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נכון להיום
פרוטה",  לך  אתן  האתמול,  יום  את  למצוא  תוכל  "אם 
הבטיח דודו של הרשל'ה מאוסטרופולי לאחיינו השובב 
כיצד  דרכים  וחיפש  רעב  תדיר  שהיה  הרשל'ה  והחריף. 
להגדיל את הונו, קפץ על המציאה בשאלה: "ואם אצליח 

למצוא את היום שלפני אתמול (שלשום)?"
"כי אז אתן לך שתי פרוטות", הבטיח הדוד.

רץ הרשל'ה לחדר והביא את לוח השנה: 
האתמול  "יום  לדודו,  הראה  לך",  "הא 

ויום השלשום"...
***

בגמרא מסכת שבת (קיז:) דרשו חכמים 
מהפסוק בפרשתנו, בעניין המן: "ויאמר 
לה',  היום  שבת  כי  היום,  אכלוהו  משה 
שלוש  בשדה".  תמצאוהו  לא  היום 
מכפל  "היום",  המילה  נאמרה  פעמים 
העניין למדו חכמים שביום השבת – בו 
לא ירד המן – יש לאכול שלוש סעודות.
מכיון שהתורה נדרשת בארבעה אופנים 
רמז  כאן  נציג  הרמז,  הוא  מהם  ואחד 
נפלא הנוגע לכל יהודי בעבודת ה' שלו. 
ונקדים לו משל שהביא הגה"ק רבי יוסף 

חיים מבבל, ה"בן איש חי", בספרו "נפלאים מעשיך":
המטעים.  של  ההשקיה  בתעלות  הטמנתי  גדול  "אוצר 
גווע קולו של האב הזקן טרם  תחפרו היטב ותמצאוהו", 

מותו. 
באיזה  בתעלות?  היכן  "אבל  בבהלה:  שאלוהו  הבנים 

אזור?" שאלתם נותרה ללא מענה. האב האהוב נפטר...
של  נרחבים  מטעים  היו  הזקן  שלאב  לדעת  עליכם  זאת 

הגשם  שבבוא  השקיה  תעלות  היו  סביבם  תפוח,  עצי 
הבנים  ארבעת  בין  חולקו  המטעים  לעצים.  מים  הובילו 
אחד  של  בחלקו  האוצר  יימצא  שכאשר  ביניהם  והוחלט 

מהם – הוא יחלוק זאת עם אחיו בצורה הוגנת.
ולהעמיקן.  להרחיבן  התעלות,  את  לחפור  האחים  החלו 
אך הימים ימי תמוז היו, החום העז ִהקשה עליהם והאוצר 
אחד.  אף  של  בחלקו  נמצא  לא  המיוחל 
"ייתכן שדעתו  שניים מן האחים פרשו. 
לפני מותו,  צלולה  הייתה  לא  של אבינו 
כאן  אין  היטב.  שמענוהו  לא  שמא  או 
הם  וכוחנו".  זמננו  על  וחבל  אוצר  שום 
התעלות  אך  בעצים  לטפל  המשיכו 

הוזנחו.
שניים מן האחים לא התייאשו. "שמענו 
את אבינו בצורה מפורשת, ויודעים אנו 
ממשיכים  אנו  לטובתנו.  היה  שרצונו 
התרו  לכם",  דעו  אולם  בחפירה. 
נמצא  וכאשר  "אם  העצלים,  באחיהם 
לכם  ניתן  אנו   – בחלקנו  האוצר  את 
פחות מאיתנו. שכן ייתכן שהאוצר שוכן 
בתעלות שבחלקכם ואתם מונעים אותו 

מאיתנו"...
כלה הקיץ ובא הסתיו, ורוחות סערה מלוות בגשמי ברכה 
שתעלותיהם  לדעת  נוכחו  החורף  של  באמצעיתו  הגיעו. 
לרוחב  היטב  החפורות  נואשו,  שלא  האחים  שני  של 
ולעומק, הביאו כמות עצומה של מים והרוו את השדות. 
יבולם היה משובח בכמות ובאיכות והם ידעו שיעשו רווח 

הגון ממכירתו. 
שני האחים שלא היו מוכנים לשמוע בקול אביהם הבינו 

אוצר בתעלות 
ההשקיה

היכן נמצא 
יום האתמול?



הפסידו  בסכלותם  ושהם  דיבר,  עליו  ה"אוצר"  היכן  כבר 
השנה  אבל  זאת,  ליישם  יוכלו  הבאה  בשנה  השנה.  אותו 

כבר מאוחר...
"דברי  בספר  בתחילה.  שהבאנו  לפסוק  נשוב  וכעת 
ישראל" הביא רמז נפלא על הפסוק: כאשר אדם מפסיד 

הוא  יכול  עדיין  מסוים,  בעסק  ממון 
או  בגורל,  לזכות  אחר,  בעסק  להרוויח 
לקבל ירושה. אבל אדם שהפסיד יום של 
לימוד תורה ומעשים טובים על ידי איבוד 
היום  לו אפשרות להשלים את  הזמן, אין 

הזה.
את  אבל  ללמוד.  שוב  יוכל  אמנם  מחר 
היום הזה הוא איבד. ועל כך רומז הפסוק: 

"אכלוהו היום, כי שבת היום לה'", הקדישו חלק מהיום 
שיהיה כמו שבת לצורך המצוות והתורה שנתן ה'. 

"ה'יום' – לא תמצאוהו בשדה", יום שאבד והלך לטמיון 
לשדה  שתצאו  ידי  על  להשיב  ניתן  לא  הזמן,  בבילוי 

ותחפשוהו.

 ***
האחים שחפרו את התעלות בשדה מצאו את ה"אוצר" רק 
לאחר זמן בבוא הגשם, ואז נוכחו לדעת האחים האחרים 
בעניין  גם  אביהם.  לעצת  שמעו  שלא  בכך  הפסידו  שהם 
התורה והמצוות לא תמיד ניתן להיווכח בכך ביום אחד. 
לא  היום  בכך,  'מה  חושבים:  אנו  ולכן 
מחר  אבל  מצוות,  קיימתי  ולא  למדתי 

אשלים'. 
ניתן  לא  המחר  את  ההבדל:  נמצא  כאן 
המטלות  את  יש  למחר  כי  להשלים, 
יימצא  לא  שאבד  היום  שלו.  הרוחניות 
שוב חוץ מאשר בלוח השנה... שם כבר 

אין אפשרות למלא אותו בתוכן. 
"כי  הפסוק  בשבט  ט"ו  לגבי  מובא  הקדושים  בספרים 
האדם עץ השדה". נראה לבאר ברמז על פי האמור: האדם 
על  להשקייתו  בהכנה  שמשקיעים  ככל  השדה,  כעץ  הוא 
ידי מצוות ומעשים טובים, כך גורמים ליבול שיעלה ממנו 

להיות משובח יותר.

"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" (יד, כב)

"היה ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים 
זה עם זה, זה אומר אני יורד תחילה לים וזה אומר אני יורד 
אמר  תחילה...  לים  וירד  בנימין  של  שבטו  קפץ  לים.  תחילה 
לו רבי יהודה לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד 
תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון 

בן עמינדב וירד לים תחילה" (סוטה לו: לז.). 

מלכו",  "ישועות  בעל  מקוטנא,  טרונק  יהושע  רבי  הגאון 
נראה  פניו  על  זו:  בגמרא  לשוני-מחשבתי  דיוק  על  מצביע 
זה  מי  רק  לא  יהודה,  לרבי  מאיר  רבי  בין  מחלוקת  שישנה 
יהודה  ושרי  ירד  בנימין  של  שבטו  האם   – לים  תחילה  שירד 
ירד  עמינדב  בן  נחשון  או  בגמרא),  (עיי"ש  באבנים  רגמום 

לים. אלא זאת ועוד, שאף דברי השבטים שנויים במחלוקת.

השבטים  מלכו",  ה"ישועות  מדייק  דבר,  של  לאמיתו  אולם 
עם  יהודה  רבי  מסכים  כך  ועל  לים  תחילה  לרדת  רצו  כולם 
רבי מאיר. אולם כל זה היה רק בשעת הוויכוח גרידא. כאשר 
הגיעה השעה לרדת לים הלכה למעשה, טוען רבי יהודה: "לא 
כל  טען  ביצוע,  לידי  הדברים  הגיעו  כאשר  מעשה"...  היה  כך 

אחד "אין אני יורד תחילה"...

"וישב הים לפנות בוקר לאיתנו" (יד, כז)

חיים  רבי  הגאון  קרלנשטיין:  ראובן  רבי  מהמגיד  שמעתי 
מוואלוז'ין נטל עימו בפעם הראשונה את בנו, יצחק, שלימים 
מילא את מקום אביו, אל רבו הגאון רבי אליהו מווילנא. האב 

הפליג וסיפר לבנו על שבחיו של רבו והזהירו שיתנהג כיאות. 

בעמדם אצל הגאון, שאל הגר"א: "חז"ל דרשו על הכתוב "וישב 
'לתנאו'.  אלא  לאיתנו,  תקרי  אל   – לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 
לפני  הים  שייקרע  בראשית  מעשה  עם  הקב"ה  התנה  שתנאי 
בראשית  במעשה  שכזה  דבר  מרומז  היכן  להבין  ויש  ישראל". 

שהותנה עם הים תנאי מפורש שייקרע.

ביקש הילד יצחק רשות לנסות את כוחו להשיב, והגאון אישר 
ייקוו המים  בניע ראש. "בבריאת העולם נאמר ביום השלישי, 
שאין  ומכיון  היבשה.  ותיראה  אחד  מקום  אל  השמים  מתחת 
בתורה כפל לשון, מאחר שנכתב 'ייקוו המים אל מקום אחד', 

למה לי להוסיף 'ותיראה היבשה'? הדברים ברורים מאליהם.

הקב"ה  שהתנה  התנאי  נרמז  "שכאן  יצחק,  דייק  כרחך",  "על 
עם הים, שיבוא יום ובני ישראל יצאו ממצרים, ואז ייקרע הים 

לפניהם עד שתיראה קרקעיתו של ים – 'ותיראה היבשה'".

נענה הגאון ובירכו: מובטחני בו שיהיה דרשן גדול בישראל.

כיום אתמול 
כי יעבור



"ָׁשם ָׂשם לו חק ומשפט ושם ניסהו" 
(טו, כה)

ביאורו  את  בהרחבה  בעבר  הבאנו 
שמואלביץ:  חיים  רבי  של  רמז  בדרך 
ישראל  בני  תורה,  אלא  מים  אין 
מתלוננים שלימוד התורה קשה והם 
רבינו  משה  ללמוד.  מסוגלים  אינם 
צועק אל ה' שמראה לו "עץ", מלשון 
אל  "וישלך  זו?  עצה  ומהי  'עצה'. 
המים  לתוך  עצמכם  תשליכו  המים", 
למרות הקושי, או אז תראו "וימתקו 
יותר,  קל  נהיה  הכל  פתאום  המים". 
התחלות  שכל  "לפי  יותר.  מתוק 

קשות".
במדור  בעבר  זאת  הבאנו  כאמור, 
רצוננו להעמיק להמשכו  וכעת  אחר, 
של הפסוק: "שם שם לו חוק ומשפט 
שסיפר  מעשה  פי  על  ניסהו".  ושם 
מראפשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק 
מנדל  מרדכי  ישי  לרה"ג  (תשו"ח 

שהמציא לי את פרטי המעשה).
***

הרה"ק  כשהגה  הלילות  באחד 
הגיע  רם,  בקול  בתורה  מראפשיץ 
יצר  לבקרו,  צפוי  בלתי  אורח 
בקול  לומד  אתה  "נפתלי,  הרע. 
עלולים  השכנים  ובהתלהבות, 
לשמוע. ומה יאמרו הבריות? רבה של 
משים  הוא,  עצום  מתמיד  ראפשיץ 
שינה  ומנדד  כימים  לילות  בשקידה 
עליה?  תהא  מה  וגאווה  מעפעפיו. 
תשמענה  לבל  בשקט  ללמוד  עליך 

הבריות".
ורבי  אלו,  היו  טעם  של  דברים 
מספר  לאחר  בשקט.  למד  נפתלי 
דקות שב היצר אל רבי נפתלי שנהג 
סובב  הילוכו  ובעת  בעמידה  ללמוד 
יגיע  פסיעותיך  "קול  ואנה.  אנה 

שרבה  ידברו  והללו  הבריות,  לאזני 
כל  משך  בביתו  לומד  ראפשיץ  של 
השולחן".  אצל  לשבת  עליך  הלילה. 

ורבי נפתלי סבר וקיבל. 
חזקה  טענה  הייתה  הבאה  הפעם 
יותר: "יושב תלמיד חכם ליד הגמרא 
והנר דולק. הן כל מי  באמצע הלילה 
הינו  מה  מיד  יבין  ברחוב  שיעבור 
עושה שם. יש לכבות את הנר וללמוד 

בעל פה". הנר כובה. 
"הבריות  הספיק:  לא  זה  ליצר  אך 
אדם  על  שמע  מי  פתיות...  אינן 
שולחנו  על  הלילה  באמצע  שיושב 
הוא  מהרהר  ודאי  דבר?  עושה  ואינו 
לשכב  עליך  בתשובה.  או  בלימוד 

במיטתך".
סיים רבי נפתלי את סיפורו: "שמעתי 
להגות  בכדי  למיטה  ונכנסתי  בקולו 
בוודאי  כאן  השמיכה.  תחת  בתורה 
והוא  מחשבות  יחשוב  לא  אחד  אף 
לי  נודע  בבוקר  במנוחה.  יעזבני 

שנרדמתי וערבה שנתי עלי"...
יאמרו  והחלטתי:  חשבון  עשיתי 
מה  יחשבו  שיאמרו,  מה  הבריות 

להגות  שאמשיך  ובלבד  שיחשבו, 
בתורה בכל מצב.

***
בספרי חסידות (שפת אמת ע"ז כג:) 
הגאון  בשם  שמקובל  ביאור  הביאו 
הגמרא  לדברי  אייגר,  עקיבא  רבי 
(פסחים נ:) "אמר רב יהודה אמר רב, 
ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם 
פי שלא לשמה, שמתוך שלא  על  אף 

לשמה בא לשמה". 
מסית  עתים  הגרעק"א:  ביאר  וכך 
ללמוד  שרצונו  האדם  את  הרע  היצר 
והדבר  וכו',  ממון  לשם  כבוד,  לשם 
אולם  ללמוד.  לו  ואסור  טוב  אינו 
אדרבה  אחרת:  מלמדים  הק'  חז"ל 
"לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות 
שכאשר  משום  לשמה",  שלא  אע"פ 
יכפה האדם עצמו וישב ללמוד תורה, 
קנאת  לומד.  כשהוא  חברו  יראהו 
יחליט  והחבר  חכמה,  תרבה  סופרים 
שאף הוא רוצה ללמוד כמו הראשון. 
ואף על פי שלימודו של הראשון היה 
"שלא לשמה", אולם השני שנתעורר 

מחמתו ללמוד כבר "בא לשמה".
מנסה  הרע  שהיצר  אפשר  רמז  בדרך 
מלימוד  בר-ישראל  לבטל  כוחו  את 
ומשפט".  "חוק  של  בטענות  התורה 
הוא  ש"חוק"  לו  מוכיח  הוא  פעם 
להרפות.  לו  וכדאי  "מר"  שהלימוד 
של  בטענות  מגיע  הוא  ולעתים 
בשבחך  ידברו  הבריות  "משפט": 
גאוה.  לידי  ותבוא  הלימוד  מחמת 
ניסהו",  "ושם  דבר  של  ולאמיתו 
ושכרו  ינהג.  היאך  לאדם  ניסיון  זהו 
בצידו – שמתוך "שלא לשמה" שלך, 

יבוא חברך ללמוד "לשמה". 

מה יאמרו הבריות? 
רבה של ראפשיץ 
מתמיד עצום הוא, 

משים בשקידה לילות 
כימים ומנדד שינה 

מעפעפיו. וגאווה מה 
תהא עליה? 

עליך ללמוד בשקט 

גאוה דקדושה
במחשבה שניה

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


