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  פתיחת השבת

  הרב ואמר: פתח

'ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה  (כה, ד)בפרשתן  כתיב

  לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור'.

  

כי שנת השמיטה, באמת אין מושג מהי  אנשי העיר לו

 פירות וירקותומביאים מחו"ל  ,ב"ה יש שפע בעולם

וכמעט שאין זוכרים ששנה זו היא שנת , בשפע רב

הם מרגישים את שנת שדות, בעלי האחינו אך שמיטה, 

לפי  –השמיטה היטב היטב בגופם ובממונם, בגופם 

לצאת בכל יום מורגלים פעמים דור אחר דור, שהם כבר 

, ולעשות את כל מנץ החמה ועד שקיעתה לשדותיהם

 עז.)ב"מ (המצטרך לעבודת הקרקע, וכבר אמרו חז"ל 

וכפרש"י 'אכלושי  ,'אכלושי דמחוזא, אי לא עבדי חלשי'

בני אדם הרגילים לשאת משאות תמיד,  -דמחוזא 

מהל'  טפ"(הרמב"ם  תבככן כשיושבין בטלים קשה להן'. ו

שדרכו לטרוח הרבה  ,עובדי אדמה וכיוצא בהן' ז)ה"שכירות 

  '.יחלהואם לא יעשה במלאכה 

  

כל שנה ים משתכרבעלי השדות כפשוטו,  בממום

 יםמשתכר בשנה זו אינםאולם , םמפרי אדמתושנה 

נסיון עד למאוד, נסיון קשה באמת מאומה, והוא ב

והוא חוזר ובא כל שנה מתמשך משך שנה שלימה ויותר, ש

שומרי השמיטה באמת ואשר על כן נקראו שביעית, 

רבי תנחום בר ' )א ,אויק"ר (יתא במדרש 'גיבורי כוח', וכדא

ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי  ), כ(תהלים קגפתח  חנילאי

א"ר יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר,  ,דברו וגו'

  לשבת   , חדא בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום 

ודין חמי  ,שמא לשאר ימות השנה חד,לחודש א ,אחת

יש לך  ,ויהבי ארנונא ושתיק ,כרמיה ביירה ,חקליה ביירה

   , ע"כ.גבור גדול מזה'

  

באמת כי 'יש לך גבור גדול מזה',  בכדי אמרו חז"ל ולא

עילאית לעמוד בנסיון הגדול  הוגבורצריך תעצומות נפש 

לראות זרים נכנסים ועושים בשדות  והקשה הזה,

כבשלהם, הם נשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, 

  .ואין לך גבורה גדולה מזו

  

משומרי שביעית אלו, ללמוד כמה אנו צריכים  מעתה

להיות גיבורי כוח, לא להתייאש מן המלחמות אף אם ו

יצרו של  (סוכה נב:)כמו שאמרו חז"ל  ,הם מלחמות תמידיות

ומבקש להמיתו, וכאשר אדם  בכל יוםאדם מתגבר עליו 

לחמה ומבקש להתייאש מן העבודה קץ בנפשו מן המ

וחלילה אין בשום אופן מקום עליו לזכור שחלילה , הזאת

גיבורי לברוח מן המערכת אלא להשוות את עצמו לאותם 

המשכילים לוותר מגופם ומממונם בכדי לקיים  ,כוח

מצוה זו אשר ומה קל וחומר, מהם מצות עשה זו, ולישא 

שאינם נמנים על החרדים לדבר רבים מאחינו בני ישראל 

, ובכל זאת ה', ובוודאי שאינם נמנים על תלמידי חכמים

הם עומדים בגבורה עילאית אחת לשבע שנים, אנחנו 

שאנו היושבים באהלה של תורה, על אחת כמה וכמה 

  רצון השי"ת.צריכים להתגבר על רצון היצר, ולעשות 

  

עבודת ה' דילן צריכה להיות  כיבזאת, לן לא די  אמם

, ובריצה ובחדוה, וכמו שאמרו ברכות בהתלהבות דקדושה

(הושע ו, , שנאמר מצוה למרהט -'למיעל לבית הכנסת  (ו:)
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מריש כי הוה חזינא  לדעת את ה'. אמר רבי זירא נרדפהג) 

בנן דקא רהטי לפרקא בשבתא, אמינא קא מחליין להו לר

דרבי תנחום אמר רבי כיון דשמענא להא  ,רבנן שבתא

אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת,  ירוץלעולם  יהושע בן לוי

אנא  -אחרי ה' ילכו כאריה ישאג וגו'  (שם יא, י)שנאמר 

'מצוה  ב)"יס צסי' (או"ח וכן איפסקא הלכתא  נמי רהיטנא'.  

לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכן לכל דבר מצוה, אפילו 

  בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה'. 

  

מחזה הלכה זו צריכה חיזוק אצלנו, כי אין זה  ובאמת

נפוץ כלל וכלל לראות אדם הרץ לדבר מצוה, אף אצלנו 

שאנו אמורים להיות דוגמא לכל אחד החרדים לדבר ה', 

   ואחד עד כמה המצוות חביבות עלינו.

  

שהיה  זיע"אהפי מחם רבינו הקדוש בזה את  זכירו

לתורה, נקרא לעלות בשעה שהיה  ,ממש רץ לדבר מצוה

היה רץ ממש ששהיו קוראים לו לסנדקאות בשעה ו

החידושי זקנו היה מרגלא בפומיה מאמר , וממקומו

שהקשה עה"פ 'אחרי ה' ילכו כאריה ישאג',  זצ"ל הרי"מ

שהלוא כששומעים שאגת אריה בורחים בכל הכח ולא 

אחרי הרץ הולכים, ומדוע נאמר בפסוק 'ילכו', ופירש ד

כי אינו מרגיש שהוא מתאמץ בכך, ה' אפילו בכל הכוח, 

  .רצון קונולעשות נחת רוח היא לאדם 

  

רואים את כאשר בניו ובנותיו של אדם ש בוודאיו

לקראת כל דבר של ואביהם שש ושמח לקראת תפילה, 

עמוק נחרטת אזי ההתלהבות הזאת , ושל קדושהמצוה 

כשאדם ומאידך בעט של ברזל, עמוק בתוכיות נפשם 

ימני שמחה קודם הליכתו לדבר מצוה, אינו מראה שום ס

בניו ובנותיו הולך כמי שכפאו שד, הנה בוודאי שגם אלא 

בלבבם שום התלהבות רגיש יזכו להבדרך זו, ולא  ילכו

שבידיו הוא מונע וחבל חבל דבר מצוה,  דקדושה בעשותם

מדורותיו אחריו את היכולת לרוץ אחר ה' בהתלהבות אש 

דקדושה יש לאב המראה אותות כמה נחת מאידך וקודש, 

רץ לכל דבר הוא ו ,בדבר מצוה וקעסשמחה בכל עת 

הולכים אחריו בדרכו,  , כשהוא רואה שבניושבקדושה

יפה כוח הבן, שלא רק שאינו צריך להתאמץ ובאופן של 

להוציאם ממיטתם על כרחם, אלא הם מקדימים ויוצאים 

אמור כ, וולהתפלל מודלללפניו בזריזות הכי גדולה עוד 

  .אין הדבר הזה תלוי אלא בנו ובהנהגתנו

  

  גה סעוד

  

  הרב ואמר: פתח

'וכי ימוך אחיך עמך  מו)-(ויקרא כה, לטבפרשתן  כתיב

לא תעבוד בו עבודת עבד וכו' כי עבדי הם  .ונמכר לך

 תם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבדואשר הוצאתי א

ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר  וכו'

תם ווהתנחלתם א וכו' תיכם מהם תקנו עבד ואמהוסביב

דו ולם בהם תעבולעלבניכם אחריכם לרשת אחזה 

  '.ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך

  

שעבד עברי אסור לעבוד בו בפרך, ואילו עבד  למדו

א שעבד כנעני כנעני מותר לעבוד בו בפרך, ולא עוד אל

הלכה ו ,והמשחררו עובר בעשה ,מצוה להשתעבד בו

'אסור לאדם  (פ"ט מהל' עבדים ה"ו) ברמב"םהיא פסוקה 

לשחרר עבד כנעני וכל המשחררו עובר בעשה שנאמר 

  לעולם בהם תעבודו', עכ"ל. (ויקרא כה, מו)
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שם בהלכות  הרמב"םמאידך גיסא פסק  אמם

'מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף  )חה" טפ"(עבדים 

מדת חסידות ודרכי חכמה, שיהיה אדם על פי שהדין כך, 

ולא יצר לו,  רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו,

ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, וכן לא יבזהו 

לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה, ולא  ,ביד ולא בדברים

אלא ידבר עמו בנחת וישמע  ,ירבה עליו צעקה וכעס

טענותיו, ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם 

אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל  ,עובדי ע"ז

וצוה אותם  ,שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת התורה

  . ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל'בחקים 

  

לכאורה ב' ההלכות הללו הינם תרתי דסתרי, כי  ההו

אסור לשחררו צריך לרחם על העבד הכנעני, מדוע  אם

מידת הרחמנות דורשת הלא והמשחררו עובר בעשה, ו

  .וביותר אם העבד מבקש זאת מעבודתו עבדלשחרר 

  

לסוף דעתו ירדה שהתוה"ק , ביאור הדבר הוא אמם

שיהיה יותר לו של גוי שנמכר לעבד כנעני, והבינה שטוב 

ולא יהא משוחרר, ואדרבא מידת הרחמים עבד עבדים, 

ות היא התאכזרושחרורו דורשת להמשיך ולהשתעבד בו, 

  נפשו.ל

  

ט ד"ה במדרש "תרמ שרה (חיי א"זיע אמת שפתהמרן כתב  וכך

 עבד כנען ארור ונאמר ,כנען ההי אליעזר והנה' עבד משכיל)

 מכלל שיצא איך עצה בזה לו נתן נח ובודאי ,היהי עבדים

 ע"בפ להיות י"שא והבין ראה כי. העבדות ז"עי הארור

 שהוא י"וע ,עבד להיות עצה לו ונתן. בו דבוק הארור כי

 השכיל ואליעזר ,נפשו לתקן יוכל בברכה שהוא למי עבד

 הוא לעבד שחרור גט הזוכה כי' בגמ מצינו ולכן. זאת

 צריך ,תעבודו בהם לעולם שכתוב מאחר כי ,לאחרים חב

 העולם מחריב ההי חורין בן כנען ההי אם כי ,כך להיות

  .בו דבוק שהארור דייל ע

  

'מעשה בר"ג שסימא את  (עד:)מצינו בגמרא ב"ק  ההו

עין טבי עבדו, והיה שמח שמחה גדולה, מצאו לר' 

דע שטבי עבדי יצא לחירות, יהושע, אמר לו אי אתה יו

אין בדבריך  את עינו, אמר לו אמר לו למה, א"ל שסמיתי

. ובאמת ר"ג לא שחררו כלום, שכבר אין לו עדים'

'כשמת טבי עבדו קבל עליו  (טז:)ברכות  ראכדאיתא בגמ

תנחומין'. חזינן שכשמת היה עדיין עבדו של ר"ג, וחזינן 

כמה רצה ר"ג לשחררו, וכמה היה שמח שמחה גדולה 

 ררתחלא ישש משמים סיבבובחושבו שנשתחרר, אך 

שישאר של עבד כשר  תלפי שזוהי טובתו האמיתי ,לעולם

  .משועבד

  

הדבר הוא על פי דברי הגמרא בגיטין 'עבדא  וביאור

בהפקירא ניחא ליה', ומשמעות הענין שנפשו של עבד 

מחמדת את ההפקרות, ורק שעבוד יכול לשומרו מן 

    ההפקרות.

  

הכי ים בכל יום בשמחה כרבמאנו  ןעל כ באמתו

נותנים אנו עבד', ו שלא עשניגוי', ו' עשניגדולה 'שלא 

כמוהם שבח והודאה להקב"ה על אשר לא עשה אותנו 

  ו ית"ש., אלא עבדים לים לעבדיםעבד

  

, מקובליםבשם  )"יקו סמסי' (או"ח כתב  אברהם מגןבו

שלא נדבק בכל בוקר מחדש על שהברכות הללו מברכין 
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בכל יום ענין זה מתחדש , ואו עבד ויגנשמת נשמתו ב

, יום תמידעל כן צריכים להודות על כך בכל תמיד, ו

סיפר כמה פעמים , זי"ע הפי מחםהק' רבינו ו

, זי"ע האמרי אמתהרה"ק למד הלכה זו עם אביו כשש

באמת לא אם לדעת אדם היאך יכול , אביו תשאל א

אם שענה לו אביו ו, חלילה גוי או עבד תבו נשמ הנדבק

 יאז, ועצומה גדולהשמחה בהללו מברכים את הברכות 

מכלל לאו ו .אין שום נשמת עבד או גוי יכולים להדבק בו

בשמחה  את הברכותמברך אינו ששאדם אתה שומע הן, 

אפשר כמי שכפאו שד, והוא אומרם , גדולה ועצומה

  גוי או עבד. תבו נשמ הדבקשרח"ל נ

  

בנו לילהלהיב הזאת העבודה עלינו מוטלת  מעתה

ליתן שבח ולו, בשעת אמירת הברכות הל בשמחה גדולה

ומיד , ועבד ו נשמת גוינלא נדבק בשלהקב"ה והודאה 

לשמוח בשמחה הוא צריך  ,אשר ייעור אדם משנתוכ

נשמת בנשמתי גדולה ולחשוב ב"ה שלא נתנני להידבק 

ושמחה זו צריכה להיות שמחה גדולה גוי ועבד רח"ל. 

איזה ב זכהושומע שהוא , יותר מאדם שניעור משנתו

שהוא בוודאי שש ושמח זכה בהגרלה, או ש, מינוי של כבוד

, יותר מזה צריך לשמוח על נשמת גוי ועבד כל אותו היום

  .שלא נדבקה בנו

  

מהי באמת השמחה יבוא השואל וישאל שאלת תם,  ואם

גדולה על כך שלא נדבק בי נשמת עבד או גוי, נאמר לו 

הוא כחילוק ראל, לנשמת יששהחילוק בין נשמת עבד וגוי 

שיש לו את כל ההצטרכויות ובין בן מלך שהכל שלו, 

על שבעולם בעושר ובאושר הכי גדול, לבין שרץ השורץ 

רק באמת טינוף ומיאוס, וזהו כל דבר הנהנה מהארץ 

בין נשמת ישראל שלמשהו מן החילוק משל ודוגמא כעין 

שוכב על משכבו בשעת הבן מלך  הנהלנשמת גוי ועבד, ו

והדביקוהו באשפתות  ,וחולם שהורידוהו מגדולתו ,ליל

, והוא מתעורר ורואה ם והרמשיםשרציהיחד עם כל 

לכל כך , כךשהכל חלום, כמה שמחה עצומה יש לו על 

אנו צריכים להרגיש בכל יום ויום, שמחה רבה הפחות 

, ואף שפעמים מה על שלא נדבקנו בנשמת גוי ועבדועצו

  ., אך זוהי האמת לאמיתהאין החילוק הזה ניכר לעין כל

  

בכך תלויה ועומדת הזאת דרגת נפשינו הגבוהה  והה

וקדשנו  ,בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשוןשהקב"ה 

לקראת היום עתה בבואנו על כן במצוותיו, בתורתו ו

, מחדש הזה שאנו מקבלים בו את התורהוהקדוש הגדול 

על הזכות הגדולה עלינו לעורר השמחה בלבבנו שומה 

   עם הנבחר הזה.חלק מן האשר נתן לנו הקב"ה להיות 

  

וכמו  ,צריכה להילמד דווקא בקדושהזו תורה  אמם

והייתם לי קדושים ' ,תרכו)רמז (ילקו"ש קדושים איתא בילקוט ש

כשם שאני קדוש כך אתם היו  ,(ויקרא כ, כו) 'כי קדוש אני ה

קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם היו פרושים, ואבדיל 

אם מובדלים אתם מן  ,(שם) אתכם מן העמים להיות לי

הרי אתם של  -ואם לאו  ,הרי אתם שלי -העמים 

  עכ"ל. ,'נבוכדנצר מלך בבל וחבריו

  

 ,שאפילו אדם הלומד תורה בכל כוחולמדים  מציו

אינו שייך לעם ה', אלא  ,דרגת הקדושהמחזיק באם אינו 

בנפשו  יודע  אדם אם חלילה ולנבוכדנצר וחבריו רח"ל, 
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כנראה  י, אזהקדושה כאשר נצטווהשומר על גדרי אינו ש

ועל כן אינו מובדל  ,עבדוגוי משהו מנשמת ו שנדבק ב

לצאת שבעולם מן האומות, ועליו לעשות כל טצדקי 

  .ברשות הקב"המרשות נבוכדנצאר, ולחזור ולהיות 

  

בו כל אחד ואחד יכול לזכות שבבוא חג השבועות  עתהו

ק "ספהבאיתא וכדלקבל את התורה כנתינתה מסיני, 

'בשבועות מקבל כל אדם את  וזלה"ק )מקץ( מאור עיים

התורה, דהיינו שבאיזה שכל ילך לעבוד את השם באותה 

בכל שנה ' (שבועות תרל"ה)כתב  שפת אמתוב שנה'.

אחד מישראל בחג הזה כל מה שעתיד ושנה מקבל כל 

עורר את השמחה הוא הזמן ל. 'להבין ולחדש בתורה

אנו יהודים בני אברהם יצחק זכינו ועל כך שבלבבות 

  , אכי"ר.ונזכה לקבל את התורה בטהרהויעקב, 

  

  מאמר ב

  

 המגיד מטשערובילאא"ז דהילולא קדישא של  יומא

ידוע שבתקופתו דבריהם הם הם זכרונם, , זיע"א

ווילנא בש"ס הדפסת ל הענתעוררה המחלוקת הגדולה 

נכדי  האחים הק'של  דפוס סלאוויטאמצד דפוס ראם, ב

, ואא"ז הרה"ק זיע"א רבי פחס מקאריץהרה"ק 

ההסכמה  –(הובא ב'ליקוטי תורה' על כך אז המגיד זיע"א כתב 

'הקדמתי אזהרתי לבלום פה עושי מרמה בזה"ל  האחרונה)

ועולה, והאיסור חל הן על המדפיסים ותגריהן ותגרי 

ולא יערב תגריהן, מזידים ליקו בארור בו קללה בו וכו', 

', להם הלימוד תורתינו הקדושה מספרים שנדפסו מזולתם

  עכלה"ק.

ילוד אשה צדיק של  וכוחדבר מבהיל לראות שב והוא

להיות שליט על לימוד תורה של להגיע למדרגה שכזאת, 

ולגזור שכל לומדי התורה שילמדו בספרים  מאות ואלפים,

אלו, לא יערב עליהם לימודם, והוא דבר נורא עד 

  צדיק.עד היכן מגיעים כוחותיו של למאוד, 

  

עד היכן מגיע כוחו של הוא לימוד מבהיל  מאידךו

כיון שעבר על דברי חכמים , שאדם פשוט שבישראל

 גם בלימודם של מאות ואלפיםהוא פס, הש"את דפיס וה

אחרים, והוא אמנם חשב שבעברו על דברי חכמים הוא 

פוגם רק בעצמו, אך באמת הוא פגם לדורי דורות 

בעריבות התורה של כל לומדי הש"ס הזה, והוא מבהיל 

, ומידה על הרעיון עד היכן מגיע כוחו של כל יהודי

משתדל  טובה מרובה ממידת פורענות, שאם אדם

להיטיב ולעשות כל מעשיו עפ"י חכמים, הנה בוודאי 

שבכך הוא משפיע על רבבות מעם ישראל לטובה 

  .ולברכה

  

נין עריבות התורה אינו רק הידור מצוה, אלא ע ההו

באמת על כן תיקנו אשר , ועיקר המצוההוא הוא 

נא ה' אלוקינו  והערב'הקדמונים ברכה מיוחדת על כך 

שנתפלל ', נו ובפיות עמך ישראלבפי את דברי תורתך

ונבקש בכל יום שדברי התורה יהיו ערבים בפינו, לפי 

נמשך הוא  ,האדםעל שכאשר דברי התורה ערבים 

אזי אינם ערבים חלילה אחריהם יותר ויותר, ואילו אם 

בוא יו"ט שבועות, בועתה האדם מתנתק והולך מהם, 

 את התורה זוכים בכל שנה ושנה לקבלביום זה אנו ש

שנזכה על הדבר הזה ביותר לבקש ולהתחנן עלינו , מחדש
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, מתוקים מדבש ונופת שיהיו דברי תורה ערבים עלינו

  .צופים

  

'שאם היו  כו, יא) כי תבוא( הק' האוה"חהק' של  דבריווכ

בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו 

ולא יחשב בעיניהם מלא  ,משתגעים ומתלהטים אחריה

כי התורה כוללת כל הטובות  ,עולם כסף וזהב למאומה

  שבעולם'. עכלה"ק.

  

 ,חייםהיא תורת  תורתינובבד צריך לזכור ש ובד

ם ורחות חיים, ועל כן לא די לו לאדהמלמדת אותנו א

לחיות על גם אלא הוא צריך לישב ולהגות בתורה"ק, רק 

ולחשוב כל  ,ולדבר כל דבר ,לעשות כל מעשה ,פי תורה

  .על פי תורהרק  ,מחשבה

  

כל אזי , הרוחנית תורההאדם זוכה למתיקות  כאשרו

בו, ונשער בנפשינו לירחוקים מגשמיים המתיקות העניני 

  אם  ,התורהזוכה להרגיש את מתיקות ששכל גדול בתורה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

איזה מאכלי חלב הוא רוצה בשאלה בני ביתו יבואו אליו 

, לא יבין כלל במה דברים אמוריםיו"ט שבועות, בלאכול 

כמו  הנאותהאר כל וש, שהרי כל הנאתו היא התורה הק'

הרי הם בטלים ומבוטלים  ,וכדו' וכיוב"זמאכלי החלב 

ביותר לימוד  ולניו וכלא חשיבא לעומת התענוג הגדבעי

  .התורה הק'

  

נפעל כפי פעולותיו, שאם בשעה שהוא יושב  והאדם

בקול נעים, הנה בכך הוא קורא ו ,ולומד, הוא מאיר פניו

הנפש אחר גם מראה שהתורה חביבה עליו, וכך תתפעל 

ובני ביתו בניו גם תימסך הנאת התורה בדם מעשיו, וכך 

נשכיל כל ש, וכויהיו דברי תורה מתוקים גם בפיהם

שתתקיים גם נזכה  ,לעמול בענין הזה של עריבות התורה

והערב נא ה' אלוקינו את דברי הזו של 'בנו הברכה 

 ,וצאצאי צאצאנו ,נהיה אנחנו וצאצאנותורתך בפינו, ו

וצאצאי עמו ישראל, כולנו יודעי שמו ולומדי תורתו 

  , אכי"ר.'לשמו
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )האות  ג(פרק י

אמרו לעולם ינהג אדם בעצמו י"ח מדות.  מכאן'

יהא אדם שואל ומשיב בישיבתו בבית  .וטוכו'. 

  . 'המדרש כדי שירבה חכמתו בידו

  

אדם להיות,  בזה, דבשלמא 'שואל' יכול כל ויל"ע

, ורק קטן שאינו יודע לשאול חכם גדולאינו גם אם 

זה דבר אינו בגדר זה, אך להיות בגדר 'משיב' הרי 

כבר תלוי בחכמת המשיב, וגם תלוי בכוח פיו של 

אך אין להשיב, ישנם אנשים היודעים הרי ש ,המשיב

את הכלים ואת היכולת להוציא את הדבר  םלה

ש מכל האדם ורדבפיהם, והיאך יכול אליהו הנביא ל

  שיב'.להיות גם 'מ

  

 רהי כוונתו בתיבת 'בישיבתו', דלכאוצ"ב מה עוד

הוי ליה למימר יהא אדם שואל ומשיב בבית 

  ומה ענין ישיבתו לכאן. ,המדרש

  

שכתב 'כדי במה יש לדקדק בסוף דבריו  בנוסף

שירבה חכמתו בידו', דמדבריו משמע שתכלית 

האדם היא להרבות חכמתו, ועל ידי שיהא שואל 

אנו והרי ע לתכלית הנרצה הלזאת, ומשיב יוכל להגי

יודעים שהתכלית הנרצה אינה להרבות חכמה, 

וכמו שאמר אלא להתקשר להקב"ה על ידי התורה, 

כל שמעשיו מרובין ' ), טג(רבי חנינא בן דוסא באבות 

  מרובה  שחכמתו  וכל  ,מחכמתו חכמתו מתקיימת

ואחד המרבה ואחד  .'חכמתו מתקיימתאין  ממעשיו 

  בו לשמים.הממעיט ובלבד שיכוון לי

  

, מה ענין 'חכמתו בידו'שכתב במה יש לדקדק  גם

כמתו חצ"ל שירבה היה לכאורה והיד לענין החכמה, 

  במוחו, אבל לא בידו. בו אובלי

  

בדברים לנו לומר שאליהו הנביא מרמז  ונראה

יסוד גדול בדרכי ההתקרבות ללימוד התורה אלו 

'ולא  (ב, ה) הק' לכל אדם ואדם, דהנה איתא באבות

ישן בא לביהמ"ד ורואה את ישן למד', הביהבי

רותח בריתחא דאוריתא, או שהוא יושב הציבור 

וא אברך הקובע ושומע שיעור בישיבה, או שה

עיתים לתורה ומקשיב לשיעור בדף היומי, ואז הוא 

 דבראו אשאל אומר לעצמו מי אני ומה אני שאומר 

אם אפתח פי לשאול, ימלאו כולם את בוודאי , ומה

ז וחאמחליט ל, ועל כן הוא על דברי פיהם שחוק

בפלך השתיקה, ואינו שואל את הנצרך לו להבנת 

אינו בין את עיקרי הדברים, ומאינו שכך הענין, וכיון 

עלול הוא אז מוצא טעם לישיבתו בבית המדרש, ו

  .רח"ל לרעות בשדות זריםלצאת חוצה ולילך 

  

כל את בדבריו לחזק הנביא בא  ואליהו

כל לא ייבושו לשאול את שולומר להם  ,הביישנים
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 מגלה סודגם הנביא ואליהו הדבר הקשה עליהם, 

הביישן שיתגבר על בושתו וישאל, אזי , שואומר

הקב"ה יהא עוזרו שיוכל גם להיות משיב, וכמו 

'פתחו לי פתח כחודה של  (שהש"ר ה, ג)שאמרו חז"ל 

מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות 

   ום צערא אגרא.פנכנסות בו', ול

  

כל אדם מישראל יכול להגיע לדרגות  ובאמת

לימוד התורה, כי כל אחד הכי גבוהות ונשגבות ב

כל שהרי , הק' תורהלו חלק בואחד מישראל יש 

אחד ואחד מישראל קיבל את כל התורה בהר סיני, 

 שאמרוכמו ו ,ואף למד את כל התורה במעי אמו

כל את  מלמדין את העובר במעי אמוש(נדה ל:) חז"ל 

הוא משכח את הכל ואע"פ שאח"כ התורה כולה, 

בא מלאך  -לאויר העולם כיון שבא 'כמאמרם שם 

', אך מ"מ וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה

בו עשה חריש עמוק בתוך לילימוד התורה הזה 

שאח"כ של ממש, בכדי רשימה בו ותיר וה, ונפשו

ללמוד את כל התורה  , יוכלבצאתו לאויר העולם

  כולה. 
  

מישראל יכול שכל אחד ואחד  ,אשר אמרנו והוא

בכל תקשר לתורה ולהוגם 'משיב',  'שואל'להיעשות 

 ,בגדר של 'יושב בית המדרש'עד שיהא , נימי נפשו

הוא שם תואר לאדם שעיקר עסקו בתורה, כאמור ש

, וזו היתה כוונת אליהו לומד תורהגם בשעה שאינו 

הנביא זל"ט באומרו 'יהא אדם שואל ומשיב 

בישיבתו בבית המדרש', שעל ידי שיהא שואל יהא 

ל ידי כך יעשה לאחד מיושבי בית גם משיב, וע

המדרש, וזהו שדייק אליהו הנביא ואמר בישיבתו 

  דייקא בביהמ"ד.

  

את גם על פי אלו הדברים נוכל להבין  ומעתה

המשך דברי אליהו זל"ט 'כדי שירבה חכמתו בידו', 

ישן הבוש ילבבדבריו אלו אליהו הנביא מורה ש

נשמעים ו יהיו דברישחושש לפי שהוא לפצות פה, 

שטות וסכלות, שאם יתגבר על בושתו ויהא  כדברי

שואל ומשיב הנה בכך תרבה חכמתו, ויוכל לפלפל 

 'חכמתו בידו'בחכמה כגדול הלמדנים, וזה שאמר 

הדבר  'בידוכי 'בו או במוחו, ולא בליבדייקא 

אשר על ולעשותו, ואין הדבר תלוי אלא בו בלבד, 

 ,ולשאול ולהשיב ,כן יראה להתחזק ולהיות עז כנמר

  כך יזכה להרבות חכמה ולישב בישיבה.בו

  

צריך לידע שרבים מן הגאונים גדולי  ובאמת

השם לא היו בעלי כשרונות גדולים, ולא זכו 

 ,קשההעבודה זכות הלתורתם ולגדלותם אלא ב

 ,שואלים ומשיביםבבחינת יגעו להיות נתשעמלו ו

עד שקנו להם שם בעולם התורה, וכמו ששמעתי 

 למד ובנעורישאמר לי ש ,זיע"א הפני מנחםממרן 

לו סיפר ו, ל"ז חרש יצחק אברהם' ר מלמדה אצל

 גאון שהיה ל"צז מליסא יעקב' ר – דעת שהחוות

' רהגאון הגדול ל חבר כתלמיד נחשבגם ו, עולם

 עליו קשה ראשו היה בנערותו, ל"צז איגר עקיבא

רצו  הוריוו, למד אשר את ביןמיה ה ולא, כברזל
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, אבל הוא לא הסכים ת המלמד לעבודלהוציאו מבי

 אליעזר' ר אצל איתאמו שוכ, לכך שום פנים ואופןב

היה עם הארץ ולבסוף ש '),ו נ"דר אבות( הורקנוס בן

 כן כמו ).ט ,ב אבות( טיפה מאבד שאינו סיד בור נעשה

 גאון שנעשה עד, ללמוד שילך החליטבי יעקב רגם 

  .תורה מודלל הרצון הוא העיקר כי. בדורו

  

על כן מוטלת החובה על כל אחד ואחד,  אשרו

לפקוח עינים ולראות את הביישן שרוצה לשאול, 

 לקבלם,אף ולעודדו ולסמכו ולשמוע את דבריו ו

גם לדרגת  ובהמשך 'שואל'לדרגת  בכך יוכל לבואו

בחוקותי בה נאמר 'אם במוצ"ש ועתה , 'משיב'

  , הוא 'שתהיו עמלים בתורה'בחוקותי תלכו', ופרש"י 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הזמן הראוי והנכון להתחזק בענין הזה, להתחזק 

הן כלפי עצמו לא להיות  ,בענין השואל והמשיב

בבחינת 'אין הביישן למד', והן כלפי אחרים שלא 

רק  ,מלמד' 'אין הקפדןשל להיות חלילה בגדר 

להראות פנים מאירות לכל שואל, ומי שאינו שואל 

בוודאי ו  ,  לשאול  שיוכל   בכדי   'את פתח לו'אזי 

צריך את דברי השואל רק אדרבא לדחות שאסור 

פעמים זה ענין באמת ו, ולחזקם להאדירם ולגדלם

, כשהשואל בוש מלשאול ואינו לעלות בנפשותיכול 

, ומאידך מוצא את מקומו ועוזב את בית המדרש

יכול לקנות עולמות  ,גיסא המאיר פנים לכל שואל

וכאשר נשכיל להשתדל בענין זה נזכה , בהבל פיו

  , אכי"ר.להגדיל תורה ולהאדירה
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