלשון  לרמוז  נראה  האמור  פי  ועל 
לחותנו:  יתרו  שאמר  הפסוק 
התורה,  ללומדי  להם",  "והודעת 
שיעסקו  בה",  ילכו  הדרך  "את 
זה  ידי  על  חברים.  בדיבוק  בתורה 
יזכו להינצל מחברותא עם היצר הרע, 
וממילא בעת ניסיון לא יתפתו וידעו 

"את המעשה אשר יעשון".

"אולם זאת אינני 
מצליח להבין: מהיכן 
לך ידיעות כה רבות 
בש"ס ובפוסקים. 
ובכלל, מתי אתה 

מספיק ללמוד 
כל כך הרבה?!"

הסכת ושמע ישראל
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


