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לישון על זה לילה
שלושתם  המתרחקת.  ברכבת  עיניים  בכליון  הביטו  הם 
חיכו לצאת הרכבת וישבו במסעדה סמוכה "להרטיב את 
המועד.  את  שאיחרו  גילו  אך  תגיע",  שהרכבת  עד  הגרון 

בעוד 3 שעות תצא רכבת נוספת.
להיתלות  בִׁשכרּותם  הספיקו  שניים  הבא  המועד  בהגיע 
הפסיד  השלישי  נסיעה.  כדי  תוך  ולהיכנס  הקרונות  על 

עיניו  למראה  "מסכנים".  והפטיר  שוב 
המתעגלות של הכרטיסן ברציף, הבהיר: 

"הם באו רק ללוות אותי"...
 ***

בני  הוזקקו  התורה  לקבלת  כהכנה 
משך  והיטהרות  לפרישות  ישראל 
למשה  הקב"ה  אמר  וכך  ימים.  שלושה 
היום  וקידשתם  העם  אל  "לך  רבינו: 
השלישי".  ליום  נכונים  והיו  ומחר... 
מפשט הכתובים מדובר על אותו יום בו 
אמצעי  יום  ובנוסף  ה',  עם  מדבר  משה 
וביום השלישי יקבלו את ישראל  שלם, 

את התורה.
בגמרא (שבת פז.) למד רבי יוסי מלשון 
אחד  יום  הוסיף  רבינו  שמשה  הפסוק 

מדעתו. פירוש הדבר, שאת היום בו ירד משה מהר סיני 
– הוא לא הביא בחשבון. מניין  ישראל  כדי להפריש את 

שלושת הימים התחיל מן השקיעה הקרובה. 
אחד  יום  הוסיף  שמשה  לדורות  מכך  ללמוד  ניתן  מה 

"מדעתו"? 
"בבל"),  של  במונחים  ('מושל'  ַלַּכִליף  לו  היו  בנים  שני 
המלכה  שאספה  מאומץ  והשני  הביולוגי  ילדו  האחד 
הכליף  רחש  יתירה  חיבה  כבנה.  וגידלתו  רחמים  מתוך 

יועצו  פנה  הימים  באחד  לכל.  ניכר  והדבר  הביולוגי  לבן 
שעל  דבר  לומר  נאמן  כאוהב  רשות  וביקש  הכליף  של 
לבו. הכליף הנהן לאישור. היועץ העלה בעדינות רבה את 

סוגיית ההפליה הבולטת בין הבנים. 
מראה  שאני  הינך  "הסבור  לבבי:  בצחוק  פרץ  הכליף 
מאומץ?  רק  והשני  האמיתי  בני  היותו  עקב  לבני  חיבה 
ברדידות  תלקה  אתה  שאף  חשבתי  לא 
מחשבה שכזו. הסכת ושמע את הסיבה 

האמיתית. 
גדול,  ופיקח  חכם  הינו  האמיתי  "בני 
בכל  קדימה.  ושניים  צעד  חושב  תמיד 
גיחך  שכל",  לרשת  ממי  לו  היה  זאת, 
"אולם  מוסתרת.  בלתי  בהנאה  הכליף 
המאומץ, רפה-שכל ועצלן. מבצע כגולם 

את המוטל עליו ותו לא".
הכליף  נענה  היועץ  של  פניו  למראה 
אמת  שדובר  לך  ואוכיח  "הנני  לאתגר: 

הנני. עמוד בצד וראה".
קרא המלך לבן המאומץ והראה לו פנים 
חוטים.  לסליל  אני  "זקוק  שוחקות: 
עבורי?"  ולרכוש  השוקה  לרוץ  התוכל 
מתנשף:  חזר  שעה  חצי  לאחר  ורץ.  בראשו  הנהן  הבן 
"המוכר שאל לאיזה סוג חוטים זקוק אבי, צמר, משי או 

פשתן?" המושל השיב מה שהשיב.
לאחר זמן ארוך שב הבן ושאל באיזה צבע החוטים. לאחר 
מכן שב בשלישית וברביעית ובחמישית לשאול האם יהיו 
עבים או דקים, מאיכות גרועה או משובחת, באיזה אורך 
זקוק  אינני  "כבר  המושל.  הפטיר  "הנח",  המחיר...  ומה 

לחוטים". 

הסיבה שהוסיף 
משה יום אחד

סוג החוטים 
שַהַּכִליף ביקש



סליל  בקשתו:  על  וחזר  האמיתי  לבנו  המושל  קרא  כעת 
"אולם  בקידה.  הבן  השיב  אבי",  "הנני  השוק.  מן  חוטים 
יאמר לי: איזה סוג חוטים? עבים או דקים? באיזה צבע? 
איזו איכות ומהו האורך המדויק? לגבי המחיר, מניח אני 

שאבי ייתן בידי סכום מספיק לסחורה שהוא זקוק"...
קרץ הכליף קריצה רבת משמעות ליועצו, 
במתנה  הכסף  סכום  את  לבנו  והעניק 

כשהוא משחררו לעיסוקיו.
על פי מעשה זה שהיה, או שמא לא, ניגש 
אש",  ה"אמרי  בדברי  שמצאנו  לפנינה 
לרבי שאול ידידיה ממודז'יץ: משה הוסיף 
תחילת  לפני  שעות  מספר  ישראל  לעם 

שלושת ימי ההגבלה. 
"מרווח  להם  הוסיף  שהוא  ישראל  לעם  מודיע  משה 
עצמו.  הפרישה  זמן  שיתחיל  טרם  להתארגנות  נשימה" 
יקבל  יהודי  שכל  בכדי  אחד"?  יום  משה  "הוסיף  ומדוע 
את התורה "מדעתו" - ביישוב הדעת ובהתבוננות ראויה.

***

ומתפללין".  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  "חסידים 
אדם המתרגל להמתין ולחשוב ביישוב הדעת טרם שהוא 
הוא  יותר.  איכותיים  שמעשיו  הרי  כלשהו,  מעשה  מבצע 
מיד נותן דעתו על כל הצדדים וכבנו של הכליף - "מרוויח 

את הכסף בלי לקנות את החוטים". 
הוא נכשל פחות ומפיק לקח עמוק יותר. 
בשעה  ברכבת  בבהלה  נאחז  לא  הוא 

שהוא רק מגיע ללוות נוסע אחר... 
את  יקבלו  ישראל  שעם  רצה  משה 
התורה ביישוב הדעת ויתבוננו בעבודת 

ה' שהולכת להינתן להם. 
מפליא:  ענין  על  נצביע  אפשר  בדרך 
להגיע  להם  שגרמה  היא  זו  הכנה  אולי 
למעלה נשגבה: "נעשה ונשמע". הם כבר היו נכונים בגין 
יצווה  שלא  הבנה  מתוך  התורה  את  לקיים  זו  התבוננות 

אותם הבורא דבר שאינם יכולים לבצע.     

"כי יהיה להם דבר... ושפטתי בין איש ובין רעהו" (יח, טז)

רח"ל.  השבת  ביום  חנותו  את  יהודי  סוחר  פתח  בפרנקפורט 
ביקש רב העיר, רבי אברהם אביש, להוכיחו על מעשהו ולתקן 
את המעוות, אך לא ידע כיצד: הסוחר הלז הדיר רגליו מבית 
יסרב  שמא  אליו  להזמינו  הרב  רצה  לא  לחלוטין;  הכנסת 
משום  כדאי  לא  אליו  ללכת  אף  כאן,  יש  התורה  כבוד  ובזיון 

שהלה היה גבר אלם ובביתו בוודאי שלא יציית לרב.

סוחר,  מאותו  סחורה  שרכש  ממקורביו  לאחד  הרב  הורה 
שירכוש אצלו סחורה בסך גדול בהקפה, בהגיע התשלום לא 
אצל  תורה  לדין  אותו  שיתבע  לסוחר  ויאמר  חובו  את  ישלם 

הרב. וכך היה. 

משעמד הסוחר מחלל השבת מול הרב והנתבע, הוציא הנתבע 
מכיסו את תשלום החוב כולו והושיט לו. והרב גילה את אוזנו 

שרצה לקוראו כדי להוכיחו על פרצת השבת.

הסוחר התמרמר על הרעיון המחוכם וטען שאין זה הוגן. אך 
אמר  כבר  רבינו  "משה  וענה  בנועם  חייך  אביש  אברהם  רבי 
זאת ליתרו: 'כי יהיה להם דבר בא אלי', כאשר רצוני לקרוא 
אלי איזה יהודי, אזי העצה היא 'ושפטתי בין איש ובין רעהו', 
'והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת  וזו תהיה ההזדמנות 

תורותיו'"... 

"וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום" (יח, כג)

וכך  ישראל  עם  את  שישפטו  דיינים  למנות  למשה  מציע  יתרו 
שיתרו  כפי  תחתיו,  יכרע  ולא  הכללי  בנטל  לשאת  יוכל  משה 
סיום  פשר  מה  אולם  עמוד".  ויכולת  אלוקים  "וציוך  מסביר: 

לשונו של יתרו "וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום"? 

הדין  שבעלי  תמיד  מעדיפה  התורה  ברלין:  חיים  רבי  מבאר 
סיכוי  שיש  מבינים  הדין  בעלי  שני  שכן  פשרה,  ביניהם  יעשו 
בוודאות  מרוויחים  הם  הפשרה  ידי  ועל  לגמרי,  יפסידו  שהם 

לפחות חלק מתביעתם. 

הפשרה מותרת רק כאשר הדיין אינו יודע עם מי הצדק מבעלי 
הדין. אולם כאשר הדיין יודע שאחד מן הצדדים צודק, אסור 
לו להציע פשרה, שכן אילו ידע אותו שהצדק עמו שהוא הצודק, 
לא יסכים לשום פשרה ויתבע את מלוא זכויותיו (סנהדרין קו. 

עי"ש).

וכך יתבאר הפסוק: אם משה ישפוט את עם ישראל, הכל גלוי 
צד  פשרה.  לעשות  יהיה  ניתן  ולא  הצודק  מי  ידע  ומיד  לפניו 
אחד יצא בהרגשה רעה שהפסיד. אבל אם דיינים רגילים ידונו 
יוכלו לעשות פשרה שתכליתה הוא  את עם ישראל, הרי שהם 

שלום. "וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום".

'לילה' ללילה 
יחוה 'דעת'



"ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר 
לא תגלה ערוותך עליו" (כ, כג)

שבת  (תוספות  הקושיה  ידועה 
ההר...  בתחתית  "ויתייצבו  פח.): 
את  עליהם  הקב"ה  שכפה  מלמד 
אתם  אם  להם:  ואמר  כגיגית,  ההר 
שם  לאו  ואם  מוטב  התורה  מקבלים 

תהא קבורתכם".
"נעשה  וענו  פתחו  ישראל  והרי 
ונשמע", מה טעם, אם כן, יש בכפיית 

ההר עליהם כגיגית? 
מושקט  ישעיה  רבי  כך  על  אמר 
סבורים  צחות:  בדרך  מפראגה 
סיני  להר  משיגיעו  ישראל  בני  היו 
יסודות  חריפים,  פלפולים  שישמעו 
ומערכות  חסידות  עניני  ה',  בעבודת 
אולם  גג.  על  גג  לתלפיות  שזורות 
גילו  סיני  להר  משהגיעו  להוותם 
"לא  פשוטים:  דברים  שומעים  שהם 

תגנוב", "לא תחמוד", "לא תנאף". 
חשבו   – בשבילנו'  אינם  אלו  'דברים 
הגסים  עבור  מיועדים  'הם   – חלקם 
טעם  אין  העם.  שבדלת  והפשוטים 
ללכת'.  כבר  וניַּתן  כאן,  שנישאר 

לפיכך כפה עליהם הר כגיגית...
 ***

התורה  וקבלת  יתרו  פרשת  את 
תעלה  "ולא  בפסוק  מסיימים 
תגלה  לא  אשר  מזבחי  על  במעלות 
מביא  זה  פסוק  על  עליו".  ערוותך 
בדרך  רעיון  אליהו",  "אדרת  בספר 

רמז שיש תועלת רבה להפיק ממנו.
ביאור  העניין  להבהרת  מקדים  הוא 
בפסוק (ירמיה ט, כב-כג): "כה אמר 
ואל  בחכמתו,  חכם  יתהלל  אל  ה' 
יתהלל  אל  בגבורתו,  הגיבור  יתהלל 
יתהלל  בזאת  אם  כי  בעשרו.  עשיר 

המתהלל ַהְׂשֵּכל ְוָיֹדַע אותי".  

בעולם  "ידוע  מגדיר  הוא  זה  ביאור 
מאן  ירצה  כאשר  צחות":  בדרך 
שהוא  בכך  ולהתפאר  לבוא  דהוא 
יעמדו  אדם,  בני  משאר  יותר  חכם 
יציבו  למבחן,  ויעמידוהו  האדם  בני 
למחשבה  קשים  אתגרים  בפניו 
יבוא  כאשר  אף  סבוכים.  ותרגילים 
יותר  וחזק  גיבור  שהוא  ויצהיר  אדם 
משאר בני האדם, יבחנוהו הסובבים 

את  להם  להראות  שיצטרך  בכך 
גבורתו בכך שיש בידו להרים משקל 
להרימו,  לאחרים  שקשה  מאוד  כבד 

ויבקשוהו לראות את גבורתו.
אם יצהיר פלוני על עושרו שרב הוא, 
יש  כסף  כמה  נראה  הבה  לו:  יאמרו 
מסוגל  אתה  עסקאות  ואיזה  בידך 
ממשית,  הוכחה  ללא  שהרי  לעשות. 
ואך  והצהרות.  להבטחות  ערך  אין 
ללעג וקלס ייחשב המתהלל בתכונות 

אלו ואין בידו להוכיחן.
לשוות  אדם  ירצה  כאשר  אולם, 
ולעטוף  מסתורין  הילת  לעצמו 
שהוא  הרי  רוממות,  של  בדוק  עצמו 
פרק  יודע  בחשאי:  לסובביו  מספר 

יאמרו  כי  והיה  הסוד.  בתורת  הנני 
אור,  באורה  ונראה  זרועך  חשוף  לו 
'כבוד  ויאמר  המתפאר  אותם  יהסה 
רשות  לי  ואין  דבר,  הסתר  אלוקים 

לגלות מאומה'... 
יוכל  לא  'חכם'  הפסוק:  יתפרש  וכך 
'בחכמתו'.  שייבחן  בלא  להתהלל 
דבר  יש  אולם  והעשיר.  הגיבור  וכך 
אחד בו יכול האדם להשתבח לשווא 
לו  יש  כביכול  אותי',  וידוע  'השכל   –

עסק בנסתרות.
ה"אדרת  מבאר  זו  הקדמה  לפי 
אליהו" שעל כך מזהיר הפסוק בסוף 
תעלה  "ולא  התורה  קבלת  פרשת 
שיודע  ותאמר  מזבחי",  על  במעלות 
ונשגבים,  רמים  בעניינים  פרק  הינך 
עליו",  ערוותך  תגלה  ש"לא  לפי 
והיודע  לגלות  רשאי  שאינך  בתואנה 

תעלומות הוא לבדו בוחן לב.
  *** 

שאין  לעצמו  האדם  וחושב  פעמים 
קטנים  "דברים  בלמידת  תועלת  לו 
לעניינים  זקוק  הוא  ופשוטים". 
לו  שמשווים  מהדהדים  חריפים, 
כמובן  מדומה.  ועוצמה  חשיבות 
יישאר  שתמיד  לומר  כוונתנו  שאין 
האדם ברמת לימוד שטחית ופשוטה, 
תגנוב"  "לא  של  שהדברות  וכמובן 
ו"לא תרצח", נאמרו הן כפשוטם והן 

בעומק שאין לו סוף.
לנו  שאל  מלמדת  התורה  אולם 
שיש  טרם  רמות  למעלות  להעפיל 
בידינו את השלב הראשוני והבסיסי. 
ואפשר שבעת שיעלה האדם במעלות 
של  שבסיסם  בעת  המזבח  על 
שיגלה  סוף  לו,  נהיר  אינו  הדברים 
עצמו במבוכה כשפשוטם של דברים 

הוא אינו יודע ומדבר גבוהה.

והיה כי יאמרו לו 
חשוף זרועך ונראה 
באורה אור, יהסה 

אותם המתפאר ויאמר 
'כבוד אלוקים הסתר 
דבר, ואין לי רשות 

לגלות מאומה'...

שכל התחלות קשות
במחשבה שניה

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


