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 לעי"נ הרה"צ 
 נושבנימין ביבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 )שמות יט, ב("ויחן שם ישראל" 
מה ירושלמי פירש רש"י "כאיש אחד בלב אחד", הקשו חז"ל ב

"כאיש אחד בלב אחד" ויש לפרש שכשם שאם אדם  הסברה
בלא כוונה, לא יכה  האחרת ידוהאחת ליתן לעצמו מכה מידו 

הוא מכה לעצמו, כך אסור לאדם לשנוא את ש חזרה ליד, מפני
לו הוא שונא את עצמו, וכך גם יזה כאשחבירו ולא ירע לו מפני 

שהגיעו לידיעה היו כולם כאיש אחד, וכשהיה במעמד הר סיני 
 שהם כאיש אחד אז יכלו להיות גם מאוחדים בלב אחד. 

 (אמרי יוסף)
 

  (שמות יט, ז) יחדיו" העם כל "ויענו
 הן? במישור התורה ניתנה לא למה? מה שום על, “סיני הר”

 יחשוב שלא אך, כמדבר עצמו להשפיל אדם שצריך אמת
 מצד להר עולים כלל בדרך שהרי. מערכו גורעת זו שהשפלה

 תחילה עצמו שהמשפיל לך לומר. השני מצדו ויורדים אחד
 מן גולש - חברו על עצמו והמגביה, לפסגה ה“הקב מעלהו
 ניתן שלא כשם. לשפל הפסגה

 בעת ובה “עצמי עבור לאכול”
 אינה התורה כך, הזולת עבור לצום
 האדם שמרגיש בעת אלא נקנית
 .שלו כגופו ממש הוא – שחברו

 (במחשבה תחילה)
 

 יחדיו" העם כל "ויענו
  (שמות יט, ז)

' יחדיו' התיבה הדגשת להבין יש
 אמר כבר שהרי מיותר דנראה

 כתב'ה מבאר .'העם כל ויענו'
 ל"ז שאמרו מה בהקדם' סופר

 בושה לו שאין מי כל.) כ נדרים(
 הקשר להבין וצריך. סיני הר על אבותיו רגלי עמדו שלא בידעו
 ונראה. סיני בהר אבותיו רגלי שעמדו מה עם הבושה מדת של
 התורה לקבל רצו שלא בתוכם היו תורה מתן בשעת בוודאי כי

 היו בביתו עצמו בפני אחד לכל שואלים היו ואילו, שלם בלב
 המיעוט נגרר ביחד שעמדו מפני אלא, לקבלה רצו שלא מהם
 כולם וענו, רוצים שאינם הרוב נגד לומר בושו כי, הרוב אחרי
 כמו בטבע לנו היא הבושה ומדת', וכו דבר אשר כל יחדיו

 שמי הקשר וזה'. וכו רחמנים בישנים.) עט יבמות( ל"ז שאמרו
 כי, סיני הר על אבותיו רגלי עמדו שלא בידוע בושה לו שאין
 כולם ויענו' הלשון ומבואר. בושה הייתה להם הפחות לכל
 . נעשה' ה דבר אשר כל כולם ענו' יחדיו' שהיו שמשום', יחדיו

 ע" (שמות כד, ז)ונשמ נעשה"
, התורה קבלת לקראת עצמנו להכין בפועל שנעבוד' נעשה' אם
 תורתו את לנו נותן' ה קול את שנשמע', נשמע'ל נזכה אז הרי

 )דברי יואל(. אמת תורת
 אף אפשר ודאי – שאכן, ע"זי מקאז'ניץ המגיד ק"הרה אמר וכן

 את ולשטוף לרחוץ יש לכן שקודם אלא, לשמוע כהיום
'. ה קול את באזניו לשמוע יזכה אז או טינוף שמץ מכל האוזניים

 .)ב פרק רבא א"בתנדב, פד אות צופים רמתיים' עי(
 

 פרחה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל"
 בו להחיות שעתיד טל ה"הקב הוריד... נשמתן
 )פח שבת( "אותם והחיה מתים

 צורך היה מה לשם לכאורה ע"זי אמת השפת בעל ק"הרה שאל
 תצא שלא לעשות יכול הכל ה"הקב היה יכול הלא, בזה

 יהדות עם הקשור דבר שכל, להם לרמוז כדי אלא. נשמתם
 נפש למסירות צריך ותורה

 "!... נשמתם יצאה" בבחינת
 

"יקרה היא מפנינים" 
 (משלי ג, טו)

: "יקרה נאמר על התורה הקדושה
, ואמרו חז"ל היא מפנינים"

(הוריות יג, א), שיקרה היא מכהן 
לקדש (גדול הנכנס לפני ולפנים 

 .)הקדשים
שלום שבדרון זצ"ל, והקשה רבי 

מדוע הוציאו חז"ל את הפסוק 
מדי פשוטו שהתורה יקרה יותר 

 מפנינים?
ובאר זאת במשל. אדם רצה לקנות לאשתו יהלום ענק במתנה. 
"תן לי את היהלום הגדול ביותר בחנותך", בקש מהמוכר. מחיר 

לם ויצא. והנה, רואה הקונה יהיהלום היה מאות אלפי דולרים. ש
הלום גדול יותר! שב על עקביו, ובקש להחליף בחלון הראוה י

את היהלום שזה עתה רכש. "יהלום זה", הסביר המוכר, "עשוי 
זכוכית, ומחירו דולרים בודדים, והוא מונח כחלק מתפאורת 

ה". רכש הקונה גם את "יהלום" הזכוכית. כשהגיע וחלון הראו
לביתו, אמר הקונה לאשתו: "יש לי עבורך שני יהלומים, אחד 

 האם כך נתן לתארם?! הם יותר יקר מהשני".מ
האם יתכן לומר שהכוונה  -כשכתוב: "יקרה היא מפנינים" 

שהתורה יקרה יותר מפנינים?! האם הם כלל בני השואה?! לכן 
 היא יקרה יותר מכהן הנכנס לפני ולפנים! ש אמרו חז"ל

ר לעצמנו את הציור הבא: משיח כדי להמחיש את הדברים נציי
, ולקראת יום כפור כולנו נוסעים )ה', בקרוב בימינובעזרת (בא 

לירושלים, לחזות בעינינו במחזה המרהיב של עבודת הכהן 
הגדול. לא רק אנחנו נהיה שם. תהיה תחיית המתים וכל העם 

התורה הק' ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה,  
ה'שחור' רמז הוא עבורנו שהכאבים והייסורים   
שיש לאדם באים אליו כדי שיצמיד אותם ל'לבן',  
יחבר את הסבל שהגיע אליו ויקשר זאת עם  
הקב"ה שמהווה כל מצב כדי שנכיר אותו ונחיה   

 עימו בכל מצב.
כשאדם מעמיד את הלבן מאחורי השחור, הוא  
מקבל בהירות ומסוגל לקרוא מה שכתוב, לפענח   
את המסר האלוקי שניתן לו, כפי שהדיו השחור  

 נכתב על גבי קלף לבן...
  (כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א)
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היהודי, גם אלו שחיו לפני אלפי שנים, כולם יבואו. יהיה צפוף, 

 אבל לא נורא, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים.
ות, עומד שם -ואז רואים כולם את הכהן הגדול, מלאך ה' צבא

שה ובטהרה, וברקע נראית הלשון של הזהורית כשהיא ובקד
מה לגמרי, פחד פחדים. אחרי כמה רגעים נפרס סדין של ואד

ל, מתקדש קדושה על קדושתו, והכהן הגדול יורד לטבבוץ, 
 לובש בגדי לבן, וכעת נראה ממש כמלאך אלוקים, זקן לבן,

לו לבן! הוא כבר אוחז בידו האחת את המחתה עם ובגדי לבן, כ
כף מלאה קטורת, עוד רגע  ההשנייהגחלים הלוחשות, ובידו 

לשון הקט והוא נכנס לקדש הקדשים. או אז, יראו כולם כיצד 
זהורית הופכת להיות לבנה. אפשר לנסר את המתח של 

 !רהאווישבחלל 
, הוא קורא נימהלפתע פתאום, לפני שהכהן הגדול נכנס פ

ספרת לי אתמול שאביך חולה, היית רוצה למישהו ואומר לו: 
ר לי מה שמו ושאזכיר את שמו בקדש הקדשים? אם כן, אמ

שאלה, כמה איזו ודאי, בושם אמו! מה כל אחד היה עונה? "
על ידי הכהן הגדול בתוך בית  רייזכששמו של החולה  נפלא!"

ה!! והנה תארו לעצמכם, אין לך דבר גדול מז-קדשי הקדשים? 
שעל שאלה זו של הכהן הגדול, אם הוא רוצה שיזכיר את שם 

דש הקדשים, יענה אותו יהודי: "בסדר, למה לא... אביו בק
ד והאמת שזה לא כל כך חשוב לי, כי עוד מעט אני הולך ללמ
 בבית המדרש, ושם אזכיר את שמו על דף גמרא שאלמד...".

 הרי למשוגע יחשב בעינינו!!
בל חז"ל מגלים לנו את האמת: "יקרה היא מפנינים, יותר א

מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים", לדף הגמרא יש יותר כח 
 מברכת הכהן הגדול בבית קדשי הקדשים!

 

 )יהושע א, ח( יומם ולילה" ו"והגית ב
 -בחג השבועות עם ישראל מקבל את התורה ביראת כבוד 
ומו מעמד הר סיני. התורה היא תורת חיים והיא היסוד לקי

 והנהגתו של עם ישראל.
 נשאלת השאלה:

אם הקב"ה מצווה: "והגית בה יומם ולילה" מדוע הקב"ה לא 
שכל אחד יגיע בקלות להיות  -מאפשר לנו ללמוד תורה בקלות 

מורה הוראה בישראל?! מדוע אם כן הקב"ה רוצה שרק מי 
הוא יזכה  -שבאמת רוצה ללמוד וילמד תורה מתוך עמל 

 ליהנות ממנה?.
שהקב"ה מחפש את אלו המבקשים תורה  התשובה לכך היא:

באמת לאחר שהוא מבחין שהאדם מתעקש הוא פותח לו את 
 מעיינות החכמה...

לגבאי בית הכנסת שפתח גמ"ח לכלי  משל למה הדבר דומה:
עבודה. יום אחד הגיע אליו מישהו וביקש מסור חשמלי מיוחד 

במחסן. הלך זה,  מאד. הגבאי הסביר שאין לו זמן והפטיר: זה
חיפש ולא מצא. חזר אליו. אמר לו: נראה לי שזה אצל אימא 
שלי בבית. הלך אותו אחד, חיפש ולא מצא. אמר לו: לא 
מצאתי. חשב בעל הגמ"ח ואמר: נראה לי שזה בבית הכנסת... 

לא מצאתי. אמר לו המשאיל: זה  -הלך ולא מצא. חזר ואמר לו
השואל: למה טרטרת אצלי על השולחן... משמצא אמר לו 

אותי?! השיב האיש: מסור זה דבר יקר, אני משאיל אותו רק 
למי שצריך באמת. איך אני אדע מי צריך באמת? אם אחרי כל 

 -הטרטור הזה שאתה עובר אצלי, עדיין אתה מבקש למוצאו 
ולך אני אתן ותוך  -סימן ברור הוא שאתה באמת רוצה וצריך 

 כדי מסר לו את מבוקשו...
כיצד הקב"ה יידע אם באמת האדם רוצה ללמוד? הוא  :נמשלוה

מערים עליו קשיים בלימוד. אם הוא מתעקש ולא מוותר. מיד 
הקב"ה פותח לו את מעיינות החכמה ולפתע הלומד מתחיל 

 להבין... ודווקא לו יאה להיות מנהיג ומורה הוראה.
 

 דאיתא הא על הקשה ע"זי מלעלוב מרדכי משה רבי ק"הרה
 שטן בא ה"הקב מלפני משה שירד בשעה.) פט שבת' (בגמ

 צריך ולכאורה', וכו היא היכן תורה עולם של רבונו לפניו ואמר
 התורה שניתנה ידע לא וכי, השטן שאלת הייתה מה, ביאור

' ז כל ובקע ההר על שכינתו הרכין ה"הקב הרי, לישראל
 וגם( עצמם המלאכים ואף, מכך ידעו העולם וכל, הרקיעים

, אאל, אהי היכן תורה השאלה ומהי, למשה מתנות נתנו) השטן
 תורה' לשאלו, האדם את לקרר - היצר הוא השטן של דרכו כך

 לו יאמר, ולאידך, שעברה בשנה שקבלת התורה איה', היא היכן
 עוד עליך יבוא הבאה בשנה שהרי, כך כל להתעורר צריך אינך

  .השבועות חג מתחדש ושנה שנה בכל כי, שבועות
 

  "בשבועות תורה שמחת"
 בחג" תורה שמחת" נקבעה לא מדוע, מדובנא המגיד שאל

 חשוך אחד אדם, משל פי על ותירץ? תורה מתן ביום שבועות
 השיאו. הועיל ללא אך, ביותר הגדולים הרופאים אל הלך בנים
 שיצא ישראל מצדיקי אחד אצל לעזרה לפנות ומרעיו ידידיו לו
 עמד, צדיק אותו אל ופנה כעצתם עשה. מופת כבעל שם לו

, בשמחה לו בישר ימים ומקץ, אדם אותו על בתפילה הצדיק
 כי, אתך מתנה אני אחד תנאי ואולם, בת ולאשתך לך שנה בעוד
 הנישואים בברית כנסישת לאחר עד, איש פני בתך תראה בל

 הסכים ברירה בלית. הבת תמות מות - ולא, החופה ולאחר
 לבית, החצר שפחות יתבלווי הבת נשלחה בלדתה מיד, לתנאי
 נשים י"ע וטופחה גדלה הילדה, ומרוחק בודד אי על שעמד
 ראה לא אביה אולם, לבקרה באה האם בפעם פעם מדי, בלבד
 וביקש ממרעיו לאחד אביה פנה, הילדה כשגדלה. פניה את

 רוצה הוא כי השיב החתן אבי אך. לבנו בתו את להשיא ממנו
 נבצר זה דבר כי, הבת אבי לו הסביר, הכלה את תחילה לראות
 את לתת מיאן והוא האיש את ריצה לא זה הסבר אולם, ממנו
 להצעה להיענות מיאנו כולם אולם אנשים לעוד פנה, לבתו בנו
 בן, אחד אדם לו נזדמן לבסוף. תחילה הכלה את שראו בלי

 אותה שראה בלי לבתו להשתדך ניאות אשר, חשובה למשפחה
 אבי מאת לו שהובטחה הגדולה הנדוניה בשל זה וכל, תחילה
 אולם, הכלה את לראשונה החתן ראה החתונה לאחר רק. הכלה

 שמא אך. ויופי בחן ניחנה היא אמנם, בלבו האיש אמר אז
 חצי כעבור ורק חודשים כמה האיש המתין. היא מדעת נבערה
 הטובה בתו על חן בתשואות לו הודה ואז, חותנו אל בא שנה

, לישראל תורה לתת ה"הקב ביקש, הנמשל. לו שנתן והחכמה
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 עשה מה, קיבלוה ולא האומות כל על התורה עם ה"הקב חזר
 וכורחנ בעל, התורה את להם ונתן כגיגית הר ישראל על כפה

 גדול מה לנו נודע זמן כעבור רק. טיבה מה ידענו לא כי, קיבלנוה
 ניתן לא לפיכך, לנו שניתנה התורה של יקרותה רב ומה ערכה

 רק, תורה שמחת יום את ולקבוע התורה של בשמחתה לשמוח
 . קבלתה מועד לאחר שנה חצי

 

 בלי תורה נחשב האדם כעיוור באפילה!!!
לקבוצת מדענים שהניחו מטפחת על  משל למה הדבר דומה?

פיל' 'אנשים לבל יראו, והעמידו לפניהם עיניהם של כמה 
וביקשו לזהות מהו. כשמישש הראשון את החדק, אמר: "זה 
צינור ביוב גמיש!" כשחברו מישש את ה'זנב', אמר: "מחזיק אני 
מברשת גדולה ביד!" כשהשלישי חיבק את 'רגלו' של הפיל 

וד מוצק!" לאחר שהתכופף האדם ואמר: "איזה עמ פתח
הרביעי ומישש את ציפורניו הענקיות, קרא בהתפעלות: "שריון 
של צב ענק מונח לפני". כולנו משוכנעים שלכאורה צודקים 
הם, שהרי איברים אלו שבידיהם דומים הם מאוד לאשר אמרו, 
אך ברור לכולנו שטועים הם, כיון שעיננו רואות שאין זה אלא 

עות ואין מקום להסתפק במה שעיננו רואות! כן פיל! ואין לט
פת ורחוקה האדם ללא תורה, הרי הוא כעיוור והבנתו מסולהוא 

י לימוד התורה הקדושה יאורו עיניו "היא מאוד מהאמת, ורק ע
 ויעמדו על האמת!

ללא לימוד התורה, עלול האדם להיות המושחת ביותר ואף 
ניים! ואי אפשר להיות בטוח שהצדק אתו, ומדוע? כי אין לו עי

 לשאול אדם עיוור מדוע אינו רואה!
 (אמונה שלימה, שמות)

 
 בעת נוכח היה, שעבר הדור משרידי, ז״ל ליפשיץ יוסף רבי

 על נסבה השיחה. ׳שלחנו׳ את זצ״ל מסטיטשין הרבי שערך
 על נפלאות הרבי סיפר. דעה דור, שעבר הדור גדולי אודות
 לאגדה דמותו שהייתה, זצ״ל מרוזוודוב משה רבי הקדוש זקינו
 הן, ״בוודאי, והפטיר ישיש יהודי נענה לפתע. סטיטשין בחצר

 בעצמו הרבי. דממה השתררה. בתדהמה הכל הוכו. הכרתיו״
 ״ילד. תזיכרונו והעלה הזקן אישר, ״כן״ ״?!״האמנם: אליו פנה
 עומד מרוזוודוב שהרבי נודע כאשר, ארבע כבן, הייתי קטן

 ואנו, חג לבשה העיירה כל. לקוליץ בדרכו בעיירתנו לעבור
, ואמנם. הראשי הרחוב אל ויצאנו לפידים נשאנו הילדים
 הרבי, וידענו, מתאבכת אבק עננת ראינו הצהריים אחר בארבע
". אבירים סוסים לארבעה רתומה בעגלה הופיע הוא! מגיע

 וקרא קולו את נשא הוא, גאתה האיש של התלהבותו
 כאלו היום רואים איפה, רבי, לכם מרוא ״מה: בהתפעמות

 לנו ספר? הסבא נראה איך ״אבל, הרבי אמר, כן״, ״כן ״...סוסים
 הרבי את, אה. פניו״ קלסתר את לנו תאר, דיוקנו דמות על

 והנה... כמותם רואים איפה... הסוסים אבל, זוכר אינו עצמו
 בוער ההר. כמוהו היה שלא הנשגב המעמד, תורה מתן מעמד
 שופר קולות. וערפל ענן, חושך כיסה, השמים לב עד באש
 הזדעזע ההר, בערו לפידים. לב כל החרידו, הוד נוראי, רמים
 ״אנכי: והכריז אש להבות חוצב בכח ה׳ וקול, נחרד העם, ורתת

 עבדים״ (שמות מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ׳ה
. השופר קול את שמעו רבים כי, הקדוש הזוהר ואמר. כ, ב)
 ה׳ ל״אנכי האזינו מעטים אך. האש להבות את ראו רבים

 ולא בסוסים הבחינו רבים: שלנו פוריהס וכלשון... אלוקיך״
 כעיקר תופשים אנו, למשל, מה? ואנו. שבמרכבההקדוש  ברבי

 המרוממת, שבת ליל של הנפלאה המשפחתית בסעודה
 דושיהק או העיקר הם והבשר הדגים האם. והמלכדת
 העיקר הם והאפיקומן הסעודה האם, הסדר ובליל? והזמירות

 כעיקר מחשיבים אנו האם, השבועות ובחג? והשירה ההגדה או
 ? התורה למוד את או והקפה הגלידות, החלב מאכלי את

 
 הכינו ישראל שבני להיות יכול איך, מבאר" הבושם ערוגת"ה

 שמלמעלה בטוח אלא, לישון והלכו יום חמישים, עצמם את
 היובזמן הזה,  ערים היו אם כי ללמדנו, , זאת עשהבורא העולם 

 כ"וא, כשערים רק להיות צריכים התורה את שלקבל חושבים
 להם אמרו, מאוחר קמנו, מצפון נקיפת להם היה אז כשקמו
 מצב בכל ללמוד ללמדנו וזהו, דוותלמ, תקומו כזה במצב אפילו
 .התורה חוככ כח אין. מאוחר שקמנו אפילו

 

 "''שישו ושמחו בשמחת התורה
מדוע נאמר שישו ושמחו בשמחת התורה ולא נאמר שישו 

בית אברהם" מסלונים על פי ? מסביר בעל "ה"ושמחו "בתורה
שכאשר רצה הקב''ה לתת את התורה  המדרש הידוע שאומר

הוא פנה קודם אל כל אומות העולם והציע להם לקבל את 
התורה אלא שהם דחו אותו ולא הסכימו לקבל את התורה לפי 
זה, מבאר ששישו ושמחו בשמחת התורה דהיינו אנו 

" בשמחתה של התורה ,מתבקשים לשמוח "בשמחת התורה
ומות העולם עצמה, ששמחה וצהלה כאשר נודע לה שא

 .מסרבים לקבל את התורה, והיא ניתנת לעם ישראל
 )(ויזרע יצחק

 

 )כתובה לחג שבועות( וארשתיך לי לעולם...
לכנסת ישראל וארשתיך לי לעולם? והלא הקב"ה אומר מדוע 

מן הראוי היה לומר ונשאתיך לי לעולם שהרי תכלית האירוסין 
נישואים. והאירוסין הן רק שלב ביניים עד הנישואים והם היא ה

 העיקר? 
. ןלתקופת האירוסין על פני הנישואי התשובה היא: יש יתרון

פחות משתדלים להרשים  ההאישלאחר הנישואין הן הבעל והן 
בת הזוג, כי הרי נעשתה ההתחייבות... לא כן באירוסין /את בן

קפידה שלא יפגע שאז כל פעולה וכל מעשה שנעשה נבחן ב
 בצד השני... 

אומר הקב"ה לכנסת ישראל: אני רוצה אתכם לעולם אבל 
יהיו יחסי אירוסין ולא יחסי נישואים שתבדקו נו יבינשהיחסים 

"ה... בוכל מעשה וכל פעולה שלכם שאין בה משום פגיעה בק
 לכן 'וארשתיך לי לעולם...' דווקא!

 )(מתוק מדבש
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 דעת תורה
מסופר על אשה עגונה שנחלקו חכמי התורה לגבי השאלה 
האם ניתן להתיר אותה מעגינותה או לא. הדעות היו חלוקות 

 להלן סיפור המעשה:
שני חברים, בני עיר גדולה, נהגו לצאת מחוץ לעיר ולהתפרנס 

 מרוחקים. באזורים במסחר
פעם אחת יצאו לדרך ולא שבו ממנה. תקופה ארוכה לא נודע 
דבר על גורלם, ולבני משפחותיהם לא היה מושג האם יקיריהם 

 חיים.
והנה, יום אחד חזר אחד האנשים, וסיפר את אשר עלה 
בגורלם: "יצאנו לדרך, כרגיל, אבל הפעם התנפלו עלינו 

 אותנו מכרו לעבדים.שודדים, גזלו את מעט כספנו, ו
לרועים על  נמכרנו לאדונים שכנים, שמינו אותי ואת חברי

 עדריהם.
 אותי הפקידו על עדר סוסים, וחברי היה לרועה צאן.

 .גורלנולעיתים רחוקות היינו נפגשים במרעה ובוכים על מר 
לנו שום אפשרות להימלט, נראה היה שנגזר עלינו  ההייתלא 

 ון.שנשאר שם עד יומנו האחר
יום אחד חמקתי כדי לפגוש את חברי במקום המרעה שלו, 
מצאתי אותו ללא הצאן, לבדו, מחוסר הכרה, הוא היה חבול 

 ופצוע וקשור בחבלים.
הרטבתי את פניו במים והוא התעורר, השקיתי אותו במים 
צוננים עד שרוחו שבה אליו והוא התאושש. שאלתי אותו מה 

 קרה.
 מים טרף זאב כבש מהצאן.הוא סיפר לי שלפני מספר י

לבעל העדר היה שכן ערבי שהלשין עליו ובעל העדר היכה 
אותו ואיים שירצח אותו נפש אם הדבר יקרה שנית. "אתמול 

 קרה הדבר שנית", בכה חברי.
השתדלתי לשמור על העדר בכל כוחי, אך הפעם תקפו את 

את האחד, חטף השני כבשה  יגירשתהעדר שני זאבים. כאשר 
 ונמלט.

צעקתי וקראתי לאנשי הכפר שיבואו ויעזרו לי לרדוף אחר 
 הזאב.

בעל העדר הגיע. הוא רתח מזעם והכה אותי עד שהתמוטטתי. 
 הוא אמר לי שהוא הולך לכפר להביא חרב ולהרוג אותי.

, אך הוא סירב. הוא אמר שלא ומאיסורירציתי להתיר אותו 
נו. הוא נספיק להרחיק. הערבים ירדפו אחרינו ויהרגו את שני

 ביקש ממני שאבטיח לו שאביא אותו לקבר ישראל.
בלילה התגברתי וחזרתי למקום. מצאתי את גופתו הכפותה, 

 בבכי. מספר חודשים יומיררתחסרת רוח חיים. קברתי אותו 
לאחר מכן, ניצלתי הזדמנות להימלט בחסדי השם והגעתי 

 הלום." 
בדבר מצבה של אשת החבר  ההיית שהתעוררההשאלה 

ג. לכאורה, ברור היה שהיא התאלמנה, שהרי חברו של שנהר
בעלה מעיד כי קבר אותו במו ידיו. למרות זאת, הסתפקו 

 מעגינותה. ההאישהרבנים והתלבטו, וחששו להתיר את 
יום אחד הגיע לעיר אורח נכבד מארץ ישראל: רבי יעקב 
שמשון משפיטובקה. לא עבר זמן רב מאז עלה לארץ ישראל, 

וקה הכלכלית ששוררת בקרב יהודי הארץ, וכשראה את המצ
, לצאת לחוץ לארץ כדי לאסוף ווחולשתנאות, למרות זקנותו 

תרומות להצלת היישוב בארץ. כך הגיע גם אל העיר הזו, שבה 
גרה העגונה. כשראו רבני העיר את האורח המפורסם בגדולתו 

 ובצדקותו, החליטו להביא לפניו את דין העגונה.
ן את הדברים, והעד חזר והשמיע באוזניו שמע רבי יעקב שמשו

 את סיפורו. 
שאל רבי יעקב שמשון: "האם ראית את פניו כאשר קברת 

 אותו?"
זו שעת לילה, אבל אין  ההייתענה העד: "את פניו לא ראיתי, כי 

לי ספק שהוא האיש, כי מצאתי את גופתו בדיוק במקום שבו 
בלים".השארתי אותו כמה שעות קודם לכן כשהוא כפות בח

ר' יעקב שמשון שקל בכובד ראש את העניין ולבסוף פסק: "אי 
 אפשר להתיר את העגונה על סמך עדות זו.

הרי יתכן שחברו של העד נמלט, והעד קבר במקומו אדם 
 אחר".

בני העיר קיבלו את פסק הדין ברגשות מעורבים. האפשרות 
שהעלה הרב נשמעה באוזניהם קלושה בעליל, והכל ריחמו על 

 שנידונה להישאר בעגינותה. ההאיש
חלפו שנים. יום אחד נפתחה דלת ביתה של העגונה, ובעלה 

נפלה ארצה מתעלפת מגודל ההתרגשות  ההאישניצב בפתח. 
 למראה בעלה שעליו התאבלה וחשבה שהוא נפטר.

הכל היו סקרנים לשמוע את סיפורו. וכן סיפר האיש: "שכבתי 
צילני. לפתע עבר שם בשדה, מחכה למותי, והתפללתי לה' שי

אותו ערבי שהלשין לאדוני על הכבשה שנטרפה. כששאל 
הזדמנות להשיב לו  הימדוע אני כפות הבריק במוחי רעיון, שזו

 כגמולו.
הקשור לבתו של אדוני, ועקב כך  סיפרתי לו שגיליתי סוד פנימי

דרש ממני האדון לשאתה לאשה. סירבתי והסברתי לו כי יהודי 
. אדוני רתח מזעם על שדחיתי את יאני והדבר אסור על

הצעתו, הוא הכה אותי מכות רצח, ויצא לכפר להביא חרב, 
 כשהוא אמר שיש לי עוד זמן להתחרט.

י. עיניו ניצתו, הוא הציע שנתחלף, וביקש הערבי שמע את דבר
שאספר לו את הסוד, ואז ייאלץ האדון לתת לו את בתו לאשה, 

 ואני אסכים, כמובן.
הוא לבש את בגדי ואני את בגדיו, כפתתי אותו כך עשינו. 

והמצאתי לו סוד כלשהו, אני עצמי נמלטתי, ובחסדי ה' איש 
 לא רדף אחריי.

 שנתיים ארכה דרכי עד שהצלחתי להגיע לכאן".
הביטו האנשים בהשתאות זה בזה. הכל זכרו את דברי רבי 

בצורה כה מופלאה,  שהתגשמויעקב שמשון משפיטובקה 
 ל נורא של התרת אשת איש לעולם. ומנעו מכשו

 )ויאמר יהודה(
 

התורה בשתי ידיים, שנזכה לקבל  ר"יה
ובשמאלה עושר אורך ימים בימינה "

 . אמן ואמן. "וכבוד
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  (שבת פז, א) יום אחד הוסיף משה מדעתו

וזה הענין שמשה הוסיף יום אחד מדעתו עשה זאת בכוונה מיוחדת כי 
כאשר יראו ישראל כי יום המוגבל הגיע ואין השי"ת נותן את התורה אז יחשבו 
כי אינם ראויים אל התורה ויהי' להם שברון לב ושפלות ואז יהיו מוכשרים 

התורה. וזה "מדעתו" זה היה דעת משה שאל התורה צריך  ביותר לקבל את
להיות לב נשבר, ובזה יוכל לקרב לב ישראל לאביהם שבשמים. ומתורץ בזה 
קו' המגן אברהם איך אנו אומרים בששי בסיון "יום מתן תורתנו" והלא לא 
ניתנה התורה רק בז' בסיון, ולפי"ז ניחא דבאמת יום הששי גרם כל הקבלה 

 (מאיר עיני חכמים)               הביאם לידי הכנעה להיות ראויים לכך.  כיוון שזה
דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי 

(שבת  לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן כרבנן: 
 פח, א)

בריך רחמנא כתב רבינו ניסים גאון: דרש ההוא גלילאה עלי' דרב חסדא 
ביום שלישי  ביום תליתאי:: תורה נביאי' וכתובי'. אוריין תליתאידיהב 

ע"י משה שהוא  ע"י תליתאי:לפרישה, כרבנן דאמר בחמישי עבד ליה פרישה. 
בירח תליתאי: כהנים לוים וישראל. לעם תליתאי: שלישי, אהרן ומרים ומשה. 

רה. והוסיפה ההגדה בדבר בחודש השלישי, ניסן אייר סיון, ובסיון ניתנה התו
: כלומר שהתורה נקרית אמת שנאמר (משלי כג) אמת אותותיה משולשיםזה 

: אברהם יצחק בני אבות ג'קנה ואל תמכור ומספר אמת ג' אותיות. וישראל 
: ראובן שמעון לוי. ומן לוי נולד משה שעל ידו ניתנה משבט שלישיויעקב. 
כדכתיב (שמות ב)  ונצפן ג' ירחיםיות, ג' אות משהיש בו ג' אותיות, לויתורה. 

ותצפנהו ג' ירחים. ובזה אמרו אמר ר' לוי הא למדת שכל מעשה אותו היום 
היה משולש. וכגון זה עוד יש במדרש ילמדנו (תנחומא פרשה יתרו) הלא 
כתבתי לך שלישים אמר ר' יהושע בן נחמיה הן תורה שאותיותיה משולשות 

: תורה נביאים וכתובים. תורה משולשת אלף בית גימל והכל היה משולש
ערב ובוקר וצהרים.  תפלה משולשת:תלמוד הלכות ואגדות.  משנה משולשת:

כהנים לוים  ישראל משולשים:קדוש קדוש קדוש.  קדושה משולשת:
שנאמר  לשלשה ימים נתקדשו:אותיותיו משולשים. וכו'  משה:וישראלים. ו

 (שמות יט) והיו נכונים ליום השלישי.
 להבין מה המיוחד כל כך במספר הג' שניתנה בו תורה. יש

ואפ"ל, דהנה מספר אחד מסמל את ה"יש" את ה"אחד", דהיינו עצם 
ההתהוות יש מאין, מספר הב' מסמל את הנוסף, ואת השינוי והצירוף, תחילת 
כל בניין מוכרח שיהיה מורכב מב' חלקים, ואילו מספר הג' מסמל את ההמשך, 

 והריבוי. 
זה אנו מוצאים בהרבה מקומות: כגון, איש ואשה, המטרה היא יסוד 

 התולדה שזה המספר הג' המורה על ההמשך. 
כך אומרים אנו בתפילה בכל יום ב"ובא לציון": "קדוש קדוש קדוש וכו' 
קדיש בשמי מרומא עלאה בית שכינתה. קדיש על ארעא עובד גבורתה. קדיש 

שאומרים "קדוש" הוא "לעלם  לעלם ולעלמי עלמיא", דהיינו שהפעם הג'
 ולעלמי עלמיא". 

בגמ' פסחים ישנה את הסוגיא של "זוגות", הזוגות הינם מזיקים שאינם 
חפצים בהמשך, ולכן כשמצרפים מספר הג' מתבטל כחם. ולכן "בתלת הוו 

 חזקה", שמורה על ההמשכיות כיוון שכבר ג' פעמים.
כו', ג"כ להורות על בברכת כהנים, אומרים ברכני בברכה ה"משולשת" ו

 עניין המשכיות הברכות.
כיוון שכך, ניתנה התורה דווקא במספר הג', לרמז על כוחה שכל המשך 
העולם תלוי בכח התורה, הן במובן הכללי שקיום העולם תלוי בתורה והן 
במובן הפרטי שהתורה צריכה להיות באופן של המשך תמידי ללא הפסק כלל 

 וכלל.
(ציוני תורה)

 (שמות יט ג) ר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלכה תאמ
יש להבין כפל הלשון ושינוי הלשון, נראה עפ"י משארז"ל שהמלאכים 
קטרגו ואמרו תנה הודך על השמים [תהלים ח ב] שהיו רוצים לקבל התורה, 
ואמר הקב"ה למשה אחוז בכסא כבודי והשיב להם תשובה, אמר להם משה 

ניכם וכו', והודו המלאכים לדבריו, עיי"ש נשים יש ביניכם משא ומתן יש בי
בדבריהם ז"ל [שבת פח ע"ב], והנה יש להתבונן, דודאי גם המלאכים ידעו 
שאין להם שייכות בפשטיות התורה לא תנאף לא תגנב וכו' וכיוצא, אבל 

נפשם יודעת מאד דעיקר התורה היא בפנימיותה מילין לצד עילאה תמלל, אם 
תשובה, והנה הבנתי תירוץ לדבר מדברי הרב הגדול כן לפי"ז אין תשובת משה 

חיד"א זלה"ה דהמלאכים שטענו תנה הודך על השמים באו בטענת מצרניות 
דינא דבר מצרא, והנה לפי"ז טענתם טענה, אבל קיי"ל אם יגיע איזה פסידא 
כל דהו למוכר אם יעמוד הממכר ביד המצרן אין טענת המצרן טענה, וכאן כיון 

ם יכולים לקיים התורה בדרך הפשט, אם כן מיקרי כביכול שהמלאכים אינ
פסידא למוכר הוא נותן התורה ואין כאן דינא דבר מצרא, וזה הוא תשובת 
משה, וזהו שאמר הש"י כה תאמר לבית יעקב (הם המון עם שאינם יכולים 
לקבל התורה רק בדרך פשט) ותגיד לבני ישראל (הגדה דברי חכמה לבעלי 

בשם ישראל כידוע והמה יודעים לקבל התורה בדרך סוד),  מדריגה הנקראים
 הנה הקדים זה השי"ת בנתינת התורה בכדי שיהיה לטענה נגד המלאכים.

 (בני יששכר)
 במשה לפגוע השרת מלאכי בקשו התורה לקבל משה שעלה שעה באותה

 הקב"ה להם לאברהם, אמר דומה משה של פניו של הקב"ה קלסטירין בו עשה
 (שמות ביתו בתוך ואכלתם אצלו שירדתם זהו הימנו, לא יישיןמתב אתם אי

 )כח, א רבה
 כזו בטענה המלאכים את לנצח אפשר היה להקשות כיצד יש דבאמת י"ל
 אצלם שייך לא בכלל אצל אברהם, הרי אכלו המלאכים כלל, וכי נכונה שלא

 ץהע תחת עומד עליהם יח, ח) "והוא הפסוק (בראשית על רש"י אכילה, כדברי
 .שאכלו כמו נראו -ויאכלו" 
 ומתאימה שייכת למלאכים שהתורה בזה רימז שהקב"ה , אפ"לאלא
 שירדתם אצלו זהו להם "לא שאמר נימוס, וזהו בעלי שהם וישראל למשה

ירדתם,  אנשים בדמות לאאע"ה אתם כשירדתם ביתו", כלומר בתוך ואכלתם
 לא זאת ן], בכל"הרמב מלאכים [כדברי שאתם וידע בכם הכיר ואף שאברהם

אדרבה,  אתם", אלא לכם "מלאכים לאמור סודכם ולא גילה אתכם העליב
מאכלים, ואתם,  מיני כל והכנת בהכנסת אורחים לאנשים כמו אליכם התייחס

שטיוועל",  די הגיע לכאן, "מיט לא משה, הלא עם עכשיו מתנהגים אתם איך
 את סודו גיליתם דמי כמוכם, ואתם רוחני, מלאך לבד, כדמות בנשמתו רק

 מנומסים, וממילא לא שאתם בינינו", הרי אשה לילוד לעברו "מה וצעקתם
 התורה  את ראויים לקבל אינכם

 זי"ע) מאלכסנדר הזקן הרבי ק"כ בשם ישראל (ישמח
 

 התורה לקבל משה שכשעלה ביאר ל"זצ מרימנוב מנדל מנחם הרה"ק רבי
 ה"הקב צר", השמים על הודך תנה, בינינו אשה לילוד מה" השרת מלאכי אמרו

 אצלו שירדתם זהו לא: להם ואמר לאברהם דומה משה של פניו קלסתר
 תנה" שטענו המלאכים את ניצחנו במה אבל", בחלב בשר ביתו בתוך ואכלתם

 "? השמים על הודך
 חלב לתוך צונן בשר נפל שאם נאמר א"צ' סי ד"יור ערוך בשולחן: מתרצים

 התחתון" גבר תתאה"ד משום אסור הכל רותח רבש לתוך צונן חלב או רותח
 תנה, תזכרנו כי אנוש מה" השרת מלאכי כשטענו ולכן, ונוצחו העליון על גובר
 התחתון או התחתון את נוצח העליון האם השאלה היתה", השמים על הודך
 ניצח ובזה, גבר תתאה להלכה שפוסקים בחלב מבשר ראיה הביאו. העליון את

 . בשבועות חלב מאכלי אוכלים זה לזכר. יםהמלאכ את רבנו משה
 קמה אין אם" אבות מסכת המשנה כוונת שזה צחות בדרך לומר ושמעתי

 שהכינה לחם שם ואכלו אברהם אצל המלאכים היו לא אם שהרי" תורה אין
  ...התורה את מקבלים היינו לא, בחלב בשר כך ואחר, סולת קמח שרה

 (נעשה ונשמע)
יר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש מימינו ה' מסיני בא וזרח משע

(דברים לג, ב)אש דת למו
"בתחילה הלך לו אצל בני עשו, אמר להם: מקבלים אתם את התורה? 
אמרו לפניו: רבונו של עולם מה כתיב בה? אמר [להם] לא תרצח. אמרו לו: 
וכל עצמם של אותם האנשים לא הבטיחם אביהם אלא על החרב שנאמר על 

בך תחיה (בראשית כ"ז מ') אין אנו יכולים לקבל את התורה. אח"כ הלך חר
אצל בני עמון [ומואב] אמר להם מקבלים אתם את התורה? אמרו לפניו: רבונו 
של עולם מה כתב בה? אמר להם: לא תנאף. אמרו לו וכל עצמם של אותם 
 האנשים אינם באים אלא מניאוף הדא [היא] דכתיב ותהרין שתי בנות לוט

מאביהן (שם י"ט ל"ו) אין אנו יכולים לקבל את התורה. אחר כך הלך לו אצל 
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בני ישמעאל, אמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לפניו: רבונו של 
עולם מה כתיב בה? אמר להם לא תגנוב. אמרו לו כל עצמם של אותם האנשים 

וידו בכל  אינם חיים אלא מן הגניבה ומן הגזל הדא היא דכתב יהיה פרא אדם
יד כל בו (שם ט"ז י"ב) אין אנו יכולים לקבל את התורה. ואח"כ בא לו אצל 
ישראל, אמרו לו נעשה ונשמע הדא הוא דכתב [ה' מסיני בא וזרח משעיר למו 
הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש] מימינו אש דת למו (דברים ל"ג ב') וכו', 

מבקשים לקבל את התורה וכיון שראה הקדוש ברוך הוא דעתם של ישראל ש
באהבה וחיבה באימה ויראה ברתת וזיע פתח ואמר אנכי ה' אלקיך" (פסיקתא 

 בקיצור) -רבתי כא, ובגמ' ע"ז ב, ב 
יש להבין במאמר חז"ל זה, הרי הקב"ה בא להציע להם את התורה, אזי מן 
היושר לכאורה שיקח הקב"ה חלק מתרי"ג המצוות, ויציג לפני כל אומות 

לפני כל אומה ואומה את אותה הרשימה של המצוות, וכי מן היושר העולם, ו
 להראות לכל אומה מצווה אחרת? 

ויתבאר, שעיקר הנחת רוח לפני הקב"ה היא כשהאדם שובר את טבעו, 
ומוסר נפשו למען קיום המצוות. וכשם שאין פרצופיהן שונות כך אין דעותיהן 

ם לו, ודווקא במקומות שבא לו שונות, וכל אחד יש לו את הניסיונות המיוחדי
יותר בקושי, דייקא שם יש עליו תביעה יותר, ויסוד זה מופיע גם בספרי רבי 
צדוק הכהן, ולכן, האדם שהוא כעסן בטבעו, עיקר הנחת רוח היא כשהוא 

 מתגבר על כעסו, והדברים פשוטים. 
כשבא הקב"ה להציע את התורה לאומות העולם, שאלו "מה כתיב בה", 

שאלתם היתה האם החיוב לקיים את התורה היא שווה בשווה בין כולם,  כוונת
או שנדרש כאן מסירות נפש? אמר להם הקב"ה דייקא את המצווה היותר 
קשה לקיימה, כגון, לבני ישמעאל אמר דוקא את "לא תגנוב", שגם בזה יש 
להם להיות מושלמים, ודווקא על זה יקבלו שכר באם יקבלו התורה, ובדייקא 

 חר לכל אומה את החלק היותר קשה לקיימה.ב
ואם תאמר, וכי מה אצל ישראל? למה כאן לא הציע הקב"ה את החלק 

 היותר קשה? 
ויתורץ בהקדם דברי הגמרא (ביצה כה, ב): "תנא משמיה דרבי מאיר מפני 
מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין. תנא דבי רבי ישמעאל מימינו אש דת 

ך הוא ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי למו אמר הקדוש ברו
דתיהם של אלו אש שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון 

 יכולין לעמוד בפניהם".
ומיושב ככפתור ופרח, שהנה מי שיש בו "עזות", מתקשה ביותר לקבל 

ו כולם מרות, וכאן כשהקב"ה שאל את בני ישראל אם רוצים את התורה וענ
ונשמע" אין לך מסירות נפש יותר מזה, שמוכנים לקבל את  חד "נעשהכא

התורה בצורה הכי מופלאה והכנעה מוחלטת שהוא ההיפך הגמור מתכונתם. 
קבלו ע"ע לעבוד את השי"ת  –בשונה מאומות העולם  –וכיוון שבני ישראל 

 דווקא בחלק היותר קשה להם, זכו לקבל התורה.
"ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר  ויבואר בזה הפסוק כמין חומר

שהקב"ה הסתובב ושאל את אומות העולם, ולא נתן להם, אמנם  –פארן וגו'" 
י הגמ' רבדלבני ישראל נתן, ומדוע? "מימינו אש דת למו" כיון שהן עזין כאש וכ

 הנ"ל.
 (ציוני תורה)

 (שמות כד, ז)כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע 
' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה במסכת שבת (פ"ח) "דרש ר

לנשמע ירדו ס' ריבוא של מה"ש וקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים אחד 
 כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע". 

ישראל נעשה  שאמרוולא אמר בשעה  שהקדימוויש להבין אומרו בשעה 
ונשמע, ומוכח דרק ע"י ההקדמה זכו להני שני כתרים, ויש להבין היאך תלוי 

 ה. בההקדמ
והנראה לי ויובן ג"כ למה אמרו ישראל נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה. 

בפתגמין דאורייתא,   -בעובדין טבין, "ונשמע"  -דהנה איתא בזוה"ק "נעשה" 
הרי דנעשה הוי קבלה על קיום המצות ונשמע הוי קבלת לימוד התוה"ק. והנה 

לעשות ואם  ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים, אחד כדי לידע היאך ומה
לא ילמוד היאך יקיים, ולא ע"ה חסיד (אבות פ"ב מ"ה), וגם הנשים שאינם 
מחויבות בלימוד התורה מ"מ מחוייבות ללמוד במצות הנוהגות בהן וכמו 
דאיתא בב"י סי' מ"ז בשם הרוקח דמש"ה מברכות בה"ת. אמנם באנשים יש 

"ע רק הוי עוד מעלה א' על הנשים דנשים בלימודם אינם מקיימות שום מ
מבוא לקיום המצות ונמצא דהלימוד אצלם הוי מבוא להתכלית שהוא קיום 
המצות ולא הוי תכלית בעצמו אבל באנשים הוי הלימוד גם מ"ע לעצמו וכמו 
הנחת תפילין וכדומה ונמצא הוו ב' בחינות מבוא להמצות וגם תכלית בפני 

 עצמו. 
במשמעות קבלתם  והנה אם היו אומרים ישראל 'נשמע ונעשה' לא היה

רק עול מצות, אלא שמוכרחין ללמוד קודם כדי שידעו היאך לעשות, והיה 
נשמע נמשך ומבוא לנעשה ונעשה הוי התכלית והיה רק קבלה אחת, ומש"ה 
אמרו נעשה ומובן מאליו שמוכרחין ללמוד מקודם, ואח"כ אמרו נשמע, 

מוד משום ונמצא דהוי נשמע תכלית מצד עצמו ג"כ, דגם שלא יצטרכו לל
עשיה, ג"כ ילמדו מצד עצמה, ונמצא ע"י ההקדמה נעשה ב' קבלות של ב' 
תכליתים עול מצות ועול תורה, וזהו שאמרו בשעה שהקדימו והוו ב' קבלות 

עול מצות ועול תורה, ירדו ס"ר מה"ש וקשרו לכל א' מישראל ב' כתרים א' 
 כנגד נעשה וא' כנגד נשמע דע"י ההקדמה זכו לב' כתרים.

 בית הלוי)(
 (כ, יג)  לא תרצח, לא תנאף, לא תגנב, לא תענה ברעך עד שקר

בשם המבי"ט שואלים שאלה: הלא עשרת הדברות מחולקים לשני 
הברית. על לוח אחד כתובות חמשה דברות בכל אחד משני הלוחות  –חלקים 

המצוות שבין אדם למקום, ובלוח השני כתובות מצוות שבין אדם לחבירו. 
לה, שאלמלא ידענו שהוא השואל, לא היה לנו ספק, י"ט" שאשואל ה"מב

 והיינו קובעים באופן ודאי כי זו שאלת תם...
 מה השאלה?

"אנכי ה' אלקיך אשר  –הנה, חמשת הדברות הראשונים ארוכים ומלאים 
כמו כן "לא יהיה לך" וכל השאר  הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (כ, ב),

כן, כאשר מגיעים אל הלוח השני, כתובים הדברות מרבים בדברים. מדוע, אם 
וזהו אין יותר מילים בהקשר למצוה זו. וכך גם  "לא תרצח" –בקצור נמרץ 

"לא תנאף", "לא תגנב". הדבר תמוה, מדוע אין פרופורציה בין  –הלאה 
למה הקב"ה  –הלוח הראשון מלא, ולעומתו הלוח השני כמעט ריק  –הלוחות 

 עשה שיהיה כך?
המבי"ט דבר נפלא: כך רצה הקב"ה, שעל הלוח השני יהיו כתובות  אומר

רק מעט מילים. מדוע? כי אז האותיות של "לא תרצח" ו"לא תגנב" יהיו גדולות 
שה"בין אדם לחבירו" יהיה גדול,  –יותר ובולטות יותר, וזהו מה שחפץ הקב"ה 

 שיראו אותו טוב!
 פלאי פלאים.

   (יחי ראובן) 
 מגילת רות

 "מגילת אליהו"קריאת "מגילת רות" בחג השבועות, הביא בספר בטעם 
(להגה"ק רבי אליהו הכהן מאיזמיר, בעל מחבר "שבט מוסר" ו"מעיל צדקה") 

ולהלן נלקטו מתוך אמריו, כמה  יותר משבעים טעמים על כך.על מגילת רות, 
מהטעמים המורים על נקודות הדרכה לחפץ להידבק בתורת ה' שנלמדו 

 רות: מחייה של 
 תחילתן ייסורין וסופן שלוה, כרות;  -* חיי התורה 

גם מי שנתגדל בהבלי עולם הזה יכול בכל גיל  -* רות נתגיירה בת מ' שנים 
 להשתנות;  

* גם מי שמסובל בייסורים, בעוני או בדוחק ובטלטולים אינו רשאי לפטור 
א לקבל שהרי רות הגיע לה כל אלו ולא הניחה עצמה מלבו –עצמו מהתורה 

 עליה התורה; 
* גם כשנראה שאין שום אפשרות ללמוד מחוייב להשתדל ולהתעצם בכל 

כרות שעל אף שאמרה תורה לא יבא עמוני ומואבי  –כוחו ואז יעלה בידו 
 בקהל ה', דרשו מואבי ולא מואבית; 

* כדי להשיג התורה מחוייב האדם לטרוח ולהפציר הרבה עם רבותיו 
 ה בנעמי עד בוש, וזכתה לתורה; שילמדוהו כרות שהפציר

כרות שאמרה  –* אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה 
 באשר תמותי אמות; 

 כרות שיצאו ממנה מלכים. –* העוסק בתורה זוכה למלוכה 
 (עפ"י מגילת אליהו)

 (רות ב, ה) ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת

ה בה, שתי שבלים לקטה, שלש לא לקטה, וכו', פירש"י ז"ל, דבר חכמה רא
והקשה הה"ק החי' הרי"מ זי"ע מה חכמה הוא זו, הא הדין כך הוא, ותירץ הא 
פלוגתא הוא ב"ש וב"ה בדין לקט (פאה פ"ו מ"ה) בה"א שנים לעניים, וב"ש 
סברי שלשה לעניים ומפרש בירושלמי דטעמא דב"ש מפסוק (דברים כ"ד) 

י שלשה, וטעמא דב"ה מפסוק (ויקרא י"ט) לעני ולגר לגר ליתום ולאלמנה הר
תעזוב אותם, הרי שתים, ונראה מהירושלמי הלזו דפלוגתייהו דוקא בסתם 
עני, אבל אם יהי' עני וגר ואלמנה ביחד כ"ע מודה דלקט שלשה ג"כ שייך 
לאותו עני, וא"כ גם כאן אצל רות דהיא היתה עני', ואלמנה, וגר, אף שלשה 

ט ושייכה לה, א"כ דבר חכמה ראה בה, שלקטה שתים, כי יראה שבלים הוי לק
שלא ילקוטו שאר עניים, כי שתים יכולים הם ג"כ ללקוט אבל שלשה בטוחה 
היתה שלא ילקוט שום עני, כי שייך רק לה, מחמת שהיא היתה עני', ואלמנה 

 וגר, מקודם לקטה שתים, ואח"כ לקטה השלשה, ודפח"ח:
  (שיח שרפי קודש)

 צרות המגידים מאו 
 כמה שוה מאמץ? / ותרא כי מתאמצת היא

רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
 

"ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה, אמרה לה: אסיר 
לן תחום שבת! באשר תלכי אלך. אסיר לן יחוד! באשר תליני אלין. מפקדינן 

אלקי. ארבע  שש מאות וי"ג מצות! עמך עמי. אסיר לן עבודת כוכבים! ואלקיך
מיתות נמסרו לב"ד! באשר תמותי אמות. ב' קברים נמסרו לב"ר! (רש"י: "אחד 
לנסקלים ולנשרפים שהרשיעו בעבירות חמורות ואחד לנהרגים ולנחנקים 
שאין מיתתן חמורה ואינם רשעים כל כך") ושם אקבר. מיד, ותרא כי 

 מתאמצת היא". (יבמות  מ"ז)



 

 ג 

י רבי יוחנן שאל אשה אלמנה זקנה, הגמרא מספרת (בסוטה דף י"ב) כ
מדוע את באה לבית הכנסת שלי, הרי את מתגוררת במרחק, וישנם כמה בתי 

 כנסיות מהבית שלך עד בית הכנסת כאן? שמעתם שאלה של רבי יוחנן?
'שכר פסיעות', כי כיון  -אמרה לו הישישה: "אני רוצה הרבה שכר 

 למה שלא אלך רחוק?". -שמשלמים על כל פסיעה 
מה משמעות הסיפור של הגמרא? אסביר לכם: אשה זו שהוזכרה בגמרא 

היא לא ביקשה לחיות חיים  -בהערכה, יצאה תמיד לחפש דברים קשים. 
קלים. היא ידעה כי בחיי קלות, בתחילה נדמה שהכל יהיה קל, אבל לימים 

מה כבר יוצא מחיים קלים... היא התאמצה ללכת לבית  -נוכחים לראות 
 חוק. חיים של מאמץ.הכנסת הר

במה זכתה רות לכתר מלכות? "ותרא כי מתאמצת היא ללכת" במאמץ זה 
 את כתר המלכות. -היא רכשה לעולמים 

עגלון, ולמעשה,  -המסכנה הזאת רות, עזבה בית עשיר של מלך מואב 
היא הפקירה את עצמה בתכלית. נעמי הכניסה אותה מתוך יאוש. נעמי 

עד כמה שלא כדאי לה (מבחינה גשמית) להצטרף  ניסתה להסביר לה בכל דרך
עמה לעם היהודי: הרי יום אחד בשבוע, בשבת, אנו רק בתוך העיר אסור 

 "אמרה לה אסיר לן תחום שבת". -לצאת 
השיבה רות, לא אכפת לי היכן שתלכי רק לשם אלך אם בשבת את נשארת 

 בבית גם אני "באשר תלכי אלך".
וד איש עם אשה", את באה לבד בעניות אמרה לה נעמי "אסור לנו ייח

ואולי לא תוכלי להשיג דירה היכן לישון ולהתגורר "לא נורא" השיבה רות 
 "באשר תליני אלין".

אנו מצווים על שש מאות שלוש עשרה מצוות, ניסתה נעמי שכנע אותה 
 "עמך עמי" השיבה רות.

 "אסור לנו עבודת כוכבים"
 "ואלהיך אלהי".

אים בהם במזיד אפשר לקבל מיתה "ארבע מיתות רות שאם חוטייש עב
 נמסרו לב"ד!"

 "באשר תמותי אמות".
 "ב' קברים נמסרו לב"ד!"

 "ושם אקבר".
כאשר נעמי ראתה את הפלא הגדול: "ותרא כי מתאמצת היא ללכת" 
למרות כל הקשיים היא רוצה ומעוניינת, באותה שעה נעמי קיבלה אותה. 

 בשמחה.
היא זכתה! היא זכתה! חז"ל אומרים במסכת  -י או -והיא הרקיעה שחקים 

סנהדרין כי רות האריכה ימים ועוד ישבה על יד שלמה המלך ע"ה. ליד כסא 
מי זאת? רות. זו שהלכה  -לאם המלוכה  -המלך שלמה עמד כסא מיוחד נוסף 

מלכות  -לקבץ נדבות ולאסוף גרעינים בשדות זרים, היא עכשיו אם המלכות 
 ך המשיח.הוא מל -בית דוד 

 לא להתייאש, להתאמץ
מורי ורבותי, אם האדם היה עושה את אשר ביכולתו אין לשער ההצלחה 
שהייתה באה אחריו! רק שבדרך כלל היאוש מכרסם בנו, (ולפתע אנו נהיים 
וותרנים: "אוותר לעצמי וגמרנו"). תדעו כי לא כדאי לוותר על המאמץ. 

 לדוגמא:
שבי האיזור, שפסקו בהחלטיות: לאה אמנו שמעה את כל הידידים תו

הכל  -"הגדול לגדולה והקטן לקטנה" היינו שהיא תנשא לעשו. נו, אין סיכויים 
"לא.  -יודעים ובטוחים כי היא עתידה להנשא לעשו. אך לאה נשארה איתנה 

לא אקשור את גורלי עם עשו הרשע, ומה  -אני לא אנשא לעשו". בעקשנות 
!", והיא בכתה. הרבה מאד. היא עשתה את שהרחוב אומר? לא מעניין אותי

 שלה: בכיות...
 מדמעה. -"ועיני לאה רכות" 

 ומי לא יודע, כי היא זכתה להעמיד ששה שבטים, שבטי קה.
הקב"ה מצפה לעקשנות, ואנו נהיות וותרניות... מה ביכולתך ומה לא 
באפשרותך, לא צריך לעניין אותך, בשביל כך יש הקב"ה!... את רק תהיי 

שנית לגבי היסודות של קדושת עם ישראל (לשאול ולדעת מה הן היסודות עק
 באמת), והיכולת תבוא.

אסיים. כאשר האשה מסייעת לבעלה ללכת לשיעורי תורה גם על 
ורכשים כוחות חדשים  -חשבונה, היא מתאמצת, והוא אכן לומד, הוא והיא 

ביכולתה לתת  שאין לתאר, וכל הבית מקבל גוון חדש ומי יכולה לאמר שאין
 לבעלה לקבוע עיתים לתורה?

 חג שמח וישועה קרובה לבוא. כולם יבורכו מן השמים.
"אבל שניים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר 
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו 

 הגיד)(ל    ליראה ה' ולחושבי שמו" (אבות פ"ג)

 

 רבי שלום שבדרון זצ"ל תורה שלמדתי באף
הגדולים, נהנו כל כך מללמוד תורה עד שלמדו מתוך מאמץ. אספר לכם 

בחיי  -א'גיוואלדיגע מעשה. סיפור שהיה באחד מהרגעים הקשים ביותר 
 חותני רבי חיים לייב אויערבאך זצ"ל.

 נה.המעשה התרחש בימי מלחמת העולם הראשונה, לפני כתשעים ש
מצבו של הישוב היהודי הקטן בארץ ישראל היה חמור וכואב. הישוב 
נשלט ביד קשה על ידי התורכים. הללו, שהיו במצב מלחמה עם האנגלים, 

לעולם לא שבו.  -גייסו בכפיה יהודים לצבא. המגוייסים שהלכו לצבא התורכי 
 נשים רבות נשארו עגונות לכל ימי חייהן.

ישיבת "שער השמים", שהיה גאון בעל מוח חמי, רבי חיים לייב ראש 
ברזל, וליבו הטהור היה מתנשא כארי למען ה' ותורתו, חיפש דרכי עורמה 
להציל יהודים מהגיוס האכזרי. דבר ראשון, חיפש פירצה חוקית בנתוני 

 השלטון. לא ארכו ימים ספורים וגילה, כי התורכים אינם מגייסים נתיני חוץ.
ם אחד העובדים בקונסוליה הפרסית, ממש כך. החליט איפוא להתיידד ע

הוא יצר איתו קשר אישי ממושך, הוא גם היה "קונה" אותו במתנות ושלמונים 
עד שנרקמה ביניהם מסכת ידידות. כשהרגיש רבי חיים לייב שהקרקע מוצקה 
תחת רגליו, פנה לידידו זה ש"רכש", וביקשו שיפגישהו עם הקונסול הפרסי. 

ו מספר פגישות ארוכות עם הקונסול בכבודו ובעצמו. ה"ידיד" קבע עבור
במהלך הפגישה מצא חמי חן, בעיני הקונסול וכך הפכו גם השניים לידידים, 

לידידות זו. הקונסול התרשם כל כך  -למעשה, לרגע זה חיכה חמי זצ"ל 
 מאישיותו, עד שמינה אותו לאחד מסגניו...

מטרה קדושה זו, וחילק כסגן הקונסול הפרסי, ניצל את מעמדו לצורך 
ליהודים דרכונים שיחשבו כנתיני חוץ, הוא חילק דרכונים פרסיים לשבעים 

לא דרך,  -יהודים, וכך הציל אותם מגיוס וממוות בטוח. (פרטי הדברים, והדרך 
 שבה התנהלו הדברים אינם נוגעים להמשך סיפורינו).

מגיוס באותם ימים לפתע פורסמה הודעה מטעם הממשל שכל המתחמק 
יהרג, ומי שיתפס בסיוע למשתמטים יהרג אף הוא. הפחד היה גדול. היה  -

יהודי פלוני שלכלך את נשמתו בתפקיד המלשינות, ה' ירחם, בין השאר הלשין 
גם על חמיו בפני התורכים. הוא דאג שידווחו לראשי השלטון כי הרב 

חיילים אויערבאך מחלק דרכונים פרסים ליהודים. על אתר נשלחה קבוצת 
לביתו של רבי חיים לייב. מאחורי הבית היתה דלת יציאה נוספת [אחורית] 

 ובחסדי שמים חמי הצליח להמלט דרכה ברגע האחרון.
כאשר חמק בחלחלה, מיהר לעבר "בתי הונגרין", שם נכנס לביתו של אחד 
ממכריו. אותו יהודי ירא אלוקים לא גילה אפילו לבני ביתו, הכניסו חדר בתוך 

שם שכב. באמצע הלילה הוא  -, הטמין אותו מאחורי ארון רחב מידות חדר
 היה דוחק לו מעט אוכל ושתיה.

תשמעו, אני לא מספר לכם סתם מעשיות, חותני אמר לי "שהיתי שם 
כמה ימים רצופים, הרעב והצמא הציקו, והפחד כמובן, היה פחד של מוות. 

ורחת, הנה אני נופח את היו רגעים שחששתי, שהנה... עוד מעט קט נשמתי פ
נשמתי". בהזדמנות אחרת של גילוי לב, ישב חותני ליד שולחנו, סגר את עיניו, 

 פתח את סגור ליבו ואמר לי:
"ר' שלום! הש"ך אומר שבשעה שברח מהקוזקים הוא חידש חידוש 
מסוים (וכלשון הש"ך בסימן ג': בשעה שכתבתי דברי הנ"ל לא היה לפני הספר 

למדתי בברחי מן מלחמות הריקים, ועתה עיינתי בספר כסף  כסף משנה כי זה
משנה וראיתי שהרגיש בקושיא שהקשתי) "אני", אמר חותני זצ"ל בהצביעו 

במשכבי  -על תכריך מכתביו "חידשתי חידושים אלו, בברחי מפני התורכים 
 שם מאחורי הארון..."

ח הבנתם? כאשר הלשון נדבקה לחיכה, כשהרעב והפחד המיס את רמ"
 המוח התרפק על מבועי התורה. -איברים 

 אספר לכם גם את סיומו של הסיפור. נורא ואיום.
 חסדי ה' כי לא תמנו

היום כל דבר נחשב למסירות נפש, כל מאמץ קל נחשב במסירות "קמתי  
מהמיטה במסירות נפש" מה אתם מחייכים "הלכתי לשיעור במסירות נפש" 

ל היו אנשים שבאמת מסרו נפשם לקיום כל דבר נחשב מסירות נפש. אב - - -
 מצוות ה':

בקיצור, לאחר מספר ימי מחבוא הודיעו לחותני שהתורכים מאיימים 
 אם לא יוודע להם מקום מסתורו. -תחתיו  -להוציא להורג את בני משפחתו 

 רבי חיים לייב קם ויצא. נתפס.
היה חתום בקונסוליה הוחלט להעמידו לדין, ועימו יחד את רבי לייב דיין ש

 אף הוא כעדות, על הדרכונים שהנפיק רבי חיים לייב.
נקל לשער כי ביום שנקבע למשפט, שררה חרדה גדולה בישוב הירושלמי. 
הכל התכנסו לתפילות. בישיבת "שער השמים" נאספו הלומדים ועימם ציבור 
רב לאמירת תהלים בבכיות. קולות התפילה הדהדו בכל איזור בתי מחסה 

בין החומות. היהודים הכירו וגם חוו על בשרם את ידם האכזרית בירושלים ש
של התורכים, הכל ידעו את הגורל הצפוי לחותרים תחת השלטון (שני יהודים 

 שהחביאו מגויסים נתלו בככר העיר).
 בשעה שנקבעה מראש, הוכנסו, חמי ור' לייב דיין לאולם המשפט.

ארוך, מאחורי  על השולחן היתה פרוסה מפה ועליה אקדח עם קנה
 השולחן ישבו שני קצינים, אחד מהם היה המושל ג'מל פשה.

ר' לייב דיין התעלף מיד מרוב פחד. נאלצו להוציאו מהאולם. המשפט 
 התנהל רק מול רבי חיים לייב.



 

ד 

מוות.  -ללא עוררין  -אחר השופטים הקריא את כתב האישום שעונשו 
על האשמה, על חלוקת משסיים להקריא שאל את חמי: "מה יש לך לומר 

 דרכונים פרסיים?"
"אתה יכול לשעור לבד את קצב פעימות ליבי" אמר לי השווער, אך עניתי 

 לו על אתר: "הללו אכן באמת אזרחים פרסיים!...
קפץ עליו רוגזו של ג'מל פשה, הוא החל לצעוק בחמת זעם: "שקרן 

עור לבן בעוד  שכמותך, איך יכול אתה להגיד שהם פרסים, הם כולם בעלי צבע
שהפרסים שחורים יותר!" באותה שניה, נמס ליבי כמים, כמעט שנפלתי 
מתעלף, אבל בזכות התפילות, היתה סיעתא דשמיא והצלחתי להתגבר עד 

 כדי שהעליתי חיוך על פני, ובכך, השקטתי גם את נפשי פנימה.
כחלוף רגע פתחתי דברי בשפה הערבית והכברתי בגינוני כבוד, הזכרתי 

את תוארו של אדוננו, ואמרתי בנחרצות: אני אסביר לך,  -בוד, שוב ושוב בכ
אדוננו השופט הנכבד, רום המעלה, הלא כבודו רום מעלתו מכיר אתה את 
הרוסיים חיות הטרף (הוא הזכיר אותם בשם גנאי שכמעט העלה חיוך על 
 השפתיים. הרוסים היו בצד האויב, שלחם בתורכים), הם גורמים צרות רבות
ליהודים, הם רעים וקשים, והיהודים רוצים לברוח מרוסיה, אך לצערם אינם 
יכולים לקבל אזרחות אחרת, קשה להתפטר מהחזירים הרוסיים. אז מה 
עושים היהודים? כאשר האישה היהודית קרובה ללדת, היא נוסעת לפרס 
 הנמצאת בגבול רוסיה, שם היא יולדת. ולכן הרך הנולד הוא אזרח פרסי, אבל

 עורו בצבע לבן...
ג'מל פשה שמע את הדברים, פנה אל ר' חיים לייב ואמר: "שמע נא! יודע 
 אני שאתה שקרן, אבל מוח חריף כזה חבל לשים באדמה. צא מפה!..." יצאתי.
אין לתאר את השמחה הגדולה שהיתה בישיבת "שער השמים" ובכל 

 העיר העתיקה, לאחר שיצא חפשי מן המשפט.
מן הסיפור פרט צדדי לכאורה, המגלה על קדושת תורתו ואנחנו! למדנו 

של הגרחי"ל, על גדלותו ואמונתו בקל חי, מתוך מסירות נפש ממש. אפשר 
לשבת ימים שלמים ולדבר על טהרת ליבו של חמי, אבל אנו קרובים לשלושת 

 ימי הגבלה, הבה נסיים. ונזכה לכל טוב סלה ולקבלת התורה.
 (להגיד)

 
 רה במדברמדוע ניתנה תו

 רבי שבתי יודלביץ זצ"ל
כידוע, ניתנה התורה בהר סיני, הממוקם במדבר סיני. על אודות הטעם 

כבר  -מחמתו נבחר דוקא המדבר להנתן בו התורה הקדושה לעם ישראל 
 דרשו חז"ל דרשות רבות, אולם אנו נוסיף ונאמר עוד שני טעמים בדבר.

ולטעון: אם מתגורר אני  הטעם הראשון נראה לומר, שכן עלול אדם לבוא
במקום תורה, אם בעירי ישנו בית מדרש בו יושבים תלמידי חכמים ומתנצחין 

אזי יכול אני אמנם לעסוק  -זה עם זה בהלכה, אם ישנה 'אוירה' של התעלות 
בתורה ולהתעלות בה. אולם כאשר נמצא אני לבדי, שלא במקום תורה, מבלי 

כזה אינני יכול לעשות מאומה למען  במצב -בית מדרש, מבלי אוירה תומכת 
 התעלותי הרוחנית, ואין הדבר נתון בידי כלל.

על מנת ללמד את האדם כי גם אם  -לכן נתן הקב"ה את התורה במדבר 
עולמו נראה בעיניו כמדבר שממה מבחינה רוחנית, גם אם אינו מוצא סביבו 

טין לגבי כל אפילו לחלוחית של תורה, גם אם מתגורר הוא במקום צחיח לחלו
מכל מקום אין הדבר פוטר אותו מלעשות  -דבר שריח של קדושה נודף הימנו 

 במדבר ניתנה. -את שלו, לעלות ולהתעלות, שכן הלא התורה הקדושה עצמה 
ובזה יכולים אנו לדרוש באופן נפלא מאד את הפסוק (תהילים כ"ט, ח'): 

 יחיל ה' מדבר קדש", ולומר כך: -"קול ה' יחיל מדבר 
ישנם בתי  -ישנם בתי כנסיות בעיירות  -הנה המדבר עומד וטוען: ביישוב 

 -קול התורה נשמע ברמה, אולם אני  -מדרשות, במקום בו בני אדם מצויים 
זוכה  -מה יהא עלי? מתי אזכה גם אני למעט לחלוחית של רוחניות? היישוב 

הלא אני שמם מה יהא עלי?  -בכל יום לשמוע את "קול ה'", אולם אני, המדבר 
וכולו מלא כיסופים וגעגועים למעט רוחניות...  -וריקן!! כך טוען לו המדבר 

המדבר מייחל, המדבר מחכה, המדבר מצפה, המדבר  -"קול ה' יחיל מדבר" 
 מקווה ומשווע לשמוע את קול ה'!!

על כך למדים אנו מהמשך הפסוק:  -ומה עונה הקב"ה למדבר על טענתו? 
אף הוא מצפה להשפיע שפע של קדושה על  -"... הקב"ה "יחיל ה' מדבר קדש

המדבר, שכן מאחר שהמדבר מייחל, מאחר שהמדבר מחכה, מאחר שהוא 
נענה לו הקב"ה ונותן לו את חפצו: "יחיל ה' מדבר קדש"!!  -מקווה ומשווע 

אזי "יחיל ה' מדבר קדש"!! אם המדבר מלא געגועים  -אם "קול ה' יחיל מדבר" 
 י שהקב"ה מצידו מייחל אף הוא להשפיע עליו שפע של קדושה!!הר -לקול ה' 

וזהו לימוד גדול לאדם, שאפילו אם כל עולמו נראה לו כמדבר שממה 
אין זה פוטר אותו מלעשות את שלו!! אדרבה, אם הוא מצידו ייחל,  -רוחני 

אם הוא יתאמץ, אם הוא יקווה בכל עת לשמוע את קול ה' בתוך המדבר בו 
הרי שהקב"ה מצידו ישפיע עליו שפע של קדושה, שפע של  -הוא נמצא 

מדבר קדש", הקב"ה מצידו ודאי מייחל ומבקש  -רוחניות, שהרי "יחיל ה' 
 להעניק לאדם שפע של קדושה רק אם יעשה מצידו את המוטל עליו!!

הרי הוא מדבר שממה של רוחניות,  -ב"דור המדבר"... דורנו  -אנחנו כיום 
אנחנו מוצאים מצב  -רת על כל פסיעה, ובתוך המדבר הזה ירידת הדורות ניכ

כי אם לשמוע את דבר ה'"!! הרי זו ממש  -של "לא רעב ללחם, ולא צמא למים 
בחינה של "קול ה' יחיל מדבר"!! המדבר מייחל ומצפה לשמוע את קול ה'!! 

הקב"ה מצידו ישפיע שפע  -על כן, אין ספק כי לבסוף "יחיל ה' מדבר קדש" 
 דושה על המדבר הזה!!של ק
 

 בכל המצבים! -התורה מתאימה תמיד 
היינו אודות כך  -לימוד נוסף אשר ניתן ללמוד מכך שניתנה תורה במדבר 

 שיכול האדם לעסוק בתורה ולקיים מצוותיה תמיד, בכל המצבים.
כביכול אין  -שכן לעיתים נשמע טענות מפיהם של אנשים מסויימים 

... ישנם הטוענים כי אינם יכולים לקיים את התורה הקדושה מתאימה להם
שכן שקועים הם עד צוואר בטרדות הפרנסה, ישנם  -המצוות וללמוד תורה 

כי החיים הלחוצים כיום אינם מניחים זמן פנוי לשם עמל התורה,  -הטוענים 
 אשר מנסים לטעון כי התורה סתם אינה גמישה דיה... -וישנם אחרים 

נתן הקב"ה את התורה לעמו  -נות הללו על מנת לדחות את כל הטע
ישראל במדבר, במקום שממה, בארץ ציה, במקום בו אין לחם, אין מים, אין 

ויש לדאוג ולהתאמץ על מנת להשיג אפילו את הדברים הבסיסיים  -פרנסה 
מחוייב האדם בלימוד התורה  -ביותר, וזאת על מנת ללמדם כי בכל המצבים 

ב בנסיבות, מבלי לשקול את הקשיים, בכל ובקיום המצוות! מבלי להתחש
 ובלי כל תנאי!! -מצב 

אם נרצה לעמוד על האיוולת שבטענתם של אלו המבקשים 'להתאים' את 
 נוכל לעשות זאת באמצעות הסיפור הבא: -התורה למצבם הרגעי 

מעשה בסוחר יהודי מאחת העיירות בחוצה לארץ, אשר עיקר מסחרו היה 
היה נוסע  -א מרחבי המדינה כולה, במשך ימות השנה אותם היה מייב -ביינות 

ביום השוק  -למחוזות רחוקים, רוכש סחורה במיטב כספו, ופעם בשנה 
 היה מוכר את סחורתו המשובחת ברווח גדול. -המקומי 

נזקק להביא חביות יין מעיירה  -ויהי באחד הימים, ומיודענו הסוחר 
 -א סיכם מראש, את הכסף הו -רחוקה, בקצה המדינה, את פרטי העסקה 

שלח זה מכבר, ועתה לא נותר לו אלא לדאוג להובלת הסחורה מן היקב 
 אל עיירתו שלו. -המשובח 

בימי  -ימי תשרי היו, יום השוק אשר נועד להתקיים בתחילת טבת  -הימים 
קרב ובא, ולפיכך החליט הסוחר כי אל לו להתעכב. פנה איפוא אל  -החנוכה 

בעיירה וביקש ממנו כי יסע אל אותו מחוז בו מיוצר יינו,  אחד מבעלי העגלה
ויוביל את היין אל  -יגש אל המוכר, יציג בפניו את שטר הקבלה אשר ימסר לו 

 העיירה.
הבטיח הסוחר לעגלון תשלום מכובד ביותר, אולם תנאי  -תמורת השירות 

וחר "עלי לקבל לא יא -אמר לבעל העגלה  -אחד התנה מראש: "את הסחורה" 
מימי החנוכה!! מתעתד אני למוכרה ביום השוק המתקיים בימים ההם, ואם 

הוסיף הסוחר  -אין לי בה כל ערך ואין לי אף מקום לאחסנה! על כן"  -לא כן 
לא יאוחר  -"מתרה אני בך: עליך לשוב כשהסחורה טעונה על עגלתך  -והזהיר 

 ה אחת בשכרך!!".לא אשלם לך אפילו פרוט -מסוף חודש כסליו, שאם לא כן 
סבר העגלון וקיבל, ולמיודענו הסוחר הוא השיב: "הסר דאגה מליבך ידידי 

אלא שמבטיח  -היקר!! לא זו בלבד שבחנוכה תהיה הסחורה אצורה במחסניך 
אני כי אפילו בראש חודש כסליו כבר תוכל ללגום לגימה הגונה מהיין 

תוך חודש לכל היותר ו -המשובח אותו אביא לך!! כבר מחר יוצא אני לדרך 
 אחזור והסחורה עימי!!".

יצא כבר למחרת לדרך, אל  -הסיר דאגה מליבו, העגלון  -ואכן, הסוחר 
חביות היין המשובח  -הגיע בזמן על פי התכנית, הסחורה היקרה  -מחוז חפצו 

הועמסו על העגלה, ותיכף ומיד הפנה בעל העגלה את סוסיו לאחור ויצא  -
 רתו.לדרכו חזרה אל עיי

החלה שרשרת של עיכובים, אשר סופה היה רע ומר... לאחר  -אלא שכאן 
נשבר לפתע אופן העגלה, ורק מקץ יממה תמימה  -יומיים של צעידה מהירה 

והעגלה על  -הצליח העגלון לתקנו ולהמשיך בדרכו... לא עברו יומיים נוספים 
ה אשר סוסיה והסחורה אשר על גביה נקלעה לסערת שלגים נוראה, סער

 מנעה במשך כמה ימים כל אפשרות להתקדם.
היו הדרכים משובשות ועמוסות בשלגים, ועוד באותו  -עם שוך הסערה 

שקעו הסוסים בשלג הטרי עד  -יום יצא העגלון עם עגלתו העמוסה לדרך 
יצא  -מתניים, ואך בקושי הצליח בעל העגלה לחלצם... מהתאונה האמורה 

שבר את רגלו, ושוב לא יכול היה להמשיך  -וסים העגלון בשן ועין... אחד הס
חזר העגלון לעיירה האחרונה, והתעכב עוד  -ולגרור את העגלה... בלית ברירה 

 מספר ימים בחיפושים אחר סוס מחליף להמשך המסע...
התנהלה הדרך בעצלתיים. מפעם  -גם לאחר שנמצא הסוס המתאים 

תיו של העגלון, הסוסים ולא הועילו הצלפו -לפעם נתקעה העגלה בבוץ 
הם כביכול אמרו  -מבחינתם החליטו כי 'יהרג ואל יעבור'... "תהרוג אותנו" 

"ואנו איננו עוברים"... כך המשיכו העגלון וסוסיו בדרך, כאשר  -לבעליהם 
 מפעם לפעם נכפות עליהם עצירות בלתי מתוכננות...

איחור הגיע אמנם בעל העגלה אל עיירתו, אולם ב -סופו של דבר 
הוא נכנס בשערי העיירה בראש חודש  -מסויים... במקום בראש חודש כסלו 

 שבט...



 

ה 

מיהר אל ביתו של הסוחר, אשר סבר פניו הרציני  -מיד עם הגיעו העירה 
צעק  -הסגיר בדיוק רב את דעתו על האיחור הקל... "עגלון!! האינך מתבייש?" 

הוסיף וטען, כאשר הוא מבהיר  -סוחר היינות, "אינך מבין איזה נזק גרמת לי!!" 
באופן חד משמעי כי אין בדעתו לשלם תמורת הסבלות אפילו פרוטה שחוקה 

כפי שכבר התנה מראש... "די לך במה שאיני תובעך לשלם לי עבור  -אחת 
 נזף בעגלון. -הנזק שגרמת לי!" 

התייחס לפרשה מזוית שונה לחלוטין... הוא  -אלא שבעל העגלה מצידו 
שכן עשה את כל אשר לאל ידו על מנת  -ר כי מגיע לו שכרו משלם דוקא סב

 לעמוד בתנאי ההסכם!!
לא  -הגעתי בדיוק במועד, במחוז ההוא  -"אל בית המסחר המרוחק 

עשיתי כל מאמץ להאיץ בסוסים,  -התעכבתי אפילו יום אחד, במהלך הדרך 
י לקיים את אולם מה אעשה ואיתני הטבע כולם יצאו למלחמה כנגדי ומנעו מנ

פנה בתביעה אל הסוחר, ואיים: "אם לא  -חלקי בהסכם? את שכרי הב לי" 
 אתבעך לדין תורה בפני הרב ובית הדין!!". -תשלם 

הרי שמוכן  -השיב הסוחר. "אם רצונך לבוא לפני בית הדין  -"לו יהי כן!!" 
אני ומזומן לכך!! אני אציג את טענותי, אתה תספר את מאורעותיך, ונראה 
מה יהיה בפי הדיינים לומר!!". ואכן, עוד באותו שבוע התייצבו שני הניצים 

אשר הכריעו במהרה כי הצדק עם הסוחר והוא אינו  -בפני הרב ובית דינו 
 מחוייב לשלם לעגלון מאומה, שכן כך סיכמו הם ביניהם במפורש.

והוא  -כלל לא מצא חן בעיני העגלון... פניו האדימו  -אלא שפסק הדין 
פנה אל הרב בטרוניא ושאל: "ילדמנו רבי, מהיכן הוציא הוא את דינו?"... 

השיב הרב, והעגלון מיהר להקשות: "ואם כן, ילמדני רבי,  -ערוך!"  -"מהשולחן
למד את הדין  -ערוך -מהיכן הוציא השולחן ערוך את דינו?"... "השולחן

רם השיב הרב בניחותא, אולם דעתו של בעל העגלה ט -מהרמב"ם!" 
מהיכן למד  -אבל ילמדני רבי, הרמב"ם הלזה  -אמר  -התקררה... "טוב ויפה!" 

 את דינו?"...
"למד את הדין מהגמרא, שכן סוגיות ערוכות  -הסביר הרב  -"הרמב"ם" 

"מבין אני כי  -נענה העגלון  -ישנן בש"ס בנושאים מעין אלו!"... "לו יהי כן" 
 -ני רבי אך הפעם: הגמרא עצמה הרמב"ם למד את הדין מהגמרא, אבל ילמד

 -הטעים הרב בנימת שאלה  -מהיכן מצאה מקום לדין זה?"... "הגמרא?" 
"הגמרא נועדה לפרש את דברי התורה שבעל פה אשר מפרשת את דברי 

למדה  - -התורה שבכתב, וכך היא עשתה גם במקרה זה! גם את הדין הזה 
 הגמרא כמובן מהתורה!!".
הכריז העגלון בתרועת נצחון... "אכן, משה אמת  -"עכשיו הכל ברור!!" 

ניתנה לעם ישראל בו' בסיון,  -כפי שיודע אפילו אני  -ותורתו אמת... התורה 
אמנם הדין דין אמת הוא... אילו הייתי נוסע בסיון, בקיץ, כאשר  -ובתאריך זה 

 הייתי ודאי חוזר העירה בזמן -אין שלגים, אין בוץ, אין סופות ואין סערות 
הרי שבודאי הייתי נחשב לפושע וראוי היה  -שנקבע, ואילו לא הייתי עושה כן 

 למנוע ממני את שכרי!!
בתקופת טבת אנו מצויים, הדרכים משובשות, השלג והבוץ  -"אולם עתה 

בודאי אין מקום שאפסיד את שכרי  -מכסים את פני הארץ, ובמצב כעין זה 
אלא אשמת מזג  -ו אשמתי משום שהפרתי את תנאי ההסכם!! לא היתה ז

 סיים העגלון... -האויר הנורא, ואין כל הצדקה לפסוק את הדין לרעתי!!" 
כמובן לא השתנה, וכל אחד ואחד מאיתנו מבין בודאי מדוע...  -פסק הדין 

שוטה העגלון בלי ספק, כסיל שבכסילים, אויל ופתי... וכי מעלה הוא על דעתו 
מתייחסת היא אך ורק למקרים אשר  - כי משום שניתנה תורה בחודש סיון

תורת  -ארעו באותה תקופה עצמה? הלא זו שטות שאין דוגמתה!! התורה 
 אמת היא, בכל יום, בכל עת ובכל שעה!!

אלא שזה המקום לשאול את עצמנו: כלום אותם הסבורים כי התורה 
איננה מתאימה לדורנו, או שכלפיהם לא דיברה תורה וזאת מחמת טרדות 

אינם דומים ממש לאותו עגלון שוטה? הלא  -אשר נפלו בחלקם  וקשיים
מתאימה בדיוק לצרכיו  -אשר ניתנה לכל אחד ואחד מישראל  -בודאי התורה 

 ולמצבו של כל אדם, באשר הוא ובאשר הן טרדותיו וקשייו!!
לפיכך ניתנה תורה במדבר, ללמד את האדם כי יש ללמוד תורה ולקיים 

ועל פיה עלינו  -! אין חכמות, אין תירוצים, זו התורה בכל המצבים! -מצוותיה 
 לנהוג בכל מצב!!

 
 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

על ערכה של התורה אשר ניתנה לעם ישראל במתן תורה ביום חג השבועות, 
ברצוננו לעמוד במאמר זה,  -על מעלתה הגדולה ועל שוויה אשר לא יסולא בפז 

 ר המובא במשנה, בפרקי אבות, שם שנינו (אבות ו', י'):ונפתח את דברינו בסיפו
"אמר רבי יוסי בן קסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד, 
ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי: 'רבי, מאיזה מקום אתה?', אמרתי לו: 
נו 'מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני!'. אמר לי: 'רבי, רצונך שתדור עמ

 -במקומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם 
איני דר אלא במקום תורה!', וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל 

 (תהילים קי"ט, ע"ב): 'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'".
מספר  סיפורו של רבי יוסי בן קיסמא מוכר למדי, אולם ברצוננו לעמוד על

 נקודות בו הטעונות ביאור.

ראשית, צריכים אנו להבין, מדוע הוצרך רבי יוסי בן קיסמא לציין את העובדה 
שהסיפור התרחש בהיותו 'מהלך בדרך'? וכי איזו משמעות ישנה למקום 

 או שהיה יושב בביתו? -ההתרחשות? מה לי אם היה הוא מהלך בדרך 
ורק אז השיב -י יוסי נתן לו שלום שנית, במשנה מבואר כי האדם בו פגש רב

רבי יוסי על ברכתו. ולכאורה, הלא כבר לימדונו רבותינו כי יש להקדים שלום לכל 
אדם! מדוא איפוא לא נהג רבי יוסי בהנהגה ראויה זו והקדים שלום לאדם בו פגש 

 בדרכו?
שלישית, המשנה מציינת כי רבי יוסי התגורר ב'עיר גדולה של חכמים 

ולכאורה, מדוע לא ציינה המשנה במפורש את שמה של העיר? מדוע  וסופרים'.
 להזכר בשמה הטוב? -לא זכתה עיר זו המופלגת בחכמיה 

 -ואילו השאלה הרביעית: מדוע הוצרך רבי יוסי בדברי תשובתו לאותו אדם 
לפרט כי 'כבר כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל'? כלום ישנו מי שאינו 

תהילים התחבר על ידי דוד המלך, נעים זמירות ישראל? מדוע  יודע כי ספר
דוד מלך ישראל  -הוקדשה התייחסות מיוחדת לזהותו של מחבר ספר התהילים 

 ע"ה?
 

 כיצד נתמנה רבה של לונדון?
 בכדי ליישב קושיות אלו, מן הראוי להקדים מעשה שהיה, וכך היה:

לונדון רבתי, ביקשו להם  לפני שנים רבות, כאשר הלך לעולמו רבה הראשי של
תושבי העיר רב משכמו ומעלה, רב אשר ראוי יהא לשאת על שכמו את עול 
הנהגתה של קהילה מכובדת ומפוארת כקהילתם. ברור היה להם כי לא יסתפקו 
ברב מן השורה... הם חיפשו אדם גדול, 'גדול הדור', דוגמת ה'חזון איש' או כיוצא 

 בזה...
לא נמצא אפילו אחד אשר יכול היה לענות  -ונדון דא עקא, שמבין תושבי ל

על הדרישות. ודאי נמצאו בה בלונדון תלמידי חכמים מופלגים, יראים ושלמים, 
לא נמצא בלונדון  -אולם רב בסדר גודל הנדרש, רב הראוי להיות גדול הדור 

 באותם הימים...
מחוץ  בלית ברירה, החליטו פרנסי הקהל להרחיק עדיהם, ולחפש לעצמם רב

לגבולות המדינה. הם ביררו כאן ושאלו שם, חקרו ודרשו, ולבסוף הגיעו לאזניהם 
 שמו של רב גדול וצדיק אשר נראה היה כי הינו מתאים כפתו ופרח לדרישותיהם.

התגורר בעיירה נידחת בפולניה, אולם המרחק לא הרתיע את  -הרב האמור 
משלחת מנכבדי העיירה, יצאה הפרנסים הלונדונים... עוד באותו שבוע התארגנה 

בדרכה אל פוניה, ולאחר טלטלות רבות הגיעה אל אותה עיירה בה קבע לו הרב 
 הנכסף את מושבו.

כאשר הגיעו השלוחים הנכבדים אל עיירתו של הרב, הם הופתעו ונדהמו. הם 
לא האמינו כי בדורנו, בתקופה בה הטכנולוגיה שינתה לחלוטין את פני העולם, 

ין מחוזות בהם מתנהלים החיים כמו לפני עשרות שנים... בעיירה קיימים עדי
האמורה, טרם נסללו כבישים ורחובות... הדרכים כולן היו מכוסות בבוץ עמוק, 
והפרנסים הלבושים בהידור התקשו לפלס את דרכם ולאתר את ביתו של הרב על 

 פי הכתובת אשר היתה בידם.
בידם להשלים את חלקה הראשון  עלה -אכן, לאחר שעה ארוכה של חיפושים 

של המשימה. הם הצליחו להגיע אל ביתו של הרב, הרבנית פתחה בפניהם את 
הדלת במאור פנים והזמינתם להכנס, אולם בישרה להם כי לצערה הרב אינו נמצא 

 וכי עתיד הוא להגיע רק לקראת צהריים. -בביתו בשעה זו 
הציעה הרבנית באדיבות, וחברי  -"בינתיים מוזמנים אתם לשבת ולהמתין לו!" 

 קיבלו את הצעתה בשמחה. -המשלחת אשר כל ברירה אחרת לא עמדה בפניהם 
את פרק הזמן אשר עמד לרשותם, ניצלו חברי המשלחת להתבוננות מעמיקה 
סביבם, התבוננות בתנאי חייו של הרב בעיירה הפולנית הנחשלת. אכן, די היה 

לון אינו נמנה בין הרהיטים המצויים בביתו במבט חטוף בכדי לגלות כי שולחן בס
של הרב, מבט נוסף הסב את תשומת ליבם לתקרה הנמוכה והמושחרת אשר זה 

עוררה את  -שנים רבות כבר משווע לסיוד רציני, ואילו הישיבה על הכסאות 
 החשש פן יקרסו הללו תחתיהם בקול ענות חלושה...

מצבו של הרב אינו מי יודע  -רית בקיצור, הבינו פרנסי לונדון כי מבחינה חומ
מה... בהחלט יש מקום להציע לו את רבנות קהילתם, אשר תוכל להעניק לו את 
האמצעים הנאותים בכדי לחיות את חייו ברמה סבירה, ולהקדיש את כל כוחותיו 

 אך ורק ללימוד התורה הקדושה.
 השעות חלפו, והנה הגיע שעת הצהריים. בדיוק בשעה בה נקבה הרבנית

נשמעו דפיקות עדינות על הדלת, והרב עמד בפתח. למראה הדרת  -מלכתחילה 
נבוכו השלוחים,  -פניו, אשר העידה על בעליה כאלף עדים כי בן עליה אמיתי הוא 

יראת הרוממות אחזה בהם, והם לא העזו לפצות את פיהם ולהציג את מטרת 
 בואם.

היה גם פיקח גדול, אולם הרב, אשר מלבד צדקותו הרבה וחכמתו המופלגת 
לא נזקק להסברים... הוא הבין כי האנשים הנכבדים הממתינים בביתו לא הגיעו 
בכדי להציע לו הצעה מסחרית כזו או אחרת, ולפיכך הסיק כי ההסבר היחיד 

הינו כי מבקשים הם להציע לו את כס הרבנות באיזו  -להמצאם של הללו בביתו 
 עיר משופעת בממון.

אה, הרב לא היה מעונין בהצעה מעין זו... טוב היה לו אלא שלמרבה הפלי
בביתו הדל, בעיירתו הנחשלת, בבית המדרש הישן והמוכר בו כבר עשה ימים 
ושנים בעליה והתעלות. לפיכך, מאחר והבין מה בפיהם של האורחים, ולהעתר 

החליט הרב להתעלם לחלוטין מנוכחותם, ולא לדבר עמם  -לבקשתם לא חפץ 
 רע...מטוב ועד 



 

 ו 

אלא שבשבל זה, שב הדיבור אל האורחים, והם פצו את פיהם והכריזו 
 בחגיגגיות: "שלום עליך רבי!".

הבין הרב כי לא יהא מן הנימוס להמנע מלהשיב על  -מאחר שנתברך לשלום 
הברכה, ובפרט שהרי כבר לימדונו חז,ל כי מי שהקדימו לו שלום ואינו משיב 

ת ו', ע"ב) ולפיכך לא נותרה בידו כל ברירה כי אם נקרא גזלן (ברכו -בברכה משלו 
 להשיב על ברכת אורחיו ולענות: "עליכם השלום!".

כעת, מיהרו השלוחים לגשת ישירות אל הענין. "רבי, מגיעים אנו מלונדון 
הרחוקה, קהילה עשירה ומבוססת, וברצוננו כי כבודו יבוא עמנו ויכהן כרבה של 

על  -לך מכל טוב: דיור בדירה מרווחת ומפוארת  קהילתנו! מבטיחים אנו להעניק
באמצעותה תוכל לפרנס את משפחתך בכבוד, בית  -חשבוננו, משכורת מכובדת 

מדרש וספרים ככל אשר תאבה נפשך, ובקיצור: כל טוב! ובכן, האם תיאות למלא 
 שאלו הפרנסים, אולם להפתעתם המרובה נענו בשלילה... -את בקשתנו?" 

שני כי אשיב את פניכם ריקם! אפילו תמורת כל טוב שבעולם "צר לי, אך חוש
לא אסכים לעזוב את בית המדרש, את השקיעות המוחלטת בלימוד, לטובת 

 -משרה אשר תאלץ אותי לבטל מזמני לטבות עיסוק בעניני קהילתכם הנכבדת!" 
 הבהיר הרב...

להם פנו  -נו... מה יכולים היו הפרנסים להוסיף? מאחר ונדחתה בקשתם 
לדרכם מאוכזבים ביותר, כאשר בליבם הם מחשבים חשבונות ומתכננים תכניות 
בכדי לזכות לבסוף שאותו תלמיד חכם בעל שיעור הקומה בו פגשו זה עתה יכהן 

 כרב קהילתם.
גרמה להם  -ניתן לומר, כי דוקא העובדה שהרב דחה את הצעתם הנדיבה 

ינו מעניין אותו מלבד לימוד אשר מאומה א -לרצות בו ביתר שאת... "רב כזה 
אשר מוכן לחיות בתנאים כה ירודים ובלבד ששקיעותו בתורה  -התורה, רב כזה 

אשר פניו מאירות ואישיותו קורנת, זהו בדיוק  -זה, רב כזה -לא תפגם אפילו כהוא
 גמרו בליבם. -הרב בו חפצים אנו לזכות!" 

ם על התנגדותו אכן, מה עושים עם הבעיה המעשית הקלה, כיצד מתגברי
 הנחרצת של הרב למלא את התפקיד הנכבד?

 ובכן, חשבו להם פרנסי לונדון, חשבו וחשבו, ולבסוף מצאו עצה...
לא  -שלחו משלחת שניה אל עיירתו של הרב, אולם אלו השליחים השניים 

מיהרו לגשת אל ביתו בהגיעם העירה, אלא קבעו את משכנם בבית הכנסת 
ו בחדר שהוקצה עבורם, והמתינו לשעת הכושר אשר האורחים המקומי, התמקמ

לא איחרה לבוא.
ניגשו  -למחרת בבוקר, כאשר יצאה זוגתו של הרב, הרבנית הנכבדה, מביתה 

אליה שלשה עסקנים הדורי בגדים, שאלו בהתעניינות כנה: "רבנית, אמרי לנו, 
פיה האם כבר אכלת היום?", והרבנית הודתה כי אמנם טרם בא דבר מאכל אל 

 מאז הבוקר.
הוסיפו לשאול, ושוב  -"ומה באשר לילדים? האם כבר סעדו את ליבם?" 

נאלצה הרבנית להודות כי טרם מצאה במה להאכיל את ילדיה... "מקוה אני כי עד 
 הביעה את תקוותה... -הצהריים ירחם ה' ויזמן לנו דבר מאכל להשיב את נפשנו!" 

פות כנה. "עתה, אולי תוכלי להשיב הגיבו השלוחים בהבעת השתת -"אהה..." 
בכנות ולומר לנו כיצד מרגישה את עם לבושך הבלה, עם הגרביים הבלתי תואמות, 
עם המטפחת אשר ידעה ימים טובים יותר, ועם הידיעה כי ילדייך הרכים נראים 

 פרטו על נימים רגישים, והרבנית נשברה ופרצה בבכי: -מוזנחים וחוורים?" 
אתם שואלים? ובכן, מרגישה אני איום ונורא!! כן!! איום "איך אני מרגישה 

ונורא, ואף יותר גרוע מכך! אולם אמרו לי יהודים רחימאים, כלום יש בידי לעשות 
אינני מוכנה לוותר בשום פנים ואופן, האושר הגדול  -דבר מה? על תורתו של בעלי 

ה בתורתו של מלך ביותר עבורי טמון בידיעה כי בעלי הרב יושב בבית המדרש והוג
מלכי המלכים, ומאחר ולימודו מונע ממנו לפרנס את המשפחה ולהביא טרף 

 -עלי לקבל על עצמי בלית ברירה את עול המחסור ואת קושי הדלות!"  -לביתו 
 סיימה.

הם  -ובכן, בדיוק לרגע הזה ציפו השלוחים... "צודקת את, צודקת בהחלט!" 
ימודו אפילו לא לרגע קט! ניכר בו בבעלך אמרו לרבנית. "אסור לבטל את הרב מל

כי תלמיד חכם מופלג הוא, וכי איש אלוקים קדוש הינו! אולם באמתחתנו הצעה 
אשר תוכל לשפר את תנאי חייך מן הקצה אל הקצה, להעניק לך חיים של רווחה 

 כלכלית, וכל זאת מבלי לנתק את בעלך מבית המדרש אפילו לרגע אחד!
לונדון העשירה והנכבדה, וברצוננו כי בעלך הרב יכהן  "אנו שלוחיה של קהילת

כרבה של עירנו. אין אנו מבקשים ממנו לעזוב את בית המדרש ולעסוק בצרכי 
שכן לשם כך קיימים בעירנו  -הכלל, איננו מצפים כי ינהל את עניני הקהילה 

 מוסדות וועד מסודרים, ברצוננו רק כי ינהיג את עדתנו מהבחינה הרוחנית, וכי
 יפאר את כותל המזרח בעירנו בדמותו רבת ההוד!

הרי שיכולים אנו להבטיחך נאמנה כי לא תדעו  -"אם יאות למלא את בקשתנו 
עוד מחסור כל ימי חייכם. אנו נעמיד לרשותכם בית פרטי בן שלש קומות, 

אביזרי מותרות אשר מעולם  -טלפונים משוכללים, רכב עם נהג צמוד, ועוד ועוד 
בדעתך כי קיימים המה ועלולים להיות בהישג ידך! עליך רק לעשות לא העלית 

סיימו השלוחים,  -את הנדרש בכדי שיסכים הרב לקבל את המשרה על עצמו!" 
 ופנו להם לדרכם כאשר הם מותירים את הרבנית שקועה בהרהוריה.

רגעים ארוכים נותרה הרבנית על עמדה כאשר חולפים להם רעיונות מרעיונות 
משונים באמצעותם תוכל לשכנע את בעלה הרב כי יקבל על עצמו את שונים ו

המשרה הנכבדה אשר רווחה כלכלית בכנפיה, ולבסוף גמרה בדעתה והחליטה 
 לנקוט בדרך פשוטה למדי...

באותו היום, כאשר שב בעלה בשעת צהריים מבית המדרש, וביקש מזוגתו כי 
 ית את ידיה והבהירה כי לצערהפכרה הרבנ -תכין למענו כוס תה כמדי יום ביומו 

לא תוכל למלא את בקשתו, וזאת מאחר וכלה מאגר הפחמים בביתם, ואין בידה 
 מעות בכדי לחדשו...

הרהר הרב, אולם את חוט הרהוריו קטע קול בכיים  -"לו יהי כן! גם זו לטובה!" 
של ילדיו הקטנים השואלים אוכל... "מדוע אתם רעבים? האם לא אכלתם היום די 

התפלא הרב, ושוב נענה על ידי זוגתו כי לצערה לא היו בידה די מעות  -שבעכם?" 
בכדי לקנות אפילו ירקות רקובים לארוחת הצהריים... "המוכר כרב אינו מוכן 
למכור לי בהקפה, ואני ממש אינני יודעת מה לעשות! חוששתני כי כולנו נגווע 

סיפרה  -יהודים טובים!" ברעת או ניאלץ לפשוט ידינו ולבקש את עזרתם של 
 לבעלה בקול נכאים.

בשמעו את דבריה של זוגתו, כאשר עמד על המצב הקשה אליו נקלעה 
נאנח הרב ואמר ספק לעצמו ספק לאזני רבניתו: "חבל... חבל שלא  -משפחתו 

יכול  -נעניתי להצעתם של אנשי קהילת לונדון... אילו הייתי מקבל את ההצעה 
על התורה ועל העבודה, ולילדי היה די אוכל בכדי הייתי עתה לשבת בנחת 

 להשביע את נפשם!"...
 -כאשר שמעה הרבנית את הדברים מפורשים יוצאים מפי בעלה הדגול 

מיהרה לצאת מן הבית ולגשת אל בית הכנסת האורחים בו התאכסנו כאמור חברי 
. המשלחת. "יכולים אתם לשוב עתה אל בעלי ולהציע לו את הצעתכם בשנית..

 הבטיחה... -הפעם הוא כבר לא ידחה אתכם!" 
ואכן, חברי המשלחת שבו אל הרב, הגישו לו את כתב המינוי לרבנות לונדון, 

 והרב נעתר והצטרף עמם אל עירם אשר ברבנותה כיהן פאר עד יום מותו.
 

 פעם הייתי מהלך בדרך...
הקושיות מעתה, נשוב נא אל רבי יוסי בן קיסמא וניישב אל נכון את ארבעת 

 אשר הקדמנו.
שכן הנה ראשית דבר מבהירה המשנה, כי אותו דו שיח התנהל בין רבי יוסי 

התנהל בהיות רבי יוסי בדרך. בהזדמנות  -לבין היהודי שהזמינו לכהן ברבנות עירו 
לא היתה ה'רבנית' של רבי יוסי לצידו, ועודה זו מנעה ממנו לחצים אשר  -זו 

 הצעתו של היהודי בו פגש...עלולים היו לאלצו לקבל את 
הוא נמנע מלהקדים  -שנית, מאחר ורבי יוסי הבין מה מבקש ממנו אותו יהודי 

לו שלום... הוא ניסה להתעלם מנוכחותו ולהשים עצמו כאינו רואהו, והשיחה 
ביניהם נקשרה רק מאחר ויהודי זה פתח בדברים מצידו והקדים לברך את רבי יוסי 

 .ולבקש ממנו את בקשתו..
שלישית, כאשר עמד אותו יהודי על גדלותו של רבי יוסי, והבין כי אינו מקדים 

התעורר  -לו שלום מאחר וחושש פן יתבקש לבוא עמו ולכהן ברבנות עירו 
והתעצם חשקו לזכות עבור בני עירו ברב כה נכבד. מלבד זאת, הסיק הוא ממראה 

 דיק בשאלה:עיניו כי רבי יוסי הינו עני מרוד. לפיכך, פנה אל הצ
"רבי צדיק, רבי קדוש, איפה אתה גר? הכיצד יתכן שבני עירך מניחים לתלמיד 
חכם שכמותך לחיות בעניות שכזו? האם אין הם מייקרים את תורתך ומחזיקים 

 בידך?"...
הוא בכלל לא התעניין בכתובתו של רבי יוסי אשר לא היתה נחוצה בנסיבות 

כמותו חי בדלות ובעניות כה נוראה, כאשר  הענין... הוא רק בירר כיצד רב גדול
סבר למצוא במצבו של רבי יוסי פתח להצעתו על פיה יצטרף עליו רבי יוסי לעירו 

 בה יזכה לכל טוב...
לא התייחס אל כתובתו. הוא לא פירט את שמה של  -גם רבי יוסי, בתשובתו 

של בן מאחר ולא נשאל אודות כך. הוא השיב רק על שאלתו האמיתית  -עירו 
שיחו, ובסבירו כי הינו גר בעיר של חכמים וספרים, עיר בה אין הוא מיוחד בשל 

כולם תלמידי חכמים העוסקים בתורה מתוך  -חכמתו ובשל תורתו... "בעירי 
עמלות אמיתית והתנתקות מהבלי העולם, ומעתה ברור כי איש אינו סבור כי עליו 

 הסביר... -להחזיק בי ולפרנסני!" 
החליט היהודי לגשת ישירות אל הענין, ולהציע את הצעתו בפני בשלב זה, 

רבי יוסי הצדיק בו פגש בדרך. "מה דעתך רבי, אולי תבוא עימי אל עירי ותכהן 
ברבנותה, ותמורת זאת אעניק לך אלף אלפי דינרי זהב? אני אעשה אותך מליונר, 

אך ורק ללימוד  לא תצטרך עוד לדאוג את דאגת הפרנסה, וכל מעייניך נתונים יהיו
 הבטיח, אולם נענה בשלילה... -התורה מתוך הרחבת הדעת!" 

לא אסכים לעזוב את עירי אשר  -"לא ולא! אפילו תתן לי מלא ביתך כסף וזהב 
הינה עיר של חכמים וסופרים, עיר ובה אוירה תורנית צרופה, עיר בה יכול אני 

 -ירנו עושר בל יתואר ללמוד בחבורה עם תלמידי חכמים כערכי! אפילו אם תעש
שיחו -הבהיר רבי יוסי, אולם בן -לא אסכים לגור במקום שאינו מקום תורה!" 

 עדיין לא השתכנע...
"רבי, מבין ריסי עיניך ניכר כי אינך מבין מאומה בכסף... אולי אינך יודע, אולי 
אינך מבין, אך אני מציע לך סכום בלתי נתפס, סכום אגדי אשר יוכל לשנות את 

יך מן הקצה אל הקצה! נכון, צודק אתה כי אפשר ומשהו מאיכות לימודך יגרע חי
הבט נא אל התמורה המשמעותית לה תזכה בגין כך! אולי  -בעירי, אך ככלות הכל 

ניסה היהודי לפתות את רבי יוסי, -כדאי שתתייעץ עם הרבנית שלך, עם זוגתך?" 
 אשר מיהר מצידו והשיב לו תשובה ניצחת:

אינני מבין מאומה בכסף. אולם דוד מלך ישראל, אשר  -ה. אני "צודק את
עושרו היה מעל ומעבר לגבולות דמיונך, הוא הלא הבין היטב בכסף! הוא ידע מה 
ערכה של עשירות! הוא חווה רווחה כלכלית! אולם אף על פי כן, אותו דוד מלך 

לפי זהב וכסף'! אומר בבירור: 'טוב לי תורת פיך מא -ישראל בספרו, בספר תהילים 
יכול אני בודאי להסתמך, ואם הוא הכריע כי התורה  -על הבנתו של דוד המלך 

סיים רבי יוסי וחתם את  -בודאי ידע מה שדיבר!"  -יקרה היא מכל הון שבעולם 
 הדיון...



 

 ז 

מעתה, מיושבת בפשטות את הקושיה הרביעית, הנוגעת לטעם מחמתו 
תו של דוד המלך מחבר ספר התהילים. הזכיר רבי יוסי בדבריו במפורש את זהו

שכן אילו היה ספר התהילים מתחבר על ידי אחד הנביאים, על ידי מי שאינו יודע 
עדיין מקום היה לטעון כי אולי זלזל בערכם של הכסף והזהב -צורתו של מטבע 

מאחר ולא עמד על טיבם. אולם כאשר דוד המלך, אשר ידע מה טיבו של עושר, 
הרי שהכרעתו הינה בודאי  -י התורה יקרה מכל הון שבעולם הבהיר נחרצות כ

 מוסמכת ושקולה, ועליה ניתן להסתמך בלי פקפוק...
זה איפוא ביאר המשנה בה פתחנו את דברינו, כאשר כל הקושיות אשר 

 אחת לאחת... -הקדמנו מיושבות הפלא ופלא 
 (דרשות המגיד)

 שכינה כנגדו –הלומד תורה 
 זצ"ל נשטייןרבי ראובן קרל

 (יט, א) בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
. לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא', בראש חודש –אומר רש"י: "ביום הזה 

 מהו 'ביום הזה'? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו".
 כאילו היום נתנו? דברי תורה צריך שיהיו חביבים עלינו, חדשים בעינינו,

שואל האדמו"ר מגור זצ"ל, הרי בראש חודש לא היתה עדיין "בקלת התורה"! 
, והחלו בהכנות לקבלת התורה. כיצד, בראש חודש הגיעו בני ישראל למדבר סיני

שיש צורך שיהיו דברי תורה  –איפוא, דורשים מפסוק זה על ענין קבלת התורה 
 כחדשים בעינינו כאילו היום ניתנו?

קבלת התורה צריכה שתהיה כל יום בהתחדשות ובחביבות והוא עונה: לא רק 
כאילו היום ניתנה. גם ההכנה לקבלת התורה צריכה שתהיה בכל יום, בהתחדשות 
ובחביבות. ישנה חשיבות גם להכנה ללימוד התורה כמו לעצם הלימוד. שניהם 

 מתוך הרגשה יום יומית של "דבר חדש".צריכים להיעשות 
הדבר שאומרים לאדם להרגיש "כאילו היום ניתנו"?  יש להבין: מה פירושאלא ש

וכי למה שיחשוב כך? וכי אומרי לו כאן : 'תהיה בעל דמיון ותתחיל לדמיין דברים'? 
 הרי היום לא היתה קבלת התורה, ומדוע יחשוב כאילו כן היתה?

מובא שכינה כנגדו, וכמו ש –רבותי! התשובה פשוטה. כל אדם שלומד תורה 
בחז"ל "ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עימו? שנאמר ובכל 
מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". ומה עושה השכינה עמו? 
מלמדת אותו את התורה! הוא יושב ועוסק בתורה והקב"ה מצטרף אליו ומלמד 

 אותו תורה! ממש מוראדיג!
רוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים בתנא דבי אליהו (פרק יח) מובא: "ב

בה מודדים לו', וכשם שהם  –ובתלמידיהם ומקיים בהם 'במידה שאדם מודד 
יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שפנוי להם, וקוראים ושונים 

ך הקב"ה יושב כ –לשם שמים, ויראתם בלבבם, ומחזיקים דברי תורה בפיהם 
 כנגדם ומגלה להם את סודות התורה"!

בכל  אין איפה כל צורך לדמיין כאילו דברי התורה ניתנו היום. הם אן ניתנו היום!
הקב"ה יושב איתו ומלמדו אפילו את סודות  –יום שיהודי יושב ולומד תורה 

התורה! אנחנו צריכים להרגיש שזו המציאות! לחיות את הלימוד מתוך הרגשה 
 זו ששכינה עימנו בלימודנו! זוהי ממש בחינה של "קבלת התורה" בכל יום.כ

 סיפר לי אברך שמוסר שיעור בהרצליה סיפור, ממש געוואלדיג:
בשיעור שלי משתתף, מזה מספר שבועות, אדם שנמצא בתהליכי גיור ולומד 

 יהדות על מנת להיות גר צדק.
 יך! אני לא אהיה גר"!יום אחד פנה אלי ואמר לי: "זהו זה! אני לא ממש

"מה יש? מה קרה?" שאלתי אותו, והוא ענה: "אני יושב כאן בשיעור כבר כמה 
! מה תאמר לי? שהשיעור עמוק מידי, שבועות, מאזין בקשב, ולא מבין מילה

וקשה מאו לתפוס אותו! אבל אני רואה שאין פני הדברים כך! הנה יושבים בשיעור 
בינים, מתערבים בשיעור שואלים, משיבים, נערים צעירים, ילדים, והם כן מ

מתפלפלים ומתווכחים, ואני לא תופס מה הם מדברים! ואלא מה, תאמר שאני 
סתום, שיש לי ראש חלש... אני מוכן להראות לך את התעודות שלי, את הציונים 
שלי, ותראה בעצמך את כשרונותי הברוכים... המסקנה היחידה היא שגמרא זה 

לא מסוגל להבין אותה! אם כן למה לי להתגייר? כדי שלא אבין לא בשבילי! אני 
 כלום?!"

אמרתי לו: "זו באמת שאלה חזקה מאוד, אני לא יכול לענות לך תשובה על שאלה 
כזו קשה! אבל אצלנו בבני ברק יש גאון, צדיק וקדוש, קוראים לו רבי חיים 

 קנייבסקי, נלך ביחד ונשאל אותו. נשמע מה הוא אומר".
י איתו לגאון ר' חיים ושאלנו את השאלה. ר' חיים חייך, פנה אלי ואמר לי: הגעת

 "איך אתה רוצה שהוא ידע למוד, הרי אין לו מלמד?"
ברגע הראשון נפגעתי. מה זאת אומרת "אין לו מלמד"? הרי יש לו! אני מלמד אותו 

 כל יום!
  אותו! אבל  ור' חיים המשיך ואמר: "נכון שאתה מלמד

 –כל יום בברכת התורה: 'ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל' אנו אומרים
הקב"ה הוא הוא ה'מלמד'!

ואת מי הוא מלמד? "המלמד תורה לעמו ישראל" !הוא מלמד רק את עמו ישראל, 
בכך שאינו מבין! אין כל פלא  –הוא לא מלמד גויים! והיות והקב"ה לא מלמד גויים 

 ב"ה יהיה המלמד שלו, ואז הוא יבין!"יהיה לו מלמד. הק –ברגע שיתגייר 
 מוראדיג!

 כמובן, ואין כל צורך לציין, כך באמת היה!
שכינה עימו! הקב"ה לומד איתו ומלמד  -בכל מקום שבן אדם יושב ולומד תורה  

אותו! אם היינו מרגישים זאת "בחוש", לא היינו צריכים "לדמיין" ש"כאילו נתנו 
 בכל יום!היום"... אכן! הם נתנו היום, ו

 (יחי ראובן)
 הגרש"ד פנקוס זצ"ל - מלכות של אמה המואביה רות
  ישראל עם של הביטוי - ה"ע המלך דוד

אחד. לכךטעמיםכמהוישנם, השבועותבחגרותמגילתאתלקרואישראלמנהג
 את המתאר זה ספר לכן ה"ע המלך דוד פטירת יום הוא ששבועות משום מהם

 . השבועות בחג נקרא, אבותיו היו ומי, המלך דוד של הולדתו השתלשלות
 יצחק אברהם - האבות שלושת. העולם עמודי מארבעת אחד היה המלך דוד

 של הביטוי אבל, ישראל עם של העמוקים השורשים את שנטעו אלו הם ויעקב
 . ה"ע המלך דוד היה עצמו ישראל עם
 רבים פסוקים שנםי, ת"השי בעיני ביותר והיקר ביותר האהוב העם הוא ישראל עם

 מכל יותר המבטא האדם. ישראל לעם ה"הקב של וקרבתו אהבתו את המבטאים
 על ו"ה ג"פ מלכים' הל ם"הרמב שכתב כמו. ה"ע המלך דוד הוא, זה נפלא קשר
 ". ישראל קהל כל לב הוא לבו"ש המלך
 עתיד לנו שצפוי הוא האמונה מיסודות אחד וזהו, דוד בן למשיח מצפים כולנו
 נחלה תהיה אחד לכל, ישראל לארץ יתקבץ כולו ישראל שעם יום יבוא .נפלא
 עתידים שנה אלפי במשך, צער ולא כאב לא, ומחלות צרות יותר תהיינה לא, משלו
 יותר רחוק עתיד צפוי מכן לאחר. התענוג בתכלית ת"השי עם ביחד לחיות אנו

 .המלך דוד - הוא הזה העתיד כל של היסוד'. הבא עולם' הנקרא
  שיהיה הוא שהיה ומה

 לו נשאה אשר, הדור גדול, בועז ואת המואביה רות את בעיקר מתארת המגילה
 המלך דוד יצא שמהם זכו וכיצד, המיוחדת אישיותם על שלם תיאור לאשה

 . הדורות כל במשך שהיתה ביותר הגדולה - האישיות
 אנו םג, אישיותם של הזה היופי את נחקה אנחנו שאם אותנו מלמדת והתורה
 הוא גדול יסוד הרי היהדות כי בשמי שיאירו וצאצאים נכדים לילדים לזכות יכולים

 מה וכל, מעגל כמו עולמו את ברא ה"הקב) ט, א קהלת" (שיהיה הוא שהיה מה"ש
 יכולים אנו גם - דוד והיה בועז היה רות שהיתה וכמו. בעתיד גם יהיה בעבר שהיה
 ונעמול בדרכם נלך רק אם, כדוד צדיק צאי ושמאתנו, ובועז לרות דומים להיות
 .באישיותם שהיתה הגדלות את לקנות

  האוירה שינויי מחמת הבנה אי
 להקדים עלינו המעשה לעצם שניגש לפני, שם קרה בדיוק מה להבין בכדי

 אשר המגילה בדברי הבנתנו כל את לשנות עשויה שידיעתו, כללי רקע, הקדמה
 . שנה אלפי לפני התרחשו

 לפני קרה בהם שהאמור משום היא הכתובים את להבין שלנו הבעיות חתא, שכן
 אוירה ישנה, עם ובכל מדינה בכל. משתנה שהוא העולם וטבע, שנים אלפי

 זמנים אותם את חיים לא ואם, לזמן מזמן המשתנה, מסויימת סביבה, מסויימת
 ברו את מבינים איננו כך משום. מקום אותו על סיפורים להבין מאוד קשה

 . ההיסטוריים הסיפורים
 ברחוב עובר יהודי לעצמנו נתאר. ביוהנסבורג אנו נמצאים, דוגמא לכם אתן

 מפינות שבאחת לב שם הוא והנה, בוקר לפנות שתיים, מאוחרת לילה בשעת
? הבית הולך אינך מדוע? אתה מהיכן: ושואל אליו ניגש הוא. קטן ילד יושב הרחוב
 עמו והלך יד לו הושיט ואז, כתובתו את בירר הוא. לאיבוד הלכתי: עונה והוא

 . הביתה, הכושים מפני בסכנה, בחושך, בלילה יוהנסבורג ברחובות
 הדבר פירוש מה מבין בעיר שגר מי אבל, זאת יבין לא, ביוהנסבורג חי שאינו אדם

 גודל את להעריך יוכל הוא ורק, בוקר לפנות שתיים בשעה לבד ברחוב להסתובב
 . חסד בעל יהודי ואות של הקרבתו

 לפני שהיו דברים הרבה כי. הכתובים בהבנת ביותר הגדולה הבעיה, כן אם, זוהי
 אותה של לאוירה להיכנס ננסה, הכל לפני, לכן. אחרת נראים היום, שנים אלפי

 .המעשה כל על אחר אור ישפוך זה ודבר, תקופה
  ישראל על השנואים העמים ומואב עמון
, כאויביו הנחשבים אלו את ויש, לידידיו הנחשבים עמיםה את יש בעולם עם לכל

 . ונפש בלב שונא הוא אותם
, הגרמנית האומה כלפי שלו ההתייחסות מה, כאן שיושב מי כל כלפי, לדוגמא
, שהתגייר גרמני פעם פגשתי. הגרמנים כלפי עצומה שנאה בנו יש? הנאצים
 לעבוד צריך הייתי, דייהו נהיה שהוא כעת. אמיתי נאצי היה שלו שסבאוידעתי 

 עמוקה שנאה מוטבעת מאתנו אחד בכל כי, יפות פנים בסבר לקבלו כדי עצמי על
 . זו שפלה אומה כלפי
 התרחשות בתקופת ישראל עם בעיני ביותר השנואים שהעמים לדעת עלינו

 עמוני שהוא אדם יהודי באוזני מזכירים היו אם. ומואב עמון - שניים היו, המגילה
 . לשור אדום סדין כמו זה היה ,מואבי או

 ? כך היה זה מדוע
 . ממזרים היו, ומואב עמון - אבותיהם, כל קודם
. להיות שיכולים ביותר מוסריים והבלתי, המכוערים, השפלים היה אלו עמים שני
 . שלהם ההיסטורי המקור בגלל ישראל עם את שנאו תמיד הם

קדמולאאשרדברעל' ההלבקומואביעמונייבואלא: 'עלינומצוהוהתורה
 בעור בן בלעם את עליך שכר ואשר, ממצרים בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם
 הכרת להם אין, שפלים אנשים הם כי) ד, כג דברים' (לקללך נהרים ארם מפתור
 כשנשבה אביהם לוט את שהציל זה היה אבינו שאברהם כך על ישראל לעם הטוב

 .ומעולם מאז ידע ישראל שעם ביותר םהמתועבי האנשים היו הם. במלחמה
  ובניו אלימלך של עונשם
 .המגילה לפסוקי ניגש כעת
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 וכאשר. גדול עשיר גם היה הוא זאת מלבד. גדול אדם, הדור גדול היה אלימלך
 חרפת הסובלים היהודים אלפי את לראות מסוגל היה לא, בצורת שנת הגיעה
 . רעב
מנתעלאוצרותיוכלאתלמכורמוכרחהיה, ישראלבארץנשארהיהאילו

 אדם היה הוא. שלם בעם היה מדובר כי, עני להיות ולהפוך, כולם את להאכיל
 . הקשה בשעתם להם שיעזור ממנו ציפו ישראל ועם, גדול
 שזה זה על אומרים ל"חז. לארץ לחוץ ויצא משפחתו את לקח? אלימלך עשה מה
 ארץ היא הלך אליה שהארץ התברר כאשר עלתה וחומרתו, הגון מעשה היה לא

 .ישראל עם של המושבעים שונאיהם בחברתלחיות, מואב
 של בנותיו, נסיכות שתי עם התחתנו, וכליון מחלון בניו ששני אלא, בלבד זו לא
 מואב ומלך, ישראל בעם מאוד חשובים אנשים היו שהם משום זאת. מואב מלך
 היהודים בעיני אך. דוליםג יהודים שני עם תתחתנה שבנותיו מאוד מעוניין היה

 . כבוגדים בניו ושני אלימלך נחשבו
 . מתו בניו ושני אלימלך, ושלושתם, קצר זמן חלף
 ' ה אהבת מתוך והקרבה ויתור
 כעת והנה, בעלה עם הלכה היא אך, גדולה צדקת היתה, נעמי, אלימלך אשת

 . לה מגיע שהעונש היטב ידעה והיא, לבדה נשארה
 שכבר מה מספיק. ישראל לארץ חוזרת אני: להן והודיעה יהכלות לשתי פנתה היא
 נשוב אתך כי: "אמרו, ארץ דרך מתוך, הללו הנסיכות שתי. לקח למדתי, לי קרה
 ". בה דבקה ורות לחמותה ערפה ותשק: "כתוב דבר של בסופו אך", לעמך
 . רות של זו בהחלטה היה מונח מה להבין צריך
 יטיחו. במיוחד צוננת' פנים קבלת'ל תזכה, ישראל לארץ שכשתגיע ידעה רות

 אופן בכל את. יהודי עם להתחתן זכות לך היתה ולא מואביה את כל קודם: בפניה
 . מת הוא בגללך, כלומר, מת הוא מכך וכתוצאה עמו התחתנת

 צאי: לה ויאמרו אותה ידחו כולם אבל, גדולה צדקת עצמה את מרגישה היא
 ! היהודי העם בתוך ונחלה חלק לך אין, שכמותך אדם שפל, מכאן
 ואף, תורתו את אהבה, ה"הקב את אהבה היא. זה בכל התחשבה לא היא אבל

' לה ומסירות אהבה מתוך, תקבל היא פנים קבלת איזו, לה מצפה מה שידעה
 תלכי אשר אל כי! "מכלום לי איכפת לא: ואמרה, נעמי עם הלכה היא ולתורתו

", אקבר ושם אמות תמותי באשר, אלקי אלקיךו עמי עמך, אלין תליני ובאשר אלך
 .ה"הקב אל קרובה אהיה כך כי, ישראל לעם קרובה להיות רוצה אני

 מצפה אביה, מואב מלך של בתו, נסיכה היתה הרי היא. מופלאה גדלות זו היתה
 במקום, ושם, וקללות בזיונות לספוג, ישראל לעם הולכת היא והנה, אליו שתחזור
 . זרים בשדות שיבלים ללקט תיאלץ, פאר ארמונותב רווחה חיי לחיות
 עזבה היא, שלום אמרה כשנעמי אבל, ארץ דרך בעלת היא גם היתה ערפה גיסתה
 מתוך הקודש לארץ והלכה הזה העולם הנאות על ויתרה רות לעומתה. אותה
 .ומחסור עוני חיי לה צפויים ששם ברורה ידיעה

 את מעריך מישהו לפחות, נפש מסירות של מעשה עושה כשאדם לפעמים
 שהיתה משום, טובה מילה לה אמר לא אחד אף כאן אבל. צדיק הוא. המעשה
 . מואביה
 בתורה. ליהודי להינשא פעם אי תוכל האם כלל ברור היה לא. נוספת בעיה והיתה
 לגבי ומה. מתגייר הוא אם אפילו, יהודיה עם להתחתן יכול אינו שמואבי כתוב

 ההלכה תקופה ובאותה, הדורות במשך במחלוקת שנוי היה זה נושא? מואביה
 הלכה שישנה ידע הוא, ההלכה את ידע בועז. ברורה היתה לא עדיין זה בענין
 אבל, יהודי עם להתחתן מותר ולמואביה" מואבית ולא מואבי"ש, מסיני למשה
 . יהודי עם להתחתן תוכל לא שלעולם סברו והם, זאת ידעו לא רבים יהודים

 וכל, המלוכה בארמון מאושרים חיים ועל הנאות על המוותרת אשה ולפנינ הרי
 יהודי בית לבנות יכולת ללא, בכיסה פרוטה ללא, ישראל לעם להצטרף בכדי זאת

 ! ה"לקב עצומה אהבה מתוך רק -
, שרה - אמהות ארבע ישנן". מלכות של אמה: "לתואר רות זכתה, זו גדלות מחמת
 הגדרתן בעצם אלא, ישראל עם את ילדו שהן קר לא, האמהות. ולאה רחל, רבקה

 של אמה) "ב"ע צא ב"ב( ל"חז בלשון נקראת רות. ישראל עם של האמהות הן
 לא זה. משיח היה ולא המלך דוד היה לא רות לולי. המשיח של אמו", מלכות

 . המלכות של האם היא בהגדרתה אלא, ממנה יצא המלך שדוד שבמקרה
 עם אמא צריך, ה"הקב לפני ביותר האהוב הבן, יחהמש מלך שיצא לזכות כדי כי

 מתוך רק, ממש הכל על לוותר לה הגורמת אהבה, ה"לקב עצומה כה אהבה
 '. ית אליו אהבתה

 יהיה לא, לך מצפה לא דבר שום, לך דעי: לחזור אותה לשכנע מנסה אמנם נעמי
 עד מךמ אפרד לא: בשלה היא אך, חלקך מנת יהיו והשפלות בזיונות רק, בעל לך

, יהדות מהי אותי לימדת את. שלי' רבי'ה את כי, לידך אקבר - אז וגם ,מותייום 
 . ולתורתה לנעמי ונפש בלב מסורה היתה היא. אופן בשום ממך אתנתק ולא
  לחם בבית ורות נעמי
 . לחם לבית ומגיעות לדרך יוצאות הן

השמוניםותבשנזקןאדם, נשיאהיההוא. הדורגדולהיהבועז, תקופהבאותה
 וכבדוהו. הכירוהו וכולם ענפה משפחה בעל, שלו
 ישראל עם וכל, נפטרה בועז של אשתו, לחם לבית חזרו ורות שנעמי ביום

 . בהלווייתה השתתפו
 הן". עליהן העיר כל ותהום" - וכצפוי, ורות נעמי נכנסות ההלוויה באמצע והנה

 האשה, לנעמי קרה מה תראו?!" נעמי הזאת: ותאמרנה" -' הראש על קבלו'
. בנו בגדה, אותנו נטשה שהיא מפני הכל. יהודה ארץ בכל שהיתה ביותר העשירה
 ! מואביה - אתה הביאה היא מי את תראו, אחריה באה מיותראו

 יצאה היא, נעמי את משמשת היתה שרות וכיון, לאכול צריכות היו ורות נעמי
 אומר הוא. לרות בועז לש יחסו על המגילה לנו ומספרת. בשדות שבלים ללקט

 היו, זאת להם אומר היה לא אילו כי", נגעך לבלתי הנערים את צויתי הלא: "לה
. מואביההיותהעקבהחוצהאותהזורקים

 אל ושבה, ולחמותה לה מזון מעט לקטה, הבזיונות כל את בשקט סבלה היא
 .חמותה

  רות של רוחה את רומם בועז
 . בועז - במגילה נוספת מרכזית לדמות נעבור, רות של דמותה את שתיארנו אחרי

, מאוד עשיר וגם משפחה בעל היה הוא, ונשיא שופט, הדור גדול היה בועז, כאמור
 . שדות בעל
 בזויים היו המואבים, שתיארנו וכפי, מואביה שדותיו לתוך נכנסת אחד יום והנה

 . וצנועה ישרה שהיא לב שם הוא אבל. יהודי כל בעיני ושנואים
 מות אחרי חמותך את עשית אשר כל לי הוגד הגד: "לה ואמר אליה ניגש אהו

 תמול ידעת לא אשר עם אל ותלכי מולדתך וארץ ואמך אביך ותעזבי, אישך
 באת אשר ישראל אלקי' ה מעם שלמה משכורתך ותהי פעלך' ה ישלם. שלשום
 ". כנפיו תחת לחסות

 אוצרות כל ואת משפחתך את, הורייך את שעזבת לי ידוע, בתי: לה אמר הוא
 בעקבות צועדת, נפלאה אשה את. השכינה כנפי תחת לחסות ובאת, המלוכה
 . בעזרך יהיה' וה, הקדושות אמותינו
 . רוחה את שהרימו מילים שמעה היא הראשונה בפעם
 לב על דברת וכי, נחמתני כי אדוני בעיניך חן אמצא: ותאמר. "התרגשה מאוד רות

 מילים שמעתי לא מעולם. מואביה אל? מדבר אתה ימ אל יודע אתה", שפחתך
 בזוי אדם אל אלא לדבר מי אל לו איו הדור גדול ולפתע. ספגתי בזיונות רק. כאלו
 !כמוני
, בך יפגע מישהו ואם, לרעה בך לנגוע לא לנערי הוריתי: לה ואומר מוסיף והוא

 . שולחני על אורחת להיות מוזמנת את, כן כמו. לי תאמרי
 תלקט העומרים בין גם: לאמר נעריו את בועז ויצו" אלא זה בכל מסתפק לא והוא
 ". בה תגערו ולא ולקטה ועזבתם הצבתים מן לה תשולו שול וגם, תכלימוה ולא
 בטוח כך כל היה לא עדיין הוא. אותה לרומם מגדרו יצא בועז. נפלאה דמות זוהי

 דברים לה אמר הוא לאב, מואביה היתה היא סוף כל סוף כי, בקהל לבוא בכשרותה
 .יכולתו בכל לה ועזר, הלב את המשמחים

  לבועז להינשא מרות נעמי בקשת
 . מאוד עמוקה לנקודה הגענו כעת
 ללא שמת אדם אבל. שלו ההמשכיות הם הילדים, ילדים לו ויש שנפטר אדם
 ימנע לא כי, כתב) ההצלחה פרקי, בכתבים( ם"הרמב. גדולה טרגדיה זו ילדים
 לו יש מעתה, נשוי הוא אם כי. לחופה שיכנס עד, המוות מפני מלפחד האדם

 אלא, המשך לו שיהיה ללא למות עלול הוא אחד יום, התחתן לא אם. המשכיות
 ההמשכיות הם ילדים הטבע בדרך אבל, תלמידים לו ויש חכם תלמיד הוא כן אם
 . האדם של

 שנפטר האדם שם את להקים דרך ישנה כי הקדושה התורה אותנו ולימדה
 . יבום מצות קיום י"ע וזאת, נשמתו עם מאוד גדול חסד בזה ולעשות
 שהאב, אביו - לאדם ביותר הקרוב ידי על מתקיים ביותר הנפלא היבום, במקור
. המת אחי על המצוה את והטילה, זאת אסרה התורה אבל. בנו אשת את ישא
 שם לו יםויק הנפטר אשת את ישא הנפטר מקרובי שאחד גדול ענין יש פ"עכ

 . בעולם
 הלכתית מבחינה. להתייבם צריכה היתה רות ובעצם, ילדים היו לא וכליון למחלון

 רוחנית הרגשה רק זו היתה. נוספים אחים היו לא כי יבום של אפשרות היתה לא
 . גדול אדם שהיה בנה נשמת את להציל בקשה אשר, נעמי של בעלמא
, מחלון של שני דוד בן אפילו או דוד בן, הקרובים מן אחד שאם, נעמי היתה סבורה
 כאן היה לא הלכה פי שעל אף, נשמתו עבור גדולה טובה זו תהיה, רות עם יתחתן
 בועז: הצעה מעלה רק אני, עלייך לצוות יכולה אינני: לרות אמרה ולכן, כלל חיוב
 תהיה זו לו תינשאי אם אבל, מאוד מבוגר שהוא יודעת אני, שלנו שני דוד בן הוא
 '.ה אל קרובה להיות הגדולה שאיפתך והרי, בני נשמת עבור גדולה הטוב
 זקן אדם, דוד בן עם להתחתן מעוניינת אינני: לאמר צריכה היתה, מטבעה, רות

 וברצוני לימים צעירה עדיין אני. זאת לעשות חיוב שום לי אין. משמונים למעלה
 . עתיד לי יהיה כך, בגילי צעיר אדם עם אותי לשדך ידאג ודאי בועז. בית לבנות
 ! אעשה תבקשי אשר כל: לנעמי הודיעה היא. כלום על חשבה לא רות אבל
 היא לכן. יהודי עבור הכל להקריב מוכנה. רות של המופלאה דמותה היתה כזו

 . היהודי העם מלכות של אמה להיות זכתה
  בועז של המופלאה גדלותו
 . לבועז רות בין השידוך תא לסדר נעמי ניגשת, הסכמתה את רות שהביעה אחרי
 רות את לו שיציע לבועז שדכן ולשלוח המקובלת בדרך לפעול אפשרות היתה לא

 לו ויציע, ישראל בעם הדור גדול, לבועז ילך לא דעת בר אדם שום כי, המואביה
. עלבוןהיאעצמהההצעהרקהרי! מואביהועוד, צעירהאלמנהלאשהלשאת
 להכיר ידע וודאי, גדול אדם היה הוא כי, עצמו זלבוע לגשת היתה היחידה הדרך
 מה ידע כבר הוא, אליו ישירות תיגש היא אם. רות של המיוחדת אישיותה בערך

 .לעשות
 האשה את ראה הוא אתמול. ישראל עם נשיא, זקן אדם היה בועז. לבועז נחזור
, דועידו חיזוק דברי איתה דיבר צנועה שהיא והבחין והיות, בשדהו מלקטת הזו
, הלילה באמצע לפתע והנה. באמת היא מה בטוח היה לא הוא סוף כל סוף אך
 היה? כזה במצב עושה היה אחר אחד כל מה. למרגלותיו שוכבת אותה רואה הוא
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 ושפלה מהמואבים שאת רואה אני עכשיו! מכאן לכי, שכמותך גויה: צועק
 ! כמותם

 ! המשיח מלך לא וגם לעולם בא היה לא המלך דוד, זאת אומר היה אם
אליהפנהאלאהתרגזלא, עצמואתעצרהוא. נפלאהדמותכזוהיהבועזאבל

 והיא! עצמך את תסבירי? כאן עושה את מה"? את מי: "הענין את לברר, בשאלה
 והתפעל זאת שמע בועז. המנוח בעלי נשמת את. נשמה להציל באתי: ענתה
 מעשה -" הראשון מן אחרוןה חסדך היטבת, בתי' לה את ברוכה: ויאמר: "מאוד

 . כה עד שעשית מה מכל יותר יפה זה
 רות( ל"חז אומרים כך. הטבע בדרך שלא, נס בגדר ממש היתה בועז של זו תגובה
 שהבאת משפטים -' צדקך משפטי על לך להודות אקום לילה חצות): " 'א, ו רבה
 קללה שהחי שאילו, זקנתי ועם זקני עם שעשית וצדקות, ומואבים עמוניםעל 

 ברוכה' שנאמר, שבירכה אלא, קיללה שלא דייה לא והוא, בא הייתי מאין אחת
 '". בתי' לה את
 מילה אמר לא שלו שהסבא כך על להודות בחצות לילה כל קם היה המלך דוד

 אדם רק. ניסים נסי בגדר זה היה. לשדה אליו כשבאה שלו לסבתא חריפה אחת
 . כך לנהוג מסוגל היה בועז כמו קומה שיעור בעל

 לא נעמי אם הרי. גדלות כזו עם, מידה בכזו היתה' לה רות של המסירות, מאידך
 היתה היא. זאת עושה היתה לא היא ואופן פנים בשום, אותה שולחת היתה

 את, שליחות לך יש - לה  אמרה נעמי אבל. כזה מעשה לעשות ולא למות מעדיפה
 . יהודיה נשמה להציל הולכת

 אבודה תהיה היא, אותה יקלל בועז שאם ידעה רות. גדול כוןסי זה במעשה היה
, נביא היה בועז... מישהו מקלל היה ל"זצ חיים שהחפץ לעצמכם תארו. לעולם
 לא היא אבל! סופה היה זה - אחת קללה אפילו אותה מקלל היה אם. הדור גדול

 ! אותה שלחה נעמי הרי כי, ממאומה נרתעה
 !ה"ע המלך דוד יוצא אלו מרוממים אנשים משני
  המצוה בקיום בועז זריזות

 . סופו אל הגיעלא עדיין המעשה
 אותה שישא ממנו ובקשה וחזרה, נעמי בשליחות בועז אל רות באה המחרת ביום

 יצא מה, כמוהו מופלג זקן לא, צעיר בחור עם להתחתן באפשרותה והרי. לאשה
 נחשוב, נראה, טוב: מרלו צריך היה הוא טבעי באופן? אתו דוקא שתתחתן מכך לה
 ... כך על

 הגדול היה עצמו שהוא, הדור זקני את אסף ביום בו. כלל השתהה לא בועזאבל
 את לבנות הצורך ועל, ורות נעמי עם אירע אשר את להם ואמר, מביניהם
 המשפחתית הקירבה שמבחינת, אלמוני פלוני, נוסף יהודי שם היה. המשפחה

 שם על שיישאר כדי, השדה את לקנות בועז הציע וול, מבועז יותר לרות קרוב היה
 . רות עם להתחתן מוכרח יהיה זאת עם יחד אך, המשפחה

 ההלכה, מותר שהדבר לו ברור היה לא כי, מעוניין היה לא, הגואל, אלמוני פלוני
 יאמרו אחד יום שמא חשש הוא. נפסקה לא עדיין" עמונית ולא עמוני" של

 .למחנה מחוץ יהיו וילדיו מותר היה לא שהמעשה
 בלי הסיכון את לקח, עמונית ולא שעמוני ההלכה שנפסקה שידע בועז אבל

. יהודיה נשמה עם חסד לגמול כדי וזאת, בדבר ערעור יהיה שמא לחשוש
 לקיימה יש - מצוה זו אם. אחד יום אפילו המתין לא - זאת לעשות וכשהחליט

 שהגיע לפני ועוד, התחתנו הם, החופה נערנה לילה באותו. שהות כל ללא, מיד
 אבל, מצוה זו: אומר היה אם, יום עוד ממתין היה אילו. נפטר בועז המחרת בוקר
 ! המלך דוד היה לא - למהר צריך לא

 לשמים עיניה את להרים צריכה היתה טבעי באופן, מת שבועז רות כשראתה
 בארמונות התגוררתי, נסיכה הייתי? לי שמגיע מה זה האם, עולם של רבונו: ולומר
 כשהגעתי. במרכבה לנסוע שיכולתי אף על, ברגלי הלכתי, ויתרתי הכל על. פאה
 איכפת היה לא אבל, אותי ביישו כולם, צוננת פנים לקבלת' זכיתי' ישראל לארץ

 להתחתן שעלי לי אמרה, שלי' רבי'ה ונעמי. ישראל לעם קרובהלהיות העיקר, לי
. עשיתי זאת וגם. נשמתו תינצל כך רק כי, שלה הבן עבור זה זקן יהודי עם

 '? ה, לי שמגיע מה זה האם. מת הוא והנה, הזקן היהודי עם התחתנתי
 את לקחה היא, בנה וכשנולד, באהבה הכל את קיבלה, התרעמה לא היא אך

 הנשמה את יש הנולד לבן, היקרה חמותי: ואמרה חמותה נעמי אל הקטן התינוק
 . בשלימות המצוה תא קיימנו ה"ב. המת בעלי - בנך של

 ביותר הגדול הצדיק היה שבנה מספרים ל"חז. משלם שכרה את לה נתן ה"והקב
 . המלך דוד היה ונכדו, הדורות בכל
 בית ואת בנו שלמה את גם אלא המלך דוד את רק לא בעיניה לראות זכתה היא

 בן שלמה במלכות ראתה המואביה רות): ב"ע צא ב"ב( ל"חז אמרו כך. המקדש
 של לאמה: "אלעזר רבי ואמר', המלך לאם כסא וישם' שנאמר, בנה בן לש בנו

, ולתורתו' לה מופלאה מסירות אותה אחרי, רות שסבלה הסבל כלאחרי ". מלכות
 מלכות ואת שלמה נכדה שבנה המקדש בית את ולראות נחת לרוות זכתה היא
 . בתפארתה ישראל עם

מהמגילהלהפיקשעלינוהלקחים
 ? זה מכל דללמו עלינו מה

 חסד הוא, הטהור, האמיתי החסד אבל, בעולם חסד מעשי של סוגים הרבה ישנם
 לעם המיוחד החסד זהו. עליו טובה לו שיכיר מי אין, עתיד לעושהושאין כזה

 . ישראל
 איננה ישראל עם של האמיתית שהתכונה, ישראל לעם הוכיחה רות: נוסף לימוד
 זו לתכונה וזכתה ממואב היתה היא ,הנה. אותו לרשת דוקא שמוכרחים דבר

 .בשלימות

 מידת את בעצמו קנה אדם אם. מההורים זאת ללמוד דוקא צורך אין כי, ללמדנו
 . צדקנו משיח של אביו להיות בכוחו, בשלימות החסד
 נולדנו לא: לעצמם המהרהרים יש לפעמים אך, יהודים נולדנו אמנם אנחנו

אחריךמשכני"בבחינת, הזוהמסירותתאלאדםישאםאבל'. וכודתיתלמשפחה
', וכו אוכל - תאכל באשר, אלך - תלך באשר: ואומר לצדיק נדבק הוא", נרוצה
 . להשיג שבכוחו לגדלות גבול אין -' לה קשור להיות ברצוני

 כזה, אור כזה יהיה ובסוף, שוכח אינו ת"השי, חשוכים בזמנים הזו המסירות את
 . מלכות של אמה להיות תהשזכ רות כמו, נחת וכזו יופי

. בעצמנו לשלוט מתי לדעת, מיד לכעוס שלא הזו הגדלות את ללמוד עלינו ומבועז
 . ברגשותיהם לפגוע לא, אנשים על לדרוך לא להיזהר
 הראשון ובפסח, לפסח סמוך התחתנתי. אישי סיפור לכם אספר כדוגמא
 . חותני אצל תיהתארח
 כל לבדוק צריך היה בזמנו אבל, מתולעים החס לבדוק שיטות מיני כל ישנן בימינו
 בביתנו המנהג, שכך כיון. האחוזים במאת נקי שהוא לנו ברור היה לא ועדיין, עלה
, חסה הרבה קונים היינו. העלים את ולא החסה שורשי את רק שאוכלים היה

 אכילת מצות בהידור לקיים כדי, השורשים את ומשאירים העלים את זורקים
 .מרור
 למטבח נכנסתי חותני של לביתו הגעתי, ערבית תפילת אחרי, דרהס בליל

 מושלכים השורשים וכל, יפה מסודרים החסה עלי כל את רואה אני ולתדהמתי
"!... הלילה מרור אין! בפח השורשים", ירחם' ה" לצעוק צריך הייתי בודאי. בפח
 .נהרסת היתה, הסדר ליל אוירת כל ואז
 עוד שישנם לדעת, בעצמנו לשלוט, להיזהר יש .לעשות צריך שלא מה בדיוק זה

 אחת מילה עם אבל, נפלאה מצוה זו מרור. רגשות בעלי והם, בסביבה אנשים
 ! אדם' להרוג' אפשר
 כולנו נזכור, לעולם יורד והשפע הרקיע נפתח בו, השבועות חג של הנפלא ביום
 .מהרהב יגאלנו אשר המשיח מלך יצא שמהם, ומבועז מרות החשוב הלימוד את

 (תפארת שמשון)
 יצחק אלחנן שמאלה!!! –סיפור לשבועות 

 לעורר לב העם לשאיפות ולגדלות כפי לקראת יו"ט קבלת התורה, נביא בשביל
"בני  שנוהג לספרו הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א מידי שנה במחנה

 תורה" במתק שפתיו ובלשונו הנודעת לתהילה:
 ן חמש. יצחק אלחנן הולך לחיידר, ההורים משתדליםיצחק אלחנן בן ארבע, ב

ה"ראש"  ומתפללים, לא מונעים דבר. הם הולכים ומבחינים שישנם מעט קשיים,
גוברים; עושים  כך מבריק. יצחק אלחנן עולה כיתה ועוד כיתה, הקשיים-לא כל

היטיב את הדרשה,  ככל שניתן. יצחק אלחנן חוגג "בר מצוה", מלמדים אותו
שלש שנים בקושי רב  הבר מצוה עוברת, והוא נכנס לישיבה קטנה, צולחאיכשהו 

עוזרים לו, מצמידים לו  ועולה לישיבה גדולה. קשה לו ליצחק אלחנן, ההורים
 "אברך", ילד טוב הוא יצחק אלחנן. משתדל מאוד.

וממליצים  יצחק אלחנן בן תשע עשרה, בן עשרים. מתקבצים להם כמה "יועצים"
ללימוד תורה, לא  כך מוכשר, הוא לא "בנוי"-לכם, כנראה, לא כללהורים: הבן ש

כמובן ימשיך לצעוד  נורא, הוא יהיה איש טוב, יתפרנס ביושר מעמל כפיו. הוא
 יהיה איש טוב. בדרך הטובה בה חונך, הוא יהיה יר"ש ותומך תורה הוא

בו:  יצחק אלחנן יוצא אל שערי החיים, לא היה דבר טוב במקומו שלא היתה ידו
תהילים;  חברת גמ"ח; חברת משניות; חברת חיי אדם; חברת עין יעקב; חברת

לעונת "האיש  יצחק אלחנן היה פוקד כל נזקק ונצרך וממילא מחסורו. וכשהגיע
 מקדש" נשא לאישה את זוגתו הצדקת ויחד המשיכו בכל

מדי לו מפעליהם הטובים. נולדו להם בנים ובנות צדיקים וצדיקות כולם בני עליה,
שישים, בן  תורה. מהם ת"ח מופלגים, נולדו נכדים וגם נינים יצחק אלחנן בן
מכריו ובני  שבעים, בן שמונים. הגיעה עת "כל האדם" וסביב מיטתו כל ידידיו

 באחד. משפחתו, כל העיירה זועקים ביחד "שמע ישראל" ויצאה נשמתו
 ו של מקום,יצחק אלחנן עולה למעלה, צועד בצעדים מאוששים לעבר שולחנ

מתלקחת  והנה בצד שמאל דלת צרה: "מה זה שם?" הוא פותח חרך צר ורואה אש
נזכר במטען  "אוי גהינם!" הוא בורח. מה ליצחק אלחנן עם גיהנם? יצחק אלחנן

טובים, זרע ברך ה'.  היקר שהוא נושא איתו אוצרות אוצרות של מצוות ומעשים
מכניס רגל ועוד רגל ועניו  ת הדלת,הוא ניגש לצד ימין חיוך על שפתיו, פותח א

יצחק אלחנן אורו: זה המקום!  רואות צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. עיני
 הוא שומע כרוז צועק ומכריז: מבקש רבי יצחק אלחנן להיכנס פנימה, ולפתע

 ---"יצחק אלחנן שמאלה"!
כח  כמושמאלה?! כנראה זו טעות; יצחק אלחנן רוצה להמשיך לפנות ימינה, אך 

  ---תופס אותו בעורפו, הכרוז אינו מרפה: "יצחק אלחנן שמאלה"!
חיי, לא  יצחק אלחנן כבר לא מחייך: מדוע שמאלה? הן הרבה מעש"ט עשיתי בימי

 צדקותיך: הרעתי לאיש?! והוא נענה: אכן, מעשים טובים רבים בידיך, ידענו
 ת ! -ח  -צ  -אבל יצחק אלחנן, ר 

לא  ל ימי עסקתי בלהחיות בני אדם במטותא מכם, מעולםאת מי רצחתי? אני כ -
 ת!-ח-צ-רצחתי. אך הם, הדיינים של מעלה בשלהם: יצחק אלחנן, ר

ספקטור!  את מי? והוא נענה: את רבן של כל בני הגולה הגאון רבי יצחק אלחנן -
שלך את  אתה צדיק, עשית הרבה מעש"ט. אבל רצחת! רצחת את הפוטנציאל

מלהשתדל  מה שהיית מסוגל להיות. מהיום שהתייאשתה"בכוח" שלך את 
שמאלה! יצחק  ולהתאמץ, מהיום שהפסקת לשאוף, רצחת! אין שום ברירה, לך

הדין. מבין שבצד ימין  אלחנן פונה שמאלה בגו שפוף ובדמעות מתוך הבנה וקבלת
התיאשו, אלו שלא נשברו ומיצו  יושבים אלו ששאפו, אלו שהתאמצו, אלו שלא

איש ור' חיים עוזר על יד אביי ורבא  חותיהם, הם יושבים שם עם החזוןאת כל כו



 

 י 

רבינו וכל הצדיקים, שכל ימיהם התאמצו  והתנא הקדוש רבי עקיבא ליד משה
 ושאפו!

 (ממשנתה של תורה)

 בן הקצב -סיפור לשבועות 
הוא ישב בחדר ההמתנה, ונראה היה כאילו קוצים נתחבו בבשרו. הוא עיין בגמרא 

הלכה עימו לכל מקום, אך מפעם לפעם הפסיק בעיונו, הביט בשעונו קטנה ש
וציקצק בפיו כאומר "עוד שנייה אני בורח מכאן". למען האמת, השאלה ששאל 
את עצמו לא הייתה מתי הוא מסתלק, אלא מדוע בכלל הגיע למקום הזה. היה זה 

מה בית ראש הישיבה של בנו שמעון. הוא כבר ישב בחדר המתנה זה כמה וכ
 פעמים, ובכל פעם הבטיח לעצמו שזו הפעם האחרונה.

מהפעם הראשונה ניחש כי לא הוזמן כדי לשמוע מחמאות על בנו, ותמיד עלה 
ניחושו יפה. שמעון ידע להשקות אותו בכוס תרעלה שאת תחתיתה לא ניתן היה 

 לשער.
מוע אין לו כוח בשביל שמעון. ובודאי שאין לו כוח לעמוד מול ראש הישיבה ולש

את מה שהוא כבר יודע. שמעון לא מתבגר, ידו בכל ויד כל בו, אינו לומד, ותחת 
 זאת מפריע לרמי"ם בישיבה ומתעמת עם חבריו לשיעור.

מה הוא קשור לזה בכלל? נכון, יש את העניין הזה שהוא בנו, אך מדוע זה מגיע 
ים של לו? הרי איש לא יטען שהאשמה בו. והוכחה לכך הם תשעת הילדים האחר

 ר' רפאל שכל אחד מהן עילוי ולמדן יותר מהשני.
מהיכן שאינך מסתכל על ביתו של ר' רפאל הרי זה בית בנוי לתלפיות. ממון מעולם 
לא היה בו אך תורה הייתה ובשפע. מגיל ילדות הילדים היו מונחים בלימוד, הובילו 

חשק בכיתתם, הוסיפו כהנה וכהנה על מה שדרשו מהם בת"ת, ועשו זאת ב
 ובשמחה.

הוא השקיע בכל אחד ואחד, שעות על גבי שעות בלימוד ובבחינה, על חשבון 
 שעות המנוחה. והילדים חשו בזאת והשתדלו בכל מאודם להשיב לו כגמולו.

 ורק שמעון יצא מן הכלל.
מאז היותו בגן נדרש ר' רפאל שוב ושוב ללכת עימו למומחים שונים. שמעון לא 

 מעון מתקשה בקריאה ושמעון לא מקשיב. רגוע, שמעון מרביץ, ש
 שמעון ושמעון ושמעון.

מדוע הגיע אליו? כדי להרוס את חייו? מה בורא עולם רוצה ממנו? האם אינו 
 משקיע את ימיו ולילותיו בחינוך ילדיו?. 

וכעת מנת ההשפלות הקבועה הזאת. יכול ראש הישיבה לוותר על המפגש 
דע בעל פה מה עומדים לומר לו ואף יכול המשפיל הזה שכן הוא, ר' רפאל, יו

להוסיף כהנה וכהנה, כפי שהוא עושה בכל פגישה שכזו, אז מדוע מטריח אותו 
 ראש הישיבה לבוא ולשמוע את הדברים שוב ושוב?. 

הדלת נפתחת. ר' רפאל מתיישב ואומר לראש הישיבה: "יודע אני מה אתה רוצה 
ים לי. תשעה מהם הולכים בדרך לומר, אך אני מעדיף לשאול אותך: עשרה בנ

הישר, עולים ופורחים בתורה ובעבודת השם. אני כבר איני צריך ראיה להשקעתי 
ולהנהגתי. והנה קם הילד העשירי ומתעקש להיות היוצא מן הכלל. ניסיתי ללכת 
לקראתו וככל שאני מנסה כך הוא מתרחק. מה רוצה אתה שאעשה. אני 

לזרוק אותו? ניחא זרוק. אני לא אתנגד. להיפך התייאשתי ממנו מזמן. רוצה אתה 
אני מעריך לכם את הזמן שהסכמתם להחזיק אותו. אני עצמי לא הייתי מחזיק 
ילד שאינו לומד ואינו מקשיב ורק הורס לי את הישיבה. מבין אני אתכם אז קומו 

 ותעשו מעשה...". 
תייאשו ראש הישיבה מביט בו המום. הוא שמע הורים שברגעים מסויימים ה

 מילדיהם, אך אף אחד לא עשה זאת בצורה משכנעת כזו כמו ר' רפאל.
 הוא מחליט לשנות את נושא השיחה אותו תכנן מלכתחילה. 

"שמעתי אותך אומר "אני כבר לא צריך ראיה להשקעתי והנהגתי" כלום יכול אתה 
 להציג ראיה כזו?". 

מתוך עשרת בני למדו  האב מחייך חיוך שחציו מלגלג וחציו כועס. "הלא חמישה
אצלך ואתה שואל אותי שאלה שכזו? האם ראית ילד מתמיד כמו צבי, צדיק כמו 

 נפתלי? חרוץ כמו אליהו? חכם לב כמו ברוך? יודע הלכה כמו יעקב?".
"אכן, ילדיך הם אות ומופת ודוגמא לאחרים. אך איה אותה ראיה שהצהרת 

 עליה?".
 ר' רפאל מתחיל להתרגז באמת ובתמים.

"האין כולם וכל אחד לחוד בבחינת ראיה מספקת? כלום רעייתי ואני צריכים 
 להתנצל שהקב"ה העניק להם עונש בצורת שמעון?". 

"יפה אמרת" מתלהב ראש הישיבה "כאשר הקב"ה נותן לך ילד כמו שמעון אתה 
קורא לו "עונש", ומחליט לשמוט אותו מעל גבך, כאילו אין הוא קשור אליך כלל 

אילו את הפרסים שהגיעו אליך בהתגלמותם של ילדיך האחרים אתה וכלל, ו
 מאמץ בחום ומציג זאת כהישגך שלך?". 

"איני מציג זאת כהישג אלא כהוכחה לכך שאנו כהורים פעלנו ללא דופי" אומר 
 האב. 

"ואני אומר לך שאם לא תעשה כל שביכולתך לקרב את שמעון, והוא ילך לתרבות 
 ן של מאה אחוז בחינוך ילדיכם".רעה, אראה זאת ככישלו

"יסלח לי כבודו" אומר ר' רפאל בגרון ניחר. "איני חייב לשמוע דברי הבל והשמצה 
אלה. באיזו זכות מבטל אתה את הישגינו הגדולים ותולה אותם בילד סורר ומורה 

 זה? האם אני זה שמשמיט ילדים מעל גבי או אתה זה שמשמיט אותם?".
ללמוד מהתחלה את כל ענייני החינוך", אומר ראש "רואה אני שצריך אתה 

הישיבה. "דע לך שאין מודדין לו לאדם בבניו ובבנותיו המוצלחים אשר גם בלעדיו 

יעלו מעלה בדרך העולה בית קל, אלא דווקא בבניו אשר נתנו לו כפיקדון בידו כדי 
 להביאם אל הדרך אשר ילכו בה".

מסוקרן. "ומאיפה לקחת את זה? ברוך האב מביט בו באותו מבט ספק מלגלג ספק 
השם בקי אני בתורה בגמרא בראשונים ובאחרונים, וגם שבילי ההלכה נהירים לי. 
ומה לעשות לא נפגשתי במשפט כזה, אולי יאיר כבודו את עיני, שמא פספסתי 

 משהו בדרך?". 
 "את המשפט הזה כתב יהודי אחד ששמו משה", אומר ראש הישיבה.

ה לא פילל ר' רפאל, היא בפירוש הוציאה ממנו את מיטב הארס לכזו תשובה גרוע
והציניות שניחן בה: "מה כבודו אומר? יהודי? ועוד ששמו משה? בוודאי שצריך 
אני לשמוע את דבריו כאילו אמרם אחד התנאים או האמוראים הלא כן? סלח לי, 

צריך הרי אינך מדבר עם "עם הארץ", מה אתה מביא לי איזה משה? מדוע אני 
 לשמוע אותו?". 

  "אני מבקש לספר לכבודו סיפור אודות אותו משה", אומר ראש הישיבה. 
"סיפור?" אומר ר' רפאל וחושב לעצמו שכבר היה מעדיף לקבל את דברי אותו 
משה כתורה למשה מסיני ולא לבטל זמנו בסיפורים, ועוד סיפורים על אודות 

 אותו משה". 
מזמנך כי אותו משה עליו אני הולך לספר לך, חי "עליך לפנות חצי שעה לפחות 

 לפני שנים רבות ובמקום רחוק מכאן". 
ר' רפאל משלב ידיו, ובאותו רגע נזכר, שכך נהג כאשר היה ילד בגן. "סיפור הוא 
רוצה לספר לי", הוא חושב, "נו מילא, כנראה עוד לא התכפרו עוונותיי ובורא עולם 

אני צריך לשמוע בגילי, סיפור על ילד קטן  מזמן לי עוד השפלה חדשה. סיפור
 בשם משה לפני הרבה שנים...". 

ראש הישיבה מבחין גם מבחין בציניות הנושבת מצדו של האב, ובכל זאת מתחיל 
 בסיפורו.

 קורדובה, ספרד
רוח נכאים שררה באיטליז, רוח עייפה ומייאשת שאפפה את יושביו. ולא שהיו 

ואף אחד מהם לא היה לקוח. רק בעל האיטליז ובתו. יושבים בו רבים. שניים היו. 
כשאין לקוחות אין פרנסה. ובאין פרנסה, הם נותרו זמן רב מידי במחיצת הצרות 

 שלהם.
למען האמת מוכן הקצב להיות חסר פרוטה כל ימיו, ובלבד שתמצא בתו חתן 
כלשהוא. אך היא אינה מוצאת, ולא שהיו חסרים קופצים, רק שהללו נותרו 

 יצתם מול סירובה של חנה, הבת. בקפ
 והוא כועס. ומדוע שלא יכעס?

כבר ויתר על חלומו משכבר הימים לחתן קצב במשרה מלאה שיפתח חנות נוספת 
בצידה השני של העיר. לאחר מכן ויתר על חתן שיהיה קצב בחצי משרה ויסייע לו 

בחייטות  כבר הסכים לחתן שלא יהיה קצב כלל. שיעבוד -באיטליז. שומו שמיים 
 או בסנדלרות. 

אך עיקשת זו רוצה חתן שילמד תורה מבוקר עד ערב. כמה כאלה יש בקורדובה 
או אפילו בספרד כולה? ומדוע שיסכים אחד כזה להינשא לבתו של קצב? ועוד 
יותר מדוע יסכים להינשא לבתו של קצב עני מרוד שאינו יודע מהיכן ירכוש את 

לקוחות, ואין סחורה, יש מספיק זמן לרגון  כשאין הבהמה הבאה במטרה למכרה?
ולהתווכח. וזה בדיוק מה שעשה הקצב במשך רוב שעות היום. אם כי למען האמת 

 אין לכנות מונולוג של אב ושתיקה של בת בשם "ויכוח".
 כך או כך, לא קשה להבין את פשר אוירת הנכאים ששררה באותו היום באיטליז. 

 מדריד, ספרד
משתומם וחציו כעוס. שוב החלום הזה שמטריד אותו מזה  הוא שוב קם חציו

שבועיים. בתחילה זה הצחיק אותו, אך משחזר החלום על עצמו שוב ושוב זה 
 התחיל להטריד.

מימון בן עובדיה לא היה איש שמתייחס לחלומות. הוא היה תלמיד חכם שהוגה 
באותם  בתורה מבוקר עד ערב. הוא חי בחדר מעופש, ואכל ארוחות זעומות,

 מקרים שלא שכח מהן. כל עסקו היה בתורה ודבר מלבד הלימוד לא העסיק אותו.
השדכנים כבר לא היו מיואשים ממנו. הם פשוט שכחו אותו, שהרי אין זיכרון קצר 
יותר מזה של שדכן שאיבד עניין באחד הקליינטים שלו. ומימון בן עובדיה היה 

 בהחלט קליינט ותיק ונשכח מאוד.
ם מימון שכח את העובדה שבני אדם נוהגים להינשא לפחות פעם מסתבר שג

אחת בחייהם, וזו הסיבה שנותר הוא היחיד מכל משפחת בן עובדיה רווק מושבע, 
 ושכוח שדכנים.

אך מה שלא עשו הוריו ואחיו, עושה החלום הזה. איש נשוא פנים בא בחלומו 
 שה. ומצווהו לקחת אישה שכן אין תורתו רצויה בעודו ללא אי

בתחילה אין מימון משליך פרוטה מעוכה כלפי אותו האיש, שכן גם היה מדבר 
דברי טעם, הן "חלומות שוא ידברו" מה עוד שלדעת מימון דברי האיש הם דברי 
הבל, ומה טעם להקשיב לדברי הבל שנאמרים בבימה בלתי מכובדת הקרויה 

 "חלומות שוא?". 
להרחיבם: "תלך לקורדובה" הוא אולם, האיש מתעקש להשמיע את דבריו ואף

אומר "תיקח את בת הקצב שבאותו מקום, שכן הריהי אישה כשירה וצנועה 
 שמיועדת לכבוד תורתך, וממתינה לו בכיליון עיניים".

הרי לך מהתלה. בת של קצב הוא מציע לו, כלומר אין זה סתם חלום שוא כי אם 
עובדיה ללכת לאותה  חלום שוא מלא עלבון. ומרוב עלבון מחליט מימון בן

קורדובה ולהיווכח במו עיניו אם אכן ישנו שם קצב שבתו ממתינה לו כדברי אותו 
 האיש מהחלומות. 

בראותו את הקצב בפתח החנות חלשה דעתו, על כי מזלו גרם לו לבוא בקשרי 
שידוכין עם אדם כמותו, שלא ברור אם יש בו תורה יותר מאשר היצורים שאת 



 

יא 

ולם בראותו את בת הקצב אשר אודותיה דיבר איש החלומות בשרם הוא מוכר. א
הבין כי חלישות דעתו לשווא הייתה, אם כי לא ביטל אף בלא נימה את דעתו על 

 אביה.
כפי שמבינים אתם, מיימון אינו איש קל כלל ועיקר, ואינו נוהג להשמיט מחשבה 

רה ובהלכה כלשהי שהוא חושב על זולתו, אולם לזכותו יאמר כי גאון הוא בתו
 ואין הוא מודע לקשיחותו.

למען האמת, יש עוד אדם ביקום שאינו נודע לאותה קשיחות, ואדם זה אינו אלא 
חנה בת הקצב, שרואה באופן מיידי שהתלמיד החכם לו חיכתה כל השנים הגיע, 
גם אם התאחר בכך, ולפני שאתה מספיק לומר "ננס הקצב" וכבר השניים נשואים 

 ומצפים לבן. 
ודשים הראשונים לנישואין היו המאושרים ביותר שחוותה חנה מאז לידתה, הח

ואם סבורים אתם שאושר זה נעוץ בדירה הנאה שקבלו, עליכם היה לראות את 
המאורה הדלוחה ששכרו להם, ואם סברתם שנהג הוא לצאת איתה לטיולים 

יכם ארוכי או קצרי טווח ולשוחח איתה על דא ועל הא כמצוותן של נשים, על
לדעת שמיימון לא שינה כהוא זה ממנהגו ימים ימימה. הוא ישב ולמד ואחר כך 

 שוב ישב ולמד ולשם קינוח ישב ולמד.
התמוגגה מאושר שהרי חלומה התגשם לחלוטין, באותה מידה שחלומו  -ורעייתו 

התגשם לחלוטין, בהבדל אחד: חלומה היה בהקיץ ומתוך רצון. חלומו היה מתוך 
 פיה. שינה ומתוך כ

הרי היא משרתת אותו בשמחה ובחדווה, וחשה זכות שרת אדם גדול זה, להכין 
 את ארוחותיו לכבס את בגדיו ובתמורה שיניח לה להאזין לקול לימודו. 

ומול גודש כזה של נתינה גם האדם הקשוח ביותר מתרכך, וזה מה שקרה למיימון. 
אותו ברנש המגיח אל נפשו מתרככת והוא מתחיל לראות שהיה טעם בדבריו של 

תוך חלומו. למען האמת הוא התחיל לחבבו באמת ובתמים, אלא שהלה נעלם 
 בדיוק כפי שהגיע, בלי להשאיר שם או כתובת.

ומיימון מתחיל להשיב נתינה על נתינתה של אשתו, משבחה בדברים, ומעלה על 
, נס את פעלה ואת מסירותה. כמובן שמילים אלה, שאותם אינה שומעת מעולם

משפרים מאוד את מצב רוחה של חנה, ובעצם, הופכים אותה למאושרת, ואם 
אותו ברנש מהחלום, מביט בהם ובאושרם, הרי אין ספק שהוא נותן לעצמו 

 טפיחה או שניים על שכמו, ובכל מקרה הריהו מאושר כמותם.
דא עקא שחודשים ראשונים מאושרים אלה של חנה, היו גם החודשים האחרונים 

  בחייה.
כאשר הגיע זמנה ללדת ותקש בלידתה, וזמן קצר לאחר שנולד הבן, והיא הספיקה 

 הוציאה חנה את נשמתה. -לראותו ולברכו 
והבן, נולד לגורל של יתמות מאם, ולחיות לצידו של אב שיודע לטפל בתינוקות 
באותה מידה שהוא יודע לנהל בית, כלומר, אינו יודע מאומה. ואם אין די בכך הוא 

ד לסב קצב, שאם היה איש זעוף פנים קודם לכן, כעת הזדעף שבעתיים. שהרי נכ
מתחת לכל הוויכוחים שהתקיימו בין הקצב לבתו, הרי שלא היה יצור אחד בעולם 
שאהב כמותה. צער מות בתו היקרה לו מכל, אפף אותו והרי הוא כלי שבור לאלפי 

רסיסים.
ם אבינו עליו השלום ושמו בישראל בגיל שמונה ימים הוכנס הבן לבריתו של אברה

 נקרא משה.
שנותיו הראשונות של משה היו אומללות כמובן מאיליו, רק שהוא עדיין לא ידע 
מזה. איכשהו עבר מיד ליד וממשפחה למשפחה, ללא אהבה וללא חיבוק חם. 
בהיותו בן חמש נשא אביו אישה שנייה, וזו העמידה לו בנים ובנות. למשה 

 אנשים מלומדה, ולא מתוך חשק וקירבה. התייחסה כמצוות 
 מה כבר יכול לצאת מילד כזה? 

ואם סיפור חייו אינו מספיק מסובך, היה משה הקטן קשה הבנה. לא הבין מה 
שמלמדים אותו. ובל נשכח שאביו אינו הקצב כי אם מיימון גאון עולם עם הרבה 

 טן.ידע ומעט סבלנות מה שנותן תוצאה אומללה ביותר עבור משה הק
 ושמא תאמרו הבנה לא הייתה בו, אך רצון היה להבין ולהשכיל? 

במחשבה שנייה לא ייתכן שכך אמרתם. כיצד ימצא ילד שמעולם לא ראה את 
 אימו ושכל חייו היו פקעת גדולה של סבל, ויש בו ר צ ו ן ללמוד?   

 ואכן משה הקטן אינו יכול וגם אינו רוצה. מה שמביא את אביו להסקת מסקנות
שאינן חיוביות לגבי בנו בכורו ראשית אונו, למעשה רואה מיימון את בנו בעיניים 
ביקורתיות מאוד, וניתן לומר שהוא כועס עליו במאד מאד. ומימון גוער בבנו ומכה 
אותו מכות נמרצות, שלא הוסיפו מאומה לא לרצון ולא ליכולת של משה, ובסופו 

ו הולך בדרכו. הוא משתדל שישהה של תהליך מחליט מימון להתכחש לבנו שאינ
כמה שיותר אצל חמיו הקצב, ואף מעניק לו כינוי המעיד הן על הסרת האחריות 

 ממנו, והן על מחשבתו עליו. ויקרא כינויו של משה "בן הקצב".
ויהי משה לבוז בפי כל יהודי קורדובה, שכדרכם של אנשים שכחו שמשה זה לא 

אליו. הם ראו בו ילד שמבייש את אביו  ראה מעולם את אימו ואף אביו התנכר
התלמיד חכם ושמצווה לכנותו "בן הקצב" אם כדי לשנותו ואם מפני שנואשו 

מלשנותו.
בהיותו בן שמונה שנים, שמע משה את אביו משוחח עם אימו החורגת. "לא בן 
הקצב הוא, כי אם בן נעוות המרדות" אמר האב "חפץ אני להשליכו מביתנו 

דם האפשרי". מילים אלה הגדישו את מנת הסבל של משה. הוא ואעשה זאת בהק
 מתלבש בשקט, יוצא דרך החלון ומתחיל ללכת. 

לילה שלם הולך ברחובות קורדובה ולבסוף הוא מגיע לאחד מבתי המדרשות 
בפאתי העיר, נשכב על ספסל ונרדם. לפנות בוקר הוא מקיץ ומחליט לצאת 

הלך בלי לדעת היכן רגליו נושאות אותו,  מהעיר כדי לברוח מסבלו ומגורלו. הוא

במשך ימים ולילות הוא חלף על פני שכונות, רחובות וערים. כשמזלו שיחק לו 
 מצא בית כנסת לשים בו את ראשו, וכשלא מצא לן תחת כיפת השמיים. 

תלאות רבות עוברות על הילד משה, תלאות שהיו שוברות בוודאי כל ילד אחר, 
לד אחר. הבדידות גורמת לו לחשוב על העולם בו הוא חי, אך משה אינו כמו כל י

על שאיפותיו ועל המקום שהוא רוצה לתפוס. בינתיים הוא עוסק בבריחה, אך 
 משה יודע היטב שאין חפץ הוא לברוח כי אם להגיע. 

 לאן?
 לאחר חודשיים מגיע משה לעיר ושמה גאש. 

להשתחל מבעד לחלון, הוא מגיע באישון לילה שם פעמיו לבית הכנסת, מצליח 
ולאחר מכן מתמקם על אחד הספסלים ומנמנם קלות עד שנרדם. מישהו נכנס 
לבית הכנסת עוד לפני הנץ החמה. הוא מתיישב ללמוד, מבלי לשים לב לילד שישן 

 על הספסל.
אך אז מבצע משה את אותם התהפכויות שהתרגל אליהם בהיותו ישן על מיטה 

צמו על הרצפה, בקול רעש גדול. קול הרעש מעורר רגילה, ותכף ומיד הוא מוצא ע
את תשומת ליבו של האיש הלומד. הוא ניגש לילד הישן על הרצפה מביט בו וחש 

את ליבו נמס מול הילד התמים והמסכן שהנפילה לא הצליחה אפילו להעירו. 
הוא ממתין בשקט עד שיתעורר וכשמשה פוקח את עיניו, הוא רואה איש בעל 

 של מלאך. מעולם לא הביט בו אדם בכזו רכות.הדרת פנים כ
 "מאין באת?" שואל האיש.

 משה שותק. 
"אין זה חשוב" אומר האיש לבסוף "נמתין לסיום התפילה ולאחר מכן תבוא אל 

 ביתי ותסעד פת שחרית". 
לאחר התפילה מוביל האיש את משה לביתו, ושם מאכיל אותו ומשקה אותו, עד 

. משה אומר את שמו הפרטי ונמנע מלהזכיר את ששבע. לאחר מכן שאל לשמו
 שם המשפחה מחשש שהאיש מנסה למצוא את מה שמשה מבקש לאבד. 

"שמי יוסף" אומר האיש "אני מבין שנקלעת לצרה. על פי חזות פניך ילד טוב אתה 
 ממשפחה טובה. הישאר כאן עד שרוחך תשוב אליך". 

כך למד משה בימים הבאים. רבי יוסף היה לא פחות מאשר רבה של העיר גאש, 
 הוא התייחס אליו כאל בנו היחיד, והעניק לו חום ואהבה, משל היה אביו. 

ויום אחד הציע לו ללמוד מעט. משה הסכים בחפץ לב, ורבי יוסף נוכח לדעת 
שמדובר בילד חריף שכל מאין כמותו. חצי השעה הפכה לשעה ולאחר מכן 

מסדר רבי יוסף מגאש לילד הקטן, ולא לשעתיים, ואליה נוספו מלמדים נוספים ש
 עברה שנה עד שמשה מקבל טעם בלימוד ומוסיף כהנה וכהנה על לימודיו.

 חמש שנים חלפו. 
משה מגיע לגיל מצוות ונערכת לו סעודת בר מצווה. כל יהודי העיר מגיעים לחגוג 

 את שמחתו של העילוי האסופי הגדל בביתו של רבם הנערץ הר"י מגאש.
ואילך מתחיל הילד לעלות בלימודו, עד שנשמטים ממנו בזה אחר זה ומגיל זה 

מלמדיו השונים בטענה כי אין להם עוד מה ללמדו, וכך הוא יושב לבדו ומעמיק 
בתורה ורק הר"י מגאש יכול עוד לשמש לו כמורה, אם כי ככל שעוברות השנים 

 ראל.הוא חש כי לפניו חברותא שווה ערך, שעתידו להיות ממנהיגי עם יש
 בהגיעו לגיל שמונה עשרה מבקש הר"י מגאש לדבר עם משה. 

"ראה נא" הוא אומר "מעולם לא שאלתיך מאין באת, וגם לא לאן אתה הולך, אך 
עם השנים נפשי נקשרה בנפשך וחש אני כאביך ממש. אולם ידוע ידעתי כי אב 

ד חכם אמיתי יש לך במקום כלשהו, ועל פי המצב בו קיבלתיך בריא לי כי תלמי
הוא שגזירה נפלה משמים שלא זכה לגדלך ולרוות ממך נחת באלה השנים, ותחת 

 זאת זכיתי אני במתנה זו". 
"אולם" ממשיך הר"י מגאש ואומר "בן שמונה עשרה לחופה, ולפני שאדם נכנס 
בברית הנישואין עליו להיות כמה שיותר מושלם. ומאיפה שאינך מסתכל על זה, 

ם אביו ומשפחתו אינו יכול להיחשב בשום פנים ואופן אדם שניתק את קשריו ע
לאדם מושלם, אי לכך, רצוני שתלך למקום ממנו יצאת, ומכיון שברי לי שהדבר 
קשה עליך מבחינה נפשית, הנה אשב ואורה לך כיצד לנהוג בפרשה בצורה שתגן 

 עליך מפני פגיעה נוספת". 
משה ישנה תחושה שאביו אין הר"י מיגאש מרחיב או מחטט באותה פגיעה, אך ל

החורג מבין יפה יפה מה שאירע, למרות שבשנים שחלפו, הוא נידב מעט מאד על 
אירועים אלה. למעשה כל שהסכים לנדב הוא עובדת היותו יתום, וזאת בשל 
החיוב לומר קדיש ביום השנה לפטירתה. לא נעלם מהר"י מיגאש שיום זה חל 

אחד לאחד ומסיק שאמו מתה בלידתה  בדיוק ביום הולדתו של משה, והוא מחבר
 אותו ואביו נשא אישה אחרת שלא קיבלה אותו כבן. 

אלא שמידע זה אינו מועבר ביניהם בדרך המקובלת של דיבור, אלא באותם חוטי 
 הבנה עדינים שאפיינו את הקשר החזק ששרר ביניהם.

וג מורו, ובעיקר את הדרך העדינה בה הורה לו לנה-משה מקבל את עצת אביו
בפרשה, והוא נפרד ממיטיביו ויוצא חזרה לעיר קורדובה להתוודע אל אביו ואחיו 

 החורגים. 
הוא מגיע לקורדובה ביום שישי. כמצוות הר"י מיגאש ניגש אל ראש הקהל ומוסר 
בידו מכתב המלצה חתום מאת רבה של גאש שידוע היה ומפורסם בכל רחבי 

"תלמיד חכם בא לעיר. המלצה כזו ספרד. ראש הקהל מביט בנכתב ופניו אורו. 
מעולם לא קיבלתי על איש. אפילו לא על רבה של קורדובה רבי מיימון בן עובדיה. 
לא אעזבך עד אשר תבטיחני שתשא דברים בפני כל הקהל בשבת לאחר הקריאה 

 בתורה".
 משה מסכים על אתר. 



 

יב 

בתי בשורת התלמיד חכם שבא לעיר התפרסמה תוך דקות, וכבר החלה נהירה ר
אל בית המדרש לחזות בתלמיד החכם הצעיר המצוייד בכתב הסכמה מאת גדול 

 הדור הר"י מיגאש. 
כמובן שאין איש מעז להזמין אותו לארוחות השבת שכן הכל יודעין שהכבוד 
מגיע לרבה של קורדובה רבי מיימון בן עובדיה. אולם למרבה ההפתעה, מבקש 

שבת בערב. הוא נענה מיד. לאחר משה מראש הקהל לסעוד בביתו את סעודת ה
מכן הודיע לו משה כי יאלץ להתפלל בבית כנסת אחר את תפילת ערבית בשל 

 התחייבויות קודמות, ורק בשבת בבוקר יגיע להתפלל בבית הכנסת המרכזי. 
וכך היה. מתפללי בית הכנסת ובראשם הרב מיימון התאכזבו כמובן בראותם 

ילת הערבית אולם התנחמו בכך שהתלמיד החכם המדובר לא הגיע לתפ
 שלמחרת יזכו לשמוע את דרשתו. 

משה מתפלל בבית כנסת קטן ולאחר מכן אוכל את סעודת השבת אצל ראש 
הקהל. בסעודת השבת הוא מתכבד לשאת דברי תורה. רק פתח פיו לדבר ולבני 
משפחת ראש הקהל מתגלה שפיו מפיק מרגליות, דברי תורה וחידושים שלא 

. אם לראש הקהל היו פחדים כלשהם על הסכמתו לתת לאיש שמעתם אוזן
האלמוני לשאת דברים במקום החשוב ביותר בקורדובה, הרי שלמשמע דבריו 
ולמראה הנהגתו הוא יודע שמחר יזכה למלא חופניים ברכות ומחמאות על 

 החלטתו זו. 
 למחרת מגיע משה לבית הכנסת הגדול של קורדובה, בהנהגת אביו רבי מיימון.

ומשה שיצא בן שמונה, כילד קט ללא חתימת זקן, הריהו בן שמונה עשרה, כאב 
בתורה ורך בשנים וזקן מעטר את פניו. אין איש שמזהה את הילד השובב שברח 
 לפני עשר שנים, ובשבת חגיגית זו אין כל סיבה להיזכר בפרשיה הנשכחת ההיא. 

שה שלא שמע איש לאחר קריאת התורה עולה משה ונושא את דרשתו. וזו דר
מעולם. מתובלת היתה בדברי תורה מכל חמשת החומשים ובגמרות מכל קצווי 
הש"ס, במדרשים ובמפרשים ומעל הכל הסבריו וקביעותיו של העילוי הצעיר 
שככל שנמשכו דבריו כך הבינוהו פחות ופחות אנשים, עד למצב בו רק שבעת 

 הגאונים של העיר נשאו ונתנו עימו בדברים. 
יום הדרשה קם על מקומו רבה של קורדובה ויחד עם כל החכמים בעיר באו עם ס

ולחצו לו את ידיו והביעו התפעלותם ממנו. רבה של קורדובה אף אמר "הריני גוזר 
 עליך שתסב עימנו בשולחן השבת". 

משה נענה. ישבו להם רבי מיימון וכל בניו ובנותיו בשולחן השבת והקשיבו לעילוי 
דברי תורה, מדרש ומוסר, מעולם לא היה בביתם אורח כה מלא הצעיר שהפליא ב

 וגדוש, וגם טוב תואר היה. 
בסעודה השלישית חזר על עצמו המחזה, ורבי מיימון ובניו יוצאים מהתפעלות, 
וברגע שיוצא האורח לרגע מהחדר כבר עטים האחים ומפצירים באביהם שיחטוף 

ירקה. מיימון אפילו אינו מהסס. את העילוי הצעיר לאחת מאחיותיהם שהגיעה לפ
 הוא כבר חשב על כך מרגע ששמע את הדרשה. 

במוצאי השבת ניגש מימון אל הצעיר וממתיק עימו סוד. "הריני רואה שהמלצתו 
של מורינו ורבינו הר"י מיגאש לא זו בלבד שלא היתה מוגזמת, אלא היתה בבחינת 

להיות חתני, מלוקחי אחת  המעט שבמעט. רואה אני כי כלי חמדה לפני ומציע לך
 מבנותי, ואדאג לכל מחסורך". 

משה מתאפק מלבכות, כיוסף בשעתו, ויודע כי הגיעה שעת ההתגלות. כיוסף 
הצדיק מבקש גם הוא, "הוציאו כל איש מעלי" ואז במילים מדודות, ממש כפי 
שנהג בורא העולם באברהם אבינו הוא מספר לו את תלאותיו בעשר השנים 

ורק לאחר שהאב מתחיל לעכל את הדברים אומר משה: "אני הוא בנך האחרונות 
יחידך, אשר לא כל כך אהבת. אני משה, שעזב לפני עשר שנים את קורדובה. זכיתי 
ברחמי שמיים להתגלגל לגאון הדור הר"י מיגאש והוא שימש כאבי החורג, וכעת 

 באתי לפני הגיעי לפרקי, לשאול, התקבלני?". 
פניו ובוכה בכיה גדולה ועצומה. "אוי לי מה עשיתי? אבן מאסו ומימון נופל על 

הבונים היתה לראש הפינה. איך אשא פני אליך בני בכורי ראשית אוני? כיצד 
נסתתרה מעיני אישיותך וגאונותך, ווי לי מה יכולתי לאבד, אויה לי שלא זכיתי אני 

 לגדלך לתורה". 
את סליחתו ולאחר מכן הם  ורבי מימון מחבק את בנו באהבה גדולה ומבקש

יוצאים מהחדר אל האחים הסקרנים ורבי מיימון מציג את משה ואומר לכולם. 
"הנה בני בכורי אשר נעלם לפני עשר שנים בדמות ילד קטן ושובב וחוזר אלי כעת 

 בדמותו של תלמיד חכם עצום רבי משה בן מיימון". 
ד לבנו משה את בתו של עוד באותו ערב מכנס רבי מימון את ראשי הקהל ומייע

ראש הקהל בת צדיקה וצנועה ובעלת מידות טובות, ולא נח עד שהכריז קבל עם 
 ועולם כי בנו בכורו יירש את כסאו אחריו. 

הדברים נפוצו בכל רחבי קורדובה ואף נשאו על גלי הקול עד לגאש ורבי יוסף 
וטלה מיגאש, ששומע את הדברים מחייך לעצמו. הוא קיים את השליחות שה

 עליו משמים, והשיב את המתנה לבעליה.
ראש הישיבה עושה הפסקה קטנה ולאחר מכן מכריז. "ורבי משה בן מימון הלך 
וגדל והפך לאחד מהדמויות רבות ההוד של עם ישראל, הוא נחשב עד לימינו 
לסמכות תורנית ולפוסק הלכה שאפשר לייחס רק לאנשי הכנסת הגדולה לתנאים 

ינוהו "הנשר הגדול", והמשפט המפורסם ביותר אודותיו הוא ולאמוראים, יש שכ
"ממשה עד משה לא קם כמשה". הוא נזכר בנשימה אחת עם רבי יהודה הנשיא 
 -שחתם את המשנה, רב אשי שחתם את הגמרא ורבי משה בן מימון המכונה

 הרמב"ם, לו מייחסים את חתימתה של ההלכה היהודית מתקופת הגאונים". 
ל שהסיפור תפס אותו. החיוך הציני שהיה על שפתיו בתחילת ניכר בר' רפא

הסיפור, פינה את מקומו לנימת השתאות. אולם, החקרן שבו מתעורר אף הוא: 

"מניין לך אמיתת הסיפור הזה?" הוא שואל "אולי מישהו המציא כאן סיפור, 
 כדרכם של סיפורים?". 

סיפור בלתי מבוסס,  ראש הישיבה מביט בו. "סבור אתה שאשלוף לאדם שכמותך
שסיפר אותו מישהו בלתי מוסמך?". ובכן סיפור זה סופר על ידי לא אחר מאשר 
הרמב"ם עצמו, וכדי להרגיע את חששותיך הריני מראה לפניך את הקונטרס הישן 
להרמב"ם שנכתב על ידו בשנת ד' תקי"ד, שנים ספורות לפני פטירתו ויצא לאור 

דוד עוד בחייו וקיבל את הסכמת הרמב"ם להדפסת לראשונה ע"י נכדו, בן בנו, ר' 
קונטרס זה. הפעם האחרונה בה יצא קונטרס זה לאור היה בשנת ה' תרל"ח ע"י ר' 
נפתלי היילפרין, בן בעל ה'משכיל לאיתן' ממינסק, בצרוף הסכמתם של הגאונים 

 גדולי הדור בעל 'בית הלוי' ור' יצחק אלחנן מקראוונא זצ"ל. 
החליט הרמב"ם לפרסם סיפור קשה זה?" ר' רפאל מצפה  "ויודע אתה מדוע

לתשובה. "בסיום הקונטרס הוא רושם זאת. הדברים נכתבו בשבילך, ר' רפאל. 
בשבילך ובשביל הורים אחרים שמתייאשים מילדיהם ומתייאשים מהם. סיפור 
חייו של הרמב"ם זועק לאותם הורים, לבל ישליכו את ילדיהם, לבל יתייאשו מהם, 

 אי שלא יזרקו בהם מרה ויכנו אותם בשמות כגון "בן הקצב". ובוד
מאז גיל שמונה עשרה היה הרמב"ם מקורב לאביו יותר מכל אחיו, וגם ירש את 
כסאו, השניים אהבו זה את זה אהבת נפש, וקשה להאמין שהיה מוציא סיפור זה 

ולדו אלמלא הסכמת אביו. רוצה היה הרמב"ם להציל מאות אלפי ילדי ישראל שיו
לאורך הדורות, ולכן הוא מפרסם את סיפורו, כשפנייה אישית נרשמת בסופה של 

 האיגרת אותה אני רוצה שתקרא בעצמך". 
וראש הישיבה מגיש לר' רפאל את לשונו של הרמב"ם מילה במילה מתוך הוצאת 
תרל"ח: "אבי ר' מימון לא היה רוצה לקחת אשה, ויהי בחצי ימיו בא בחלומו איש 

וה לו שייקח אשה כי אין תורתו רצויה בעודו ללא אשה, והיה מהתל מזה אחד וצי
החלום, עד שציוהו לילה אחר לילה ללכת לעיר קטנה ליד קורדובה לקחת משם 
אשה בת הקצב של אותו מקום. נסע אל אותו המקום וכראותו את הקצב עומד 

ן עם בפתח חנותו חלשה דעתו על כך כי מזלו גרם לו לבוא בקשרי הקידושי
משפחה שפלה שכזאת. אך כראותו את האשה אשר אמר האיש בחלום, הבין כי 

 חלישות דעתו לשווא היתה. 
לקחה לו לאשה ותהר לו ותלד לו אותי, ותקש בלדתה ותמות ולא זכיתי לראות 
את אמי יולדתי. ובעת מילתי בעתה ובזמנה נקראתי בשם משה. ואבי רבי מימון 

נים ובנות, ואותי גידלה שלא מתוך חשק וקירבת לקח לו אשה אחרת ותלד לו ב
 אם כי אם כמצות אנשים מלומדה.

ואני משה הצעיר הייתי קשה הבנה מאד ומעט רצון ללמוד, ואבי היה מכה בי 
מכות רבות והוספת שם לשמי "בן הקצב", שם אשר היה לבוז בעיני כל, עד 

אחד מבתי המדרש  שנואש ממני ורצה לגרשני מביתו, ואני קידמתיו והלכתי אל
של העיר קורדובה שם מצאתי מקום לגופי, ישנתי בו, ואיקץ ואצא מן העיר. איני 
יודע היכן רגלי נושאות אותי, עד הגיעי אל עיר אחת אשר שמה גאש ואמצא שם 
איש אשר היה מאיר וחום נסוך על פניו ושמו רבי יוסף מיגאש. ואתחיל ללמוד 

אני מגיד את משפחתי ועיר מגורי כי חששתי ממנו ולהפליג בחכמה ודעת. ואין 
 פן ישיבוני שם.

וגיל הגיעי אל העיר גאש היה בעת היותי כבן שמונה שנים. בעת היותי כבן שמונה 
עשרה שנה ציוני רבי כי אשוב אל העיר קורדובה ונתן לי עצה הדרך אשר אלך בה. 

ראש הקהל ובסיבת המסובב הגעתי אל העיר קורדובה ביום השישי, נגשתי אל 
הממונה על סדרי והנהגות העיר והוא לא הכירני וביקשתיו לעמוד ולדרוש בפני 
הקהל וראשי הקהל בשבת עת זמן הקריאה בפרשה כי שליח מצווה אני לחתן 
יתום, וזאת הייתה חלק מעצת רבי אשר אף מסר בידי כתב הסכמה לדבר 

 שליחותי.
בתפילת השחרית של שבת אל בית המדרש בו היה אבי רבי מימון הלכתי רק 

קודש בכדי שלא יכירני קודם גישתי לדרוש, ובשבת קמתי לדרוש ברבים דברים 
נוראים כעצת רבי, ואחר הדרשה קמו אבי ואחי אשר לא הכירוני ויקבלוני בסבר 
פנים יפות תוך הזמינם אותי לסעוד את השבת בבית הרב ושם להמשיך בדברי 

 הדרוש אשר אמרתי.
יקש אותי אבי רבי מימון להיות מלוקחי בנותיו כי רואה הוא כי לעת צאת השבת ב

כלי חמדה עומד בפניו, ואומר כי קודם מתן התשובה צריך אני עת קלה למחשבה. 
ואצא ואשוב אל הבית ואומר לאבי ביחידות כלשון אשר נאמר לאברהם בעת 

ה. ניסיון העקידה כי יראתי פן חולשה תבוא לו והייתי כמשלם רעה תחת טוב
ויעמידני אבי רבי מימון מתוך שמחה שלימה וישיאני לאחת מבנות ראשי הקהל 

 ויתן לי את כסאו.   
והקדים כל שואל על מה ולמה צריך לפרסם אני מעשה זה אשר ארע איתי, ואשיב 
למען ידעו כל אב ואם וכל המלמד את תינוקות בית ישראל הדרך אשר ילכו בה, 

יפגעו בשליחותם, אין מודדין לו לאדם בבניו ובנותיו למען ידעו כי שליחים הם ואל 
המוצלחים אשר גם בלעדיו יעלו מעלה בדרך העולה בית קל. אלא דווקא בבניו 
אשר ניתנו לו כפיקדון בידו כדי להביאם אל הדרך אשר ילכו בה. ובלקחו אליו 

מא מתוך אהבתו ויראתו את בנו תלמידו אשר ניתן לו להתגדל בו, זו שליחותו בעל
 הדין". 

נ. ב. (מתוך "קונטרס הישן להרמב"ם" עליו מבוסס הסיפור. הסיפור מופיע בקצרה 
 אף ב"סדר הדורות", פרק ה).    
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"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר... ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה' 
ְּפֵני  ַעל  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֵהן  ָלֶהם  ָהיּו  ּוָבִנים לֹא  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר  ִלְפֵני ה'  ָזָרה  ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש 

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם". במדבר ג', ב' - ד'.

שנה י"א
גליון
ת"כ

חילוקא דרבנן

דמועדא נא  י י מענ

מעניינא דמגילתא

וצריך ביאור!!!
  

לע"נ
הגלמוד ר' פסח לייב בן אליעזר זכרונו לברכה

נלב"ע י' סיון תשע"א
ומבקשים בזאת מכל מי שיכול לגמול עמו 'חסד של אמת',

ללמוד לעילוי נשמתו משנה אחת, פרק תהלים אחד
או אפילו ליתן פרוטה לזכותו,

ובודאי יבורך על כך מפי בעל הברכות, 
שאף יוסיף ויתן לו שכר עד אין קץ ושיעור.

ichudbchidud gmail com

מעניינא דעצרתא
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 שבועות •  136  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  וחג שבועות תעשה לךך
לכאורה חג השבועות הוא היום המרומם ביותר שהיה לעם היהודי 
מעודו, יום קבלת התורה! היכן הם סממניו של היום הזה, שהיו 
מאפשרים לנו להביע את רגשי השמחה וההתמסרות לתורה? כיצד 
אפשר להבין שדוקא יום זה עובר עלינו ללא כל סמל או חגיגיות 

  מיוחדת? 
  הגרש"ר הירש, המשיב עליה בחוכמה ובחן.שאלה זו מובאת בספרו של 

. דוקא משום שחג השבועות הוא חגה של תורה, אין הוא היא הנותנת
מסומן בסממנים כלשהם. וזאת משום שתורתנו הקדושה אינה נצרכת 
לסמלים, וגם לא לכלים מיוחדים, כדי ללמוד אותה, צריך לקחת את 

  הגמרא ליד, ותו לא!
הירש, זקוק לכלים. הסנדלר זקוק  כל דבר בעולם, אומר הגרש"ר

לכליו, הרופא זקוק למכשיריו, היהלומן והחרושתן, אנשי הבנקים 
וגם עובדי הביוב, אם לא יהיו בידם כלים נאותים לעבודתם, הם 
יושבתו ממלאכה. גם הפקיד הפשוט ביותר, אם לא יתנו לו עט ונייר, 

  לא יוכל לבצע את משימתו.
ללמוד אותה, אם  ים. אם אתה מוכןברם, התורה אינה זקוקה לכל

אתה מוכן להתמסר אליה, שב ותלמד. ללא כלים. גם הסטנדר 
והגמרא הם, כמובן, רק כלים חיצוניים ללימוד יותר נאות. אבל גם 

  בלעדיהם אפשר לשקוד על התורה, בכל שעה משעות היממה.
ולכן גם כתר תורה ניתן לכל אחד! כל אחד ממש! לא כל אחד 

ת רופא או סנדלר, אבל כל אחד מתאים ויכול ללמוד מתאים להיו
  תורה. כי היא אינה זקוקה לכלים.

  (ברכי נפשי)   וזה החיזוק הגדול ביותר לחג השבועות.

  יום הדין על התורה
בספר "שמושה של תורה" מובא, שמרן הרב שך זצ"ל היה רגיל 

[וכן מובא בשל"ה הקדוש במסכת שבועות לצטט את דברי הר"ן בדרשותיו 

שכשם שראש השנה הוא יום ח"ב בשם הספר הקדמון "תולעת יעקב"], 
הדין לכל עניני העולם, משום שבו עמד אדם הראשון בדין, ובחג 
נדונין על המים, כי מנסכין בו את המים, ובפסח נדונין על התבואה, 

שבו ניתנה התורה כך חג השבועות,  –כי מביאין בו את מנחת העומר 
לכל עם ישראל, הוא יום הדין לענין קבלת התורה של כל יחיד ויחיד, 

  ובו נקצב לכל אחד ואחד לאיזו דרגה יגיע בעסק התורה.
בדברי האר"י (שער הכונות, דרושי חג השבועות, א) משמע, שביום 
הקדוש של חג השבועות אפשר לזכות לא רק לתורה, אלא אף לחיים 

וזה לשונו: "ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת גשמיים! שכתב 
כלל אפילו רגע אחד ויהיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו 
שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא, וכמו שכתב 
הרשב"י בהקדמת בראשית וזה לשונו: דיפוק ההוא שתא בשלם כו', 

יה בענין עין שם. ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלו
זה, כי אם לא ישן כלל ודאי שלא ימות בשנה ההיא ודי בזה". 

  ומובאים דבריו במשנה ברורה (סימן תצד סק"א).
בספר "אוצרותיהם של צדיקים" מובא שהיה רבי ברוכ'ל ממעז'יבוז' 
זצ"ל, נכדו של הבעל שם טוב הקדוש נוהג לומר: "ירא אני לפני חג 

  השבועות יותר מראש השנה".
כי בראש השנה המשפט הוא על הפרנסה, על חלה יותר או  מדוע?

  חלה פחות (כלשונו: א' קויליטש ארויף א קויליטש אראפ'). 

אבל בשבועות נדונים על ענינים רוחניים, על לימוד התורה שיהיה 
"והערב נא ה' בשנה הקרובה, וודאי שיש לו ליהודי לבקש ולהתחנן: 

  ומתוק האור)(    תורתך בפינו". אלקינו את דברי

  שיכור של תורה

  (במדבר רבה ב.י) למרתף הגדול של יין זה סיני" –"הביאני אל בית היין" 

חז"ל המשילו את דרגת מתן תורה בסיני למקום המצאות יין משכר. 
והתמיהה זועקת, וכי מרתף יין זהו המשל הראוי להר סיני בשעת 

  קבלת התורה?
ראש ישיבת פוניבז' על פי ביאר הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל 

מה ששמע ממרן המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל שבתקופה 
שהגיע משאנחיי לארצות הברית ושהה בה תקופה קצרה הוכרח 
לברוח ממנה, שכן הרגיש שאוירה החומרני הטמא של אמריקה גורם 
לו הפסד רוחני. למרות שדעת לנבון נקל שלא היתה למשגיח שום 

קה, שהרי לא יצא מד' אמות של הלכה, מכל מקום שייכות לאמרי
ניזוק. משל למה הדבר דומה לאדם שנכנס לבית שמונח בו יין על 

נס למרתף תעשיה של יין ישן השולחן, שעדיין לא יושפע, אבל אם יכ
  נושן למרות שלא ישתה יכול הוא להשתכר מהריח החריף של היין.

על פי זה הסביר הגאון רבי שמואל, אין משל ראוי שיבטא איך 
צריכה להיות הרגשת מקבלי התורה מאשר להיות "שיכור של 
תורה". אם חלילה אינו מרגיש מתיקות של תורה לא יוכל לקבל 
התורה כמו שצריך. כך גם צריכה להראות ישיבה, כמרתף גדול של 

ורה, וכך צריכה תורה שכל מי שנכנס בשעריו ישתכר מאהבת ת
להראות דמותו של בן תורה אמיתי, שכל מי שיפגש איתו ידבק בו 

  (זכרון שמואל)משהו מהשיכרות הנודפת ממנו.   

*  

בעל השמועה ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל היה 
דוגמא חיה למי שהגיע לדרגת שיכרות של תורה. ידוע שכשהיה 

שמחת התורה באופן נפלא. בוקר מוסר את שיעורו היתה ניכרת בו 
אחד בשעה שש בבוקר הגיע רבי שמואל להיכל הישיבה בפוניבז' 
וחיפש את אחד התלמידים, כשמצאו ביקש לברר איזו סברא ששמע 
אתמול בשמו, ורצה לדעת בדיוק מה היתה הסברא שהשמיע. רק 
כששמע את הסברא חזר לביתו. התברר ששמע בשמו סברא והבחור 

ו, ונודע לרבי שמואל שבשעת בוקר מוקדמת נמצא עלה על יצוע
  הבחור בישיבה, לכן הזדרז בבוקר ללכת לשמוע ממנו את הסברא.

הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב סיפר שפעם 
שמע ממנו שאם הוא חוזר לביתו אחר השיעור בישיבה והתברר לו 

ון, אלא הוא שאמר דבר שאינו מדויק כל כך, זה לא שקשה לו ליש
מרגיש שכל חייו אינם חיים והיה חוזר לישיבה ואוסף כמה בחורים 
והיה חוזר ומשנן לפניהם את הדברים עד שהעמיד אותם על דיוקם 

  האמיתי, רק לאחר מכן היה נרגע.
חתנו הגאון רבי יצחק הקר שליט"א ראש ישיבת גרודנא באר יעקב 

הסבר שאמר סיפר שבאחת ההזדמנויות הראו לרבינו שבדברי 
בסוגיא מסויימת, כיוון לדברים שכתובים בהוצאה החדשה של 
חידושי הרמב"ן. שמחתו היתה כה רבה, עד שניגש לארון, הוציא 
משקה ושתה לחיים לכבוד המאורע הגדול, שזכה לכוין לאמיתה של 

  (לתתך עליון)     תורה.  כך נראה "שיכור של תורה"!
  

                                    

  מי היה אביהם של רות וערפה?    
  

 מאוצרות הפרשה 

   חידה                



 סיפור השבוע    
  "חבילות של סייעתא דשמיא"  

נעוריו, בהיותו בן ארבע עשרה בעיר לומז'ה. רבי יעקב ניימן זצ"ל, ראש ישיבת "אור ישראל", שח פעם על הקושי העצום שחווה בימי 
באותם ימים היה יעקב הנער יתום מאביו ומאמו, וכנער בודד, ללא כתף תומכת ויד אוהבת, עשה את דרכו אל הישיבה. בודד למדי חש 

בשבוע, כאשר כל בני  יעקב בין המון הבחורים, אשר ברובם המכריע היו מבוגרים ממנו. אך הבדידות הכתה בו ביתר שאת וביתר עוז פעם
הישיבה היו סרים אל הנהלת הישיבה, כדי לקבל את החבילות שנשלחו אליהם מבתיהם. שמחה גדולה היתה שוררת באותה שעה בקרב 
הבחורים. כל אחד היה פותח את חבילתו ושש כמוצא שלל רב על ניחוחות הבית שעלו מתוכה. רק יעקב ניימן, הנער היתום והבודד, לא 

  לה מעודו. מגן עדן, כידוע, לא נהוג לשלוח חבילות...קיבל חבי
בכל שבוע באותה שעה התעצם הכאב הנורא בליבו של יעקב, וגוש מאיים היה חונק את גרונו, תוך יסורי נפש איומים. פעם, ביום שישי 

ד מעל לראשו. שם, בחדר הריק, אחד, לא היה יעקב מסוגל יותר. הוא פרש מן ההמולה ועלה אל חדרו, נכנס למיטתו והתכסה בשמיכה ע
מתחת לשמיכה הבלויה, פרץ היתום האומלל ביבבות קורעות לב. "אבא" מלמל בפנים רטובות, "אבא שבשמים", "אתה הלא אבי יתומים, 

  למה אתה לא שולח לי חבילות?! למה רק החברים שלי מקבלים דרישות שלום כאלו מהבית? הרי גם לי יש אבא! יש לי אותך!"
וכשדמעות זולגות מעיניו ללא מעצורים קמץ יעקב היתום את אגרופיו, נשך את שפתיו ומלמל: "אבא, אני לא מבקש חבילות של בגדים, 
של עוגות וממתקים, אני מוותר על כל זה! אני רוצה רק שתשלח לי דרישת שלום ממך, כי הרי אתה אבא שלי. אתה יודע מה? אתה יכול 

  עתא דשמיא ושל הצלחה בתורה ויראת שמים. אני מבטיח לך שאקבל זאת בשמחה...".לשלוח לי חבילות של סיי
עוד דקות ארוכות ייבב יעקב בבכי מר מתחת לשמיכה, עד שהוקל לו במעט. הוא יצא בזהירות מן החדר, רחץ את פניו ומחה מעל עצמו כל 

  סימן של בכי ומצוקה. וכך, במסווה של פנים שמחות צעד אל בית המדרש.
לם של ממש אחז בו. מיד כאשר נכנס, פנה אליו אחד המתמידים בישיבה, שנודע גם כעילוי של ממש, והציע לו חברותא! כמובן שיעקב ה

השיב בחיוב, אך זאת היתה רק ההתחלה. כבר באותו יום חש יעקב בשינוי המדהים. בחירי הישיבה חיפשו את קרבתו, הרמי"ם האירו לו 
מוד עונג אדיר ומופלא. "מאותו היום" סיפר לימים רבי יעקב ניימן, "כמו נפתחו שערי שמים לאותה תפילה! פנים, והוא החל מוצא בלי

זכיתי למנה עצומה וגדושה של סייעתא דשמיא עצומה, בלימוד מבורך, מתוך  -ובמשך למעלה מעשר שנים, עשר שנותיי בישיבת לומז'א 
  .)הרב חנניה צולק , הובא בעלון של(דרך עץ החיים .   עונג ושמחה"

  
  

  היה ער בליל שבועות ובקריאת התורה נרדם קצת
מי שהיה ער בליל שבועות ונרדם קצת בקריאת התורה ולא שמע כמה פסוקים, ולא הלך למנין אחר לשמוע את הפסוקים שהחסיר  שאלה:

  משום שמן הסתם היה נרדם שם שנית, האם עשה כדין?
יש מקום להמליץ על אותו אדם שישן מתוך אונס בקריאת התורה, שיצא בדיעבד, עפ"י דברי הביאור הלכה קל"ה ד"ה אין, שכתב  תשובה:

"מן הדין יש לומר דאין חל על יחיד מצות קריאת התורה בזמן שאין יכול לילך לבית המדרש, אבל כשיש שם עשרה, כיון דחל עליהם חובת 
ו, שמעיקר הדין חובת הקריאה היא על הציבור, וכל אחד חייב להשתדל שיהיה בתוך הציבור, כדי שתתקיים על קריאה"... מבואר בדברים אל

ידם הקריאה. לפי"ז מאחר והיה בתוך הציבור, ועשה את שלו ליצור את "הציבור" (ויתכן שאפשר לצרף אדם אחד הישן לעשרה) אלא 
  וכך שמענו מגדול אחד שגם המליץ כך בדיעבד. שתקפו אונס מחמת המצוה מכיון שמילא את חובתו יצא.

דיעוין בסימן קמ"ו בביאור הלכה ד"ה ויש, שכתב: "ואפילו אם יש עשרה דצייתי, מאי מהני לגבי דידיה, הא על כל איש ואיש מוטל  אלא
  (עלינו לשבח)   החיוב דתקנת עזרא". וצ"ע. ויעוין באגר"מ או"ח ח"ד סימן כ"ג, שדן בשומע שלא שמע כל הקריאה. יעו"ש.

  "השמחה ב"חג השבועות
  כתב: מה מאוד ראוי לאדם בחג הקדוש הזה זמן מתן תורתינו, לשמוח בלבבו יותר מכל החגים. (שער הצאן פ"י) א. ה'יסוד ושורש העבודה' 

  ב. רבי יעקב עמדין כתב: מצות שמחת יו"ט הקדוש הזה גדולה מאוד ורבה על שמחת הימים הקדושים.
: הטעם לריבוי השמחה בחג השבועות, כי הוא יום שזכינו בו לכתר תורה. והשמחה שישמח תהיה שמחה רוחנית להודות ג. השל"ה כתב

ולהלל על שנתן לנו את התורה, ומאחר שכל תכלית בריאת העולם היתה בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו 
  . מכל שאר יו"ט ית, על כן יש לשמוח ביום זה יותרראש

  היותר משובח".  -ד. רבי חיים ויטאל בהגהותיו על הזוהר (ח"ג דף צ"ו) כתב: "שבועות הוא היום טוב 
ה. ה"שפת אמת" (שבועות תרמ"ט) כתב: "יום טוב של שבועות הוא החביב מכל הימים טובים", דאיתא "אמצעי משובח", ויו"ט זה הוא 

  האמצעי בין פסח לסוכות.  
                          

ה ואף פעם אני שני למלך, בלעדי אין מלכה...אני מופיע פעמים בליל                   
  מי אני? ,לא תמצאו אותי ביום

  

  הרבו בתפילה עבור הילד בנימין בן פסיה אלקא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל
  ועבור התינוק שמשון בן שרה הניה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל

  
  24:00ועד לשעה  החגמכניסת  24הגוי ממוקם ברחוב פנקס  –גוי של שבת מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה 

  ך חרדיוהיחידה לחינ חסותירות ללא עלות בהש

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה



פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
22:00ב יום חמישי בשעה "ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

503' יון מסלגז"שנת תשעפרשת נשא–חג השבועות 

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני

?תְּבַׁשּבָ ה ּתוָֹר ה נָ ְּת נִ ה ָלּמָ 

ה ִנְּתנָ ת ְּבַׁשּבָ א ְלכּוֵלי ָעְלמָ ): "א"ו עת פַׁשּבָ (ל "ֲחזַ ָאְמרּו

. רַהָּדבָ ם עַ טַ ן ְלָהִביְוָצִרי, "לְלִיְׂשָראֵ ה ּתֹוָר 

ל "ֲחזַ ֶׁשָאְמרּוי ִמְּפנֵ , ראֵ בָ לְ ב ָּכתַ "בַיֲעקֹ ן ִעּיּו"ר פֶ ּסֵ ּבַ 

] תְּבַׁשּבָ [ה ַהחֹולֶ ת אֶ ר ֵּק בַ לְ ס ַהִּנְכנָ ): "א"ת יב עַׁשּבָ (

ה ְוִהּנֵ ". אָלבוֹה ְקרוֹבָ ה ּוְרפּוָאק ִמִּלְזעֹ א ִהיתַׁשּבָ : ראֹומֵ 

ל ִמּכָ ל ִיְׂשָראֵ ִהְתַרְּפאּוה ּתֹוָר ן ֶׁשְּבַמַּת ר ְמֹבָאל "ֲחזַ י ְּבִדְבֵר 

ן ָלכֵ . םְּבִמְצַריִ ד ֵמַהִּׁשְעּבּוה ְּכתֹוָצָאם ָּבהֶ ֶׁשָהיּום ַהּמּוִמי

.אָלבוֹ ה ְקרֹובָ ה ִּתְהיֶ ה ֶׁשָהְרפּוָאי ְּכדֵ , תְּבַׁשּבָ ה ּתֹוָר ה נָ ְּת נִ 

""יַהֵּגְרֻׁשּנִ ט ַּיְלקּו"הַ ב ָּכתַ ה זֶ י ּפִ ל עַ  י ָראׁשֵ - " הֹמׁשֶ : 

: תֵּתבוֹ י ָראׁשֵ - " לקוֹ "וְ . קִּלְזעֹ ִמ א יִה ת ּבָ ַׁש : תֵּתבוֹ 

. יִסינָ ר הַ ד ְּבַמֲעמַ ב ֶׁשָּכתּוֶזהּו. אבוֹ לָ ה רֹובָ ְק ה ְרפּוָאּו

ִקיםֹמֶׁשה " (לקוַֹיֲעֶנּנּו בְ ְיַדֵּבר ְוָהֱא -) יט, ת יטְׁשמוֹ " 

ל ִמּכָ ל ִיְׂשָראֵ ִהְתַרְּפאּוז ְוָאה ּתֹוָר ה נָ ְּת נִ ת ֶׁשְּבַׁשּבָ ְלָכז מֶ ֶר 

.םַהּמּוִמי

ה ָהְיתָ ם ִא ה ִהּנֵ י ּכִ , תְּבַׁשּבָ ה ּתֹוָר ה ֶׁשִּנְּתנָ ְלָכף נֹוסָ ם עַ טַ 

, ת כְׁשמוֹ (ר אֹומֵ ה יָ הָ ה "ְוַהָּקּבָ , לחוֹ ם ְּביוֹ ה ַהּתֹוָר ת ִנֶּתנֶ 

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ... ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ ): "י- ח

א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאכָ ' ַלה ֶקי  ם ֶׁשּגַ ם אֹוְמִריָהיּו, "הֱא

ל כָ ה ַּתֲעׂשֶ א "ל ִּבְכלַ א הּוף ֶׁשַא, תְּבַׁשּבָ ר ָאסּוה ּתֹוָר ד ִלּמּו

". הְמָלאכָ 

י ְּכדֵ , תְּבַׁשּבָ ה ַהּתֹוָר ת אֶ ם ָלכֶ ן ֶאֵּת -ה "ַהָּקּבָ ר ָאמַ - ן ָלכֵ 

ן ְלִעְניַ א ַא, הֲעבֹודָ ן ְלִעְניַ א הּות ְּבַׁשּבָ ר ֶׁשָהִאּסּוֶׁשֵּתְדעּו

, הְוַאְדַרּבָ . תְּבַׁשּבָ ה ִנְּתנָ ּה ְצמָ עַ ה ַהּתֹוָר י ֶׁשֲהֵר , הּתֹוָר ד ִלּמּו

.תְּבַׁשּבָ ה ּתֹוָר ד ְּבִלּמּות ּבוֹ ְלַהְר ה ְּגדֹולָ ה ִמְצוָ 

יוֹם ֶׁשל ֲעָנָוה ּוַפְׁשטּות- ָׁשבּועוֹת 

עֹוֵמד ַעל ְנֻקָּדה " ַוַּיְרא ֹמֶׁשה"ַרִּבי ֹמֶׁשה ָׂשלֹומֹון ְּבִסְפרֹו 

:ְּכִדְלַהָּלן, ְיסֹוִדית ְּבַמהּותֹו ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות

ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבִׁשְבחֹו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ִהְפִליגּו ֲחָכֵמינ

"ְּכגֹון. ְּכַנֲעֶלה ִמָּכל ַהַחִּגים, ֶׁשל ַחג ֶזה ַהֹּכל מֹוִדים : 

יֹום ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו –ַמאי ַטֲעָמא, ַּבֲעֶצֶרת ְּדָבִעיַנן ָנֵמי ָלֶכם

(ּתֹוָרה הּוא ָּבִעיַנן ָנֵמי : "י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ) א"ְּפָסִחים סח ע" 

ְלַהְראֹות ֶׁשּנֹוַח , ִּיְׂשַמח ּבֹו ְּבַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתהׁשֶ –ָלֶכם

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן , "ּוְמֻקָּבל יֹום ֶזה ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה ּבוֹ 

ֻּכּלֹו "ָּבֶהם ֻמָּתר ְלִפי ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְלַקֵּים , ְּבַחִּגים ֲאֵחִרים

. ְקֹרא ְוִלְלֹמדָלֶׁשֶבת ָּכל ַהּיֹום לִ , ַהְינּו, "'ַלה

יֹוֵסף ָהָיה ְמַצֶּוה ְלַאְנֵׁשי ' ר:) ֵּפרּוׁש: (ב מּוָבא עֹוד"ָׁשם ְּבע

א ַהּיֹום ַהֶּזה , ֵּביתֹו ְלָהִכין ַלְּסעּוָדה ֵעֶגל ֻמְבָחר –ִּכי ִאם 

" ֶׁשָּלַמְדִּתי ּבֹו ּתֹוָרה ְוִנְתרֹוַמְמִּתי ַעל ָיָדּה"–ָׁשבּועֹות 

, י ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֶיְׁשָנם ְּבׁשּוק ֶׁשְּׁשָמם יֹוֵסףֲהֵר , )י ָׁשם"ַרִׁש (

. ּוַמה ֵּביִני ְלֵביָנם

ִרּׁשּומֹו ַּבְּמקֹורֹות ִנָּכר , ַּדְוָקא ַחג ֶזה, ְוִהֵּנה ְראּו ֶזה ֶּפֶלא

:ָּפחֹות ִמָּכל ַהַחִּגים

א ִנְזָּכר ּבְ . א ֵפרּוׁש ְׁשמֹו ְּכַחג ַמַּתן ּתֹוָרה ְוַתֲאִריכֹו ַהְמֻדָּיק 

.ַּבּתֹוָרה

.יֹום ֶאָחד ִּבְלַבד, הּוא ֶהָחג ַהָּקָצר ְּביֹוֵתר. ב

].ַּבְּזַמן ַהֶּזה[ֵאין ּבֹו ִמְצָוה ְמיֶֻחֶדת ֶׁשְּתַאְפֵין אֹותֹו . ג

ַהְמַלֶּמֶדת ִהְלכֹות , ָּכל ַחג ֵיׁש לֹו ַמֶּסֶכת ְמיֶֻחֶדת ִמֶּׁשּלוֹ . ד

, ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְּבֻסּכֹות" ֻסָּכה",ְּבֶפַסח" ְּפָסִחים", ַחג ְּבַחג

ְוִאּלּו ֶלָחג ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֻהְקְּדׁשּו ִמְסַּפר ַּדִּפים , ְמִגָּלה

א, ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת .ָּבֶהם ְמֻדָּבר ַעל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְותּו 

.ַּגם ַּבֲהָלָכה ְּבֻׁשְלָחן ָערּו ֻמְקָצב לֹו ִסיָמן ֶאָחד ִּבְלַבד. ה

א ִּכְבַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשִעָּקָרם ַהָּפִרים, ְּבָקְרְּבנֹות ֶהָחג. ו , ֶׁש

א ָעָליו , "ָקְרַּבן ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם"ְּבָׁשבּועֹות ֻמְבָלט  ֶזה ֲאֶׁשר 

.ֶלֶחם ְּגֵרָדא, ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם

ִאים ָאנּו מֹוצְ , ֶׁשָּבֶהם ָעִׁשיר ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַּגם ְּבִמְנָהִגים. ז

ַמה ַהִּקּׁשּוט ֶׁשְּמַקְּׁשִטים . ַקו ַמְנֶחה ֶׁשל ְצִניעּות ּוַפְׁשטּות

ָּכ ֶנֱאַמר ? ְּבָׁשבּועֹות, ְלִפי ַהִּמְנָהג, ּבֹו ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל

, )ל"ַמֲהִרי(נֹוֲהִגין ְלַקֵּׁשט ֶאת ַהָּבִּתים ָּבֲעָׂשִבים : ַּבֲהָלָכה

ת נֹוֲהִגים ָלִׂשים ַעְנֵפי ִאיָלנֹות ְלַיד ַהִּביָמה ְוֵכן ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיוֹ 

" ַּבֲעֶצֶרת ִנּדֹוִנים ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן"ֶׁשל ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִּכי 

).א"ֹראׁש ַהָּׁשָנה טז ע(

? ַמה ֵהם ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשְּמֻצִּוים ֶלֱאֹכל ּבֹו ְלִפי ַהִּמְנָהג. ח

ֻחִּלין (ת ַהַּקּלּות ְוַהַּפְׁשטּות ַהְמַסְּמִלים אֶ , ַמַאְכֵלי ָחָלב

ַּגם ַהְּגִביָנה ֶׁשאֹוְכִלים ּבֹו ִהיא ַהֵחֶלק ָהָרֶזה ְוַהָּפׁשּוט ). פד

ָלָּמה "ְוִהיא ְמַסֶּמֶלת ּוַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ַהָּפסּוק , ֶׁשֶּבָחָלב

(ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבנִֻּנים א ְּבֹגבַ , )יז, ְּתִהִּלים סח"  ּה ִּכי 

–ִּכי ִאם ְּבַהר ִסיַני , ְלִׁשְבּתֹו ְּבֵתת ּתֹוָרתֹו ְלַעּמוֹ ' ָחַמד ה

א נֹוַדע ְּבֵברּור ַעד ַהּיֹום, ַהָּנמּו ֶּבָהִרים ִּכְלׁשֹון , ֶׁשְּמקֹומֹו 

ה "ָרָאה ַהָּקּבָ ): "452' אֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים עמ(ַהִּמְדָרׁש 

".ָעָליו ְׁשִכיָנתוֹ ְּבִׁשְפלּותֹו ֶׁשל ָהָהר ְוִהְׁשָרה 

ָעָליו , ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו? ַעל ְיֵדי ִמי ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה. ט

ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני : "ֶנֱאַמר

).ג, ַּבִּמְדָּבר יב" (ָהֲאָדָמה



ל "ר ַּבֲחזַ ַעל ָּכ ְמֻסּפָ ? ֵּכיַצד ָהָיה ֹאֶפן ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. י

א ִצֵּיץ" א ָּפַרח ְוכּו, ִצּפֹור  . ָּכל ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתק" 'עֹוף 

ֶקי' ָאֹנִכי ה"ְוַהּקֹול יֹוֵצא  ַמְלָאִכי (ְּכַמֲאַמר ַהָּנִביא " ֱא

".'א ְּבַרַעׁש ה–ַאֲחֵרי ָהַרַעׁש קֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה ) "יט, א

ָּכל ַאַחת , ְוִהֵּנה. ְּבָׁשבּועֹותנֹוֲהִגים ִלְקֹרא ְמִגַּלת רּות. יא

" ִׁשיר ַהִּׁשיִרים: "ֵמֲחֵמׁש ַהְּמִגּלֹות ֵיׁש ָּבּה ַמֶּׁשהּו ֵמַהְמיָֻחד

ֹקֶדׁש "ִמְתַיֶחֶדת ְּבִׁשיָרָתּה ַהַּנֲעָלה ִמָּכל ַהִּׁשיִרים ְוִהיא 

ְמִגַּלת ֹקֶהֶלת ִמְתַיֶחֶדת . ל"ְלִפי ְּדָרַׁשת ֲחזַ , "ָקָדִׁשים

. ַהְמַדֶּבֶרת ַעל ַּתְפִקיד ָהָאָדם ְּבעֹוָלמוֹ , קּוָתּה ַהִּנְפָלָאהְּבַעְמ 

ֶּדֶרת ַהְמסֻ , ִיחּוָדּה ְּבִׁשיַרת ּתּוָגה ְוִקיָנה- ְוַאף ְמִגַּלת ֵאיָכה 

ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר ָאְמרּו . ְּבָכל ֶּפֶרק ּוֶפֶרק, ב-ְלִפי ֵסֶדר א

ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ּוַמֶּסֶכת ֶׁשִּנְכְּתָבה, )א"ְמִגָּלה ז ע(ל "ֲחזַ 

ָעֶליָה -ְוִאּלּו ְמִגַּלת רּות . ְׁשֵלָמה ֶׁשל ֵּפרּוִׁשים ְוִדיִנים ָלּה

"ל"ָאְמרּו ֲחזַ  א ָטֳהָרה:  א ֻטְמָאה ְו , ְמִגָּלה זֹו ֵאין ָּבּה 

. ְּכתּוָבה ִהיא ִּבְלׁשֹון ַקָּלה ּוְבִהיָרה". 'א ִאּסּור ְוֶהֵּתר ְוכּו

.ְּברּוָרה ְוקֹוַלַחת ִּבְנִעימּות, ִסּפּור ׁשֹוֶבה ֵלב, ּהָּתְכנָ 

ִסַּבת ? ַהְמנֶֻּמֶקת ַּבְּמקֹורֹות–ּוַמִהי ִסַּבת ְקִריָאָתּה . יב

, ַהָּצִעיר ָּבַאִחים, ְקִריָאָתּה ִהיא ְלַיֵחס ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל

) טו, מֹוס זעָ " (ֵמַאֲחֵרי ַהֹּצאן"ה ָּבַחר ּבֹו ֶוֱהִביאֹו "ֶׁשַהָּקּבָ 

ֲהֵרי ְּבַעִּמים ? ֲהָכֶזה ִיחּוס ִיְבֲחרּוהּו. ִלְהיֹות רֹוֶעה ַחי ְוַקָּים

ְוָאנּו . ִּכְבָיכֹול, ֲאֵחִרים ָהיּו ִמְתַּבְּיִׁשים ְּבִיחּוס ֵמֵעין ֶזה

ֶׁשהּוא , ְּביֹום ֵלָדתֹו ּוְפִטיָרתוֹ , ְּבֵריׁש ְּגֵלי, ְמֻצִּוים ִלְקֹרא ָּבּה

. י ַהָּמסֹוָרהָׁשבּועֹות ְלפִ 

ַהּיֹום : ִּכי ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת, ַהַּמְסָקָנה ָהעֹוָלה ִמָּכל ֹזאת

ָצִרי ְלַׁשֵּמׁש , ֲאֶׁשר ֻּכּלֹו אֹוֵמר ֲעָנָוה ּוַפְׁשטּות, ַהָּגדֹול ַהֶּזה

ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשָּבנּו ָּבַחר , ְלַלְּמֵדנּו ָלַדַעת, ָלנּו ְלֻדְגָמא

ֲאֶׁשר ַמְלֲאֵכי , ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשהה ָלֵתת ָלנּו"ַהָּקּבָ 

"ה"ַהָּׁשֵרת ָחְׁשקּו ָּבּה ְוָאְמרּו ַלָּקּבָ  ְּתָנה הֹוְד ַעל : 

". ַהָּׁשָמִים

, ִמַּדת ָהֲעָנָוה, ְּבִיְׂשָרֵאל, ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ָלנּו ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָּבנּו

ֻרְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים א מֵ ): "ז, ְּדָבִרים ו(ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב 

ּוֵפֵרׁש ַרִׁשי , "ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט' ָחַׁשק ה

ְּכגֹון ַאְבָרָהם , ִּכי ַאֶּתם ְמַמֲעִטים ַעְצְמֶכם, ְלִפי ִמְדָרׁשוֹ 

ּוְכגֹון ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶׁשָאְמרּו " ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר"ֶׁשָאַמר 

".ְוַנְחנּו ָמה"

ַעל ֵּכן . ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶּיֶמת ֶאָּלא ְּבִמְתַנֵהג ַּבֲעָנָוה

ַּתֲעִנית ז (ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה ְלַמִים

ַמה ַּמִים ַמִּניִחין ָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוהֹוְלִכין ְלָמקֹום ): "א"ע

ָּלא ְּבִמי ֶׁשַּדְעּתֹו ַאף ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֵאין ִמְתַקְּיִמין אֶ , ָנמּו

".ְׁשֵפָלה

ל עַ ּבַ 'ּבְ ט ָׁש ּפְ ב ַהּלֵ ק ֵמֹעמֶ ַהְצָלָחה ַּבּתֹוָרהְלַבֵּקׁש

!...'רַהָּמאֹו

ד ְמַלּמֵ , ל"ְזצּוקָ ַׁשב ָהַר ן ָמָר ל עַ ר ֶׁשְּמֻסּפָ ר ָקצָ ר ִסּפּו

.תּבֹוְזַמִּני, םֲחׁשּוִבית ְיסֹודוֹ י ְׁשנֵ אֹוָתנּו

אֹותוֹ ר ּפֵ סַ ּוְמ , "ֵנֵלְלאוֹרוֹ"ר פֶ ּסֵ ּבַ א מּובָ ל "ַהּנַ ר ַהִּסּפּו

:רָצִעיר ָּבחּוז ָאה ֶׁשָהיָ , הַהַּמֲעׂשֶ ל עַ ּבַ 

מ "ַהגרא, הַהְיִׁשיבָ ֹראׁשְלָמָרןי ֶׁשּלִ א ְברּותָ ַהחַ ִעםי ִנַּגְׁשִּת 

י ִדְבֵר ּבְ ָלנּון הּובַ א ֶׁשן ִעְניָ י ְלַגּבֵ ל ִלְׁשאֹ ּוִבַּקְׁשנּו , ל"ַזצַ ַׁש

י ִּבְלִּת ַהְּדָבִריםנֹוְתרּו, ּוַמָּתןַמָּׂשארְלַאחַ ף ַא. ַהָּמאֹורַעלּבַ 

.ֲעבּוֵרנּום ְּברּוִרי
ְּבִלּבֹוֵתינּוֶׁשֶּנֱחַרטָּדָברל"ְזצּוקָ ָמָרןָלנּוָאַמרְוָאז

:ְלעֹוָלםם ַהְּצִעיִרי

ַאֲהָבה'ּבְ טׁשָ ּפְ ָבלאֲ , ֲעבּוְרֶכםִליֵאין' ַהָּמאֹורַעלּבַ 'ּבְ טׁשָ ּפְ "

ְלֶעְזָרהקּוקֶׁשזָ ְלָאָדםלָמׁשּוַהָּדָבר. םכֶ ְד ּמֶ לַ לְ ִליֵיׁש' ַרָּבה

, וָלאִאםלוֹ ֹזרַלעֲ ָאֵכןם ַהִא ל ׁשֹוקֵ ר ֶהָחבֵ . ֵמֲחֵברוֹ ַּכְסִּפית

ֶאלְּבַעְצמוֹ ִיַּגׁשם ָהָאדָ ִאםאּוָלם. םּוְלׁשָ ן ְלָכאם ְצָדִדיְוֵיׁש

לוֹ ר ְוַיְבִהי, ּוִבְדָמעֹותִּבְבִכיְלָפָניוַּתֲחנּוָניוֶאתַיִּפילוְ ֵרֵעהּו

י ֲאזַ , הַהְּדחּופָ ְלֶעְזָרתוֹ ם ּוְבָתִמית ֶּבֱאמֶ ָזקּוקהּואִּכי

יּוַכלא, תְוַהִּנְרֶּגׁשֶ ה נָ ּכֵ הַ ַהַּבָּקָׁשהֶאתֶׁשרֹוֶאהֲחֵברוֹ 

".ְלָסֵרב

ַעלִׁשיםְמַבְּק ר ַּכֲאׁשֶ ", רְוָאמַ ַׁשב ָהַר ִהְמִׁשי, "ְוָכ"

ה ְּבַהְרָּגׁשָ , בַהּלֵ ק ֵמֹעמֶ ת ִלְהיוֹ ה ַהַּבָּקׁשָ ה ְצִריכָ , ּתֹוָרה

ם זֹוִכיְוָאז, ּוְבַתֲחנּוִניםִּבְבִכי, ְמצּוָקהל ׁשֶ ת ֲאִמִּתי

".אִּדְׁשַמּיָ ְלִסַּיְעָּתא

ם ּוְמַבְּקִׁשים ַּפְּלִליִמְת ֶׁשָאנּוה ִפּלָ ְּת ּבַ ט ַהָּפׁשּוט ַהְּפׁשָ ֶזהּו

םחֵ ַר , םַהְמַרחֵ , ָהַרֲחָמןָהָאבָאִבינּו: "ַרָּבהַאֲהָבהת ְּבִבְרּכַ 

..."ּוְלַלֵּמדִלְלֹמדִלְׁשֹמעַ ּוְלַהְׂשִּכילְלָהִביןְּבִלֵּבנּוןְותֵ , ָעֵלינּו

לוֹ ֵיׁשם ֶׁשִא , טּוָפׁשּור ָּברּוְיהּוִדיְלָכל: ל"ַזצַ ָמָרןף הֹוִסי

לוֹ ֶׁשֵּיׁשִמי. ּבֹוְראוֹ ִלְפֵניׁשֹוֵפ ִׂשיַח הּוא, ו"חְּגדֹוָלהָצָרה

ָצָרתוֹ ם ַהִא –ְנִהיָרהֶׁשֵאיָנּהֻסְגָיהאוֹ הָקׁשֶ ' ַהָּמאֹורַעלּבַ '

ר ַּכֲאׁשֶ ל ִמְתַּפּלֵ י ֶׁשְּיהּוִד י ְּכפִ ! ?ַּבַחִּייםָצָרהִמָּכלְּפחּוָתהזוֹ 

ֵיׁשָּכ, הַפְרָנסָ ֹלְ אוה מָ ְׁשלֵ ה ִלְרפּוָאת פּוִּבְדִחיא הּוק ִנְזקָ 

ת אֶ ן ְלָהִבית ִלְזּכוֹ י ְּכדֵ , אַהּבֹוֵר ל אֶ ן ּוְלִהְתַחּנֵ ל ְלִהְתַּפּלֵ 

.הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹוָר 

ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה ְּבָׁשבּועוֹת

; ָקאִעְנָין ָּגדֹול ֵיׁש ְּבִחּדּוׁש ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְּבָׁשבּועֹות ַּדוְ 

" אוְֹצרוֹת ַצִּדיֵקי ּוְגאוֵֹני ַהּדוֹרוֹת"ָמקֹור ְלָכ הּוָבא ַּבֵּסֶפר 

ְּכִפי ֶׁשִּסֵּפר ֶאָחד ִמִּזְקֵני , ל"ָהַרִּבי ִמַּסְטַמאר ַזצַ ְּבֵׁשם 

.ַהֲחִסיִדים

ִלְדָבָריו ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ֶׁשל ָׁשבּועֹות ִנְכְנסּו ָּכל 

ּוֵביֵניֶהם , ר"ת ְּפֵרָדה ֵמֵאת ָהַאְדמוֹ ָהאֹוְרִחים ְלַקֵּבל ִּבְרּכַ 

ֶׁשַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ָעְנָתה , ָהיּו ַּגם ְׁשֵני ַאְבֵרִכים ִמַּתְלִמיָדיו

.ָּבֶהם ֶׁשֵהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִויֵרִאים

"?ַהִאם ִחַּדְׁשֶּתם ִחּדּוִׁשים ָּכְלֶׁשֵהם ֶּבָחג: "ְׁשָאָלם ָהַרִּבי

א ֵהִׁשיבּו ָּדָבר ֵמֲחַמת ּבּוָׁשהָׁשְתקּו ַהְּׁשַניִ  .ם ְו

יֹום טֹוב ֶזה הּוא יֹום ֲחֻתָּנָתם ְוִׂשְמַחת ִלָּבם : ָאַמר ָלֶהם

ּוֵמַאַחר ֶׁשִעַּקר ַּתְכִלית . ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִעם ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים

ֵׁשי ֵיׁש ְלַחֵּדׁש ְּביֹום ֶזה ִחּדּו, ַהִּזּוּוג הּוא ְלהֹוִליד ּתֹוָלדֹות

.ֶׁשֵהם ַהִּבּטּוי ְלתֹוָלדֹות ּוֵפרֹות רּוָחִנִּיים, ּתֹוָרה

ְסגַֻּלת ַהִּלּמּוד ְּבֵליל ָׁשבּועוֹת

א , ל"ַזצַ " ֲחַתם סֹוֵפר"הַ ְמֻקָּבל ְּבֵׁשם  ֶׁשָּכל ַהּלֹוֵמד ְל

זֹוֶכה ְלִגּלּוי –ֶהְפֵסק ְוַהָּסַחת ַהַּדַעת ְּכָלל ְּבֵליל ָׁשבּועֹות 

!ֵאִלָּיהּו



ַרִּבי ַחִּיים ְיהּוָדה ֵליּב ְמֻסָּפר ׁשֶ "ְּפִניִנים"ְּבַעּלֹון 

" ַׁשַער ַהָּׁשַמִים"ֹראׁש ְיִׁשיַבת ַהְמֻקָּבִלים , ל"אוֶֹיעְרָּבא ַזצַ 

:ל ִסֵּפר"ז אֹוֶיעְרָּבא ַזצַ "ְוָאִביו ֶׁשל ַהְּגָרׁשָ 

, ּועֹות ִמן ַהְּתִפָּלהְּבַאַחת ַהָּׁשִנים ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ְּבֹבֶקר ַחג ַהָּׁשב

. ל"ַהַּדָּין ִמָּפאָּפא ַזצַ ִהִּגיַע מּוִלי ְׁשֵכִני ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 

ְּכֶׁשִהַּבְטִּתי ְּבָפָניו ָרִאיִתי אֹוָתם ְמִאיִרים ְוזֹוֲהִרים יֹוֵתר 

"ָׁשַאְלִּתי אֹותוֹ . ֵמָהֹאֶפן ָהָרִגיל ּבֹו ִהַּכְרִּתיו ַמּדּוַע ָּפֶני : 

"?ְמִאיִרים ַהּיֹום

ַרק ִאם , א ָהִייִתי הֹוֵל ּוְמַסֵּפר ֹזאת: "ֵהִׁשיב ִלי ַּבֲעָנָוה

ֹאַמר ְל ֶאת ַהָּדָבר ַהַּמְבִהיל ֲאֶׁשר ֵאַרע ִלי , ָּת ְּכָבר ָׁשַאלְ 

ְּבנֹו , "ְּכַתב סוֵֹפר"הַ ְּכַתְלִמיד ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַּבַעל. ַהַּלְיָלה

ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמר ָאִביו , "ֲחַתם סֹוֵפר"ֶׁשל הַ 

א ֶהְפֵסק ְוַהּסָ , ַהָּקדֹוׁש ַחת ַהַּדַעת ְּכָלל ֶׁשָּכל ַהּלֹוֵמד ְל

.זֹוֶכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו, ְּבֵליל ָׁשבּועֹות

א , ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ִנִּסיִתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַא ְל

ַא ַהָּׁשָנה ! ְמֻדָּבר ְּבָדָבר ָקֶׁשה ְמֹאד ְלַהָּׂשָגה. ַהְצָלָחה

ְוִהְצַלְחִּתי ָלֶׁשֶבת ְּבִרּכּוז , ָזִכיִתי ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת ְּבֹאֶפן ְמיָֻחד

א ׁשּום ֶהֵּסַח ַהַּדַעת ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ַרּבֹות ִמְּבִלי , ָמֵלא ְל

.ֶׁשַאִּסיַח ַּדְעִּתי ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ִמן ַהִּלּמּוד ַוֲעַמל ַהּתֹוָרה

ֶׁשָאַחז ְּבָידֹו ֶאת, ּתֹו ְּכֵדי ָּכ ִהְתַיֵּׁשב ְלָיִדי ָאָדם ֶאָחד

ְוִהִּציַע ִלי ִלְׁשֹמַע ֶאת ֶהְסֵּברו ַעל ֶקַטע , ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש

ְוָכֵעת , ֶקַטע ֶזה ָהָיה ֻמְקֶׁשה ִלי ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים. ְמֻסָּים ַּבֹּזַהר

.הּוא ֵּפְרׁשֹו ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא

ְּכֵדי , ָעַצְמִּתי ֶאת ֵעיַני ְלַכָּמה ְרָגִעים. ִׂשְמָחִתי ָהְיָתה ְּגדֹוָלה

ְלַנּסֹות ְלַחֵּׁשב ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבַעְצִמי ְוִלְראֹות ִאם ַהֵּפרּוׁש 

ָּפַרח ! א ְמָצאִתיו–ַא ְּכֶׁשָּפַקְחִּתי ֶאת ֵעיַני , ָנכֹון ַוֲאִמִּתי

!"...לֹו ִאיׁש ָהֱאֶמת

ִּתי ֶאל ִנַּגְׁש –ִסֵּים ַרִּבי ַחִּיים ְיהּוָדה ֵליּב –ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֹזאת 

ַאְׁשֵרי : "ְנַׁשְקִּתיו ַעל ִמְצחֹו ְוָקָראִתי ְּבקֹול, ַהַּדָּין ִמָּפאָּפא

!"ִמי ֶׁשָּנַתן לֹו ָׁשלֹום ְוֶהֱחִזיר לֹו ָׁשלֹום

ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא
ִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל ָּבא " ִמֶּבן ְׁש

)ג, ד("ה ְּבֹאֶהל מוֵֹעדַלָּצָבא ַלֲעׂשוֹת ְמָלאכָ 

ָנַקט ַהָּכתּוב , ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ַעל ְּבֵני ְקָהת, ַמּדּוַע ְּבָפסּוק ֶזה

ְלַגֵּבי ְּבֵני ) לג, ד(ְוִאּלּו ְּבָפָרַׁשת ָנׂשֹא ', ְמָלאָכה'ִּבְלׁשֹון 

ֹזאת ֲעֹבַדת ': 'ֲעבֹוָדה'ְמָרִרי ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ִּבְלׁשֹון 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבַיד ִאיָתָמר ֲעֹבָדָתםֵני ְמָרִרי ְלָכל ִמְׁשְּפֹחת ּבְ 

'?ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן

ְּכֶׁשֵהִביאּו ַהְּנִׂשיִאים , )'ֶּפֶרק ז(ְּבֶהְמֵׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא , ְוִהֵּנה

ְמַסֶּפֶרת ', ֵׁשש ֶעְגלֹות ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר'ֶאת ָקְרָּבָנם 

ִחֵּלק ֶאת ָקְרַּבן ַהְּנִׂשיִאים ֵּבין ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ַהּתֹוָרה ֶׁשֹּמֶׁשה

א . ּוְבֵני ְקָהת ְלֹצֶר ְנִׂשיַאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו ַא ִלְבֵני ְקָהת 

.'ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו'ָנַתן ְּכָלל 

ק ִטְלטּול ֵמְרׁשּות ֵּכיָון ֶׁשַר : 'ֶמֶׁש ָחְכָמה'ְלִפי ֶזה ְמָבֵאר הַ 

ט ַהְּמָלאכֹות "ְיֵדי ָהָאָדם ִנְמֶנה ֵּבין לִלְרׁשּות ַעל

ַא ִטְלטּול ַעלְיֵדי ְּבֵהָמה ָאסּור , ָהֲאסּורֹות ִמְּדאֹוַרְיָתא

, )א"ַּכְּמֹבָאר ַּבְּגָמָרא ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ַּדף קנד ע(ַרק ִמְּדַרָּבָנן 

ׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעל ְלַגֵּבי ְּבֵני ֵּגְר , ְלִפיָכ

ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון , ְיֵדי ָהֲעָגלֹות ְוַהָּבָקר ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ֹמֶׁשה

ֶׁשֲהֵרי ְנִׂשיַאת ֵחֶפץ ַעל ְיֵדי ְּבֵהָמה ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת , ֲעבֹוָדה

, אּו ֶאת ַהֵּכִלים ְּבַעְצָמםַא ְלַגֵּבי ְּבֵני ְקָהת ֶׁשָּנְׂש , ִלְמָלאָכה

, ְּכִפי ֶׁשְּבַׁשָּבת', ְמָלאָכה'ְיכֹוָלה ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִלְכֹּתב ְלׁשֹון 

.'ְמָלאָכה'ְנִׂשיַאת ֵחֶפץ ְּבֹאֶפן ֶזה ֶנְחֶׁשֶבת לִ 

א ָיֻמתּו" )יט, ד("ְוֹזאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְו

ֵּפֵרׁש ָּפסּוק " ְּבֵני ִּבְנָיִמין"ְפרֹו ל ְּבִס "ַזצַ ָהַרב ִּבְנָיִמין ַהֹּכֵהן 

ֶׁשַּצִּדיִקים , )ה, ֹקֶהֶלת ַרָּבה ט(ל "ֶזה ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחזַ 

ָהְרָׁשִעים ֲאִפּלּו , ּוְלֵהֶפ, ֲאִפּלּו ְּבִמיָתָתם ְקרּוִיים ַחִּיים

.ְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים

, "ֹזאת"דּוַע ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ִנְקֵראת ַמה ֶּׁשּיָ , עֹוד ֵיׁש ְלַהְקִּדים

ֶׁשת ַהְּדָבִרים ַהִּנְדָרִׁשים , ָממֹון, קֹול, ִּכי צֹום ֶׁשֵהם ְׁש

ׁש (ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוֶנה , ִלְתׁשּוָבה ָׁש

ִׁשים ְוֵׁשׁש ".ֹזאת"ְּכִמְנַין , )ָּכפּול ֵמָאה ְׁש

, ֲעׂשּו ָלֶהם" ְוֹזאת: "ְקָרא ֹקֶדׁש ֶׁשְּלָפֵנינּוָּדָבר ֶזה ָרמּוז ְּבִמ 

ְוָחיּו "-ְוָאז , "ֹזאת"ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַהִּנְקֵראת 

א ָיֻמתּו ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ַצִּדיִקים ַהִּנְקָרִאים ַחִּיים , "ְו

. ֲאִפּלּו ַאֲחֵרי ִמיָתָתם

א ָיֻמתּו"ֹון ָּבֶזה ַּגם ֻמְסָּבר ֶּכֶפל ַהָּלׁש ".ְוָחיּו ְו

)כב, ד("ָנׂשֹא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ֵגְרׁשוֹן ַּגם ֵהם"

ִמְּפֵני ָמה ִנְמנּו ְּבֵני , ְמָפְרֵׁשי ַהּתֹוָרה ְּכָבר ָעְמדּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה

א ֵּגְרׁשֹון ָהָיה ְמֻבָּגר יֹוֵתר , ֵּגְרׁשֹון ַאֲחֵרי ְּבֵני ְקָהת ַוֲה

.ִמְּקָהת

מּוָבא ֵּתרּוץ ) א, ו(ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ִּבְתִחַּלת ָּפָרָׁשֵתנּו , םְוָאְמנָ 

ְמַדֵּבר ִּבְקָהת ', ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים': ָּדָבר ַאֵחר: "ַעל ָּכ

ּוָמִצינּו ֶׁשְּבָכל ָמקֹום , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּגְרׁשֹון ְּבכֹור. ְוֵגְרׁשֹון

ִפי ֶׁשָהָיה ְקָהת טֹוֵען ָהָארֹון לְ , ָחַלק ַהָּכתּוב ָּכבֹוד ַלְּבכֹור

"ֶׁשָּׁשם ַהּתֹוָרה ִהְקִּדימֹו ַהָּכתּוב ְלֵגְרׁשֹון

ַלְמרֹות ֶׁשֵּגְרׁשֹון , ֶּבֱאֶמת, ַמּדּועַ , ַא ָּדָבר ֶזה ַעְצמֹו ָקֶׁשה

א , ִנַּתן ַהַּמָּׂשא ַהְמֻקָּדׁש ְּביֹוֵתר ִלְבֵני ְקָהת, ָהָיה ַהְּבכֹור ְו

.ׁשֹוןִלְבֵני ֵּגְר 

ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְכִניס ): ד ֶחְלם"אב" (ִזְכרֹון ִיְצָחק"ּוֵבֵאר ַּבַעל הַ 

ָרָצה ְלַטֲהָרם ִמָּכל , ה ֶאת ֵׁשֶבט ֵלִוי ַלֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש"ַהָּקּבָ 

ּוִבְכַלל ֶזה ִּבֵּקׁש ְלַנּקֹוָתם ֵמֲעוֹון ְמִכיַרת , ֵׁשֶמץ ֵחְטא ּוְפסּול

ֵלִוי ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְכְנסּו ְלִעְנַין ֶׁשֲהֵרי ִׁשְמעֹון וְ , יֹוֵסף

"ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְּמִכיָרה ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֶאָחיו ִהֵּנה ַּבַעל : 

(ַהֲחלֹומֹות ַהָּלֶזה . ְוַהֹּכל ָנַבע ִמִּקְנָאה, )יט, ְּבֵראִׁשית לז" 

ַדת ה ְלַהְכִניס ֶאת ֵׁשֶבט ֵלִוי ַלֲעבוֹ "ְּכֶׁשָּבא ַהָּקּבָ , ָלֵכן

ְוַעל , ְלַמָּׂשא ָהָארֹון, ֶאת ְקָהת, ִהְקִּדים ֶאת ַהָּקָטן, ַהֹּקֶדׁש

א ְיַקְּנאּו ִּבְבֵני ְקָהת ָּבֶזה ִיְתַנּקּו ֵמֲעוֹון , ְיֵדי ֶׁשְּבֵני ֵּגְרׁשֹון 

.ְוִיְהיּו ְראּוִיים ָלֲעבֹוָדה, ַהְּמִכיָרה

ֲאָׁשמוֹ ֶאתיבְוֵהִׁש ָעׂשּוֲאֶׁשרַחָּטאָתםֶאתְוִהְתַוּדּו"

)ז, ה("ְּבֹראׁשוֹ

ל "ַעל ֹּגֶדל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲחָטָאיו ִהְפִליגּו ֲחזַ 



ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 'ְּבָאְמָרם ) ב"לד עְּבָרכֹות (

.'ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדים- עֹוְמִדים 

ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ְדַבׁש ְוָחָלב ֶפר ֶרֶמז ְלָכ ֵמִביא ַּבּסֵ 

ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ַחָּטאָתםְוִהְתַוּדּו ֶאת ': ֶׁשְּלָפֵנינּו

ַּכֲאֶׁשר ִיְתַוֶּדה ָהָאָדם ַעל ֲחָטָאיו ְוָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה -' ֲאָׁשמוֹ 

ׁש ָּכל ְמקֹומֹו ִיְהֶיה ְּבֹרא-' ְּבֹראׁשוֹ 'ֲאַזי ִיְהֶיה הּוא , ְׁשֵלָמה

.ַהַּצִּדיִקים

ְּכִמְנַהג . ָמָׁשל ְלֶמֶל ֶׁשָעָׂשה ְסעּוָדה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו

ָּכל ֶאָחד ִמן ַהְּקרּוִאים ִהְׁשַּתֵּדל ְלהֹוִפיַע ַלְּסעּוָדה , ָהעֹוָלם

אּוָלם ְלַמְרֵּבה , ַּבְּבָגִדים ַהָּיִפים ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַהִּׂשיג

א ַּדְוָקא ַהֶּמֶל ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו הֹוִפיַע ַּכֲאֶׁשר הּוא ַהֶּפלֶ 

.עֹוֶטה ַעל ַעְצמֹו ַמְלּבּוׁש ָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר

ְּדעּו : ִלְתִמיַהת ַהָּׂשִרים ַעל ֵּפֶׁשר ַהְנָהָגתֹו ִהְסִּביר ַהֶּמֶל

ֵעיַני הּוא ּבְ , ָלֶכם ִּכי ַלְמרֹות ֶׁשֶּבֶגד ֶזה ִנְרֶאה ָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר

, ִלְפֵני ָׁשִנים ִּבֵּקר ֶאְצִלי ַחָּיט! א ָּפחֹות ִמיִציַרת ָאָּמנּות

א , ָאָּמן ֻמְפָלא ְוַכֲאֶׁשר ָעַמְדנּו ְלִהָּפֵרד ִהִּציַע ִלי ַמָּתָנה 

ֶאת ַהֶּבֶגד ַהָּיָקר - ָאַמר ִלי ַהַחָּיט -ְּבַחר ְל . ִׁשְגָרִתית

ְקַרע אֹותֹו ִלְגָזִרים ַוֲאִני ֲאַתֵּקן , ַּתְחְּתְּביֹוֵתר ַהַקָּים ְּבֶמלְ 

א יּוַכל  ְל אֹותֹו ְּבֹאֶפן ֶׁשַאף ַּבַעל ָהַעִין ַהַחָּדה ְּביֹוֵתר 

.ְלַהְבִחין ַּבִּתּקּון

ַחְסִּתי ַעל ָממֹוִני , ַלְמרֹות ַהְצָהָרתֹו ַהּיְֻמָרִנית ֶׁשל ַהַחָּיט

ְקַרְעִּתיו ְׁשִתי , ֶגד ַהָּפׁשּוט ְּביֹוֵתרּוָבַחְרִּתי ִלי ַּדְוָקא ֶאת ַהּבֶ 

ָוֶעֶרב ּוְנַתִּתיו ַלַחָּיט ֶׁשְּלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה ֵהִׁשיב ִלי אֹותֹו 

א ּתּוַכל -ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיַח  ַאף ָהַעִין ַהַחָּדה ְּביֹוֵתר 

.ְלַהְבִחין ַּבִּתּקּון ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ְּכלּום ֵיׁש ֶּבֶגד ָהָראּוי , ִאְמרּו ַאֶּתם, ֵּים ַהֶּמֶלִס , ַעָּתה

!?ְלִהְתַהֵּדר ּבֹו יֹוֵתר ִמיִציַרת ָאָּמנּות ֻמְפָלָאה זוֹ 

ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע זֹוִכים ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ָלֶׁשֶבת ְּבַגן 

, ֵאיָנם יֹוְׁשִביםֵעֶדן ְּבָמקֹום ֶׁשֲאִפּלּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּגמּוִרים

ִמּׁשּום , ַלְמרֹות ֶׁשֵהם ְּפחּוִתים ֵמֶהם ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְּדָרגֹות

ֶׁשָאָדם ֶׁשִהְצִליַח ְלַאחֹות ֶאת ִקְרֵעי ִנְׁשָמתֹו ְלַאַחר ֶׁשָּׁשב 

ָּכמֹוהּו ִּכיִציַרת ָאָּמנּות ֻמְפָלָאה ֲאֶׁשר , ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה

!ְטַרְקִלינֹו ֶׁשל ֶמֶלָראּוי ְלַהִּציָגּה ּבִ 

)כג, ו("ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ִמיֵמי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ? ֵמֵהיָכן ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים

)ב, ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יא(' ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע': ֶׁשָאַמר לוֹ 

ּום ֶׁשִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ַמְתִחיָלהְּבַפְׁשטּות ַּכָּוַנת ַהִּמְדָרׁש ִמּׁש

ַוֲעַדִין , "ִיְהֶיה ַזְרֶעֹּכה"ְוָׁשם ַמְתִחיל ּבְ , "ְתָבְרכּוֹּכה"ּבְ 

.ְצִריִכים ָאנּו ְלָהִבין ֵאיזֹו ַׁשָּיכּות ֶיְׁשָנּה ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים

ֲהִנים ִהֵּנה ַהּכֹ ": ַמֵּטה ְיהּוָדה"ְּבִסְפרֹו ָהַרב ַלָזרוֹבּוֵבֵאר 

ַא ִאם ִנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִנְרֶאה ִּכי , ְמָבְרִכים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל

.ַהְּבָרָכה ִלְפָעִמים ֵאיָנּה ְמִביָאה ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה טֹוָבה ָלָאָדם

ֹעֶׁשר ָׁשמּור "ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש , ִאם ָהִאיׁש ִמְתָּבֵר ְּבֹעֶׁשר: ְלָמָׁשל

(ִלְבָעָליו ְלָרָעתוֹ  ֶּכֶסף ָעלּול ְלָהִביא ֶאת ). יב, ֶהֶלת הקֹ " 

. ֶׁשֵאיָנם ַקָּיִמים ֵאֶצל ָאָדם ָעִני, ָהָאָדם ְלִנְסיֹונֹות ָקִׁשים

, ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ְטמּוָנה ָּבֶהם-ַהָחְכָמה ְוַהֹּכַח , ָּכ ַּגם ַהַּיִין

בּור ַא ָּבֳאָפִנים ְמֻסָּיִמים ֵהם ֲעלּוִלים ְלֵהָהֵפ ִלְקָלָלה עֲ 

.ָהָאָדם

ֵּבין ְלָעִני ּוֵבין , ֶיְׁשָנּה ְּבָרָכה ַאַחת ֶׁשִהיא ְּבָרָכה ֲאִמִּתית

ְוִהיא ִּבְרַּכת , ְוֶׁשָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ִמְתַאִּוים ֵאֶליהָ , ְלָעִׁשיר

ֶנֱאָמִנים , ֶׁשַהָּבִנים ִיְהיּו ְיהּוִדים ֲאִמִּתִּיים, ָּבִנים טֹוִבים

זֹוִהי ְּבָרָכה ֶׁשֵאין ָּבּה ַצד . ֲאבֹוֵתיֶהםְלָפחֹות ּכַ , ְלַעָּמם

ֲהֵרי ָּכל ַהֶהְמֵׁש ַּגם , ּוְכֶׁשַהָּבִסיס ַהֶּזה ַקָּים! ְקָלָלה ְּכָלל

.הּוא ְּבָרָכה

"זֹוִהי ֵאפֹוא ַּכָּוַנת ַהִּמְדָרׁש ֵמֵהיָכן ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִבְרַּכת : 

ַמְתִחיָלה ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ֵמֵאיזֹו ְּבָרָכה , ְּכלֹוַמר" ?ֹּכֲהִנים

ֹּכה ִיְהֶיה "ִמ : ְוַעל ֶזה עֹוֶנה ַהִּמְדָרׁש? ִלְהיֹות ְּבָרָכה ֲאִמִּתית

ְּבָרָכה ָּכזֹו ִהיא ְּבָרָכה . ֶׁשַהָּבִנים ִיְהיּו ּדֹוִמים ְל, "ַזְרֶע

.ֲאִמִּתית ֶׁשַהֹּכל ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים ָּבּה

ְּבֵאיזֹו ְזכּות ָזכּו ִיְׂשָרֵאל , )ח, ר מג"בר(ׁש ָאְמרּו ַּבִּמְדָר 

: ִּבְזכּות ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִלְנָעָריו? ְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים

, ְּכלֹוַמר). ה, ְּבֵראִׁשית כב("ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ֹּכה"

ָבָניו לְ ' ֶהֱעִניק ה, "ֵנְלָכה ַעד ֹּכה"ִּבְזכּות ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם

".ֹּכה ְתָבְרכּו": ֶאת ִּבְרַּכת ַהֹּכֲהִנים ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר

? ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ָהְרחֹוִקים ַהָּללּו, ְוֵיׁש ְלָהִבין

:ָּכ" ַּדַעת סוֵֹפר"ְוִהְסִּביר ֹזאת הַ 

?ְלִהְתָּבֵר ָּבּהַמִהי ַהְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשְּיהּוִדי ְמַבֵּקׁש 

ִּכי . "ֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה": ַהְּבָרָכה ִהיא ֶׁשָהָאב יּוַכל לֹוַמר

ַהֵּבן , ַּכֲאֶׁשר ָהָאב ְוַהֵּבן הֹוְלִכים ַיְחָּדיו ְּבֶּדֶר ִיְׂשָרֵאל ַסָּבא

ֶׁשַאף ִהיא ְמסּוָרה לֹו ִמּדֹורֹות , ַמְמִׁשי ֶאת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהָאב

. ֵאין ְל ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה ִמּזוֹ , ים ּוְקדּוִמיםקֹוְדִמ 

ֹּכה "ִּבְזכּות ָמה ָזכּוִיְׂשָרֵאל לְ , ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש

ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה " ִּבְזכּות? ִהיא ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים, "ְּתָבְרכּו

.'ָּדיו ְּבֶדֶר הִמְּפֵני ֶׁשָהָאב ְוַהַּנַער הֹוְלִכים ַיְח , "ַעד ֹּכה
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 משה לאה תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 

 זתשע" ערב חג השבועות                                   )ב"כקת( זמ"גליון  'ישנה                                                 בס"ד              
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 הרה"ח ר' יוסף פארהאנד ז"ל שנלב"ע ביום א' דשבועותלעי"נ גליון זה נתרם 
 

הפסוק בא ללמד זכות על  .ויהי בימי שפוט השופטים וגו' וילך איש וגו'
אלימלך, שהיות והדור ההוא שפט את שופטיו, לכן ראה עצמו כאיש פשוט 
אשר עליו נאמר רעב בעיר פזר רגליך, אבל מדת הדין קיטרגה עליו שהוא 

דו להציל ולכן נענש, והסיבה לכך היא משום שהיה רגיל תמיד השופט והיה בי
לומר שאליו שייכת המלכות וא"כ הוכיח בזה שהוא אינו איש פשוט וא"כ לא 

 )טעמא דקרא(                                                 .היה לו לצאת מא"י ולכן נענש
 

אג למשפחתו בלבד מפני שהיה רק איש נעמי וד .וימת אלימלך איש נעמי
 )שערי שמחה(                      .וכשבא הרעב לא דאג לאנשי עירו וברח לכן נענש

 
                                                         . שקיבלה עליה תר"ו מצות בנוסף לשבע מצות בני נח .ושם השנית רות

 )רבנו בחיי(
 

ה בנבואה, ולכן כתוב בשדי מואב כי ובתרגום ששמע .כי שמעה בשדי מואב
                                                                      .העיר היתה מלאה גילולים והיתה יכולה לשמוע נבואה רק מחוץ לעיר בשדה

 )טעמא דקרא(
 

כי אוה"ע אין פירוד ביניהם זה מזה במותם כי  .כי המות יפריד ביני וביניך
ולכים לאבדון, אבל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, אמנם יש ביניהם כולם ה

      .פירוד במותם כמ"ש שכל צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חבירו
 )שלה"ק בשם בעל העקידה(

 

נעמי ראתה כי היא עצמה מתאמצת ורוצה ללכת עם  .ותרא כי מתאמצת היא
ת, אין זה כי אם ללכת עם רוטה בזה שמאחר ולבה אומר לה שטוב רות, ושפ

 )ידי משה(                                                     .מהסכמת הלבבות כי הלבבות כמראות
 

                                                                                                       .השתמשה בשם של רחמים על העינויים כי הם לטובת האדם. וד' ענה בי
 )שם(

 

אעפ"י שרות מעולם לא היתה שם, נאמר גם בה  .ותשב נעמי ורות המואביה
 )חזקוני(                                                                . לשון שיבה בגלל נעמי

 
אף שהיה בהשגחה להוציא עי"ז  .ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז

 )פנים יפות(           .                ח, מ"מ מצדה היה דרך מקרהשלשלת דוד ומשי
 

ואחז"ל שבועז תיקן שאילת שלום בשם ד', כי  .ויאמר לקוצרים ד' עמכם
בטבעו היה אוהב חברת אנשים וחשש שמא זה בא משום אהבת חברה בלבד 

                         .ולכן תיקן שאילת שלום בשם ד' לומר שרוצה צוותא רק לשם שמים
 )הגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל(

 

                                                                                      .לא שאל עליה כי ראה צניעותה אלא שאל על משפחתה .למי הנערה הזאת
 )ידי משה(

 )בשם אמרופר סתק מכל הנ"ל נע(
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

עשרת הדברות פותחות באות א' בעוד שבבריאת העולם פתחה התורה  .אנכי
  .באות ב'. להורות כי התכלית העיקרית היא התורה והבריאה היא רק משנית

 )שפת אמת(
 

ים, גאולת הגוף מבית גאולת הנפש מארץ מצר .מארץ מצרים מבית עבדים
 )גוסטנין -מי הים(                                                                            .עבדים

 
אל תהרהר אחרי הקב"ה לרגע, כאילו הוא זר  .לא יהיה לך אלהים אחרים

 )דברי חיים(                                                                                                 .ואחר לגביך
 

                                 .אל תחטא כי אז אתה עצמך נעשה לפסל .לא תעשה לך פסל
 )נעשכיז -תולדות יצחק(

 

עליך לדעת כי גם הדברים הארציים והגשמיים הם מכוחו  .ואשר בארץ מתחת
 )ביאלא -דברי בינה(                                    .ית"ש וכל מחשבה אחרת היא פסל ממש

 

רק בלוחות השניות לאחר החטא נאמר שמור כי לאחר שנכשלו היו  .זכור
 )סאסוב -זכרון אלעזר(                                        .   טעונים שמירה שלא ישובו לכסלם

 
ים לנחלה בלי גדולה זכות שמירת שבת שעל ידה זוכ .ועשית כל מלאכתך

מצרים וכשם שיעקב נתברך בכל שלא חסר לו כלום, כך שכרו של השומר 
 )צמח צדיק(                        .שבת כהלכתו שירגיש שיש לו הכל ואינו חסר כלום

 
                  .ייחודה של השבת היא לדעת ולהרגיש שד' הוא אלקיך .שבת לד' אלקיך

 )אבות תורת(
 

מאחר ומלאכה היא גשמיות לפיכך לא תעשה כל  .לא תעשה כל מלאכה
 )נעשכיז -רשפי אש(               . מלאכה אלא עבוד את קונך בשבת עבודה רוחנית

 
השבת עצמה משמשת מקום מנוחה לשכינה כמו המשכן  .וינח ביום השביעי

 )סטריקוב -זר זהב(                                                                 .       וביהמ"ק
 

וברש"י בגונב נפשות הכתוב מדבר. זה שמרמה וגונב דעתם של  .לא תגנוב
 )מודזיץ -דברי ישראל(  .               הבריות בחשבם שהוא צדיק, הוא הגונב נפשות

 
הגם שדיברה זו היא אחרונה, אבל על האדם להתחיל בקיום  .לא תחמוד

ת ממטה למעלה, כי כשמתחילים מלא תחמוד זוכים להגיע לשלימות הדברו
 )הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זצ"ל(                            .האמונה באנכי ד' אלקיך

 
אל תחמוד את המדה הטובה ביותר רק בגלל שיש לחברך  .וכל אשר לרעך

 )אהבת שלום(                                                                               .מדה זו
 

עשרת הדברות מסתיימות בתיבת לרעך, להורות שקיום עשרת  .לרעך
 )קאסאני -שמועה טובה(                                  .הדברות כולן תלוי בואהבת לרעך כמוך

 
ור כל אחד ואחד מסוגל לראות ולהשיג את הא .את הקולות ואת הלפידים

הגנוז בתורה ע"י הקולות של תורה ותפלה, אך תנאי אחד בדבר שהלימוד 
 )נעשכיז -תולדות יצחק(                                             .והתפלה יהיו בהתלהבות

 
וברש"י רואין את הנשמע. במתן תורה זכו לכך שהשמיעה  .רואים את הקולות

יה, והראיה והשמיעה היו שניהם שהיא תמיד מאוחרת לראיה, הושוותה לרא
 )בוהוש -פאר ישראל(                                                                             . כאחד

 
וברש"י היו נרתעים לאחוריהם וכו'. כל זה היה מחמת הבושה  .ויעמדו מרחוק

צוינים ולפיכך זכו שהמלאכים החזירו אותם בגלל מעלת הבושה שישראל מ
 )שם משמואל(                                                                                                        .  בה

 )פניני החסידות(כל הנ"ל נעתק מספר 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

המשיל את המחילה לכיבוס כי כשם שבגד שמלוכלך  .כבסני מעוניהרב 
          .  הרבה צריך כיבוס הרבה, כמו"כ לפי גודל החטא צריך להרבות בכיבוס הנפש

 )שערי תשובה(
 

שלא תייסר אותי בפעם אחת אלא מעט מעט ומרומז זאת בתיבת  עוד י"ל,
 )אלשיך הק'(                                                          . א לשון הרבההרב שהו

  
ולא הזכיר אביו כי ישי לא חטא מימיו ולא מת אלא בעטיו  .ובחטא יחמתני אמי

 )ר"מ עראמה(                                                                            .  של נחש
 

כל מי שרוצה לנצח היצה"ר יקבל שכל מדוד שאעפ"י שעברו  .יל לדודמשכ
עליו גלים של צרות ולא רצה לשלוח ידו בשאול הגם שהיה בידו, אלא קיבל על 

 )רבי ייב"י(       .  עצמו כל מיני רדיפות, כמו"כ יקבל עליו כל אדם יסורים באהבה
 



בית אחימלך דהיינו דואג אמר לשאול שדוד בא אל  .בא דוד אל בית אחימלך
שהם לא דיברו בהיכל ד' אלא הלכו להתייחד בצינעא בבית אחימלך ובודאי 

 )אלשיך הק'(                                                             .   יזמו קשר נגד שאול
 

המזמור הזה נאמר על מחלת הנפש של משכילי התורה  .למנצח על מחלת
 )ספורנו(      .  המתנהגים שלא כשורה כמו דואג האדומישלומדים שלא לשמה ו

  
היינו האם יש אדם שהוא בעל שכל ובכל זאת  .היש משכיל דורש את אלקים

 )בינה לעיתים(    .אינו סומך על שכלו אלא מבקש ודורש אם זה לפי רצון האלקים
 

רמז שאם יש מתיקות  .אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלקים נהלך ברגש
ות בין אדם לחבירו בעניני רוחניות יש לשמור על כך בסוד, אבל ודביק

                                                                        .כשהולכים לבית ד' להרביץ תורה, שם צריך להיות ברגש ובקול גדול
 )תפלה למשה(

 

שכל תפלתך ובטחונך יהיה רק לכבוד שמים ואז תזכה  .השלך על ד' יהבך
 )דודאים בשדה(                                                                             .לישועה

 
כלומר לעורר הלבבות שכל עניני האדם מסודרים עפ"י  .מכתם לדוד ללמד

 )מאירי(                                        .    השגחת השי"ת ויש להודות לו על הכל
 

עשית נסים לישראל כדי להתנוסס שיהיו עוד  .נתתה ליראיך נס להתנוסס
 )שפת אמת(                                                             .נסים שעיי"ז יוצאים מגדר הטבע

 
ל תאוות עוה"ז מה שאני רוצה לישב בעוה"ז, לא בשבי .ישב עולם לפני אלקים

 )שלה"ק(                           .         אלא להתעסק בתורת אלקים ובמעשים טובים
 

החסד שעשית עם בנ"א טוב יותר מזה של המלאכים כי  .טוב חסדך מחיים
המלאכים מהללים להשי"ת רק בכח המחשבה בלבד כי אינם בעלי חומר, לא 

 )עץ הדעת טוב(                               כן האדם שמשבח בפיו ובשפתיו להקב"ה. 
 

  .                            ומהו החסד, שאזכה לכך ששפתי ישבחונך .כי טוב חסדך מחיים
 )נעשכיז -רשפי אש(

 

אם אלמוד קודם השינה אזי גם  .אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך
 )קוסוב -יסוד האמונה(                          .באשמרות אהגה בך כי העיקר היא ההתחלה

 
הקב"ה בוחר ומקרב את מי שחושב עצמו  .אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך

 )נועם אלימלך(                                                              .           שהוא רק עומד בחצר
 

 )ילקוט מעם לועזפר סתק מכל הנ"ל נע(
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

הוא כדי לשמוח ביום מתן התוה"ק, יו"ט של שבועות לא נתפרש בתורה ש
אלא תלה היו"ט והשמחה ביום הביכורים וקציר חטים, כי לא יתכן שיצוה אותנו 

א"כ שמחה זו גופא במצות עשה שנתחייב לשמוח בקבלת עול על צווארנו ד
היא עול על צווארנו אלא הקב"ה בעצמו לא ציוה ואנחנו שמחים מעצמינו 
שזכינו לקבל עול תורתינו עלינו ומטרדת שמחה זו נשכח שמחת ביכורי חטים 

 )דעת חת"סנעתק מספר חתם סופר (      .שהיא שמחת עוה"ז וכל חפצים לא ישוו לנו
 

מרמז על תענוגי הגוף כמ"ש זכרהו על זכור  זכור ושמור בדבור אחד נאמרו.
היין, ושמור מרמז על לימוד התורה כמ"ש ושמרתם זה המשנה, וז"ש בדיבור 

 (וידבר משה)אחד נאמרו שיש לעסוק ביום שב"ק בשניהם ולא רק בתענוגי הגוף. 
 

בזמן שהיה ראוי להיות בז' בסיון, ולכן  חג השבועותלעתיד לבוא יחוגו את 
  .יום ב' של חג השבועות להמשיך התגלות משיח בן דודקורין מגילת רות ב

 (דברי יואל)
 

בחדש עיקר יציאת מצרים היא היציאה מחשך וטומאות מצרים וזה היה רק 
 (שפע חיים)         .כשבאו למדבר סיני ומאור קדושת סיני היתה היציאה השלישי

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ל חידושי הרי"מ זצוק"ל נזדמן לו לשהות בר"ה בעיר אחד מחסידי בע
דזיקוב אצל הרה"ק רבי אליעזר זצוק"ל ובעת עריכת השולחן דרש הרבי 
לבאר בדרך גימטריאות הטעם של מנהג ישראל שאוכלים בר"ה חלות 

היות וחסיד זה לא היה עגולות שהיו נקראים ראדיש והאריך לבאר הענין ו
רגיל לשמוע אצל רבו ד"ת בדרך זו ובפרט שהשם ראדיש הוא שפת 
הגויים במדינת גאליציא, לכן החל להרהר בלגלוג על כל מה ששמע 
וכשחזר לביתו נכנס אל רבו וחזר לפניו על הד"ת ששמע תוך כדי כך 

 בתוה"ק נקראוגער בו החידושי הרי"מ וא"ל הלא  שהוא מלגלג על הכל,
י שתים אחז"ל שטט בכתפי שתים ופת באפריקהתפילין בשם טוטפות ו

 .וא"כ מצינו שגם על לשונות הגויים אפשר לדרוש גימטריאות
 

הרה"צ רבי ירמיה מאופאלא זצוק"ל חיפש פעם מנין בכדי להתפלל תפלת 
מנחה לפנות ערב וכשנאספו עשרה אנשים הורה להביא עוד אחד והסביר 

יהיה מי שיחשוב שבלעדיו לא יתקיים המנין ובזה  טעמו ואמר רציתי שלא

התכוון להכניס בלות המתפללים הכנעה וענוה בלב המתפלל שצירופו אינו 
 .מעכב כי יש עשרה גם בלעדיו

 
לונדון זצוק"ל נכח פעם בבית רבו גאב"ד  -הרה"צ רבי יהודה מדזיקוב

בידו שני עיה"ק הגרי"צ דושינסקיא זצוק"ל בעת שבא אליו סוחר אתרוגים ו
אתרוגים ורצה לשמוע את דעתו של הגאב"ד על שני אתרוגים אלו, בדק 
הגאב"ד את האתרוגים ואמר על אחד מהם שהוא מורכב ועל השני אמר 
שאינו מורכב וכשר למהדרין, כשיצא הסוחר פנה אל מוהר"י ואמר לו 
בביטול שאת שני האתרוגים הוא גידל על עץ אחד ואיך יתכן דבר זה, 

מוהר"י את לגלוגו סטר לו מיד על לחייו וא"ל ע"י סטירה זו נפטרת כשמוע 
מן העונש שהיה מגיע לך על שלגלגת על דברי חכמים, ולבסוף התברר 

  .שהסוחר הרכיב בעץ ענף חדש ועליו גדל האתרוג המורכב
 

הרה"ק רבי אלימלך מרודניק זיע"א היה רגיל לנסוע אל הרה"ק בעל 
היה לוקח עמו תיק מלא עם עצמות והיה אהבת שלום מקוסוב זיע"א ו

מחלק אותם לחשוכי בנים רח"ל, ופ"א בהיותו בקוסוב באה אליו אשה 
אחת ובקשה ממנו עצם כי עדיין לא נפקדה בזש"ק ואמר לה שנשאר לו 
רק עצם אחת עקומה והיינו שהולד יהיה צולע על רגלו והאשה הסכימה 

שגדלה הנערה נסעה  לכך ואכן ילדה בת שהיתה צולעת ברגלה ולאחר
                                  .אתה אל הרה"ק והוא ברך את הנערה והבריאה לגמרי

 
י וגדולי חסידי בעלזא בשם רבי בעיר לעמבערג התגורר אחד מחשוב

דכי פעלץ שמרן מוהר"י מבעלזא אמר עליו שאם היו לו עשרה חסידים מר
את עיר ווין כיבנה וחכמיה ומלבד גדלותו בתורה היה כמוהו היה עושה 

 מפורסם במעשה הצדקות וגמ"ח לכל נצרך.
פ"א נתעורר ריב ומחלוקת בין חצר בעלזא לחצר אחרת שהאשימו את ר' 
מרדכי שהוא אשם בכל והחלו לחרפו ולגדפו וקראוהו בשם מרדכי שייגעץ, 

עמבערג לשאול לאחר זמן מה נפל למשכב אחד מאנשי ריבו ובא לעיר ל
ברופאים וכשנודע הדבר לר' מרדכי בא מיד אליו לבית החולים וטיפל בו 

 במסי"נ והשתדל עבורו עד שהעמידו על רגליו והבריא לגמרי.
לפני שחזר החסיד אל ביתו פנה אל ר' מרדכי וביקש ממנו שיראה לו מי 
הוא אותו מרדכי שייגעץ כי ברצונו למחות בו על מעשיו אשר עשה שלא 
כדין, הבטיח לו ר' מרדכי שלפני שיעלה על הרכבת לחזור לביתו הוא 
יראה לו אותו ואמנם בעת שהביאו אל תחנת הרכבת גילה לו כי הוא הוא 

 .אותו מרדכי שייגעץ
 

בתחילה שימש מרן החת"ס זיע"א ברבנות בעיר דרעזניץ ורב המדינה 
היה נהוג היה באותו זמן הגה"ק מוהר"מ בנעט מניקלשבורג זיע"א ואז 

לשלם עבור קבלת היתר הוראה כי היה זה חלק ממשכורתו של הרב 
וכשרצה החת"ס לשלם עבור הכתב נוכח לדעת כי כספו נעלם וקרא בקול 
ואמר אוי כספי נעלם ממני השיב לו מוהר"מ בניחותא לא כספך נעלם אלא 
כספי, ולפלא הדבר שאח"כ ניסה החת"ס כמה פעמים לשלוח כסף אל 

כל פעם לא מצא את הכסף, לאחר מכן שאלו הגר"מ אם יש לו מוהר"מ וב
יד גם בחידושי אגדה וענה לו החת"ס איך שייך לתלמיד של בעל ההפלאה 

 .שלא יהיה לו יד גם בחידושי אגדה
 

דרכו של החת"ס היה ללמוד בימי חדש אלול כל ששה סדרי משנה עם פי' 
רו הוא מביא את עץ חיים שחיבר הגה"ק רבי יעקב חגיז זיע"א שבחיבו

תמצית של הסוגיות שבש"ס ובכך חזר לפני יום הדין על כל הש"ס כולו, 
אמנם בארבעת הימים שבין יוה"כ לחג הסוכות לא היה יכול להתעמק 
בלימודו מגודל השמחה שהיתה לו שזכה להיטהר מן העוונות ואז חיבר 

 .שירי דביקות שקובצו בספר שירת משה
 

העיד על עצמו שמעולם לא העלה על הכתב  מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל
חידושי תורה הסותרים את חידושי ופסקי החת"ס ופ"א הראה לו תלמיד 
אחד על אחד מחידושיו שכן סותרים את דברי החת"ס וא"ל הגר"ח 
שבזמנו כאשר חידש ד"ת אלו עדיין לא נדפס כרך זה של החת"ס ולכן 

 .בו מדבריוכתב מה שכתב אבל כעת שנדפס כרך זה הוא חוזר 
 

שימש בצעירותו כשו"ב בעיר קישלוביץ הסמוכה  מרן הבעש"ט זיע"א
לעיר לעמבערג ששם כיהן הגה"ק בעל הפנ"י זצוק"ל כאב"ד ופעם הזמין 
אליו הפנ"י את כל השוחטים לבוא אליו בכדי לבדוק את הסכינים וכשעמד 
לפניו הבעש"ט עם סכינו נבהל הפנ"י מאד בראותו את שם הוי"ה על 

סכין ומיד ביקש את סליחתו של הבעש"ט על שהטריחו לבוא לפניו, אך ה
גם הבעש"ט התפלא על שהפנ"י הצליח לעמוד על טיבו והתבטא ואמר 
אפי' מלאכים ושרפים לא הכירו בי עד עתה ואילו צדיק זה הבחין תיכף 

 ומיד במעלותי.
 

)מפי ספרים וסופריםכל הנ"ל נעתק מספר ( 
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  'ישמח לב מבקשי ה

  ט" הבעלחג השבועותימי הספירה  לרגל הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

  

 

  

  

  

  

  ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו

בחנויות הספרי� נית� להשיג

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  שבועות

  

  המועדי�טיב 

 שיחות ופניני� לחג השבועות

  

  יצא לאור במהדורה מחודשתכ "כמו

  ש על ספירת העומר"ספר טיב הכונות וטיב הרש
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