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שוברים שתיקה
לרעייתו  'נא להעיר אותי מחר בחמש בבוקר', הוא כתב 

והתבייש מעצמו. 
הוא  בזמן.  לטיסה  להגיע  חייב  הוא  בושה,  לא  או  בושה 
אשם שבדיוק עכשיו הם מצויים בעיצומו של ריב טיפשי 
במיקום  הונח  הפתק  מילה?  מדברים  שאינם  הוחלט  בו 

בולט כדי שהיא לא תפספס.
את  שטפה  שמש  של  ראשונה  כשקרן 
פניו הוא התעורר באחת. השעה שמונה 
לצאת  הספיקה  כבר  רעייתו  בבוקר. 
שהוא  כמה  ישן.  עדיין  והוא  לעבודה 
כעס. רבים או לא רבים - לא אכפת לה 

שהוא הפסיד את הטיסה?
באותיות  ענק  פתק  המתין  בגדיו  ליד 
צריך  אתה  חמש,  'השעה  לבנה:  קידוש 

להתארגן לטיסה'...
***

סדר המסעות בפרשתנו חולף בקריאת 
מפה  נסעו  אוזן,  בחצי  ונקלט  התורה 
במסעם.  והמשיכו  פה  חנו  לשם,  עברו 
שם  לכל  משמעות  שיש  בוודאי  כן, 
מקום, כפי שמביא רש"י ומצאנו בחז"ל, 

אבל משהו קטן בשבילנו? יש ויש. 
"וייסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה", לכאורה, שני שמות-
יששכר  אברהם  רבי  שהרה"ק  אלא  בדרך.  מקומות 
רעיון  כאן  מביא  לאברהם",  "חסד  בספרו  מרדומסק, 
המשנה  של  תוכחתה  לאור  מאיתנו,  אחד  לכל  נפלא 
חורב  מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  "בכל  ב):  ו,  (אבות 
ומכרזת ואומרת: 'אוי להם לבריות מעלבונה של תורה'".

לאברהם",  ה"חסד  אומר  התורה,  את  קיבלו  ישראל  עם 

אבל אחרי שנסעו מ"מדבר סין" יחד עם התורה שקיבלו 
לקיום מצוותיה.  ללימוד התורה,  שם, דעכה ההתלהבות 
לבבם,  דלתי  על  'לדפוק'  כדי  יצאה  מיוחדת  קול  בת 

לעוררם מחדש.
הדרך,  בעיקול  חיים":  ה"חפץ  סיפר  הבא  המשל  את 
קרוע  בלבוש  האביון  רפאל  עמד  פארות,  רחב  לעץ  תחת 
העיירה,  של  הגביר  צבי,  תיכף  ובלוי. 
שחרית.  לתפילת  בדרכו  במקום  יעבור 
צבי  של  ופסיעותיו  הרגעים  ארכו  לא 
שדה  אל  זינק  רפאל  בנוחות,  נשמעות 
הראייה שלו באבחה, התנצל על שחוסם 
אלו  אי  לגמגם  והחל  דרכו  את  הוא 
מילות התנצלות על שנצרך הוא להטריח 
הלוואה,  צריך  הוא  שיחיה...  הגביר  את 
חמישה  שלו,  במושגים  'גדול'  בסכום 

זהובים שלמים. 
צבי משך בכתפיו: "תבוא בבקשה בשעה 
לך  אלווה  שלי,  למשרד  אחת-עשרה 
הרחבים  צעדיו  לב".  בחפץ  הסכום  את 

נעלמו בעיקול הדרך. 
למחרת בשעות הבוקר המוקדמות חיכה 
רפאל שוב לגביר, כאשר הגיע צבי למקום, התנצל, גמגם 
חמישה  של  הלוואה  למתן  מתחנן  שהוא  תוך  והתלעלע, 
אתמול  "היית  בחשד:  גביניו  את  צמצם  צבי  זהובים. 

במשרדי בשעה אחת-עשרה כפי שביקשתיך?"
מדוע  "אז  למשרד.  הגיע  לא  הוא  לשלילה.  נד  רפאל 
לבכות?!" תהה צבי, "בוא היום למשרד וקח את הכסף". 
הוא המשיך בצעדים בוטחים כשהוא מפטיר מאחורי גבו: 

"באותה השעה!"

הזעקה 
שאינה נשמעת

לבקש הלוואה 
מדי בוקר



צלליתו  את  זיהה  צבי  כאשר  השלישי  היום  בבוקר 
הגמלונית של רפאל בעיקול הדרך, הוא נדרך. גם אתמול 
מופיע  הוא  בבקרים  אבל  במשרד,  האביון  הופיע  לא 
בשעה מוקדמת יחסית וחוסם את הדרך בבקשת הלוואה 
שהוא לא מגיע לקחתה. הוא ממש כעס כאשר רפאל פתח 
את פיו בבכי מעושה. בכמה משפטים הבהיר לו את שהוא 

חושב עליו על שכמותו ונפנף אותו כזבוב 
טרדן. לתמיד.

כך גם אנחנו - הסביר הכהן הגדול מראדין 
לשומעי לקחו: מתחננים לקב"ה בברכות 
קריאת שמע "והאר עינינו בתורתך ודבק 
לאהבה  לבבנו  ויחד  במצוותיך  לבנו 
"השיבנו  י"ח  תפילת  בברכות  וליראה"; 

אבינו לתורתך". 
הוא  מוכן  במתנה  בהלוואה,  לא  בשמחה.  מהנהן  הקב"ה 
לתת. 'רק תבואו למשרד', תפתחו את הגמרא, תקיימו את 
ידבק.  המצוות הנקרות בדרככם בהן ביקשתם שלבבכם 
ייסורים זה בדיוק הזמן לעבוד על  בעת שאתם מקבלים 
אהבת ה', שכן המבחן לאהבה הוא בעיקר כשזה לא נח. 

אלא שאנחנו לא מגיעים למשרד לאסוף את הטוב...
 ***

שאנו  ואחרים  רבים  דברים  ישנם  והמצוות,  התורה  כמו 
נענה  שהקב"ה  כנראה  לכך  גם  הרף,  ללא  מבקשים 
השפע  את  לאסוף  כיצד  בתורה  לנו  מורה  הוא  בשמחה. 
(כגון: עשר בשביל שתתעשר), אך אויה, 
נוזל  והכל  פתוחות  שלנו  האצבעות 
דרכן. בשונה מגביר העיירה שרגז וקצף 
שאנחנו  כועס  לא  הקב"ה  העני,  על 

נעמדים לבקש מדי יום מחדש. 
שאנו  אחרי  סין",  ממדבר  "וייסעו 
התורה  את  מאודנו  בכל  מבקשים 
"ויחנו  נעצרים.  אנו  בסיני,  שניתנה 
שנלמד  המבקשת  הקול  בת  של  בדפיקתה  בדפקה", 
התורה  עם  התקשורת  כזה  במצב  התורה.  את  ונקיים 
נערכת ב'פתקים', הדי בת הקול לא נשמעים בעולם ואנו 
לדבר  שנשוב  הזמן  הגיע  טיסה.  אחרי  טיסה  מפסידים 

איתה, עם התורה. 

"וייסעו ֵמֵאָתם וישב על פי החירות" (לג, ז)

חיים"  ה"אמרי  הגר,  מאיר  חיים  רבי  הרה"ק  שהיה  בעת 
אישיות  שם  נכחה  הבראה,  לצרכי  במרחצאות  מוויז'ניץ, 
ובהערכה רבה כלפי המשכילים  מסוימת שדיברה בהערצה 
והציונים, לנקודות בהן ראה הדובר צורך להאדיר את שמם.

לאחר מכן, שלא בפני הדובר, נענה ה"אמרי חיים" בתגובה 
מקרבן  שקר  טעמא  "מאי  מחדדים:  קד.)  (שבת  שחז"ל 
מיליה, אמת מרחקא מיליה" - מפני מה השקר מצוי וקרוב 

והאמת רחוקה? - "שיקרא שכיח, קושטא לא שכיח". 

ביאר ה"אמרי חיים" את כוונת חז"ל: כיון שעבור שקר אין 
שרוצים  מה  כל  על  לדבר  ניתן  ממילא  מילים,  לברור  צורך 
בירור  טעונה  האמת  זאת,  לעומת  מאוד.  מצוי  הוא  ולכן 
יותר  נדירה  היא  לפיכך  וכיצד,  שאומרים  מה  של  וסינון 

בהימצאותה. 

הפסוק  לשון  את  חיים"  ה"אמרי  הסמיך  האמור  פי  על 
'אתם'  מאתם",  "וייסעו  חז"ל:  של  זה  רעיון  על  מפרשתנו, 
מחפשים  ולא  האמת  מן  נוסעים  כאשר  'אמת',  אותיות 
אותה, מגיעים למצב של 'וישב על פי החירות', האדם נותן 

חירות ודרור לפיו ומדבר דברים אסורים ושקריים...

"וישמע הכנעני מלך ערד" (לג, מ)

הכבוד  ענני  שנסתלקו  השמועה  היא  אהרן  שמיתת  "לימדך 
וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל" (רש"י). 

ולכאורה,  חוקת.  בפרשת  רש"י  כפירוש  עמלק  הוא  הכנעני, 
שכן  ברור.  אינו  מברעז'אן,  להגה"ק  מרדכי"  ב"תכלת  מקשה 
אף אם נסתלק אהרן, עדיין משה קיים ומנהיג את ישראל, הכי 

ממשה לא פחדו.

היה  יעקב,  את  יצחק  בירך  כאשר  כך:  מרדכי"  ב"תכלת  מבאר 
הברכות  את  ולקח  יעקב  הגיע  שבפועל  אלא  עשו,  על  בדעתו 
לעצמו. גם אצל אהרן מצינו כזאת במעשה העגל. מחשבתו של 
עשיית  היה  בפועל  ומעשהו  לשמה"  "עבירה  בגדר  הייתה  אהרן 

העגל. 

חטא  לא  שאהרן  ערד  מלך  הבין  הכבוד,  ענני  נסתלקו  כאשר 
מסתלקים  הכבוד  ענני  היו  לא  כן,  לא  שאם  העגל,  במעשה 

בפטירתו. הרי לנו שהולכים אחר המחשבה ולא אחר המעשה. 

כעת ערך עמלק, צאצאו של עשו, הוא הכנעני מלך ערד, חשבון 
מגיעות  יצחק  הרי שברכות  הולכים אחר המחשבה,  פשוט: אם 
לעמלק על פי דין, שכן במחשבה הייתה דעתו של יצחק על עשו. 
לכן רק אחר מיתת אהרן וסילוק ענני הכבוד בא עמלק להילחם, 

שכן לשיטתו הברכות מגיעות לו בדין ואין לו ממה לפחד.     

הנה נא 
הואלתי לדבר



"ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני" 
(לג, טו)

בספר הקדוש "תולדות יעקב יוסף", 
"בדרך  מכנה  שהוא  ביאור  הביא 
הלצה" בפסוק. הוא מקדים את דברי 
לשון  "מאי  קו.):  (סנהדרין  חז"ל 
שריפו  אומר  יהושע  רבי  רפידים... 
(ירמיהו  שנאמר  תורה  מדברי  עצמן 
בנים  אל  אבות  הפנו  'לא  ג)  מז, 

מרפיון ידיים'".
ה"תולדות" מבאר את הסדר שנקטה 
ויחנו  מרפידים  "וייסעו  התורה 
שלכאורה  למרות  סיני",  במדבר 
שם  ולא  כללי  שם  הוא  סיני'  'מדבר 

פרטי של מקום.
יהודי  כאשר  מרפידים",  "וייסעו 
שהוא  הרי  התורה,  בלימוד  מתרפה 
שהביאה  ופירש"  "שנה  בגדר  נכנס 
"גדולה  (מט:):  בפסחים  הגמרא 
לתלמיד  הארץ  עמי  ששונאין  שנאה 
עובדי  ששונאין  משנאה  יותר  חכם 
שנה  תנא,  ישראל...  את  כוכבים 
ופירש יותר מכולן". דהיינו שהלומד 
בשנאתו  גרוע  הימנה,  ופורש  תורה 

לת"ח יותר מכולם.
סיני",  במדבר  "ויחנו  ממילא 
התלמיד  על  דיבור,  לשון  במדב"ר 
חכם שהוא בחינת סינ"י. הוא פותח 
פיו לדבר סרה בתלמידי חכמים  את 

כפי שהוא 'מבין' ורואה לנכון. 
***

מספרת:  (שם)  בפסחים  הגמרא 
כשהייתי  עקיבא:  רבי  אמר  "תניא, 
לי תלמיד  ייתן  מי  עם הארץ אמרתי 
לו  אמרו  כחמור.  ואנשכנו  חכם 

תלמידיו: רבי, אמור ככלב. אמר להן: 
ואינו  נושך  וזה  עצם  ושובר  נושך  זה 

שובר עצם".
מתקשים  סב:)  (כתובות  תוספות 
רבי  על  הגדרה  בחז"ל  מצינו  שהרי 
בתו  רחל  בו  ראתה  שבשלה  עקיבא, 
של כלבא שבוע את האפשרות לגדול 
שהיה  ומעלי",  צניע  "דהוה  בתורה, 
דבר  הכיצד  טובות.  מדות  ובעל  ענו 

שמעיד  עקיבא  אותו  עם  מסתדר  זה 
תלמידי  לנשוך  מוכן  שהיה  עצמו  על 

חכמים כחמור עד כדי שבירת עצם?
עקיבא  שרבי  תם  רבינו  שם  מבאר 
ושנאתו  מצוות",  "שומר  יהודי  היה 
"משום  נבעה  החכמים  לתלמידי 
שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ 
חכמים  תלמידי  והיו  תורתן  מפני 

שונאים אותם". 
מאחר והגמרא מציינת במפורש "שנה 
טעון  לכאורה  מכולן",  יותר  ופירש 
הדבר ביאור. הרי ה"שנה ופירש" גדל 
טיבם  את  מכיר  הוא  המדרש,  בבית 
ולפנים.  לפני  החכמים  של  וטבעם 
בגלל  אותם  לשנוא  לו  יש  מקום  מה 

שהוא חושב שהם מתנשאים עליו?!
בדבריו  כך  על  עקיף  ביאור  מצינו 
שזה  ה"תולדות"  בעל  של  הקדושים 
בשל  שונא  לא  אכן  ופירש  ששנה 
הוא  התנשאות.  או  שנאה  דמיונות 
מקנא  מקנא.  שהוא  בגלל  שונא 
ספונים  שנותרו  החכמים  בתלמידי 
באהלה של תורה והוא כבר לא נמצא 
שם. אך במקום לעשות תשובה, הוא 

מזלזל בהם ומקטין את ערכם.    
***

על פי האמור ממשיך בעל ה"תולדות" 
ויחנו  סיני  ממדבר  "וייסעו  לבאר: 
של  המטרה  זו  התאווה".  בקברות 
חותר  הוא  לשם  ופירש",  ה"שנה 
לבצע  לעצמו  לאפשר  כדי  מתחילה. 
זאת, הוא נאלץ לשנוא את החכמים 
כדי שקנאתו לא תעבירנו מן העולם. 

במה ששונאים - לא מקנאים.
לאור דבריו הק' נראה להסמיך דברי 
חז"ל (שבת קיט:): "אמר רבי יהודה 
לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו 
(דה"ב  שנאמר  חכמים,  תלמידי  בה 
במלאכי  מלעיבים  'ויהיו  טז)  לו, 

האלוקים ובוזים דבריו'" וכו'.  
הייתה  ירושלים  של  חורבנה  תחילת 
תלמידי  על  "לדבר"  רק  שהחלו  בכך 
חכמים, כיון שכך הגיעו לידי "בוזים 
כדי  וחדלו משמירת המצוות  דבריו" 
התאוות.  קיום  את  לעצמם  לאפשר 
בימים  בפרט  לבו,  אל  ייתן  והחי 
בחורבן  לעסוק  גרמא  שהזמן  אלה 
בכבוד  הזהירות  בחובת  ירושלים, 

תלמידי חכמים וגדולי ישראל.

הוא שונא בגלל שהוא 
מקנא. מקנא בתלמידי 

החכמים שנותרו 
ספונים באהלה של 
תורה והוא כבר לא 

נמצא שם

מלעיבים במלאכי האלוקים
במחשבה שניה

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


