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,'åâå 'éðéñ øáãîá äùî ìà 'ä øáãéå' ,(à à) ïúùøôá
,éðéñ øáãîá äîì' (æ à ø"îá) ùøãîá àúéàå
ùàá ,äøåúä äðúð íéøáã äùåìùá íéîëç åðù ïàëî
äùî ìà 'ä øáãéå Y ïéðî øáãîáå ,'åëå øáãîáå íéîáå
øåàéáá íéáø íéðôåàá ÷"äôñá åëéøàäå ,'éðéñ øáãîá
.ùøãîä éøáã
ò"éæ øòâééà ìáééì éáø ÷"äøä øàáîå
úåìâúää úéùàøù äøåúá åðéöî äðäù (øáãéå
'äìåàâã àúìçúà' äúéä àéäù åðéáø äùîì úé÷åìàä
(à â úåîù) áéúëãëå ,øáãîá äúéä íéøöî úàéöé ìù
'âäðéå ïéãî ïäë åðúåç åøúé ïàö úà äòåø äéä äùîå
,'äáøåç íé÷åìàä øä ìà àáéå øáãîä øçà ïàöä úà
øîàðù åîëå ,øáãîá äéä äøåú ïúîì äðëää úìéçú íâ
)íéãéôøî åòñéå ,éðéñ øáãî åàá äæä íåéá' (á¯à èé íù
)ä"ã úîà úøåú

éë ,àîòè åðééäå .'øáãîá åðçéå éðéñ øáãî åàåáéå
'äùéøçìå äòéøæì éåàø åðéàù íå÷î àåä 'øáãîä
ìùå íãàä ìù úåçåëä ìë ìåèéá ìò æîøîå ,äøéö÷ìå
íéçîö ìãâì íãàì åì øùôà éà íù éë ,òáèä éëøã
ìéçä úà éì åùò éãé íöåòå éçåë éë åîöòá úåîãìå
úéùàø äæìå .'úé åúìåæ íìåòá çë íåù ïéà àìà ,äæä
òéâî íãàä øùàëù æîøì ,'øáãîá' äúéä äìåàâä
äìåàâì àåä äëåæ éæà 'øáãîë' àåä íìåòä ìëù äøëäì
àåä åãáì ä"á÷äù äøåäèä äðåîàä éë ,åéðééðò ìëá
.íìåòì äìåàâ äàéáî àéä àéä íìåòä úà âéäðî
éðéñ øáãîì åòéâä øùàë ,äøåúä úìá÷á íâ á"åéë
'íãéöî çë íåù íäì ïéàù íááìá úàæ øøáúðå
äøåúä úìá÷ éë .'äøåúä úìá÷ì íéðëåî åùòð æ"éò
 äðåîàä úãéîá äéåìúאä"á÷ä íäì øîàù åîëå ,
÷éúéùò øùà íúéàø íúà' (ã ÷åñô) äøåú ïúî íãå

א .רגיל היה הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע לספר מדי שנה בשנה לפני קהל עדת צאן מרעיתו בשעה הגבוהה
 קודם קריאת עשרת הדברות ,פעם שאל מלך וויען )ווינא( את הגאון הצדיק שר וטפסר רבי שמשון ווערטהיימערזצ"ל )שהיה חי לפני כשלש מאות שנה ,את כינויו לקחנו מדברי ה'חוות יאיר' בתשובותיו( מדוע שרויים עם בני ישראל כבר רבות
בשנים בגלות מרה וקשה ,כשהם נרדים ונרדפים ,מוכים ונבזים ,ועדיין לא נושעו – מה פשעם ומה חטאתם לסבול
כל כך הרבה.
ענהו רבי שמשון ,כל זאת בא להם מחמת 'קנאה ושנאה' השורה ביניהם .תשובה זו לא מצאה חן בעיני המלך,
שלא היה נראה לו סיבה מספקת להמיט על בני ישראל כל כך הרבה צרות וייסורים .ובחמתו ציווה המלך על רבי
שמשון ,שעליו לענות לו תשובה מספקת תוך ג' ימים ,ואם לאו ,ענוש ייענשו כל בני ישראל תושבי וויען ,באותו
לילה ערך רבי שמשון 'שאלת חלום' ויענוהו ממרומים שאכן ענה נכונה למלך ,ובעוון זה של 'קנאה ושנאה' שרויים
בני ישראל בגלותם ,ושלא יתרץ למלך תירוץ אחר ,כי עוד יראה המלך כי אמת בפיו.
בתחילת החורף יצא המלך עם אחוזת מרעהו לצוד ציד בלב יער ,ובהגיעם ליער נפרדו איש מעל אחיו לצוד כל
אחד במקום אחר .אחר כמה שעות לא מצאו המשרתים את המלך ,וחשבו בנפשם כי כנראה שב בעצמו לביתו,
על כן אף הם שבו לביתם.
המלך שהיה שרוי עמוק עמוק בתאוות הציד לא שם על לב כי נשאר לגמרי בגפו ,עד שהחלו צללי ערב לנטות...
ולא מצא שם שום אחד משריו ועבדיו .ויחרד המלך חרדה גדולה מפחדו לבלות את הלילה בחברת כל מיני
משחיתים ומזיקים ,חיות טרף למיניהם .בצר לו התחיל לשוטט ביער אנה ואנה ,עד שהגיע לנהר שמעברו נראו
בתים מוארים ,בלית ברירה נפרד המלך מסוסו החביב עליו ,ואף מבגדי מלכותו ,וכך כשהוא עוטה על גופו בגד
דק החל לשחות במימי הנהר ,עד שעלה מעברו השני של הנהר ,וילך בכפר ההוא ערום ויחף – רועד מקור וצינה
עזה ,דפק על כמה וכמה מבתי הכפר אשר מרבית תושביו ערלים היו ,ואיש מהם לא אבה לפתוח עבורו את הדלת
ולהכניסו לביתו – באמרם העומד לפנינו אינו מן היישוב ומאנשי עולם הזה ...ומתייראים אנו ממנו ,החליט המלך
לתור אחר דלת שבה קבועה מזוזה ,בידעו שעם בני ישראל רחמנים הם ,והם יפתחו לו פתח להכניסו בצל קורתם.
פשפש ומצא ,נקש על הדלת והנה עומד לפניו יהודי ,אשר מחזה כזה נגלה לנגד עיניו – איש ערום ויחף כולו
אומר צינה וארכובותיו דא לדא נקשן ,מיד פתח היהודי את הדלת ,מיהר להכניסו לביתו ,והכין לו כוס חמין ואף
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מיני תרגימא הגיש לפניו ,עטפו ב'פעלץ' )פרווה מחממת( והשכיבו לפני התנור הבוער ,ותחל רוח המלך לשוב אליו.
בתוך כך שמע המלך היאך שבעלת הבית מזהרת את בעלה ,כי האיש הלז גנב ונוכל הוא ,בעוד זמן מה כשתפרוש
אף אתה לשינת הליל יגנוב הלה את כל חפצינו ויברח מהבית יחד עם הפעלץ היקר ,אך היהודי הרגיע את רוחם,
והבטיח שלא יתן שינה לעיניו בכל שעות הלילה ,וישמור שלא יגנוב הלה שום דבר.
למחרת היום שאל המלך את מארחו היהודי מה מרחק יש מכפר זה עד לעיר הבירה וויען ,אמר לו היהודי
מרחק ארבע פרסאות ,ויבקשהו לו המלך שישכור עבורו עגלה שיוכל ליסע לוויען ,אמר לו היהודי ,ברשותי עגלה
קטנה ואקחך ,ויאמר המלך ,נקבה שכרך ,ויען היהודי 'ארבעה פערציגערס' .ויאמר לו המלך ,הנני מסכים ליסע אתך,
אך בתנאי שתתן לי את הפעלץ ללבשו בדרך ,כי כל עצמותי רועדות מקור .עתה שבה בעלת הבית לגעור בו שערל
זה יהרוג אותך על אם הדרך ,את הפעלץ יקח לעצמו ...אך הוא לא שת לבו לכל אלה ,והרגיע אותה לאמר כי
עוד מעט שוב ישוב וכספו בידו.
משהגיעו לעיר הבירה שאל היהודי את המלך להיכן פניו מועדות ,ויען המלך שיקחהו אל ארמון המלוכה ,אך
היהודי התיירא ואמר בוודאי ענוש נענש על ההתקרבות לארמון המלך ,ויאמר לו המלך אל תירא ואל תחת – אני
אתרץ את הכל .והנה אך הגיעו עד לפני שער המלך קפץ המלך מהעגלה וינס הביתה ,כשהוא לבוש בפעלץ היקר
של היהודי ,וכל בני ביתו של המלך שמחו מאד בחזרתו.
אז החל היהודי לחשוב ,אוי לי ואבוי לנפשי ,אכן נודע הדבר שגוי זה אינו אלא גנב ,ועתה לא די שאינו משלם
לי דמי הנסיעה ,אף את מעילי לקח עמו ,ועל כולנה ,הכניס אותי אל גוב האריות – אל ארמון המלוכה ,ועד מהרה
יבואו שומרי הסף ויכלאוני .ואכן ,לא עברו אלא כמה רגעים וסריסי המלך הגיעו ,ויאמרו ליהודי שהמלך פקד
להביאו אליו לפני ולפנים ,בהיכנסו אמר לו המלך שלא יפחד כי ברצונו רק לדבר דברים אחדים עמו ,וישאלהו
המלך ,התכירני ,ענהו היהודי לא ראיתי את המלך מעודי עד היום הזה .אמר לו המלך ,אבל אנכי מכיר אותך היטב,
ואף את ביתך מכיר אנכי ,ואת כליך ומטלטליך ,וכל מצבך ומעמדך ,ויען האיש ויאמר אין חכמה כחכמת המלך,
כי יודע הוא כל מה שיש בחדרי חדרים בביתו של בן הכפר.
אמר לו המלך לא חכמה יש כאן אלא זה עתה הייתי בביתך ,כי אנכי האיש שישן אצלך בזה הלילה ,עתה אמור
נא לי מה אשלם לך בעד המאכלים והמשקה שהחיית נפשי ,אך היהודי לא השיב מאומה .שב המלך לומר ,אפשר
לך לבקש ממני ממון רב כמה שתרצה ,ושוב לא ענהו היהודי .המלך בשלו ,אם תרצה אתן לך שדות וכרמים ,ושוב
נאלם היהודי מהשיב .הגדיל המלך ואמר לו ,אפילו אם תבקש עיר שלימה מערי הכיכר אתננה לך במתנה גמורה
על שהצלת את חיי ,ועדיין החריש היהודי .אמר לו המלך ,אם לא תענני ,לא תקבל אלא ארבעה פערציגערס
המגיעים לך כבעל עגלה.
פתח היהודי את פיו ואמר ישמעני אדוני המלך ,לפרנסתי מסובב אני בין העיירות כרוכל .אך בתקופה האחרונה
החל יהודי פלוני לבוא אל הכפר שלנו ,והוא קונה סחורות ועורות וכיו"ב מדרי הכפר ,ובזה הינו משיג את גבולי,
ימלא המלך את שאלתי ובקשתי ,ויפקד פקודתו לאסור על היהודי מלהיכנס אל גבולות הכפר.
כשמוע המלך כל זאת ,נענה ואמר כמה צדקו דברי רבי שמשון ,כי גדלה הקנאה והשנאה בין בני ישראל ,כי
יהודי שוטה זה היה בידו להתעשר בין רגע כעשירים הגדולים שבכל סביבותינו ,ואעפי"כ העבירתו הקנאה והשנאה
על דעתו וביקש שטויות כאלו.
הבה ונתבונן ,מה ראה הרה"ק מפרימשלאן לספר עובדא זו בשעה קדושה ונוראה כל כך ,טרם קריאת התורה
שהיא כמעמד הר סיני וכמבואר בפוסקים )וכדלהלן( ,ומלבד הפירוש הפשוט שבא לעורר על הדברים הנראים כפשוטים,
כי דייקא בזמנים הגבוהים יש לשים לב על יסודות התורה ,וכמו שאמרו שבאותו הזמן שנפתחו ז' רקיעים וזכו
להתגלות אלוקית נוראה שירד הקב"ה על הר סיני אזי מן השמים השמיע את קולו בלא תרצח ולא תגנוב ...להזכיר
להם שאף שהתעלו עדי מרום ו'כבני עליון' אך אל ישכחו להיות 'בן אדם'...
אך ביתר עומק יתבאר כוונתו של הרה"ק בסיפור המעשה ,כי שורש הקנאה והתחרות והשנאה נובע מחסרון
האמונה שכל הנעשה בעולם הוא בדבר ה' ,ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה – כי אין בו כח
ויכולת לעשות כן ,והמאמין לא יחוש ולא ירע לבבו גם אם רואה שרעהו מצליח יותר ממנו ,כי ידע אל נכון שלא
שייך בעולם מציאות של משיג גבול .על כן רצה הרה"ק להשריש בהם את האמונה הטהורה קודם קריאת עשרת
הדברות ,כי היא ההכנה הראויה לזכות לקבלת התורה.
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äååöîë äðåîàä úà äðåîù ÷"îñä éøáãá åðéöî êëå
åúåàù òãéì .ì"æå (à äåöî) úååöîä ïééðîá äðåùàø
'ãáå äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå íéîù àøáù
áéúëå ,'êé÷åìà 'ä éëðà' (á ë úåîù) áéúëãë úåçåø
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå' (èì ã íéøáã)
...'ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá íé÷åìàä
àåäå ,åéô çåøá åìåë íìåòä úà âéäðî ä"á÷ä ïëà
íãà ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì äùòå íéøöîî åðàéöåä
,äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð
. גì"ëò ,'åððåë øáâ éãòöî 'äî' (âë æì íéìéäú) øîàðù

íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå íéøöîì
éðà éë íëìöà øøåáîå 'íúéàø íúà'ù øçàîù ,'éìà
íëúà éúàáä éðàå íéøöîì éúéùò éðà ,ìëä éúéùò
.äøåúä úà ìá÷ì åìëåú ïë ìò ,éìà

éë åáø÷á ùéøùäì äøåúä úìá÷ì äðëää åîöò äæå
.òø åà áåè úåùòì éîöò çë íåù íãàá ïéà
åðãöî åæä úåøù÷úäì äëæð äðëä äæéà éãé ìò ,åðåùìëå
øøåáî äéäéù åðééäå ,éðéñ øáãî 'éçá éãé ìò àåä Y
,úøçà àúòééñå çë íåù àöîé àì øùà åððéò ãâðì
ìëã àùøùå ïéîìò ìëã àø÷éò àåäù ìëä ùøåùî ÷ø
áúëãë . דäìåë äøåúä ìë ø÷éò àéä äðåîàäù òãú
. בì"ëò .ïéîìò
ïéàù' (íéñéðä ïîå ä"ãá àá 'øô óåñ) ò"éæ 'ï"áîø'ä
åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò äùî úøåúá ÷ìç íãàì
úåøáã éðù íúåàá íä äøåúä úðéúð úìéçú ,ïëàå
,àöîð .'íìåò ìù åâäðîå òáè íäá ïéà íéñéð íìåëù
,êé÷åìà 'ä éëåðà Y 'íåðòîù äøåáâä éôî' øùà
úà 'ìéçúä' àì ïééãòù éîë áùçð äðåîàä àìáù
÷øå ,äøåúä ìë ãåñé àéä äðåîàä éë ,êì äéäé àìå
áèéä íáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì àìà åðì ïéà .äøåúä
íé÷åçä ìë úà åéìò úååöì êééù ïéîàî íãàäù øçà
ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù ¯ åðáì úåéîéðôá
àåäù ä"á÷ä íäì äàøä àîòè éàäîå .íéèôùîäå
äðåîàá íãàä äéçé øùàë .'ä úàî úéñéð äâäðäá
(äì ã íéøáã) øîàðù åîëå ,åäåîë úåãéçé ïéàå ìë ïåãà
.àááå äæá å÷ìç éøùàå åéøùà åæ
ãåò ïéà ,íé÷åìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà'
åøúé úùøô) ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøäî àúéà êëå íäì çúô äøåúä úà ä"á÷ä ïúðùë ,é"ùøáå ,'åãáìî
êìîéìà åðéáø áøä ùåã÷ä íùá ,(ùøãîá àúéà ä"ã
úà òø÷ êë íéðåéìòä úà òø÷ù íùëå ,íéòé÷ø 'æ
íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå' ...ì"÷åöæ [÷ñðòæéìî] úàøä äúà' øîàð êëì éãéçé àåäù åàøå íéðåúçúä
'éëðà' ììëáù ùåøéô 'êé÷ìà 'ä éëðà ¯ øîàì äìàä ,íéðåúçúå íéðåéìò ä"á÷ä òø÷ íðéçì àì éàãååáå ,'úòãì
äéåìú àéä äìåë äøåúä ìëå ,'åëå äìåë äøåúä ìë àåä ãò ìàøùé ìë áìá äúåà òåèðìå ,íúðåîà ÷æçì àìà
éàãåá àìéîî åúå÷ìàá ïéîàî íãàä íà åðééäã ,'éëðà'á ìá÷ì íéøùëåîå íééåàø åéäéù éãë ,úåøåãä ìë óåñ
. הéåàøë úåöîäå äøåúä íéé÷î
.äøåúä úà
, וכך כתב הרה"ק ה'תפארת שמואל' מאלכסנדר זי"ע )נשא אות ד( 'וענין אמונה הוא עיקר הכנה לקבלת התורה.ב
 וזהו שאמר,וצדיק באמונתו יחיה – באמונתו מחיה את עצמו וכל אבריו שיוכל להיות כלי מוכשר לקבל התורה
. עכ"ל,'דוד המלך ע"ה )תהילים קיט ( ותורתך חנני כי דרך אמונה בחרתי
' ולא פתח בנס גדול יותר – 'אנכי ה,' כתב הרא"ש שלכן פתח 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.ג
, כי רצה הבורא ללמדנו על האמונה בהשגחת ה' בפרטיות על כל פרט ופרט,'אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ
 וז"ל הרא"ש )ארחות חיים ליום א' כו( לבטוח בה' בכל.(ודבר זה נתגלה לעין כל ביציאת מצרים )יותר מבעת בריאת העולם
 ועיניו, בהאמין בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ, ובזה תקיים בלבבך הייחוד השלם, ולהאמין בהשגחתו הפרטית,לב
 כי מי שאינו מאמין באשר הוצאתיך מארץ מצרים אף באנכי ה' אלוקיך. ובוחן לב וחוקר כליות,על כל דרכי איש
. עכ"ל. וזה יסוד כל התורה כולה...אינו מאמין
 וע"ז, כלל גדול לעבודת הבורא ב"ה הוא העיקר הוא האמונה,( וז"ל הרה"ק ה'דגל מחנה אפרים' זי"ע )ר"פ עקב.ד
( וזהו שאמר דוד המע"ה )תהלים קיט פו, וזהו שורש לכל התורה והעבודה,(היה מזהיר אא"ז זללה"ה )מרן הבעש"ט
. עכ"ל.''כל מצוותיך אמונה
 שתכלית כל התורה,( או יאמר, ביאר עוד הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע )נו"א ד"ה וידבר, ולעומת זאת.ה
 וידבר אלוקים את,(ב- וזה ביאור הכתוב )כ א,כולה היא להביא את האדם לידי אמונה והכרה בבורא כל עולמים

ã
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בא אליך בעב הענן – ה'חושך ענן וערפל' הם הכנה לטובה éë ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàë' ,øåáéöìå
וסימן להשראת השכינה
 äáåèì äðëää íä 'ãåáòùä éùå÷'å íéøåñééäו äãéúòä
 àåáìז.
,'åâå 'íúåáà úéáì éåì éðá úà ãå÷ô' ,(åè â) ïúùøôá
èáù ïéðî äðäã (ãé ÷åñô) 'ï"áîø'ä äù÷äå
ä"ã .èöø á"ç úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä éøáãá åðéöî àåäå ,íéèáùä øàùî äáøä úåçô äéä øáãîá éåì
øîàúå' íçì úéáì äàåáá éîòð äøîàù äîá (éë
øàùë 'ä éëåøá åéãéñçå åéãáò åéäé àì êéà äîéúå àìô
øîä éë àøî éì ïàø÷ éîòð éì äðàø÷ú ìà ïäéìà åðîð íéèáùä ìë éë ,øúåéá ìãâú àéùå÷äå .íòä ìë
ìù äéðá éðùù øçà äðä éë ,(ë à úåø) 'ãàî éì é¯ã¯ù øáë åðîð éåì èáùá åìéàå ,äìòîå äðù íéøùò ïáî
éúìåæ äîìåòá äãéçé äøàùðå ,äéðô ìò åúî éîòð äåáâ íéèáùä øàù ïééðî ë"ôòàå ,äìòîå ùãåç ïáî
êàå ,äúåå÷ú ìë äãáàù éîòð äùéâøä ,úåø äúìë ,áùåç éðàå .ì"æå ï"áîøä øàáîå .éåì èáùî äáøäá
äáåø÷å äøùá øàù øã íçì úéááù äúåå÷ úçà äåå÷ú éë (å àøàå àîåçðú) åðéúåáø åøîàù äîì ÷åæéç äæù
éë ,ìàøùéá ãáëðå øù àåäå ìéç øåáâ ùéà æòåá ¯ úãåáòáå íéøöî úëàìî ãåáòùá åéä àì éåì ìù åèáù
á"á) æòåá éáà ïåîìù ìù åéçà äéä êìîéìà äìòá íäééç úà íéøöîä åøøî øùà ìàøùé äðäå ,êøô
(íù) æòåá ìù åéáà éçà úá äúééä àéä óàå ,(.àö íúåà äáøî ä"á÷ä äéä ,íèòîì éãë äù÷ äãåáòá
.ùôð áéùîì æòåá äì äéäé íçì úéáì äàåááù äáùçå øùàëå' (áé à úåîù) øîàù åîë ,íéøöî úøéæâ ãâðë
,íéùðà íò úåàøúäì úåòåðöä êøã ïéàù ïååéëî êà íéøô åéä éåì èáù ìáà ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé
æòåá úà éîòð äúàøù åðéöî àìù ¯ éîòð äâäð ïëå ,'íéèáùä øàùë äìòîì åìò àìå õøàä ìë êøãë íéáøå
åéìà áø÷úúù äúòãá äéä ïëì ,ììë åîò äøáã àìå ãéçéì ,ùéàå ùéà ìëì äøåúá ìåãâ ììë äæå .ì"ëò
כל הדברים האלה – תכלית דבר ה' אל עמו בכדי שיבוא האדם לאמר אנכי ה' אלוקיך ,שיאמר תמיד ויכריז שאין
עוד מלבדו ואפס זולתו .כעין זה כתב הגר"א )משלי כב יט( עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו ביטחונם בה'.
הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע )תורת יחזקאל תפילות ר"ה( אמר בביאור נוסח הברכה )ברכת מלכויות במוסף דר"ה(
ובתורתך כתוב לאמר כל התורה הקדושה נכתבה בכדי לאמר לו ליהודי ,שיאמין בכל לבו ששמע ישראל ה' אלוקינו
ה' אחד.
ו .שמעתי מעשה מידיד נאמן איש צדיק וישר אשר בבעלותו מסעדה בעלת שני קומות באחת מהערים בארה"ב,
ויהי לפני כשלוש שנים ,ביקרו אצלו אנשי 'כיבוי אש' ) (Fire Deptוהללו הורו לו שמצד חוקי שמירת הגוף מפני
סכנת אש רח"ל עליו לפתוח דלת נוספת בקומה השניה למען יוכלו לברוח משם בעת סכנה חלילה ,ובאם לא יפתח
עד יום פלוני יאסרו עליו להחזיק בקומה השניה ויתכן שאף יורוהו לסגור את כל העסק.
מיד פנה האיש אל בעל הבית המשכיר לו את החנות וביקש רשותו לפתוח פתח חדש ,הלה לא 'נתפעל' אלא
הסכים בתנאי שיוסיף לו  $3,000טבין ותקילין על דמי השכירות מידי חודש בחדשו ,ניסה האיש להניאו בבקשה
מוזרה זו ,והרי אין לי כל צורך בדלת זו ,רק לענין הרשויות ...אך זה בשלו ,או תוספת של  - $3,000כשתשלום
שנה הראשונה בסך  $36,000הנני מקבל מיד בראשית השנה ,או שאין דלת ...בלית ברירה הסכים האיש בעל העסק,
שילם טבין ותקילין ופרץ את הפתח בשמחה רבה.
והיה האיש תמה ומשתומם על מה עשה לי ככה ,כעבור שנתיים ימים הבין שהכל לטובתו ,כי השלטונות ציוו
על סגירת העסקים מפרוץ הנגיף ,וביותר הכבידו ידם על בעלי מסעדות ,כשיומם ולילה הם מבקרים ובודקים האם
הם אכן סגורים על מסגר ובריח ,ורק בזכות ועל ידי אותה דלת שבקומה שניה ,הצליח האיש להחזיק מסעדתו
פתוחה – כי משם נכנסו ויצאו המוני הקונים ,ולהרוויח בס"ד הון רב לשמחתו ושמחת אנשי ביתו ,נמצא למד,
שמתחילת דבר היה הכל לטובתו השלימה ,אלא שניסו אותו מן השמים מתחילה במשך שנתיים ימים לראות אם
יאמין...
ז .ובזה ביארו מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות ,כי כל אותם המאכלים שנעשו מגבינה לא היו באים לידי שבח
זה אם לא עברו את ה'חימוץ' וקלקול החלב ,ללמדנו ארחות וחוקי חיים לכל התורה כולה ,שהעובר קשיים ,עד
שנראה לו שמזלו 'חמוץ' ,ידע נאמנה שאין זה אלא הכנה ל'גבינה' ולטוב והתועלת היוצא ממנה.
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æòåá äìòá íò øáãúù äîòî ù÷áúù Y åúùà é''ò
íçì úéáì éîòð äñðëð êà éäéå .äøåñçî ìëì âàãéù
éäéå' (èé íù) áéúëãë ,(íù á"á) æòåá úùà äúî Y äðäå
ìë íåäéúå' é"ùøáå 'øéòä ìë íåäúå íçì úéá äðàåáë
øåá÷ì åöá÷úð íìåë ,øéòä ìë äéîåä úéùòð ¯ øéòä
äðéáä äòù äúåàá .'íåéá åá äúîù æòåá ìù åúùà
ìëåú àì éë Y äðåøçàä äúåå÷ú íâ äãáà éë éîòð
(ë íù) äøîàå äúëáå ,åúùà êøã æòåá ìà úåðôì
'÷úîàá êà .'ãàî éì é¯ã¯ù øîä éë àøî éì ïàø
íéøáãä åìâìâúä äæ éãé ìò éë ,äúáåèì äéä äæ ìë
ìë äéä æàîå ,äùàì åì äúìë úåø úà àùð æòåáù
æàå Y úåøì ïá ãìåðù àìà ãåò àìå ,æòåá ìò äøåñçî
'(äæ ïá) êì äéäå ...'ä êåøá éîòð ìà íéùðä äðøîàúå
'úðîåàì åì éäúå ,êúáù úà ìëìëìå ,ùôð áéùîì
)äëøáå äáåè úòì ìàøùé éðá åòéâä íùîå .(æè¯ãé ã íù
åéä àì ìàøùé éðá ìù íäéîé ìëá øùà ,äîìù éîéá
úçú ùéà' íáùåéá êìîä äîìù éîéë äáåè éðîæ íäì
äàìîúð æàå (ä ä 'à íéëìî) 'åúðàú úçú ùéàå åðôâ
íä 'ãàî éì é¯ãù øîä' ïëàå ,(åë åè ø"åîù) äðáìä
äøúñä éðîæ íúåà éë øîåìëå 'äîìù' úåáéú éùàøá
àöé åðîî éë ,ø÷éòäå ,åììä äáåèä éðîæ éãéì åàéáä
.ãåã ïá çéùî

ä

ì"æç åøîàù äî ñ"úçä øàáî åìàä íéøáãä éô ìò
)äãî ìëá ¯ êãàî ìëá' (úåéðùîä úñøâá .ãð úåëøá
äðäù ,'ãàî ãàîá åì äãåî éåä êì ããåî àåäù äãîå
úåìâ àåä (äðîî òåøâ ïéàù äòø øîåìë) åðúòø úéìëú
äéäù (äðîî áåè ïéàù) áåèä úéìëúå ,íöøàî ìàøùé
úåéúåàä äðäå ,êìîä äîìù ïîæá äéä ìàøùé éðáì
'âå 'àì íãå÷ 'ú ,'îì íãå÷ 'ì ïëù) 'úìâ' àåä 'ãàî' íãå÷ù
÷'ð) 'äðá' íä ãàî øçàìù úåéúåàä åìéàå ,('ãì íãå
äîìù øîàù äîì æîøîå ('ã øçà 'äå 'à øçà 'á ,'î øçà
ïåëî êì ìåáæ úéá éúéðá äðá' (âé ç à íéëìî) êìîä
'ä úà úáäàå ¯ äøåú äøîàù åäæå ,'íéîìåò êúáùì
éãéö éðùî ,ãåàî ãåàîá åðééä ,êãåàî ìëá êé÷åìà
'ìù ïôåàá ïéá ,äøúñäå 'úìâ' ìù ïôåàá ïéá ¯ 'ãàî
'úìâ'ë äàøðù øáãä íâ éë åðééäå .'äðá' ¯ ìåãâ øåà
.'äðá'ì äðëä àìà åðéà
äãáà éë åì äàøðùë ,åðééðòì ãçà ìë ãîìé ïàëî
äòéãéá ,'ä ìò åáì êåîñé ,äðåøçàä åúåå÷ú
íéøáãä íéùøåôîå .åúòåùé çîöú ïàëî äáøãà éë
ïðéòåîùàìå .æòåá ìù åúùà äúî .ì"æå ,(íù á"á) é"ùøá
íãàì åì ùéå äëîì äàåôø íéã÷î ä"á÷äù àúà
 ä"á÷äá çåèáìח.

ח .כן מצינו לימוד נפלא בהאי עניינא במתן תורה גופא ,כי בטרם נגלה הקב"ה לעמו בית ישראל במעמד הגדול
והנורא אמר הקב"ה למשה ' -ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל' )שמות
כד א( ,וכתב ה'טור' בפירושו על התורה ,תימה לי ,למה לא עלו אלעזר ואיתמר שהרי גדולה מעלתם ממעלת הזקנים,
כדאיתא )עירובין נד' (:כיצד סדר משנה ,נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו ,נכנסו בניו ...נכנסו זקנים ...נכנסו כל העם...
נסתלק אהרן שנו בניו לזקנים ולכל העם' הרי לך שאלעזר ואיתמר גדולים בחכמה מהזקנים שכן הן מלמדים אותם
את התורה ,ומדוע הזקנים עלו על הר סיני ואלעזר ואיתמר נשארו מאחור .ומבאר ,משום שהקב"ה 'לו נתכנו עלילות'
)שמואל א' ב ג( ,וידע שבעלילה זו נתחייבו כדאמרינן )תנחומא בהעלותך טז( שמכאן נתחייבו שריפה ,אלא שלא רצה הקב"ה
לערבב שמחת התורה ,והמתין לנדב ואביהו לשנה הבאה בא' ניסן יום הקמת המשכן ,ולזקנים עד תבערה )מתאוננים(,
ואילו היו גם אלעזר ואיתמר עולים על ההר היו גם הם מתים ונמצא שנכרת כל זרע אהרן ,ולא רצה הקב"ה שיכרת
זרע כהונה הקדושה ,ע"כ מתחילה לא נתן להם לעלות ההרה )ומקורו במושב זקנים בשם הרא"ש(.
וזה מרומז בטעמי המקרא על אותו הפסוק 'ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא' – דטעמו
'קדמא ואזלא מונח רביעי' ,שמארבעת בני אהרן הניחו והשאירו שנים למטה מההר בעת מעמד הר סיני ,כי 'קדמא
ואזלא' – שהקב"ה המביט מראשית אחרית ,הקדים לראות שהעולים על ההר אזלא – ילכו מהעולם בטרם עת,
לכן לטובתם לא העלה את כולם על ההר.
עתה בין והתבונן נוראות עומד לו אהרן כהנא קדישא ,בשעה הכי נעלית  -מיום בריאת העולם ועד סופו ,כשירד
הקב"ה על הר סיני קרע את העליונים ואת התחתונים וראו שהוא יחידי ,והנה הוא רואה כי שבעים זקנים הקטנים
במדרגתם משני בניו אלעזר ואיתמר עולים על ההר והם עומדים להשיג שם 'מדרגות' גבוהות עד אין שיעור ,ואילו
שני בניו אלו נשארים לעמוד בין העם ...ואינו מבין מדוע עשה לו ה' ככה .גם בניו הקדושים עצמם יתמהו ,וכי
זה שכרנו על יגיעות גדולות ועבודות נוראות – להישאר בין העם והיה זה כ'זילותא' לפי כבודם ,וקוב"ה אומר

å
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ááçîä íãàë àåäå .(ë"ò) äòù ìë íúåà äðåî åéðôì 'ìôøòä ìà ùâéð äùîå' äøåú ïúî øçàì øîàð êëå
)äòùå äòù ìëá íúåà äðåî àåäå íéîéåñî íéöôç 'ìôøòä' éë 'íéøåèä ìòá' áúëå (çé ë úåîù
.åøñç àì íà úåàøì
'íåìù úåáéúð'ä ÷"äøä ãîì ïàëî .'äðéëù' àéøèîéâá
äñëî 'ìôøò'ù íãàì äàøð íà éë (àéø 'åîò ,íéøáã) ò"éæ
,àùú éë 'øô ò"éæ í"éøä éùåãéçì úåëæä øôñ) íéøôñá øàáúðå àìà 'ìôøò' äæ ïéàù òãé ìôåëîå ìåôë êùåçá åúåà
úåàøäì äéä äøéôñäå ïéðîä úéìëúù (ãåòå
áåúëä éøáã ïä ïäå .åéìò úéìâðå äøåù 'äðéëù' åéùëò
åìéôà ìèá åðéàù 'ïéðîáù øáã' àåäù ãçàå ãçà ìëì øîà æà' (áé ç 'à íéëìî) ïåùàøä ùã÷îä úéá úëåðçá
 ä"á÷ä ìöà åîöò éðôá úåáéùç ùé ãçà ìëìå ,óìàá éë äîìùì äìâúðù ,'ìôøòá ïåëùì øîà 'ä äîìùי.
 åéìò ïåëùì øîà 'ä éë ïîéñ äæ éøä 'ìôøò' ùéùëט'íéãå÷ôä ùîåç' øáãîá ùîåç àø÷ð ïéðîä äæ ù"òå .
¯ ,'ìàøùé éðá ïéðî' ïéðò åá øëæð íéîòô 'á ÷øù óà
.é"ðá øôñîá àøåáì åì ùé ìåãâ ïéðò éë
שאו את ראש – חשיבות ורוממות כל יחיד שבישראל

ì"öæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä øàéá äæ ãåñéá ...ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù' (â¯á à) ïúùøôá
íéàøå÷ åéäéù íéîëç åð÷éú ïëìã (úåòåáùì äùî
ïúáéç êåúî ,é"ùøáå .'íúåàáöì íúåà åã÷ôú

)ùøã

המתינו לי ותראו כי רק בזכות 'השפלה' זאת ישאר נצר וזכר לזרע אהרן ,וכל הכהנים ועבודת הכהונה לדורי דורות
יהיו נמנים על 'יוצאי חלציכם' בזכות השפלה זאת...
ובזה מבואר הא דכתיב על שלמה המלך 'וידבר שלושת אלפים משל' )מלכים א' ה יב( ,כי כשרצה שלמה להרגיע
סערת רוחם של המתייסרים  -שיקבלו באהבה ושמחה את כל המצבים העוברים עליהם ,נענה ואמר ראו נא מה
'אלפים' אלו יוכיחו כי הנראה כרעה אינו
היה לג' אלו ששמם מתחיל באות אל"ף )א'הרן ,א'לעזר א'יתמר( כי שלושת ַ ֶ ִ
אלא טובה וברכה.
ט .עם ה' חזקו ונתחזקה ,הגם שאנו נמצאים בתוך ה'חושך ענן וערפל' אך עלינו לדעת 'כי שם האלוקים' – הרבש"ע
קרוב אלינו ביותר וחפץ שנתקרב אליו ,והזמן גרמא ל'קבלת התורה' מחדש.
מעשה היה בימי הרה"ק ר' דוד מטאלנא זי"ע אשר איש אחד ביקש לשלוח יד בנפשו ח"ו ועלה על הגג כשהוא
מתכונן לקפוץ מן הגג עדי ארץ ,ניגש אליו הרה"ק ואמר לו ,וכי 'חכמה' היא לקפוץ מלמעלה למטה ,הרי אפילו
נער קטן וטיפש יכול לעשות כן ,הבה ונראה כוחך וגבורתך אם תוכל לקפוץ מלמטה עד למעלה...
ולענייננו אנו ,אין חכמה כלל להוריד את האף ולהישבר ,שכולם יכולים לעשות כן ,אלא בזאת יתפאר האדם,
שגם מצב שכבר נפלו פניו יצליח לרוממם עדי מרום...
וכבר אמרו צדיקי הדורות שיש ללמוד מהאמור במגילת רות )פ"א( ,שהוא מעניינא דיומא דחג השבועות ,שבתחילה
יצאה נעמי משדי מואב ושתי כלותיה ,רות וערפה ,עימה ,ואמרה להן נעמי שישובו לארצם ולמולדתם' ,ותשאנה
קולן ותבכינה ,ותאמרנה לה כי אתך נשוב לעמך' ,שוב הפצירה בהן נעמי שיחזרו' ,ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק
ערפה לחמותה ורות דבקה בה' ,ופנתה נעמי אל רות ואמרה לה שובי אחרי יבמתך ,ותאמר רות אל תפגעי בי
לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך' וגו' ,ואכן חדלה נעמי מלדבר אליה .ולא מצינו ברות כשנשארה לבדה
שתתן קולה בבכי ,כי אכן אין טעם בבכי בלבד אלא בעשיית מעשה ...וערפה שהתעסקה רק בבכיות סופה שחזרה
לגילוליה ויצא ממנה גלית הרשע ,ואילו רות שחדלה מלבכות ורק הלכה אחרי נעמי באשר תלך ממנה יצאה מלכות
בית דוד .וללמדנו ,שלא יתבוסס האדם בבכי על מצבו הרע ,אלא יתחזק ויתחדש מעתה ,ורק עי"ז יוכל להתעלות.
צא ולמד על מעלת ההתחזקות בעת קושי חושך ואפלה ,וכמו שאמרו שכל מגילת רות עוסקת בשתי אלמנות
ואלמן אחד ,אשר לכל אחד מהם היתה סיבה מספקת להתייאש לגמרי ו'להוריד את האף' ...וכמו שאמרה נעמי
מרא' )רות א כ( ורות ובועז ,אך בין לגבי נעמי כתיב 'ותקם' )א ו( ,וכן מצינו לשון זה גבי רות )ב
'קראןָ לי ָ ָ
בעצמה ְ ֶ
טו( – שהתנערו מעפר והתחזקו ,ורק עי"ז זכו שמהם יצא מלכות בית דוד וממנו משיח צדקנו ...והדברים אמורים
לגבי כל קושי ו'וחושך' הן במצב הרוחני והן במצב הגשמי.
י .וכעין זה איתא מהרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע לבאר הטעם שנסמכה פרשת 'ערכין' לפרשת ה'תוכחה' בפר'
בחוקותי ,כי יש מקום לחשוש שמא אחר תוכחה כזו תפול רוחו של אדם בקרבו ויאמר אין לי שום ערך
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æ

úåîùð åìéôàå ,ìàøùéî 'à íåù øñçéù øùôà éà ä"ãåúáå :àì äìéâî 'éò) úåòåáùä âç íãå÷ øáãîá úùøô
÷,å"ç åãáàéù øùôà éà íéòùøä úåîùð åðééäã åìôðù 'øôáù úåìì÷ä ïéá åæ äùøô úàéø÷ íò ÷éñôäì éãë íîòèå ,úåìì
.çãð åðîî çãé ìáì úåáùçî áùåç êøáúé àåäå
úåëééù øáãîá 'øôì ùéù äàøðå .ì"æå ('úåòåáù'ì éúå÷çá
,ãåîìì ïéìùøúîù äìàî àéöåäì àåäå ,úåòåáùì äìåãâ
í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá á"åéë éúøàá æ"òå .äøåúá äìåãâ äâøãîì åòéâé àìù íáùçá
úåîù é"ùøá àáåä) ì"æç øîàî úà (úåîù 'øô ùéø
)¯ 'åàù' ïåùìá ïéðîä ïéðò øîàðù äîù (áé ì úåîù
äæ ïéðò äîå ¯ 'íéáëåëì åìùîð ìàøùé éðáù' (à à äåù àåäù åúåàøá ,åúâøãîî ãçà ìë íéàùðúî äæáù
íäá íéèéáîùë ,åììä íéáëåëä åîë éë ,àìà .äæì íéðîð íäéðùù ,ìåãâä ìù ùîî øôñîä åúåàá úåðîéì
ìëî êà .øôñî ïéà ãò íä íéáøù íéàåø ,÷åçøî .äìåãâä äâøãîì àåáì ìåëé àåä íâ ë"à ,ãçàì ÷ø
éøä áëåëå áëåë ìëù äàøé íäéìà áø÷úé íà íå÷î àåäù øáãîá úùøô àåø÷ì êéøö úåòåáù íãå÷ ïëìå
àåäù óà ,éãåäéå éãåäé ìë êë .ìåãâå àìî íìåò àåä ïôåàáù åðãîìì úåàéùð ïåùìá øîàðù íéãå÷ôä úùøô
àìî íìåò åîöò àåä éøä íå÷î ìëî ,ììëäî ÷ìç
.äãîììå äøåúä ìá÷ì ìåëé äæ
יב
. åúåçéìùá ãçåéîå
øôñîäå ïéðîä êøã àåä êëù äàøéå ïðåáúé íà èøôáå
åðåøñçáå .ãéçéå ãéçé ìëî à÷ééã íìùð àåäù
ביום הזה – קבלת התורה בכל שנה ושנה
åðéä éãåäé ìëå ,øôñîä ìëî úåçô ãçà ïéðîä øñçé
äáåúëä äøåú úìá÷á åæìò íéðåúçúå åùù íéðåéìò' éà åéãòìáå ,ìàøùé úåîùð àåáø íéùù ïéðîî ÷ìç
øñçé íà óà éë ,äøåúä úà ìá÷ì ììëä ìëì øùôà
ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà úåàøåð ,'éðéñî
 íìåëá ïåøñçä ùâøåé ïéðîä ïî ãçà ÷øיאúéìâðä åéðáì ä"á÷ä úáäàå äáø÷ä ìãåâá (á èé úåîù) àúéàãëå .
øçéà äîì äù÷ ¯ íéãéôøî åòñéå' .ì"æå ,åììä íéîéá àúìîã àììë (ïúùøô ùéø) ò"éæ 'íéðéò øåàî'ä ÷"äøäî
וחשיבות ,לזה ניתנה מיד פרשת ערכין ,להורות שאין לך אדם שאין לו ערך .ולעולם אל יאמר אינני שווה מאומה,
כי אהבת הקב"ה לכל אחד מבני ישראל כאהבת האב לבנו יחידו )הובא באבני זכרון ערך התחזקות ,מלקט יושר בפרשתן ,וכ"ה
במי השילוח(.
יא .והרי אם יחסר אפילו אות אחת מכל דברי התורה הזאת ייחשב הספר כס"ת פסול ,ומכאן ,שרק ע"י כל נשמות
הששים רבוא נעשית הקומה שלימה ,ומכאן ,ילמד שלא תיפול רוחו ולא יתייאש ח"ו ,אלא ידע שבו בחר ה'
לקבל התורה וחפץ יתב"ש בעבודתו ובמצוותיו.
וכך ביארו במה שאמר רב יוסף 'אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא' ,שאצל אומות העולם יש הרבה
'יוסף' ,המון בריות לאין תכלית עם אותו שם ומהות בלי חשיבות לכל יחיד בפני עצמו ,אך לאחר 'האי יומא' –
בקבלת תורה מסיני ,מאותו היום והלאה אין 'כמה יוסף' ,אלא כל 'יוסף' יש לו תפקיד מיוחד בעולם הזה ,והקב"ה
חפץ בו...
יב .כלל הדברים' ,מניין' בני ישראל מורה על ב' יסודות נכבדים שהם כהכנה לקבלת התורה .א .כל איש יהודי
באשר הוא יש לו חשיבות עצומה לפני המקום ב"ה ,וחלילה מלחשוב שהוא כבר 'עובר בטל' ...אלא כביכול
הקב"ה אומר 'אני צריך אותך' ...וכגון בחג השבועות עליו אמרו חז"ל 'ביום חתונתו הרי זה מתן תורה' ,בו ביום
פונה כביכול הקב"ה לכל יחיד ויחיד מבני ישראל ואומר לו רצוני 'שתיכנס עמי לחופה' .ב .כל יהודי יש לו תפקיד
בעולם שאי אפשר לשום אדם בעולם למלא אותו במקומו ,ואם אכן ממלא תפקידו הרי הוא כגדול שבגדולים,
וזאת למדנו ממניין בני ישראל שכולם נספרים בשווה ובלא הבדל.
צא ולמד מן הסיפור המובא ב'סדר הדורות' )אות י( על רבי יהושע בן אלם שגילו לו מן השמים בחלום הלילה,
'שמח בלבבך שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן ,וחלקו וחלקך שוין כאחד' .כשהתעורר ר' יהושע משנתו
חשב בלבו ואמר' ,אוי לי ,שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני ,ולא עמלתי אלא בתורה ,לא הלכתי ד' אמות
בלא ציצית ותפילין ,והיו לי שמונים תלמידים ,ועכשיו שקולין מעשי ותורתי עם הקצב' .מיד הלך עם תלמידיו מעיר
לעיר כדי לברר מי האיש ששמו 'ננס הקצב' ,ואחרי חקירות ודרישות הגיע אל עירו ושאל את בני עירו היכן מקום

ç
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åøîàå ì"æç åâéìôä ãåò .ì"ëò ,'íéøáã ìù ïèøô òéãåäì åì äéä (íéãéôøî íúòéñðî øáãîä) äæ ÷åñô éë ,íã÷åîä
' 'äøåú ïúî äæ åúðåúç íåéáיג.
.'éðéñ øáãî åàá' (íù) øîàù åéðôìù ÷åñô íãå÷ íéã÷äì
äáäà (ç äð äáø úéùàøá) íøîåà êøã ìò àåäù éìåàå
íéîéá øùàë ,äðùå äðù ìëá ùãçúî øáãá àöåéëå äæ àåä éë úåéäìù .øçåàîä íéã÷äì äøåùä úì÷ì÷î
,è"ìòáä à"ôùú úåòåáùä âç úàø÷ì åìà
,íéðåúçúìå íéðåéìòì ,íìåòì ,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä íåé
úàø÷ì íéøòåñå íéùâøúî íéðåéìòä úåîìåòä ìë ìàøùé éðá åàåáé éúî íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä íåéîå
äúåàë Y äîåöò äçîùáå ä÷åùúá 'äìåãâä äðåúç'ä øãñ øôñì çåë åøöò àì äîù åòéâäùë äæì .éðéñ øáãî
ãîòî' éðôì äðåùàøä íòôá äúééäù äçîùå úåùâøúä ä"á÷ä ìåëéáëù ¯ øáåãîä éîá ïðåáúîì íéàøåð íéøáãäå) øáãä
,äøåúä úà ìá÷ì ìàøùé éðá íéãéúò äðä éë ,'éðéñ øä åéðáì äùåã÷ä äøåúä úúì åú÷åùú áåøî çåë øöò àì åîöòáå åãåáëá
 àáå áø÷ä úåòåáùä âçá äøåúä úà ïúåð ä"á÷äå øáãî åàá äæä íåéá åøîàá äòãåää äîã÷ óëéúå (åéîåçøיד.
íãà áééç (ïðçúàå àèåæ àú÷éñô) ùøãîá ì"æç åøîàù åîë ,õøàå íéîù åçîùå ÷åùçå ÷ùåçì ÷ùçðå ÷åùç òéâä ,éðéñ
áåúëä øæç ïë éøçàå ,äúåå÷úå äàéøáä úéìëú àåä éë
 éðéñî äøåú ìá÷î åìéàë åîöò úà úåàøìטו.
דירתו ,השיבו לו תושבי המקום שאינו ראוי לתלמיד חכם ואיש מכובד כמותו ללכת אליו ,אך רבי יהושע התעקש
וביקש שיגידו לו שברצונו להיפגש עמו .הלכו האנשים אל הקצב ואמרו לו שרבי יהושע בן אלם שואל אודותיו,
תמה ננס ושאל 'מי אנכי ומי אבותי בישראל שרבי יהושע שואל אותי ,אמרו לו ,עמוד ולך עמנו ,חשב בלבו שכל
מה שאמרו לו שקר הוא ,ואמר לא אלך עמכם שאתם משחקים בי .מיד חזרו לר' יהושע ואמרו לו ,אתה אור
ישראל ואור עינינו עטרת ראשנו איך תשלחנו בשבילו ,הלא הוא לא רצה לילך עמנו ,אמר להם תדעו ,שלא אשב
עד שאראה אותו .הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב ,ונפל ננס על פני רבי יהושע ואמר ,מה היום מיומים
שעטרת ישראל בא לפני עבדו ,א"ל דבר יש לי לדבר עמך ,א"ל דבר ,א"ל מה מעשיך ומה מלאכתך ,א"ל אדוני,
קצב אני ויש לי אב ואם זקנים ,ואינם יכולים לעמוד על רגליהם ,ובכל יום ויום אני מלבישם ומאכילם ומרחיצם
בידי ,מיד עמד ר' יהושע ונשקו על ראשו ,ואמר לו ,בני ,אשריך ואשרי גורלך מה טוב ומה נעים ,ואשרי חלקי
שזכיתי להיות חברך בגן עדן'.
והרי לנו ,כי מאחר שננס הקצב מילא את השליחות שעבורה ירד לעולם – לכבד אב ואם ,שוב נחשב הוא כמו
התנא הק' רבי יהושע בן אלם ,עד שהם 'שותפים בגן עדן'.
יג .וכבר כתב הרה"ק ה'עבודת ישראל' זי"ע )תהילים מב( לבאר במה דאיתא בזוה"ק )ח"ג קנב' (:כרוזא כריז ,כל מאן
דלא יכיל למחמי מטרוניתא ייתי ויחמי עד דלא ינעלון תרעי ]כל מי שרוצה לבוא וליראות את פני האדון ה',
יכול לבוא באלו הימים ולהיכנס טרם ינעלו את השערים[ אימתי כרוז אכריז ,בארבעה עשר לירחא תניינא ,דהא
מתמן עד שבעה יומין תרעין פתיחין מכאן ולהלאה ינעלון תרעי' ,ונמצא שב' שבועות מקודם ל'מתן תורה' ננעלים
השערים ,ולכאורה 'אדרבה כל אשר יקרב הזמן לקדושת הזמן מהראוי שיפתחו השערים' ,וכיצד נועלים אותם דווקא
בהתקרב חג השבועות ,ומבאר באופן נורא ,שאמרו חז"ל )פסחים ו (:שב' שבועות קודם הרגל שואלים ודורשים בהלכות
החג ,וגם בעולמות העליונים מתכוננים לקראת שבועות ,ו'הכלה העליונה מתקשטת בקישוטיה בימים הללו ,ולכן
ניחא נעילת שערים בזמן ההוא כי אין רשות לאדם ליכנס ולא דרך ארץ הוא' ,ואם כי אין לנו שמץ השגה בדבריו
הקדושים ,אך זאת למדנו שגם השכינה הק' כביכול מכינה עצמה לקראת 'יום החתונה'.
יד .הגה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל סיפר ,שבשנה אחת בחג השבועות בהיותו בכותל המערבי עם הרה"ק רבי
שלומ'קה זי"ע ,קרא לו הרה"ק קודם עלות השחר ,ואמר לו ,כעת שואלים בשמים האם רוצים לקבל את התורה,
הבה נענה יחדיו 'נעשה ונשמע' ,וביאר את דבריו ,כי קבלת התורה צריכה להיות ברבים על כן רציתי שנאמר יחדיו
נעשה ונשמע.
טו .וכבר הוכיח כן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל) ,הובא בהליכות שלמה פרק יב הערה  (1מדברי הגמ' )שבת קכט(:
שאסור להקיז דם בכל ערב יום טוב ,משום שגזרו אטו יומא טבא דעצרת ,שכשהיו בני ישראל במדבר סיני
יצא בערב שבועות רוח ושמו 'טבוח' ,ואם לא היו מקבלים ישראל את התורה 'הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו',
]ומאחר שבערב יו"ט דשבועות יש סכנה להקיז דם על כן אסרו בכל ערב יו"ט ,הובא ברמ"א או"ח תס"ח י[.
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ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä éøáã íä äëå
íéøöî úàéöéì øëæ çñô äðä ,ì"æå (íëéúåòåáùá
'íëéúåøåã åòãé ïòîì' úåëåñ ïëå ,øáòù äîì ïåøëæ àéä
äøåú ïúî íåé àåä ,äøåú ïúî ìáà ,äéä øáëù äî
äùãç äìë àéä éë ,äéäù äîì øëæ åððéà ,åîöòá
.ì"ëò .ù"úé äøåúä ïúåðî äìá÷î íåéäå ,äðåùàø äòùë

)ä"ã î"åú

è

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ùøéô äæáå
øîàð àìù ,'øáãé äùî' (èé èé úåîù) áåúëä ïåùìá
'øàáîå ,ãéúò ïåùìá 'øáãé' àìà øáò ïåùìá 'øáéã
åðéáø äùî àåä ãéúò éë ,ãéúò ïåùì øáãé äùî ,ì"æå
øäèì àáä ãçàå ãçà ìë íò øåãå øåã ìëá øáãì
øåã ìëá äùîã àúåèùôúà éë ,åéìò äøåúä ìá÷ìå
 øåãåטז.
)÷(äùî ä"ã .è

'äøåúä ïúåð' äëøáä øåàéáá (ä æî ç"åà) æ"èä áúë ïëå
(ú"äò åùåøéôì äîã÷äá) 'éðå÷æç'ä ãéòäù äî éæç ÷åô òâøå úò ìëá äøåúä ïúåð ä"á÷ä éë ,äååä ïåùìá
éîåìçá éë ,äé÷æç éðà éúòáùð éùôðá åùã÷ ïåùìá
ìá÷îù äáö÷ä ìù äçåëî äàá åæ äðéúðå ,ìàøùé éðáì
.äðùå äðù ìëá úåòåáùä âçá äøåú ïúîá íãàä
 íéøáãä úøùò øáãî íé÷åìà ìå÷ éúòîùיז.
ולכאורה צריך ביאור ,הרי 'רוח' זו יצאה מלפני אלפי שנים ,ואיזה סכנה יש בדבר לדידן ,עד שאסרו מחמת זה
להקיז דם בערב שבועות עד היום הזה .אלא ,מבאר ב'מחצית השקל' )שם סקט"ו( ונודע דבכל הזמנים שאירע לאבותינו
ענין מה ,כשיגיע זמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא .ונמצא שאותה 'רוח – טבוח' יוצאת
מחדש בכל שנה ושנה ,ורק ע"י קבלת בני ישראל את התורה הם ניצולים ממנה ,מעתה יובן מה ענין יש לנו להיזהר
אף כהיום מהקזת דם ,ולא רק מטעם 'זכר' וסימן בעלמא ,אלא כדי להחיותנו כהיום הזה בפועל ממש.
והרי 'מידה טובה מרובה' ,כי אם עניני הסכנה שהיו אז שבים ומתחדשים בכל שנה ושנה ,ק"ו בן בנו של ק"ו
שכל עניני מתן תורה – נתינת התורה ,וקירבת בני ישראל אל ה' שבים להתרחש בפועל ממש בכל שנה ושנה אף
בדור אחרון  -בשנת ה'תשפ"א...
עוד סימוכין לכך הביאו ,דהנה ידוע שאין לקצוץ צפרני הידים והרגלים ביום אחד )מג"א ריש סי' רס ,מ'מגיד מישרים'
שאמר כן לב"י( ,ומכל מקום מביא ה'ליקוטי מהרי"ח' )ח"ג דף מה( בשם הרה"ק רבי אלימלך מרודניק זי"ע )וכן הוא בחידושי
הרי"ם( ,דבערב שבועות אין להקפיד בזה ומותר לקוצצם ביום אחד ,וטעמו ונימוקו עמו ,שהרי איתא בזוה"ק )פר'
אמור הובא בסוף תיקון ליל שבועות( שהטעם שאמרה תורה לספור ספירת העומר במשך שבעה שבועות ,כי הם במקום
ספירת שבעה נקיים מכל לכלוך וטומאה ,ואחרי הספירה טובלים במקוה טהרה בליל שבועות כדי לקבל את התורה
בטהרה ביום ,ולטבילה זו צריך להסיר ולהוריד כל החציצות מעל גופו ,ועל כן אם לא יקצוץ את צפרניו יהיו אלו
חוצצים ומעכבים את הטבילה ,לפיכך מותר מן הדין לקצוץ הצפרנים ביום אחד כדין טבילת מצוה.
מכאן נאמר ,אם בשנת תשפ"א מתירים לנו לקצוץ צפרני ידיים ורגליים ביום אחד ,ואין אומרים שהיתר זה כבר
אינו נוהג בזמן הזה ,ע"כ שאף עלינו להיטהר כאותה טהרה שנטהרו אבותינו בהיותם במדבר ,ואף אנו נקבל את
התורה ביום חג השבועות הזה בפועל ממש כמו שהם קיבלוה בהר סיני.
טז .וכך כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע לפרש בלשון הכתוב )שמות כ טו( 'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,וז"ל,
הנה בכל שנה יש בחי' קבלת התורה מחדש ,כי הדורות יורדים במדרגה משנה לשנה ורצונו ית' שאור קבלת
התורה יופיע ויזרח גם במקומות הנמוכים בדורות השפלים .והנה ישראל כשעמדו בהר סיני הביטו ברוח קדשם על
הדורות האחרונים ,וראו איך הם עומדים מרחוק בתוך חושך והסתר גדול ובכל זאת מקבלין את התורה והתפלאו
מאוד ,וע"ז כתוב וירא העם וינועו .עכ"ל.
יז .ידועים דברי ה'ערוך השולחן' )או"ח רפד יא( המבאר בנוסח ברכות ההפטרה' ,ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב
ריקם' ,דבא לומר שלא יחשוב האדם שהדברים שכבר עברו כבר אין לנו בהם תועלת ,וחלילה יביט על הכל
כסיפור מעשה ,אבל האמת דגם העבר עדיין מתנוצץ בכל עת ובכל זמן ,כמו יציאת מצרים שבכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ונמצא דבכל עת הוא יצ"מ ,וכן לענין 'קבלת התורה' ,כל מה שהיה
אז לא עברו ולא יעברו ,אלא תמיד הם נוצצים ופועלים בכל עת ,ולזה אומרים ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב
ריקם  -כלומר אפילו אותם העומדים עתה באחור שכבר עברו ,גם הם לא ישובו ריקם והם תורה שלימה ,ובכל
שנה ושנה בבוא חג השבועות ,מתרחש שוב בזה העולם ,מעמד קבלת התורה.
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úùåã÷ì áìå ïéò íéùì øøåòúú àì ãöéë ,äáåèì âçì ñðëéäìå ïðàù øàùéäì ïëúéä ,íãà ïá äúàå
 ãòåîä úåîìåòä ìë éøäå ,äîãøú êåúî úåòåáùäיח ïîæä éìáä ìëî úåìòúäì ,יטïúçë áöééúäìå ,
 åúôåç úàø÷ì ãîåòäכ.
åðéìò àáä äìòðäå ìåãâä íåéä úàø÷ì íéùâøúî
הרה"ק מרוז'ין זי"ע לא היה אומר דברי תורה בשולחנו הטהור בליל שבועות ,באמרו ,הנני מרגיש כבעל השדה
קודם קצירת החיטים ,התבואה הישנה כבר אזלה ,והחדשה עדיין לא נקצרה .כך התורה הישנה כבר נסתיימה ,ואילו
התורה החדשה עוד לא באה ,והיינו נמי ,שבכל שנה מתחדש שוב קבלת התורה כפשוטו ממש.
בסגנון זה איתא ב'רמתיים צופים' )על תנדב"א פי"ח ,אות נח( שהרה"ק 'היהודי הקדוש' זי"ע לא אמר תורה בליל
שבועות כי 'דרך ארץ קדמה לתורה' ...אך מה עושים בלילה הזה מכינים עצמם לקבלת התורה באימה ביראה ברתת
ובזיע ,ובתוך כך אחזו חיל ורעדה ופחד ויראה ,ורעדו כל אבריו עיי"ש.
יח .היה אומר הרה"ק ה'חידושי הרי"ם זי"ע )ליקוטי הרי"ם( שבועות הוא היום החשוב והיקר ביותר מכל השנה.
עוד אמר )ליקוטי הרי"ם יוהכ"פ( לבאר הטעם שאומרים 'והוא רחום' בתפילת מעריב במוצאי היום הקדוש ,שלכאורה
כבר נמחלו כל העוונות והחטאים ביום הכיפורים ,ועל מה שבים לבקש 'והוא רחום יכפר' ,אלא על הא גופא קא
בכינן ,על שאין לנו את שלמות האמונה שאחר יום הקדוש הננו מזוככים מכל שמץ חטא ,ועל דא קאמרינן והוא
רחום יכפר .ולענייננו ייאמר ,עד כמה עלינו להתחזק ב'אמונת עיתך' – באמונה בקדושת הזמן בכדי שלא נצטרך
לומר לאחריו 'והוא רחום יכפר'...
יט .סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע על אבי זקנו הרה"ק רבי אלעזר מענדל מלעלוב זי"ע שאירס את
בנו עם אחד מחסידיו שהתגורר בצפת ,והיות ולא היה בביתו אפילו פרוטה אחת לא קבלה הכלה שום מתנות
ותכשיטים הניתנות בדרך כלל כמנהג גוברין יהודאין ]באמת ממון רב היה מגיע אליו מאנשי שלומו בפולין ,ובפרט
שאביו הרה"ק רבי משה זי"ע היה חתנו של היהודי הק' ,וכן חותנו היה בנו של החוזה הק' מלובלין ,אך כידוע,
היה אותו צדיק מחלק את הכל לעניי ירושלים ,להחיות נפשם העטופות ברעב ,ונשאר ביתו ריקם מכל[ .הדבר היצר
מאד לאם הכלה ,שהייתה מרבה להפציר בבעלה כל אימת ששם פעמיו להסתופף בצל רבו  -מחותנו ,שיבקש
מעמו שישלח איזה מתנה כלשהי לשמח לב הכלה .אך אותו חסיד היה שוכח מכל הבלי עולם בכל עת בואו
להסתופף בצל הרבי .משיצא החסיד מביתו ,לעלות אל הרבי ולשהות בצילו בשלושת ימי הגבלה ,שבה האם ואמרה
לו שיזכור לבקש מאת הרבי שישלח מתנה טובה מבית גנזיו ,והוסיפה באזהרה שאם לא יביא עמו איזה מתנה
מהרבי תנעל הדלת בפניו...
והנה דרכו של הרה"ק היה להתפלל מעריב ולספור ספירת העומר האחרונה אצל ציונו הקדוש של שמעון הצדיק,
לאחר מכן היה הולך אל הכותל המערבי ולקבר דוד המלך .לאחר שסיים הרבי את ספירת העומר נכנס לחדר
מיוחד סמוך לציון הקדוש ,או אז נכנס המחותן  -החסיד בלב רועד לעשות את דבר בני ביתו ,בידעו ומכירו שהם
בבחינת 'אומר ועושה' ,התקרב אל דלת החדר ודפק עליה ,בעודו מהרהר ,אכן ,הרבי מחלק את כל מעותיו לצורכי
צדקה וחסד ,מכל מקום מדוע אינו שולח לכה"פ תכשיט כלשהו ,ואפילו סיכה קטנה .בעודו מהרהר כך פתח הרבי
את הדלת ,נענה ואמר ֶאה ,לא האמנתי עליכם מחותן שליט"א ,ימים כאלה גבוהים  -שלושת ימי הגבלה ,וסיכה
קטנה בראש...
מיד בחזור המחותן לביתו אמר לבני הבית ,יש לנו מחותן המשוטט בשמי השמים – אם תוסיפו לבקש מעמי
שאדרוש מהרבי היודע מחשבות תכשיטים לכלה ,או אז אני מצידי לא אחזור יותר הביתה.
ואף אנן נעני אבתריה ,ימים כאלו גבוהים וסיכות קטנות בראשינו ,כמה סיכות קטנות עם גדולות יש לנו להוציא
מראשנו באלו הימים הקדושים.
והעיקר שלא לבזבז את הימים והשעות היקרים והקדושים הללו בדברי הבאי ו'במילי דשטותא' ...יש שפירשו
במה שנאמר )איוב א ז( 'ויאמר ה' אל השטן מאין תבוא ויען השטן את ה' ויאמר ִמä⁄ט בארץ והתהלך בה' ,שהקב"ה
שאל את השטן מאין תבוא – מהיכן נובע כוחך הגדול להחטיא את הבריות ,השיב השטן 'משוט בארץ והתהלך
בה' – ממה שהאנשים משוטטים ברחובות ומתהלכים בהם ,מזה באים הם לידי עבירה ועוון .ואם בכל השנה צריך
להיזהר שלא להלך ריקם ולהסתובב בטל ברחובה של עיר ,על אחת כמה וכמה בימים אלו.
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והנה מצינו בסדר עבודת יום הכיפורים שהיה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים להוצאת הכף והמחתה הריקנית
היה מונח הקטורת( ,ובטרם כניסתו לצורך כך היה טובל ומקדש ידיו ורגליו ,ולכאורה צ"ב ,מדוע נצרכה כלל עבודה זו
עם כל ההכנה הגדולה שלפניה ,והרי אפשר להניח את הכף והמחתה שם באותו מקום עד השנה הבאה )ובעת שיכניס
את הקטורת יוציא את הכף ומחתה שנשארו שם מהשנה הקודמת( ומהו 'הסער הגדול הלזה' ,אלא רמז יש כאן ,כי הנחת כף
ומחתה ריקם בקדש הקדשים ללא צורך הרי זה סתירה מיניה וביה ...כי המקום המקודש ביותר אין מונחים בו
דברים סתם ללא סיבה וצורך גבוה .וללמדנו בא ,שכשם שהדברים אמורים לגבי 'מקום' קדש הקדשים ,כך גם לענין
קדש הקדשים שב'זמן' ,שביטול הזמן וההליכה ריקם באפס מעשה בימים נוראים ומקודשים כאלו אין לך סתירה
גדולה מזו ,אלא כל רגע ורגע צריך להיות קודש לה'.
וכבר אמר הגה"ח רבי ישראל שמעון קסטלניץ ז"ל בשם הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,שהיה זועק )בירח האיתנים(
מנהמת לבו הטהור 'מען זאל זיך נישט דרייען ווי א נאר אויפן מארק' – שלא ידמה לאותו שוטה וסכל המסתובב
ביום השוק ,ובמקום לנצל את הזמן לקנות 'סחורה טובה' בזול ולהרוויח הון רב במשך השנה הבאה ,הינו מתעסק
בזוטות ושטויות...
כ .מעשה בגביר אחד מבני היהודים שכגודל עשירותו כן גדול טפשותו ,הלה נתדפק על דלתות 'ראש הישיבה'
ובקשה מפיו ,אבתה נפשי לקחת אחד מבחורי הישיבה כ'חתן' ,אבל ידע ראש הישיבה כי כסף וזהב לא נחשב
בעיני כמאומה ומקבל אנכי על עצמי לפרנס את ה'חתן' בכבוד ויקר כל ימיו ,על כן יציג נא בפני את הבחור
ה'אתרוג' של הישיבה ,ראש הישיבה הסכים לו והפקיד בידו בחור גבוה משכמו ומעלה ,מושלם ומוכתר בכל מדה
נכונה ...ויקחהו הגביר לביתו .בהגיעם העירה הלבישו ה'חותן' במלבושים נאים 'כמנהג בעלי בתים חשובים' הושיבו
בדירה נאה כדי שיוכל לשבת על התורה ועל העבודה כהרגלו מכבר הימים ,בכל שבת ומועד היה מהלך הגביר
לביהכנ"ס כש'חתנו' מתלווה אליו בהליכתו ובחזרתו ,וכבוד גדול היו עושים בני העיר לאותו הגביר כשהיה מהלך
עם 'חתנו' הנכבד ...משעברו כמה חדשים אזר ה'חתן' עוז ושאל את הגביר ,ימחל נא מר ,שמא יש בידכם לומר
לי היכן היא בתכם ה'כלה' המהוללה אשר עמה אני עתיד להקים את בתי ...ויען העשיר הטפש ויאמר ...לא ולא...
שמונה בנים נתן לי ה' אבל בת מעולם לא נולדה לי ,תמה ה'חתן' בעיניו ,א"כ לשם מה הבאתני עד הלום להיות
לך ל'חתן' ...וכי ל'שחוק' אני מיועד לך .אמר לו העשיר ,מעודי ראיתי את הנגידים בעם מהלכים ברחובה של עיר
עם 'חתניהם' וכבוד ויקר מנת חלקם בזכות חתניהם ,ואמרתי לעצמי מיד כשיתן לי הקב"ה מעות לרוב 'אקנה' אף
אני לעצמי 'חתן' כזה ,וב"ה שזכיתי לכך ...וכי יש עט סופר שיכול להביע מעט דמעט מגודל טיפשותו ואיוולתו
של אותו 'חותן' ל"ע.
אף אנו נאמר ,בא לו 'חתן דנן' וערך ברוב פאר והדר את 'יום חתונתו זה מתן תורה' – לבש בגדי שבת ויו"ט
הנאים ,בליל שבועות לא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו ,אכל מאכלי חלב למיניהם כדת וכדין ,וכל זה מבלי
להבין כי 'חתונה' נערכת בין שני צדדים – וצד השני )הכלה( היא היא התורה הקדושה ,לקבל על עצמו מעתה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים ...ובלא זה איזה פנים יש ל'חתונה' כזאת.
כתיב )תהילים מט כא( 'אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו' ,ביאר בה הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל )מורשת גד
חג הפסח( ,כי בכל יו"ט יש 'משל ונמשל' ,וכגון בחג השבועות המשל הוא מאכלי חלב ,עשבים ופרחים המקשטים
את הבית ,גילוח השערות בעיו"ט וכו' ,שאף שמנהג ישראל קודש הוא אך אינו אלא כמשל בעלמא ,ואותו אדם
שבל יבין נשאר שקוע ב'משל' ולא ב'נמשל' ...וזה האיש אינו אלא נמשל לבהמה ,כי 'אדם' מתבונן בנמשל  -בעצם
קבלת התורה ובתואר כלה מאוד נתעלה.
במתק לשונו אמר הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל ,משגיח דישיבת 'קול תורה' ,כי אכן מותר לשבת ליד השולחן
בשבועות ולאכול עוגת גבינה ,אבל אסור 'לשבת' בעוגת הגבינה ו'לאכול' את חג השבועות...
מאמר נורא אמר הרה"ק מקאברין זי"ע לבאר בהא דכתיב )שמות כ טו( 'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,שהיו
שבאו להר סיני לשמוע את האנכי ולא יהיה לך והם זכו לעמוד מקרוב ,ולהתקרב אל ה' ,אמנם היו 'שבאו רק
לראות את הטשאטשקאלאך' )את ה'מצב' ,את הדברים שאין בהם חשיבות( ועליהם נאמר וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק –
שנשארו לעמוד מרחוק) ...תורת אבות שבועות אות י( .והרי שניתן 'לעמוד בהר סיני' ולהישאר מרחוק מאחר שעסוק
בזוטות ובדברים חסרי ערך...
מעשה ביהודי שהוצרך לצאת למסע ארוך ומייגע ,הכין האיש ברכבו מאכל ומשקה לרוב ,גם בגדי חול ושבת
הטמין לעת הצורך ואף לקח עמו את הפאספארט )דרכון( עם כל האישורים שהכין לעצמו ממדינות המלך שעליו
)בה
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úøéôñ' úååöî ïééðò ìëù íéðåùàøá øàåáîëå ,'éùéìùä
íåé úàø÷ì äðëäë ùã÷úäìå øäèéäì àåä 'øîåòä
 äøåúä úìá÷ ìù àøåðäå ùåã÷äכא.

åðéöî 'îâá óàå ,'äì äùãç äçðî íúáø÷äå íåé
íéîòô (ïåéñá) 'ä íéîòô úøöò äéòîù áø úòãìù (:å
 'æ íéîòô 'åכבäðéà äøåúä úìá÷ù ,íéøáãä øåàéáå ,
øîàéé íìåò úåøåãì àìà ,ùãåçá íéåñî íåéá äéåìú
úàø÷ì ìàøùé éðá úðëä øîâá ¯ åðà åðéîéá óà Y
'÷íééãé éúùá äåìá÷é íåé íéùéîç úøéôñá 'äøåúä úìá
 ù"áúé àøåáäîכג.
)ä"ø

øîàðù äîá øàáì 'ééçá åðéáø' áúë øáëå
úà àöåäå äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå' (é
øîåì êéøö äéä äøåàëìù ,'íéøöîî ìàøùé éðá éîò
'úôñåú ,èùôä êøã ìòå ,ì"æå øàáîå ,'äëì' àìå 'êì
øäá åðçéù íéãéúòù íéîé äùéîç ìò úåøåäì à"ää
)â úåîù

ìåçé åá ïîæä úà äøåú äøîà íéãòåîä ìëá ,äðäå
úåòåáùá ìáà ,äîåãëå 'øùò äùîçáå' ,âçä
÷øå ,âçä ìåçé åáù äðùá íåéå ïîæ äøåúá øîàð àì
íéùéîç åøôñú ...úáùä úøçîî íëì íúøôñå åøîà

לעבור דרכם – אשרת כניסה ואשרת יציאה לכל מדינה לפי חוקיה ודתיה ,ואף מקומם של פנסים המאירים לא
נפקד ,משהרגיש כי הכל מוכן כראוי וכיאות נכנס לרכבו בכוונתו להתחיל במסעו ,אך לצערו עם כל הכנותיו הגדולות
לא זז הרכב ממקומו אפילו בסענטימעטער )ס"מ( אחד ,מה נתברר ,ש'חכם' זה הכין 'הכל בכל מכל' ,אבל לא שם
לבו לדבר אחד והוא העיקר – למלאות את הרכב בגעז – דלק ,המתאים לרכבו ,ומכיוון שכן היאך יסע הרכב ובמה
יגיע למחוז חפצו...
והנמשל לדידן ,פעמים שהאדם מכין עצמו בכל מיני הכנות לקראת ה'יום טוב' המשמש ובא ,רחץ את ביתו
וקנה בגדים חדשים ,גזז שערות ראשו כראוי ואף מאכלי חלב לרוב מינים ממינים שונים מילא בבית ,אך את ה'דלק'
– למלאות עצמו ב'תורה' ו'תפילות' לקראת החג שכח למלאות בקרבו ,היאך יסע ויזוז ממקומו להתקרב ליעודו
ותכליתו )אך לעולם לא מאוחר ,כי תמיד ביד היהודי להתחיל מחדש – כאילו היום ניתנה ,וה' יהא בעזרו(.
כא .בדרך צחות מספרים על מנהג שנהגו בו בימי קדם ,אשר היו מעמידים תחת החופה שני גביעים מלאים
במטבעות זהב ,לסימנא טבא שיזכו החתן והכלה לבנות ביתם מתוך שפע פרנסה בהרחבה ,ולא תמוש העשירות
מתוך ביתם לעולם ,והנה אותם חתנים אשר אביהם היה עשיר היו מביאים את הגביעים והמטבעות משלהם ,ואילו
החתנים העניים היו נוהגים לשאול מאת העשירים 'ללילה אחד' בלבד ...ולמחרת היו מחזירים .אלא שבעיר אחת
היה ה'גביר' קמצן נורא ,וידע החתן הנצרך שאין סיכוי בעולם שיתן לו שני גביעים מלאים ,על כן התחכם לבוא
אל הגביר וביקש ממנו שישאיל לו גביע אחד בלבד ,כשבדעתו היה להניח שפיגע"ל )ראי( שעל ידי זה ייראה כאילו
הניח שניים ,...אמר לו הגביר ,הרי כל נתינת הגביעים הוא רק לסימנא טבא ,וסימן טוב יותר שלא תצטרך לבריות...
ומה שאתה חושש לבזיונות שיראו בשעת החופה שלא נהגת כמנהג המקום מחמת עוני ,הנה הינך אומר שאתה
צריך רק לאחד ,א"כ שמע מינה שאחד כבר יש לך ואינך צריך אלא לשני ,ע"כ איעצך להעמיד שפיגע"ל מול אותו
הגביע שברשותך ,..השיב החתן ,מה אעשה שאין בידי אלא שפיגע"ל בלבד ...וכן לענייננו ,שבועות זה השפיגע"ל
של ההכנה מלפניו ,וביום קדוש זה משתקף בו כל ההכנות שלקראתו ,וכפי ששם החג 'שבועות' מורה עליו שהוא
'בנוי' מהשבועות הקודמים לו ,ומי שטרח בערב החג אזי כשמגיע שבועות מאירים כל ההכנות באור יקרות ,אך מי
שלא עשה ולא כלום הרי כשיגיע החג לא 'יראו' ולא ייראה לו מאומה...
כב .הא כיצד כשחודש ניסן ואייר חדשים מלאים יחול שבועות בחמשה בסיון ,אם שניהן חסרים  -בשבעה בסיון,
ואם א' מלא וא' חסר  -בששה בסיון ,כי חג השבועות הוא ביום החמישים מחג הפסח ,ותלוי בקביעות חודשי
ניסן ואייר.
כג .שמא תאמר ,מאחר ש'קבלת התורה' תלויה בהכנה 'חמישים יום' ,והרי 'לב יודע מרת נפשו' היאך עברו עלי
ימי ספירת העומר ...וא"כ 'חבל על דאבדין' ,ואין לי שייכות לשבועות תשפ"א ,ובעל כרחי שאמתין לשנה
הבאה...
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úà êàéöåäá' øîàå ,äùéîç ïåáùç àåäù úôñåðä à"ä
'äæä øää ìò íé÷åìàä úà ïåãáòú íéøöîî íòä
ïéàå .ì"ëò ,äøåúä úà åìá÷ú éùéùáå íéîé äùéîç
ãîìì àø÷î ìù åèåùô àåä êë àìà 'äãâà éøáã' äæ
âç íãå÷ù íéîé äùéîç íúåàá 'äãåáòä' úáåç ìò
 úåòåáùäכדéîé úùåìù' òéâäá äîëå äîë úçà ìòå .
äðäå' (äìò äùîå ä"ã åøúé úùøô) 'éåì úùåã÷'ä ïåùì äæå
íéðåëð åéä' (åè èé úåîù) äøåúá øîàð íäéìò 'äìáâä
úà úåòåáùä âç ìëá òîåù ¯ äëåæ íãà íà
 'íéîé úùåìùìכה.
íãàä êéøö êéà àöîð ,êé÷åìà 'ä éëðà ïéæéøëîù ìå÷ä
 úåáø úåðëäá åîöò úà ïéëäì 'íééçä øåà'ä áúë äðëää úáåç ïééðòá íéá÷åð íéøáãכו øåáéã òåîùì äëæéù
ùãå÷ éôøùå íéëàìî úåááø íéôìà äîëù ä"á÷ä (â èé úåîù) áéúëã äøåú ïúî úùøôá '÷ä
'ìëîå ,êøáúé åúîéàî òéæå úúøå äãòøå ìéç íéæçåà øää ïî 'ä åéìà àø÷éå 'åâå íé÷åìàä ìà äìò äùîå
åìéôàå ,ãáì íéîé 'âá éâñ àìå ,íãà éðá åðçðà ïëù àì äùåã÷ä úðéçá éë ,úòãì êì ùéå .ì"æå ,'øîàì
äìòù éøçà ÷ø ïëìå ,ì"ëò ,äúåà ïéîæîì àìà íéã÷ú
 ì"ëò ,'éâñ àì äðùä ìë åîöò úà ïéëé íàכז.

לא כן הוא ,אלא שמע נא לדברי הרה"ק ה'שם משמואל' זי"ע )לר"ח סיון ובש"מ( שכתב שמחשבת פיגול זו אינה
חידוש ...אלא כבר היה כן לעולמים קודם קבלת התורה ,ועל כן הגיע אליהם עמלק ,וכדכתיב )שמות יז ח( 'ויבא
עמלק וילחם עם ישראל ברפידים' ,ודרשו חז"ל )תנחומא בשלח כה( 'שרפו ידיהם מן התורה' ,ומבאר כי בני ישראל
ראו 'שהם קרובים להר סיני ועדיין אינם מרגישים בעצמם שיהיו ראויים לקבל התורה ,ובשביל זה היו בעצמם
כמתיאשים ורפו ידם ,אך זה חטא' כי צריך להאמין שהקב"ה ישפיע עליו את קבלת התורה ,ועל כך נאמר 'אשר
קרך בדרך ,שמחמת הקרירות ורפיון ידים כנ"ל בא עליהם עמלק לקררם עוד יותר'.
עוד יש להביא מה שכתב הרה"ק ה'בית אברהם' )במדבר ד"ה אתם( בזה"ל ,והנה העבודה של מ"ט ימי הספירה
האלו הוא לעלות בכל יום עוד שער משער הקדושה ,ומה יעשה זה שכבר עבר כל הזמן ועדיין לא התחיל ולא
זז ממקומו ,אמרו ע"ז רבוה"ק זי"ע 'עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום' ,היינו שכבר עבר כל הזמן
עד ממחרת השבת השביעית ,בכל זאת בידו לתקן ולספור כל החמישים יום ולהיכנס בכל שערי קדושה .עכ"ל.
ור"ל שעד היום האחרון יכול לתקן הכל ,ובבת אחת 'לספור' את כל ה'חמישים יום'.
כד .וכך רמזו צדיקים במה שכתב רש"י בתחילת פר' במדבר 'מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה' ,כי הנה
בספירת העומר 'מצוה לממני יומי ומצוה לממני שבועי' )למנות 'ימים' ו'שבועות' ,ר"ה ה ,(.אמנם כל זה הוא עד ר"ח
סיון ,כי מאז ואילך הזמן יקר ובוער ,ולגודל התשוקה לקבלת התורה הקריבה ובאה מונים כל שעה בפני עצמה ,כי
כל שעה עתה כימים רבים תחשב...
כה .ואכן ,מלפנים כזאת בישראל היה פשוט בעיני המון העם להניח כל העסקים ולישב על התורה ועל העבודה .וכפי
שמעידים זקני ירושלים ,שלפני כשבעים שנה היו בעלי החנויות סוגרים חנותם בשלושת ימי ההגבלה ,ויושבים
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בהתמדה גדולה .וכן העידו גם על קהילות הקודש בפולין קודם המלחמה ,שכבר משני
שבועות שקודם החג לא היה מקום פנוי בבתי המדרש ,וכל הקהל עסקו אך ורק בתורה כהכנה לקראת היום הגדול.
מסופר שהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נכנס פעם בשלושת ימי הגבלה אל היכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים ,ונענה
ואמר 'היכן הם היהודים פון דער היים )מערי פולין( ,שהיו בוערים ככבשן בשלושת ימי הגבלה'...
כו .דורשי רשומות מצאו ,שיש כ"ו פסוקים מן הפסוק 'בחודש השלישי' ועד עשרת הדיברות ]כמנין שם הוי"ה[,
ואילו בעשרת הדיברות עצמן יש רק י"ג פסוקים ]כמנין 'אחד'  -שה' הוא יחיד ומיוחד[ ,שזה מחצית מן הסכום
שיש בהכנה לקראת קבלת התורה ,ללמדנו שההכנה גדולה יותר מן המצוה עצמה.
כז .ונאים הדברים למי שאמרם ,כי ידוע שכאשר הוציא הרה"ק מבארדיטשוב את הס"ת מן ארון הקודש בחג
השבועות היה מזיע בכל גופו מרוב פחד ,והיו צריכים לעטוף את הספר תורה בשיראין כדי שלא ירטבו המעיל

ãé
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äìåâñì øáãä åì ãåîòé éë ÷ôñ ïéàå ,íéøùå÷ä ìò áöð éàãåå Y ïëàù ,ò"éæ õéðæà÷î ãéâîä ÷"äøä øîà ïëå
 íéîé øàùî øúåéכט.
ùé ïëì íãå÷ù àìà ,òåîùì íåéäë óà øùôà
,(éðçåøä) óåðéè õîù ìëî íééðæàä úà óåèùìå õåçøì
íéôåö íééúîø 'éò) 'ä ìå÷ úà åéðæàá òåîùì äëæé æà åà
והכן לבבם  -בקולות וברקים ,ובעסק התורה והתפילה
 (á ÷øô àáø à"áãðúá ,ãô úåàכח.
íãàä øéòáéù àåä 'äðëä'ä é÷ñò ìëì ùàøå äìéçú
ù"úé àøåáä úà ãåáòì ,ùãå÷ ùà åáø÷á
ìëì åìà íéîéá íéçúôð àéîùã àúòééñ éøòù éë ,òãå
øîàî åúåàëå .äìåãâ úåáäìúä êåúî íìù ááìá à"ãéçäî àúéà êë ,ùãå÷ä ìà áø÷úäì äöåøä
)(éðôî ä"ã :àé÷) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîàù àøåð äøéôñä éîéáù 'íúëîä ìòá' íùá (à"ì ÷øô ãåã áì
åéìò ãøé øùà éðôî' (çé èé úåîù) øîàðù äîá ùøôì äøåú ïúî úàø÷ì øáãîá åððåëúä ìàøùé éðáùë
éáø ÷"äøä åéáà ùøéôù äî êøã ìò àåäù ,'ùàá 'ä ÷ø íéòåãéä íéàìôð íéðééðòå äøåúä úåãåñ íäì åøñîð
'ä éë' (ãë ã íéøáã) áéúëã àäá ò"éæ ïéìàèñî øùà ô"ùâäá íéøîåàù äî à"ãéçä ùøéô äæáå ,äìåâñ éãéçéì
'úåáäìúää ùàì äðååëäù 'àåä äìëåà ùà êé÷åìà äøåúä úà åðì ïúð àìå éðéñ øä éðôì åðáø÷ åìéà
 àøåáä úãåáòá ïîöò ïéçéúøî ìàøùé éðáù éìáî éðéñ øäá åðì äúéä úìòåú åæéà äøåàëìå ,'åðééãלêøã ìòå ,
úåìâúäå úãéøé äéä éë' ,ïàë áåúëä úà ùøéô äæ åâéùä äðëää úòáù àìà äæ ïéà ,÷"äåúä úà ìá÷ì
íãàä úåîéìù ìë éë ,'åëå äèîìù ùà éãé ìò ú"éùä äáø äåöî øáãì äðëää úìòî éë ,íéáâùð íéøáã
úåéäì úåòåáù éðôì íãà ìë øøåòúé ïë ìò ,ãàî àéä
.'äìéôúì åà äøåúì åì ùéù íåîéçäå ùàä àåä
והקלף מהזיעה דקדושה שבאצבעות ידיו .כיוצא בזה מקובל ,שבטרם נכנס לבית המדרש בחג השבועות התבטא
פעם בלשונו 'איך גיי זעך זעהן מיט די לעבעדיג'ן' ) -אני הולך להתראות עם חי העולמים( ,ובנוסח אחר מקובל שאמר לאחר
התפילה 'איך האב גיזעהן די לעבעדיג'ן' ) -ראיתי את חי העולמים( ,בין כך ובין כך היתה כוונת קדשו ,שזכה להתגלות
השכינה שזכו ישראל במעמד הר סיני ,ולשמוע עשרת הדברות מפי הגבורה ככתוב )דברים ה כא( 'היום הזה ראינו
כי ידבר אלוקים את האדם וחי'.
כח .בלשון חכמים אמר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ,שבני ישראל ענו ואמרו 'נעשה ונשמע' לקבל התורה,
והכוונה שאם האדם משקיע חלקו בנעשה בעמל וביגיעה להכין את עצמו כראוי  -יזכה לנשמע ,לשמוע את
קול ה' המכריז ואומר 'אנכי ה' אלוקיך'.
כט .סיפר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,מעשה ביהודי שלא קרא ולא שנה  -שנקלע לבית המדרש בשלושת ימי
הגבלה ,בראותו את כל עם הקודש עוסקים בתורה בריתחא דאורייתא ,חלש לבו והחל מבכה את מצבו ,על
שלא זכה לישב בבי מדרשא ולעסוק בתורה עם יתר אחיו' .אבער ער איז נישט געבליבן מיטן וויינען' )הוא לא נשאר
בבכיו( ,אלא מיהר לגשת אל ארון ספרי הקודש ,נטל גמרא לידיו והחל עוסק בה בהתמדה מופלאה ,ומני אז למד
ולמד ...ולא עזב את לימודו עד שנעשה אחד מגדולי וגאוני אותו הדור ,וכיום ספרו מונח באוצר הספרים בביתי.
אמרו חסידים שלאביו מהר"י זי"ע מבעלזא היה מקום מיוחד בארון הספרים ,ששם היה מניח את ספריהם של
'בעלי רוח הקודש' .וגם ספרו של אותו גאון היה מונח בין אלו הספרים .ללמדך שלכל איש יש עדיין פתח תקווה
לשוב ולהתקרב אל התורה ונותן התורה ,וללמדך על סגולת הימים הללו אשר נפתחים בהם שערי סייעתא דשמיא
למשתוקק לזכות לכתר תורה ,וכל הרוצה יבוא ויטול.
הרה"ק ה'מלאך' זי"ע )שהנהיג קבוצת עובדי ה' בארה"ב( ,היה יושב בכל שבוע עם חבורת אברכים עובדי ה' ,והיה
מדריכם ומחזקם בכל עניני תורה ועבודה ,והנה אף שלא החשיב אסיפה זו לביטול תורה – והרי היה יושב עמהם
מדי שבוע בשבוע ,מכל מקום בהגיע לשלושת ימי הגבלה וחג השבועות ,הודיע לאברכים שבשבוע זה לא תתקיים
חבורה ,כי עבודת ימים אלו להרבות בעסק התורה ,וכל הלומד תורה בהתמדה בימים אלו מובטח לו שיצליח
בלימודו בכל השנה.
ל .כיוצא בדבר אומרים בשם הרה"ק המגיד מזלאטשוב זי"ע לבאר במה שאמור ב'מעשה מרכבה' בנבואתו של
יחזקאל )א כו( 'ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה' ,שכביכול למעלה על דמות הכסא נראה כפי
'מראה האדם' – כהנהגת האדם...
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 ì"ëò ,ùàä êåúî íù úòîù øùà åéøáãå àø÷îä úåðåùìá 'ùà'ä ïéðò úà åðéöî úåáø ïëàåלאòîùî .
úà ä"á÷ä ïúðù øáãä íöò úà øåëæì ùéù ,åéøáãî ïùò éðéñ øäå' (çé èé úåîù) áéúë ,äøåú ïúîá
 úåìå÷á äøåúäלב .ùà éãéôìáå íé÷øáå
íéøáã) øîàð ãåò ,'ùàá 'ä åéìò ãøé øùà éðôî åìåë
ìù 'óñåî'áå ,'íéîùä áì ãò ùàá øòåá øääå' (àé ã
ùé ãåòå' .ì"æå (å æî ç"åà) øåèá ïë å÷ñô äëìäì íâ
úåáäìî êéùã÷ úåøáã' (úåøôåù úëøáá) äðùä ùàø
øùà ...'ä äúà êåøá ¯ äøåúä ìò úøçà äëøá
éäåæ éë åðãîììå .'úéìâð íäéìò íé÷øáå úåìå÷á ,ùà
äúà êåøá ,åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá
,äøåúä úìá÷ì äðëää ïéðò ìë ìà úùâì äøùéä êøãä
,éðéñ øä ãîòî ìò åúëøáá ïéåëéå .äøåúä ïúåð 'ä
úåéçáå úåáäìúäá ,ùàá Y äôåâ äøåúä úìá÷ì ù"ëå
øä éðôì åðáø÷å íìåòä úåîåàä ìëî åðá øçá êéà
.íé÷øáå úåìå÷ êåúî
åúøåú úà åðì ïúðå ,ùàä êåúî åéøáã åðòéîùäå ,éðéñ
òùòúùî äéäù ,åúãîç éìë åðééç úéá àéäù äùåã÷ä íåé ìëá øåëæì Y äùòú àìå äùò úååöîá åðéåèöð êëå
ãîòî úøéëæ éø÷éòîù òîùîå .ì"ëò ,'íåé ìëá äá äøîàù åîë ,ùàä êåúî 'éðéñ øä ãîòî' úò ìëáå
,íù äúééäù äìåãâä ùàä úà øåëæì àåä éðéñ øä ïô ,ãàî êùôð øåîùå êì øîùä ÷ø' (è ã íéøáã) äøåú
.øáãá øäøäìå ïååëì àåä êéøö íåéå íåé ìëáù ãò êéðáì íúòãåäå ...êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú
úà øå÷òì íãàä ìò ìëì äðåùàø éë ,íéøáãä øåàéáå ...áøåçá êé÷åìà 'ä éðôì úãîò øùà íåé ,êéðá éðáìå
äøåúä ÷ñòì åúùâá åîöò áéäìäìå ,åáìáù úåðùééúää ,(íù) ï"áîøä áúëå .'íéîùä áì ãò ùàá øòåá øääå
,äçîùáå äáäàá äøåúä éøáã ìë íéé÷ì .úååöîäå øùà íéøáãä ìëî éðéñ øä ãîòî çëùú àìù' .ì"æå
 àøåáä úãåáòì ùâé íéãéôìë øòåá åìåëùëåלג.
,åìãâ úàå åãåáë úà íéãéôìäå úåìå÷ä ¯ êéðéò íù åàø
לא .וכן כתב הרמב"ם באגרת תימן וז"ל' .וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקב"ה לזכרו תמיד ,וגם הזהירנו
מלשכחו .וציוונו ללמדו לבנינו וכו' ,וראוי לכם ,אחינו ,שתגדלו ]את[ בניכם על המעמד ההוא הגדול ,ותספרו
בתוך קהל ועדה גדולתו והדרו ,שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו.
לב .וכך איתא בחז"ל )שמות רבה כט ט( 'אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן ,כשנתן הקב"ה את התורה ,ציפור לא צייץ
עוף לא פרח שור לא געה ,הים לא הזדעזע ,הבריות לא דיברו ,אלא העולם שותק ומחריש ,ויצא הקול  -אנכי
ה' אלוקיך'.
עוד אמרו )זבחים קטז (.כשנתן הקב"ה תורה לישראל ,היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ,וכל מלכי הגויים
אחזתן רעדה בהיכליהן .נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו ,מה קול ההמון אשר שמענו ,מבול בא לעולם,
אמר להם  -חמדה טובה יש לו להקב"ה בבית גנזיו ,שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם ,והוא
מבקש ליתנה לבניו ,שנאמר )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו יתן .מיד פתחו ואמרו  -ה' יברך את עמו בשלום'.
לג .והנה אמרו חז"ל )תנחומא תשא לא( 'הלוחות הראשונות על שנתנו בפומבי ,לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו',
וכאן )בלוחות שניות( אמר הקב"ה אין לך יפה מן הצניעות שנאמר )מיכה ו ח( 'ומה ה' דורש ממך ,כי אם עשות
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך' .ומקשה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תשא תרל"ט( ,אם כן ש'אין לך יפה
מן הצניעות' ,מדוע לא נתן הבורא מיד את הלוחות הראשונות בצנעה .וביותר קשה ,הרי הקב"ה שהוא צופה ומביט
עד סוף כל הדורות בוודאי ידע אל נכון שלוחות אלו ישתברו ,מדוע לא הקדים מעיקרא לתת אותם בהיחבא .אלא
מתרץ השפ"א ,וז"ל .כי לולי ההתלהבות הקודם בפרסום לא היה אחר כך יכולת לילך בדרך צניעות .רק על ידי
שכבר הקדימו בקולי קולות נתקיים אח"כ הצניעות .וזה לימוד לדורות  -כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום.
ואם כי לא יהי' נשאר זאת ההתלהבות כדבר של קיימא .עכ"ז הוא העצה גם לימי הירידה אח"כ.
וכבר המשילו את הדבר למשקה הקאווע ,שמתחילה מרתיחין את המים עד כדי רתיחה גמורה ,ולאחר מכן
מכינים המשקה ,וממתינים קמעא עד שיפוג חומו במקצת ויהא ראוי לשתיית אדם ,ולכאורה ייפלא ,מדוע אינו
מרתיחן מעיקרא רק עד כדי שיהא ראוי לשתותן ,אלא ,שבאם יעשו כן לא יהא טעם ה'קאווע' ערב לחיך כלל ,כי
האף אמנם שאין ביד אדם לשתות מים רותחים ,מכל מקום צריכים המים מעיקרא לרתוח עד תום לבשל היטב
את ה'קאווע' והסוכר ,ואז כשתפוג חומם מעט יהא המשקה ערב לחיכו של אדם ,והיינו שרק מים פושרים הבאים
'מכח' הרתיחה הם ערבים  -ולא מים שמתחילה היו פושרים .כמו כן מוטל עלינו בקבלת התורה להתחיל עם 'ברען'

æè
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åìà íéîéá øøåòúäì êéøö äîë ãò ãîìð ïàëîå
ìà úøòåá ùàá áø÷úäì ,äáåøî úåáäìúäá
øáéã øùà ìë' å÷òæù åðéúåáàë úåéäì ,åúøåúå àøåáä
 òîùðå äùòð 'äלדåøúé ù"å÷ìé) 'åðëìî úåàøì åððåöø ,
äùåã÷ã úåáäìúäå ùàä áåøîù ,(éì åéäú íúàå ä"ã ,åòø
...èéìçð ïëî øçàì ÷øå ,'òîùð' ¯ æéøëäìî åùùç àì
 'òîùð' íãå÷ 'äùòð' íîöò ìò åìá÷å 'åöô÷' àìàלה.
øîåì åîéã÷äù ìò ìàøùé éðá åçáúùðù åðéöî øáëå
',øæòìà éáø øîà' (.çô úáù) 'îâá àúéàãëå ,'äùòð
ìå÷ úá äúöé òîùðì äùòð ìàøùé åîéã÷äù äòùá
úøùä éëàìîù äæ æø éðáì äìéâ éî ,ïäì äøîàå
åéëàìî 'ä åëøá (ë â÷ íéìéäú) áéúëã ,åá ïéùîúùî
Y àùéøá ,åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáéâ
 äøåúä ãåîéìá äáøé íâלז  äãîúäá äùåã÷äלחåîëå ,
 'òåîùì ¯ øãäå ,éùåòלו.
íúåéäá ÷øù (ä äìáâä éîé) 'ìàøùé çîùé'ä áúëù
,äùéøôå äðëä äúåà ìëì ìàøùé éðá åëøöåä éðéñ øäá éøáã ìò 'ñåúä úééùå÷ úà íâ íéöøúî äæ ãåñéá
 äøåúä úà åìá÷ àì ïééãòù éðôî øîà ¯ øää úéúçúá åáöéúéå' (.çô úáù) ì"æçלט,äæä íåéäë ,ìáà ,

ä"á÷ä äôëù ãîìî ,àñç øá àîç øá éîéãáà áø
íéìá÷î íúà íà ,íäì øîàå ,úéâéâë øää úà íäéìò
åù÷äå .'íëúøåá÷ àäú íù åàì íàå ,áèåî äøåúä
úà ìá÷ì íäéìò óåëì åëøöåä òåãî (äôë ä"ã) 'ñåúá
'òîùðå äùòð' ãçàë åøîàå åîéã÷ä øáë éøäå ,äøåúä
ùàä åàøéùë íéøæåç åéäé àîù 'ñåúá åöøúå .ïåöøî
ë"à ,øåàéá êéøö äøåàëìå .ïúîùð äúàöéù äìåãâä
.øä úééôë éãéì àåáì åëøèöé àìå ùà àì åùòé àì
åøéòáé àì íà ìàøùé äøåú úúì øùôà éà éë ,àìà
÷åçøëåä àìéîîå ,'ïòøá'äå íãä úçéúø úà ïëì íãå
íäéìò åôëé åìäáé íàå) ìàøùé íò éðôá äìåãâ ùà øéòáäì
.(øää úà

ורתיחה בהתחדשות גדולה ,ואז ממילא ימשיך את כל השנה הבעל"ט על מי מנוחות אף כאשר יחלפו ימי ההתחלה
והברען .לעומת זאת אם יהיה עכשיו 'צדיק נסתר' סופו להיות 'שוסטער' )סנדלר( ,...וכלומר ,שאם שלא יתלהב עתה
וירתח באש קודש אלא יהא כצדיק נסתר שאין רואים עליו כלום כלפי חוץ אזי סופו שלא יצא ממנו ולא כלום.
לד .בדרך צחות אומרים שלכן שגור בפי הבריות כשהם פוגשים זה את זה לשאול איש את רעהו 'וואס טוהט'זיך,
וואס הערט'זיך' )מה 'נעשה' ,ומה 'נשמע'( ,להזכיר את בני ישראל את קבלתם את התורה ב'נעשה ונשמע'...
לה .ואכן כל ישראל ענו פה אחד נעשה ונשמע מתוך האש שיקדה בקרבם ,הא למה הדבר דומה ,לשכנים הרוצים
לעשות איזה שינוי בבניית חדר המדרגות ,שיערכו 'אסיפה' בין כל השכנים וידונו במתינות בכל פרטי העניין.
לעומתם ,בעת שלשונות אש שולטות בחדר המדרגות אין הזמן גרמא ל'אסיפות' ,ולא יכנסו בדין ודברים כיצד
פרצה השריפה וכיצד לכבותה ,אלא כל עוד נפשם באפם יחישו להציל מלהבה עד כמה שעדיין אפשר להציל .ועל
דרך זה היו בני ישראל באותו זמן ,שכאשר אמר להם משה דברי הקב"ה תיכף ומיד אמרו נעשה ונשמע ,ולא
שאלו מה כתוב בה ככל גויי הארצות ,כי לגודל התבערה שבערה בקרבם קפצו מיד והשיבו,
וכן ממש יש לנו לנהוג בהגיע הימים הללו ,עלינו לקפוץ אל תוך אש התורה ,ללא כל שהיות ,כי בטרם כל דבר
נזעק 'נעשה' לשמוע ללמוד וללמד.
לו .הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע הקשה על הא דאיתא בגמ' )שבת פט (.בשעה שירד משה מלפני הקב"ה בא
שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא וכו' ,ולכאורה צריך ביאור ,מה הייתה שאלת השטן ,וכי לא ידע
שניתנה התורה לישראל ,הרי הקב"ה הרכין שכינתו על ההר ובקע כל ז' הרקיעים ,וכל העולם ידעו מכך ,ואף המלאכים
עצמם )וגם השטן בכללם( נתנו מתנות למשה ,ומהי השאלה תורה היכן היא) ,וכן הקשו התוס' )ד"ה תורה( ותירצו 'שטרדו הקב"ה
למלאך המות בשעת מתן תורה'( אלא ,כך דרכו של השטן הוא היצר  -לקרר את האדם ,לשאלו 'תורה היכן היא' ,איה התורה
שקבלת בשנה שעברה ,ולאידך ,יאמר לו אינך צריך להתעורר כל כך ,שהרי בשנה הבאה יבוא עליך עוד שבועות ,כי
בכל שנה ושנה מתחדש חג השבועות ,וממנו ניקח לעבוד את ה' מתוך חמימות יתירה בשלהבת אש קודש.
והיינו דאמרו חז"ל )בר"ר יז ה( על הפסוק )בראשית ב כא( 'ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם  -תחילת מפלה שינה',
והיינו שהקרירות )המרומז בשינה( היא תחילת מפלתו של אדם ברוחניות.
לז .וכבר אמרו )אבות א יז( 'לא המדרש עיקר אלא המעשה' ,כן נמי – לא די לנו בידיעת גדולת וקדושת אלו הימים,
ואף גם זאת לא די לנו בידיעה שקבלת התורה היא לכל חד וחד ,אלא עלינו לקיים למעשה ,לפתוח בפועל
גמרא או שולחן ערוך ולעסוק בדברי תורה.
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,'æåðâä øåà'ä úà ìá÷ì äëæé äøåúá ÷åñòéù éãé ìòå àéä øúåéá úøçáåîä äðëää éæà ,äøåú ïúî øçàì
 äøåúä úùåã÷á åîöò øäèìåמא.
 äøåúä ÷ñò éãé ìòמ.
ïåîè è"åé ìë ìù øåàäù íé÷éãö åãéâä øùà òãåðå
íùá 'òå] âçä éðééðòá ú÷ñåòä àúëñîá
àúëñî ì"æç åð÷éú àì òåãî øàáîä (úåòåáù) ìàåîùî
ïúî' âç ìù øåàä àìéîîå ,[úåòåáùä âçì úãçåéî
,äøåúä úåòåö÷î ìëáå ñ"ùä úåúëñî ìëá àöîð 'äøåú

úìá÷ì úåëæì íéðåðçúáå äìéôúá íéîë áì êåôùé íâ
 äàøéå äøåúá åúçìöäìå äøåúäמבäî òãåð øáëå ,
úåøàá) ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîàù
øáãîì åàáùë ïåéñ ùãåç ùàøîù ,(úåòåáùì ú"åãäî íéîä
íéëéøàî ìàøùé éðá åéä äøåúä úìá÷ íåé ãòå éðéñ

לח .היה אומר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע לפרש בדרך מליצה את המשנה
שהוי ממעט לעסוק סביב התורה ,ועסוק כבר בתורה כפשוטו...
וכאותה שאמרו ,על מאמרו של רבי פנחס בן יאיר )ע"ז כ' (:תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות,'...
ולא אמר מה מביא לידי תורה ,כי אין דבר שמביא לידי תורה אלא לימוד התורה בעצמה – יחטוף גמרא ויישב
עצמו ללמוד ,כי אם ימתין על הדבר ש'מביא' לידי תורה יישאר בהמתנתו.
וכבר אמרו ,הנכנס לבית המדרש 'בניחותא' ,מכין לעצמו קאווע )קפה( ,מתבונן מי ומי מיושבי בית המדרש היום...
וכו' וכו' משאר 'הכנות' ברפיון ידיים ובעצלות ,זה האיש מובטח לו שמעתה ועד סוף ה'סדר' לא ילמד יותר משני
שורות גמרא ...מה יעשה יקפוץ בסערה )מבלי לעורר רעש גדול (...יפתח גמרא או שו"ע וישקיע בה ראשו ורובו ואז יצליח.
לט .ידוע מה שאמרו חז"ל שהיו ישראל משוקעים במצרים במ"ט שערי טומאה ,ולכאורה יש לתמוה שהלא מצינו
שלא שינו שמם לשונם ולבושם ,ואם כן איזו טומאה היה להם ,ומדוע לא שמרו עליהם כל אותם גדרים לבל
ישקעו בטומאה ,אלא שבעודם במצרים לא למדו תורה שעדיין לא ניתנה לישראל ,ובלא תורה לא יועילו כל הגדרות
וההרחקות שבעולם ,ומאחר שלא למדו תורה ממילא שקעו במ"ט על אף שלא שינו את שמם ולשונם.
מ .ועל ידי זה תגדל ותתרבה אצלו החשק ואהבת התורה להוסיף בלימודו כהנה וכהנה ,ולאפוקי מאותם ה'באים
בטענה' ואומרים כי כמו שמצינו בערבי פסחים ,שיש למנוע מלאכול בעיו"ט מצה כדי שיאכלם בלילה לתיאבון
כך נמי יש להמנע מתלמוד תורה בערב שבועות כדי שיקבל התורה לתיאבון ,צא תאמר להם ,טענה נפסדת היא
טענתכם ,כי בעסק התורה פני הדברים להיפך הם ,דהלימוד גופא מבעיר באדם תיאבון והשתוקקות ללמוד עוד
ועוד .וכמו שכתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )שבועות תר"ס ,ד"ה הלימוד( וז"ל ,הלימוד בליל שבועות להראות חביבות
התורה ,כי כל חמדת עוה"ז בא מתוך הרעבון .ולפי רוב הרגילות מתמעט האהבה והמרעיב עצמו אוכל לתיאבון.
)אבל( התורה כל מה שעוסקים בה ביותר מתרבה אהבה וחמדת התורה ,וע"י עסק התורה בליל שבועות נתרבה
הצמאון אל התורה .עכ"ל.
מספרים על הגאון הגדול רבי חיים קרייזווירט זי"ע רבה של אנטווערפן שבבלגי' ,ששבת פעם את שבתו בניו
יארק שבארה"ב ,ובצהרי יום השבת קודש מסר שיעור בפלפול ו'לומדות' בבית מדרש מקומי ,המון העם המתגוררים
בסביבות בית המדרש הגיעו בהמוניהם לשמוע את דבריו הקדושים והמאלפים ,ואף מרחוק באו מאות יהודים אשר
שירכו רגלם כשעה ושתיים בחום הקיץ ,באמצע הדרשה נענה רבי חיים ואמר' ,הנה הולך אני לומר בפניכם סגולה
בדוקה להתמדה בתורה הקדושה אשר היה שווה בשבילה כל המאמץ של שעות ההליכה עד הגיעכם הנה' ,וכך
חזר שוב ושוב על גודל הסגולה אותה עומד הוא לומר כעת ותועלתה הרב ,ולאחר כל הקדמות אלו נענה ואמר,
'הסגולה הגדולה ביותר לזכות על ידה להתמדת התורה היא להתיישב ללמוד' ...ואידך פירושא זיל גמור.
מא .עוד טעם לשבח נתנו בחיוב ריבוי תלמוד תורה ,שהלא כבר אמרו חז"ל )סוף מס' תענית( 'יום חתונתו זה מתן
תורה' ,וידוע שאסור לקדש עד שיראנה...
מב .הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל אמר ,שאף שאמרו חז"ל )ב"מ נט (.כי אחר החורבן ננעלו שערי תפילה ,אך ישנה
תפילה אחת שנענית בכל עת ובכל מצב ,והוא 'בדוק ומנוסה' ,והיא התפילה לסייעתא דשמיא ברוחניות )מכתב
מאליהו ח"ד עמו .(77
ומפורשים הדברים בספר חסידים )קלא( ,אם שואל אדם דבר שהיא שבח לבוראו כגון על למוד תורה או דבר
אחר מחפצי שמים ושופך את נפשו עליו הקב"ה שומע תפלתו אף על פי שאין בידו מעשים טובים.
)אבות ד י(

'הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה',

çé
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úà íãîìú ,ùåøéô ,'ïåäúùðë úéáá ïåìöééã àúåìö úé íáì ÷îåòîå ,ùôðä úåëôúùäá 'äáø äáäà' úìéôúá
àìù ô"òàå .ùøãîä úéáá ììôúäì íäì ùéù úåìéôúä 'êéúååöîá åðáéì ÷áãå êúøåúá åðéðéò øàäå' íé÷òåæ åéä
úàå íé÷åçä úà' Y úåëìää ãåîéìî íà éë ÷åñôá øëæð
 äøåú ïúî úàø÷ì äðëäëמג.
äìéôúä úëøöð äøåúá çéìöäì éãë íå÷î ìëî ,'úåøåúä
 úååöîå äøåúá äçìöää ìò 'ä éðôì åáì êåôùì (à"ôùá úåáø àáåä) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äëמה.
,úåòåáùä âçá úåø úìéâî úàéø÷ ìù äîòè øàáì
ìàøùé úåøéîæ íéòð êìîä ãåã úãéìî øáåãî äôåñá éë
כל אשר תמצא ידך לעשות עשה – וה' יגמור בעדו
åéìòå ,(:æ úåëøá) úåçáùúå úåøéùá ä"á÷äì åäååéøù
ïéà éøä ,ìçééà éë éçåë äî ,íãàä øîàé øåîà íàå øùôà éàù ,úåøåäì ,'äìéôú éðàå' (ã è÷ íéìäú) øîàð
íåéä úàø÷ì äáøã äðëäá éîöò ïéëäì éúìåëéá
 äøåú àìá äìéôúì øùôà éàå äìéôú àìá äøåúìמד.
ïôåà ìëá íà òâééúàù òöá äî ,äæä áâùðäå ìåãâä
,äøåúä úà ìá÷à àìå éåàøë äðëä êåøòì çéìöà àì äùîì øîàù åøúé éøáã ìò 'ïúðåé íåâøú'á íâøú êëå
ïéàù åì øåîà äúà óà ,óéãò äùòú ìàå áù éìåàå úàå íé÷çä úà íäúà äúøäæäå' (ë ,çé úåîù) åðéáø
æàå åìù úà úåùòì ìèåî íãàä ìò àìà ,ïë øáãä ïåäì òãåäúå ¯ äá åëìé êøãä úà íäì úòãåäå úåøåúä
וכבר פירש רש"י )תהילים פא יא( מה שנאמר 'הרחב פיך ואמלאהו' – ובפירוש אמרו בגמרא )ברכות נ (.שפסוק זה
אמור לגבי דברי תורה .וז"ל רש"י ,הרחב פיך  -לשאול ממני כל תאות לבך ,ואמלאהו  -ככל אשר תשאל אמלא.
מג .וכך שגור בפי העולם ,בבואנו לשמחת נישואין כיצד נדע מי הוא 'המחותן' ,הרי כל העם המשתתפים לבושים
במלבושי כבוד זבח משפחה  -בבגדי שבת ויו"ט ,אמנם כשנראה אחד מהמשתתפים הפורש לצד ומפיל תחינה
בדמע שיעלה הזיווג יפה ידוע נדע כי האי גברא הוא המחותן ,כמו כן ,מיהו 'מחותן' בנישואין הללו שבין בני
ישראל עם התורה ונותן התורה – מי שעומד ומעתיר תחינה ,ומפיל דמעה 'והערב נא'' ,אהבה רבה ...והאר עינינו
בתורתך ,ודבק '...ועי"ז ניהפך ל'מחותנים' עם הבורא והתורה.
מד .כשנפטרו מלפני הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע ה'חסידים הלומדים שבאו אליו מפולין' נענה ואמר :בפולין אוהבים
ללמוד גם אנו אוהבים ללמוד ,אבל אנו מפרשים 'שמעתתא בעא צילותא' )לשון הש"ס במגילה כח ,(:פירוש שכדי
לזכות לכתרה של תורה צריך להרבות בתפילה ...והתפילה צריכה לתורה )ברכת אהרן עמוד קח(.
פעם אמר הרה"ק הרבי רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע לפני תלמידיו ,כי מי שלא אמר 'אהבה רבה' וברכת
'אתה חונן' בכוונה ,בלתי אפשר שיחדש באותו היום חידוש אמיתי ,ונענה אחד מהתלמידים  -לא כיוונתי היום
והעליתי חידוש בידי ,ביקשו הרה"ק שיציע את החידוש והראהו איך שיש לסתרו ואינו על פי דרך האמת )הובא
בשו"ת מהרש"ם סוף ח"ב(.
הבט וראה עד כמה צריך להפציר ולהתפלל על פתיחת מעייני האדם בתורה ,מנוסח התפילה שקבעו אנשי כנסת
הגדולה ,שהרי לא מצינו בשום תפילה שיקבעו לשונות של בקשה ותחנונים כמו ברכת 'אהבה רבה' )אהבת עולם(,
שפותחים ומבקשים שישמע ה' בקול תפילותינו 'בעבור שמך הגדול' ,וכן מזכירים זכות אבות 'בעבור אבותינו שבטחו
בך' ,וכל זאת כדי שנזכה לברכת 'כן תחננו ותלמדנו' ,ואז ממשיכים לעורר מדת הרחמים וכופלים להזכיר את היותו
אב ואומרים 'אבינו אב הרחמן' ,ובאים בזה לעורר 'רחמי האב על בניו' ,ולא עוד אלא שהבורא יתב"ש 'מרחם'
עלינו תמיד ,לכן גם עתה אנו מתחננים 'רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד ,לשמור
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה' ,וכיוצא בלשונות אלו לא מצינו בשום מקום ובשום תפילה,
אין זה אלא שעיקר העיקרים הוא הבנת התורה ,ובלעדיה אין לנו חיים וקיום ,ולכן ,בוכים ומתחננים כ"כ על כך.
מה .אמנם ,מיד אחר תפילתו ,יפנה לעסוק בתורה ,כי א"א לבכות ולשפוך שיח ב'אהבה רבה' שיפתח ה' עיניו
בתורה וכשבא 'למעשה' הילד איננו ...וכבר המשיל זאת הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,לעני שביקש והתחנן בדמעות
שליש לפני עשיר מופלג שיפרנסו ,אמר לו העשיר אינני מחזיק תחת ידי מעות ,גש אלי בשעה פלונית בבית העסק
שלי ואמלא ידך במטבעות ,הלה לא הופיע באותה שעה ,למחרת שב לבקשו בדמעות שליש ,אמר לו העשיר כבר
הוריתיך אתמול לבוא לבית עסקי ,מדוע לא באת ,נו ,בוא היום ....וכך הווה כמה ימים ,וכי יוסיף עוד העשיר לשים
לבו לבקשותיו) ...הובא בפנינים יקרים(.
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,äøåúä ìá÷ì ïîåæîå ïëåî äéäéå åãòá øåîâé 'äù äëæé
¨ § (àé èé úåîù) àø÷ã àðùéìî ïë çëåîå
','íéðåëð eéäå
¨ § áéúë äîìå
'ïåùì ÷åã÷ã éôì àìäå ,øáò ïåùì 'eéäå
¤ § éôè øîéîì äéì äåä ùãå÷ä
',ãéúò ïåùìá 'íéðåëð eéäå
íéîé äùìù êùîá åððåëúéå äùéøô éðéã åùòéù ,øîåìëå

èé

÷"äåúä úà ìá÷ì íééåàø åéäé æàå äøåú ïúî úàø÷ì
ïàëîã ,éàî÷ é÷éãö åçéëåä ïàëî ,äøäèáå äùåã÷á
äîë ãò åìù úà úåùòìå õîàúäì íãàä ìòù äéàø
 úòâî åãéùמוäðëää úà åì íéìùî ä"á÷äù äëæé æàå ,
 úåùòì åãéá ÷éôñä àìùמז'íéðåëð åéäå' øîàð ïëìå ,

ידוע דבר המעשה שהרה"ק מראפשיץ ראה אברך שעמד בתפילתו ביום חג השבועות ושפך לבו כמים בתפילת
'והאר עינינו בתורתך' משך זמן ארוך מאד ,ושב להתחנן כבן המתחטא אצל אביו שוב ושוב ,בגמר התפילה ניגש
אליו הרה"ק מראפשיץ ו'גמרא' גדולה בידו ,וכה אמר לו ,הייתי בשמים וראיתי שתפילתך נשאה פירות ונתקבלה
באהבה לרצון ,הא לך גמרא ותתחיל בלימודך...
מו .איתא בחז"ל )תנחומא אמור יא( אמר רבי לוי כל פעולות טובות ונעימות ונחמות שעתיד הקב"ה לעשות עם ישראל,
אינן אלא בשכר פעיה אחת שפעו ישראל בעיני ואמרו ,כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע )שמות כד ז( .והדבר
אומר 'דרשני' וכי 'פעיה' – הגה בעלמא ללא תוכן )כדוגמת בעלי חיים ש'פועים' ומשמיעים קול באין אומר ואין דברים( ,הייתה
כאן ,והרי 'הכרזת' דברים הייתה כאן עד שאמרו חז"ל ,אמר הקב"ה 'מי גילה לבני רז זה' )שבת פח ,(.ומדוע אמרו
בשכר פעיה אחת.
ומבארים חכמי המוסר לדורותיהם ,עפ"י דברי ה'תוספתא' )ב"ק פ"ז ה"ג( וכן מצינו כשהיו ישראל עומדין לפני הר
סיני ביקשו לגנוב דעת העליונה ,שנאמר 'כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע' ,כביכול נגנב הוא להם ,תלמוד לומר
)דברים ה כו( 'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי' וגו' ,אם תאמר שאין הכל גלוי לפניו ,והלא כבר נאמר )תהילים
עח לו-לז( 'ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ,ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו' ,אעפ"י כן 'והוא רחום יכפר עון'
)פסוק לח( .כלומר ,דבהאי קרא כתיב ,שכל אמירתם והכרזתם 'נעשה ונשמע לא היה אלא באופן של 'ויפתוהו בפיהם
ובלשונם יכזבו לו' ,שמא תתמה במה כיזבו ,פירשה הכתוב מיד – 'ולבם לא נכון עמו' ,היינו שקבלתם הייתה 'אחד
בפה ואחד בלב' ,ומבזה יבואר הטעם שנזכר לשון 'פעיה' ,כי היה זה כפעיה בעלמא ,קול בלי תוכן פנימי.
אך ,עם כל זאת קיבל הקב"ה את קריאתם 'נעשה ונשמע' כקריאת אמת נאמנה ,וכדברי המדרש 'כביכול נגנב
להם' ,הקב"ה הסתפק כביכול באמירה בפה ,אף על פי שלבם לא היה נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ,שהרי מכל
מקום הסכים ליבם לומר בפיהם נעשה ונשמע כזה ,ודי לו כביכול גם ב'לב נכון' כזה ,ולא עוד אלא שאמר הקב"ה
'מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים' ,ואיזה לבבם  -זה אותו שהכתוב מעיד עליו 'ולבם לא נכון עמו'.
ואכן ,אותה פעיה אחת ,הלשון )מבלי הלב( אשר השמיעה את הקריאה 'נעשה ונשמע' ,היא שקבעה את ייחודו
ואחדותו של ישראל בעולם ,והיא שהביאה עליהם ועל בניהם את כל הטובות והנחמות שעתידין לבוא עלינו ועל
כל ישראל בב"א.
מעתה תבין חיזוק ותעצומות לכל איש ישראל ,החפץ לעמוד בכל שנה ושנה ביום מתן תורתנו הק' למרגלות
ההר הבוער באש ,ומחפש למצוא בקרבו פנימה תבערה אמיתית ותשוקת לב טהור לקרוא גם הוא ככל אחיו
מישראל את הקריאה הגדולה לאלוקים 'נעשה ונשמע' .אבל במסתרים יודע מרת נפשו שעדיין לא זכה לדרגה
נשגבה של טהרה והתבטלות מוחלטת לרצון השי"ת כדבעי ,כי גם באלה חפץ השי"ת ,ופעיה זו של קריאת 'נעשה
ונשמע' גם כש'לבו בל עמו' חביבה היא עד מאד לפניו ית' ,וזוכה על ידה בכל הפעולות הטובות ונעימות ונחמות.
מז .וכבר מרומז כן בדברי רש"י על האמור בפרשתן )ג טו-טז( 'פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר
מבן חדש ומעלה תפקדם ,ויפקד אותם משה על פי ה' כאשר צוה' .וברש"י ,על פי ה' .אמר משה לפני הקב"ה,
היאך אני נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם ,אמר לו הקב"ה עשה אתה שלך ואני אעשה שלי ,הלך משה
ועמד על פתח האהל ,והשכינה מקדמת לפניו ,ובת קול יוצאה מן האוהל ואומרת ,כך וכך תינוקות יש באוהל זה,
לכך נאמר על פי ה'.
הקשה הרה"ק רבי שמעון מיערוסלאב זי"ע )תורת שמעון בפרשתן( ,אם ממילא נעשה נס ש'בת קול' הודיעתו מנין
התינוקות של בני לוי ,מדוע הוצרך להלך סביבות המחנה לגשת בסמוך לכל אוהל ואוהל ,ולא סגי היה שמשה
רבינו ישב בביתו והבת קול תגלה לו מנין התינוקות .אלא ביאורו ,כי אין הקב"ה עושה נס להיות 'א-ל גומר עלי'
רק למי שעשה ככל יכולתו ,לא למי שיושב שאנן בביתו ,וכמו שאמרו )קידושין ל' (:אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול
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ואשא אתכם – רוממות בני ישראל ביום הזה גבוהה עד מאד

ïëåî àåäù àöîé åìù úà äùòéù éøçàã ,øáò ïåùìá
ìåëé äôä ïéà ¯ ãàîì ãò ìàøùé åìòúð äæä íåéá úëàìî úà åîöòá íéìùä àì íà óà íéîù éãéá
. מחùãå÷ä
íúåîîåøå íìãåâ úà âéùäì ìåëé áìä ïéàå øáãì
øãñá íéøîåà åðà êëå .àîåé éàäá ìàøùé éðá ìù
åðúåà úáäà ,íéîòä ìëî åðúøçá äúà' äìéôúä (åòñéå ä"ã åøúé) 'ùîùå øåàî'á íéùøåôî íéøáãäå
éë ,øåàéá êéøöå .'úåðåùìä ìëî åðúîîåøå ,åðá úéöøå äìò äùîå' (â èé úåîù) øîàðù äî øàáì
íéøáãîä íìåòä úåîåà ìòî åðîîåøù äðååëä íà äë øîàì øää ïî 'ä åéìà àø÷éå íé÷åìàä ìà
åðøîà øáëù ,íéøáã ìôë äæ éøä ,úåðåùì íéòáùá äøåàëìù ,'ìàøùé éðáì ãéâúå á÷òé úéáì øîàú
á"øøä ÷"äøä øàáîå .'íéîòä ìëî åðúøçá äúà' óëéú éøäù êøåö àììå ïåùì øåúéé àéä 'øîàì' úáéú
ïéàã (æë úåà ,à"áãðú ìò íéôåö íééúîø) ò"éæ àçñéùøôî åîöò ïéëä åðéáø äùîù ,àìà .'øîàú äë' øîàð
íîåø ä"á÷äù àìà ,úåîåàä øàùì ñçéá äðååëä 'àúúìã àúåøòúéà' éãé ìòå ,íé÷åìàä ìà äìòù ãò
çåë ïéàù äî ,êë ìë ääåáâ äâøãîá åðúåà äéáâäå åäæå ,äðäëå äðäë 'àìéòìã àúåøòúéà' äãâðë øøåòúä
ìãåâ íééúôùá àèáì úåðåùìä íéòáùî ãçàá åìéôà ú"éùä åéìà äìâðù ,'øää ïî åéìà 'ä àø÷éå' øîàðù
åðúîîåøå åäæå ,äæ íåéá ìàøùé éðá åìòúðù úåîîåøä àéä) øúåé äáøä äìåãâ äãéîá àìéòìã àúåøòúàá
èøôì íãå øùá ãéá ùéù úåðåùìä ìëî äìòîì Y øîàú äë ,øîàì' 'ä åäååéöå .(ä"éåä íù ãñçä úãéî
. מטíééúôùá äúåà àèáì à"à éë ,åðåùìáå åúôùá åì øîà ä"á÷äù ,'ìàøùé éðáì ãéâúå á÷òé úéáì
úðëäå úéùò äúàù åîë' Y äë ,ìàøùé éðáì øîàì
(ã èé úåîù) ÷åñôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá åðéöî úåàøåð àúåøòúà àá äæ ãâðå äáøã äðëäá êîöò úà
äîî úéìëúå øåòéù ïéà ãò íéìôë éìôë àìéòìã
íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'
,åæî äìòîì åæ úåâéøãî ùìù ïàë øéëæä .ì"æå ,'éìà íâù ìàøùéì øîàú ïë ,àúúìã àúåøòúà äéäù
åäæå ,'íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå' øîà äìéçúî àúúìã àúåøòúéàá íúðëä é"òå ,'ãéîú åùòé äîä
ä"á÷ä æàå ,'÷ðåéä úà ïîåàä àùé øùàë' (áé àé øáãîá) äãéîá ùãå÷ òôù àìéòìî ìá÷ì åëæé íúìåëé éôë
øîà ë"çàå .'ïá'ä úâøãîá ìàøùéå 'áà'ä úâøãîá àåáéå 'ùîùå øåàî'ä ïåùìëå ,øúåé äáøä äùåãâ
éðùë äéäðå ,éì íéåù åéäúù òîùî 'éìà íëúà àéáàå'
.ïîà ,íéìåãâ íéîçøå úåáåè úåòôùä äìòîìî
 ורק כשהילך משה רבינו מאוהל לאוהל זכה,לו' כי רצון הבורא שהאדם יעשה ככל יכולתו ואז יזכה לסיוע ממעל
.שיתגלה לו מן השמים והשלימו לו את המנין
' יתחזק בדברי ה'ערוגת הבושם, אמנם אף אם מוצא עצמו עומד בעצם חג השבועות כשאינו מוכן כלל וכלל.מח
 שאפילו אם יעשה האדם- ')פר' אמור( בפסוק )ויקרא כג כא( 'וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם
 עדיין לא אבדה,חשבון הנפש ויראה שעברו עליו כל ימי העומר מבלי שיכין את עצמו כראוי לקראת מתן תורה
 ויזכה, אלא וקראתם בעצם היום הזה – ביום הזה יקרא על עצמו 'מקרא קודש' – מהיום אתקרב לקדושה,תקוותו
. כלומר שיקבל את השפע והאור היורד מן השמים בעת רצון היום,'לסוף הפסוק 'יהיה לכם
 ובזה יתבאר היטב מה שכתב השל"ה הק' )אות יח( חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר כי הוא יום שזכינו בו.מט
( הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה: וכבר אמרו חז"ל )פסחים סח.לכתר תורה
 והעלה אותם גבוה מעל, והיינו כי ביום הזה בחר ה' בעמו ישראל מכל העמים להיות לו לעם סגולה.הוא עכ"ל
 ואיך לא יגל לב בשר ודם בזה גופא שהקב"ה אדון העולם בחר בבשר ודם כמוהו,גבוה יותר מכל בריה שבעולם
.להיות קרוב אליו כל כך
,נפלאות העידו על הגר"א זיע"א )בתוספות מעשה רב סקנ"ו( 'ומאד שמח רבינו ז"ל ותגדל לו השמחה יותר מכל רגל
.' והאריך בשולחנו במאכל ובמשתה ובשבחים,ועלז לבו בשמחת מתן תורה
ומן העניין להביא מה שביאר ה'לבוש' )סי' תצד ס"א( הטעם שאומרים 'הלל' בשבועות – שאומרים שירה על נתינת
. והיינו שעלינו להודות ולשבח ולהלל את הבורא ית"ש על שנתן לנו אותה חמדה גנוזה,התורה
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øàùî úåòåáù ìù è"åé àðù éàî ,øåàéá êéøö äúòî éì åéäú íúàå' øîà ë"çàå ,íúâøãîá íéåù íéçà
.íåìçä ìò åá úåðòúäì êøåö ïéà òåãî ,è"åéå úåúáù âë 'á ìàåîù) øîàðù åîë ,éìò íéëìî ,ìåëéáë 'úëìîî
.'íé÷åìà úàøé ìùåî ÷éãö' (â
úìåâñîù 'íééç úøåú'ä øàéáù äî é"ôò ñ"úçä øàáîå
éë ,íòèäå ,íéòø úåîåìç ìèáì 'íéðäë úëøá'
úùøô ï"áîøä åàéáä 'úéæç ùøãî' êøã ìò øàåáî äæå
úëøáå ,(:æð úåëøá) àåä äàåáðá íéùéùî ãçà íåìç éàçåé ïá ïåòîù éáø ìàù (à ãð úéùàøá) äøù ééç
úà ä"á÷ä äøùî æà éë) ùîî äàåáðë àéä éøä íéðäë åäî êéáàî úòîùù øùôà ,éñåé øá øæòìà éáø úà
ïåéæçù àöîð ,(íäéôë úà íéàùåðä íéðäëä ìù íãé ìò åúðéëù ìùî ,åì øîà ,'åîà åì äøèòù äøèòá' (àé â ù"äù)
íéùéùá ìèáúî äàåáðá íéùéùî 'à ÷ø àåäù íåìçä äéäå ,äãéçé úá åì äéäù êìîì ,äîåã øáãä äîì
øîåì åòá÷ äæ íòèî ,ïëàå .íéðäë úëøá úàåáðá äááçî ææ àì ,'éúá' äàø÷ äìéçúî ,øúåéá äááçî
ìàøùé úåöåôú áåøù) äìéôúä úà íéðäë úëøá úòùá ,'éîà' äàø÷ù ãò äááçî ææ àì ,'éúåçà' äàø÷ù ãò
êìù éðà íìåò ìù åðåáéø' (íéìâø ùåìùá åøîåàì íéâäåð àì ,'éúá' íúåà àø÷å ìàøùé úà ááçî ä"á÷ä êë
.''åëå êìù éúåîåìçå
ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àì ,'éúåçà' íàø÷ù ãò ïááçî ææ
.'éîà'
àðéáøã äéøá øî äðòúä àì òåãî øéôù éúà æ"éôò
ìèáî úåòåáù ìù íåéä íöò éë ,úåòåáùá
åéäú íúàå øîàðù äî 'ø÷é éìë'ä øàáî äæ éô ìò
.(äàåáðá íéùéùî ãçà àìà äðéàù) íåìçä úàåáð úà íéùéùá íéëìî ìåëéáë åéäéù) ìåëéáë éìò ,íéðäë úëìîî éì
...äàåáðä úìòîî äáøä øúåé àåä úøöò ìù è"åé éë äìòîì åëæå ,äìèáî ÷éãöäå äøéæâ øæåâ éðà ,(ä"á÷ä ìò
íé÷åìàä ùéà äùî äùòð ìàøùé éðáî ãéçéå ãéçé ìëå
.'ìàøùé éðá íúåéä ãöî åæ
úåéäì ìàøùé øá ìë äìòúî äæä íåéáù åðééäå ,ìåëéáë
éðá úà àùðîå íîåøîå øæåç ä"á÷ä äðùå äðù ìëáå
óåñ åéúåùøãá) ï"øä áúë øáëå] íéàéáðä úìòîî øúåé
íúç úåùøã'á àúéà êëå ,ùàø äìòîì ìàøùé
úâøãî ìàøùé éðá ìë åâéùä äøåú ïúî úòáù (à"é ùåøã
íéçñô) àøîâá àúéà äðäã (.èôø óã ,á"ñ÷ú úåòåáù) 'øôåñ
.['äàåáð'
úåîé ìëá úéðòúá áùåé äéä àðéáøã äéøá øî' (:çñ
÷"äøä áúëãë .äæ íåéá íéëàìîë íáéùçäì åðéöî ãåò äéä êàéäå ,øîàú àîùå .'úåòåáùä âçáî õåç äðùä
êúáåùú (úéðòúá íéøåñàä) è"åé øàùå úåúáùá óà äðòúî
ä"ã íéèôùî 'øô) ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø éáøä
úåòåáùä âçá åðì åøéúäù íòèä äæå' .ì"æå ,(éãâ ìùáú àì ì"éøäîá ïëå ,à"áùøä íùá ç"ôø ç"åà) 'óñåé úéá'ä éøáãá
úîçî ,øåòéù úðúîä àìá äðéáâ øçà (øùá) ìåëàì ,äúééä íåìç úéðòú åæ úéðòúù (ãøú 'éñ à"âîá àáåîä
åðîöò íéàøî åðàå ,äùåã÷ä äøåú ïúî úòù àåä æàù ìéòåú úéðòúä éë è"åéå úåúáùá óà äðòúî äéä ïëì
.' נäøåúä é"ò ,äøåú ïúî úòùá íéëàìîä úîâåã åðàù .íåéá åá äðòúî íà à÷ååã òøä íåìçä úà ÷éúîäì
( את דברי הגמרא )פסחים שם( כתוב אחד: על פי זה מבאר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )אמרי אמת ליקוטים פסחים סח.נ
 'חציו- אומר )דברים טז ח( 'עצרת לה' אלוקיך' וכתוב אחד אומר )במדבר כט לה( 'עצרת תהיה לכם' הא כיצד חלקהו
, אלא. ולכאורה איככה אפשר לקרוצי חומר להבדיל ולחלק את היום למחצית חלק שווה בשווה,'לה' וחציו לכם
 כי אין ביד בשר ודם,' מלאך בא וחילקו,כי כמו שאמר הכתוב )שמות כד ו( 'ויקח משה חצי הדם' וברש"י 'מי חילקו
 בחג הזה כל אחד מישראל במדרגת, וכיוצא בזה. לכן הביא הקב"ה מלאך שיחלקו,לשער במדויק כדי מחציתו
 ושפיר אמרו 'חלקהו חציו לה' וחציו לכם' כי ביד ה'מלאך' לחלק ולהבדיל מחצה למחצה – ב' חלקים שווים,מלאך
.( אבל מקור הענין של חציו לה' נאמר בחג השבועות, דבכל יו"ט הוא כך,)עיי"ש
 שהגרא"מ פגש פעם לאחר חג השבועות את,תלמידי הגאון הגדול ראא"מ שך זצ"ל שמעו מפיו באופן כזה
 שהרבי דיבר אודות, ענהו ר"מ,הגאון החסיד רבי מנחם זעמבע זצ"ל )לפני המלחמה( ושאלו מה 'תורה' אמר הרבי
' והרי אי אפשר לאדם לדעת 'חציו,' כיצד נצטווינו לערוך בחג הזה 'חציו לה' וחציו לכם, ושאל,דברי רש"י הנ"ל
 בדרך אחרת, ענה לעומתו הגרא"מ,' בכדי לקיים כראוי חציו לכם על האדם להיות כ'מלאך, שאכן, ותירץ...בדיוק
. כי אכן לאחר קיום חציו לה' נעשים מלאך ושפיר יש בידם לקיים את החציו לכם ג"כ,יש לומר
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éëàìîì ä"ò åðéáà íäøáà ïúð ïëìù àîòè øàáîå
áåøá íéëàìî ìöà éë ,à÷ååã áìçå øùá úøùä
÷åðà óà äæá àöåéëå .äæ øåñéà íäá êééù àì íúùåã
ì÷äì úåùøä åðì ùéå ,úåòåáùä âçá íéëàìî úâøãá
 (äøòäá 'ééò) úøùä éëàìîë äæ øåñéàáנא.

àì íäá ïéàù Y '÷øñ éöò'ì íäéðéòá íéîãðä óàù
÷ìç ùé íäì íâ ,úååöî àìå äøåú àì ,çéø àìå íòè
 äøåúä úìá÷á äæ íåéáנבìëë ìöðì ìèåî íäéìò ìáà ,
äæ éë Y äøåúä úà ìá÷ìå ùåã÷ä ïîæä úà íúìåëé
.äæ íåé úéìëú

éðá ìà øáãú øùà íéøáãä äìà' ,(å èé úåîù) áéúë
לעיני כל העם – נתינת התורה לכל ,אפילו לפחותים
áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' Y é"ùøáå 'ìàøùé
'øúåé àì' (:ã"ñù ,ñ"úç úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä úåéñðë éúáá ÷øñ éöò çéðäì íéùåã÷ ìàøùé âäðî
åìéôàå ,úéøùôàáù äðåéìò øúåé äâéøãî àéäù åðééä ¯ ÷"äøä ïúð çáùì íòè .úåòåáù ìù è"åéá
åìéôà äæî øúåé úåëæì ìåëé àìå åëæ àì úøùä éëàìî øîåì àáù (éäéå ä"ã úåø úìéâî úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
נא .רבים נתחבטו בהבנת דבריו ,שוודאי לדידן אין שום הוראת היתר על פיהם להקל כמלא הנימא באיסור זה.
יש מרבותינו שביארו בדבריו ,על פי הנהגה עילאית בה נהגו קדמונים להמתין שתים עשרה שעות או 'מעת
לעת' )ראה חולין קה .שכן העיד מר עוקבא על אביו( ,ובחג השבועות יוכלו להקל מקבלה זו ולאכול חלב אחר שש שעות
מאכילת הבשר.
נב .כתב המג"א )תצד בתחילת הסימן( שנהגו להיות ניעורים בליל שבועות ועוסקים בתורה ,דאיתא במדרש )שהש"ר א
נו( שהיו ישראל ישנים קודם מתן תורה והוצרך הקב"ה להעירם ,ולתיקון פגם זה אנו ניעורים בכל שנה בליל
זה .ולכאורה תמוה ,היתכן כדבר הזה ששישים ריבוא בני ישראל היו ישנים באותו הלילה ,הלא מהם היו כמה
נביאים וזקנים וכו' ,והיאך אפשר שלא בערה נפשם בקרבם לקראת המעמד הגדול שיהא ה' נראה אליהם למחרת,
הבה נתבונן אם יבוא הבורא ויאמר לנו 'למחר הנני מתגלה אליכם' ,וכי לא היינו משכימים קום למחזה נורא
הוד זה.
ומבאר הגה"ק ה'ערוגת הבושם' זי"ע )פר' יתרו ד"ה ויתיצבו בתחתית( ,כי גלוי וידוע לפני בורא עולם ,שיבואו זמנים
ורבים מבני ישראל יהיו טרודים ועסוקים ראשם ורובם על הפרנסה ועל הכלכלה ,ורצה הקב"ה ללמדם שאף בעת
קטנות המוחין עליהם לעזוב הכל ולקבל על עצמם עול תורה כפי דרגתם באותה העת .ע"כ הפיל עליהם תרדמה,
ומתוך התרדמה מיהרו לקבל התורה ,ללמדם לדורות שאף אם יישן אדם בהבלי הזמן בידו תמיד להתעורר ,ולא
ימתין עד שיגיעו אליו ה'מוחין' אלא בתוך מצבו יקבל על עצמו עול התורה.
איתא בגמרא )שבת פח' (:כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל ,והיו מלאכי
השרת מדדין אותן' ,כאו למדנו לימוד עצום לדורות ,שגם אם נפל האדם ממדרגותיו וחזר מרחק גדול כזה לאחוריו
והתחזק ושוב חזר ונפל ,אעפ"כ לא יתייאש ולא יפול ברוחו ח"ו ,רק ילמד מבני ישראל בסיני שכך הייתה קבלת
התורה ,אחר שנפלו נפילה אחר נפילה התחזקו לחזור ולהתקרב ,ורק כך קיבלו את התורה מפי הגבורה.
עפי"ז יש שביארו מנהג ישראל לאכול בשבועות יום קבלת התורה מאכלי חלב ברמז נפלא ,כי בזאת נשתנה
החלב משאר משקים ,שהרי הם כשהחמיצו אין להם כל תקנה רק להשליכם לאשפה ,לעומתו החלב משהחמיץ
יש לו תקווה ואחרית ,אדרבה דייקא מעתה אפשר להפכו לגבינה ושאר מאכלי חלב משובחים ,כך נאמר להם לבני
ישראל ,זה תנאי לקבלת התורה – אין ייאוש כלל ,אף מי שח"ו החמיץ את עצמו ,לא יחליט שמקומו באשפתות
מתוך ייאושו כי רב ,וח"ו ימשיך לזרוק אבן אחר הנופל ,אדרבה ,ידע שמעתה אפשר לעשותו למאכל משובח
ומפואר ,וזהו הרמז לאדם שגם אם החמיץ לא יתייאש כי עדיין יכול להיטיב אחריתו ,ואינך דומה ליין שהחמיץ
כי אם לחלב שהחמיץ....
וכך ביאר המהרש"ם מבערז'אן זי"ע ,שהנה מקור החלב הוא מהדם ,וכדאיתא בגמ' )נדה ט' (:דם נעכר ונעשה חלב
דברי רבי מאיר' ,ואם כן כיצד מותר לשתות חלב שמוצאו מן הדם האסור באכילה ,אלא בעל כרחך שחלב זה אין
בו מציאות כלל של דם כי 'פנים חדשות באו לכאן' ,והשתנה לגמרי ממה שהיה .ומהאי טעמא נוהגים לאכול חלב
בשבועות ,להפיח בנו רוח של חיזוק שאם נשוב ונקבל עלינו עול תורה אזי תתשנה כל מציאותנו לטובה עד שלא
ייזכר כלל שהיה חטאים בעבר ,וכדוגמת החלב שאין לו שום שייכות לדם שממנו בא.
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úåçô åà äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å .íéàéáðä ìåãâ
ìàøùéî íãà ìë éë ,äæì úåëæì ìåëé àìù íéúåçôáù
 åæ äâéøãîì úåìòì åãéá çë ùéנג.
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäî àúéà ãåò
úåììëì íà éë íéãéçéì äøåúä äðúð àì éë (á"ñ÷ú
å÷ìç ìàøùéî íãà ìëì äéäéù ïôåàá ,'åëå ìàøùé
âçá íéååù ìàøùé ìë úçîù ïë ìòå ,'åëå äøåúá
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå 'åëå úåòåáùä
ïééãòùë íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå
ùàééúé àìå øåöòî ïéà éë úåøåäì ,äæì íéàãë åðééä àì
äâøãîä ìôùá äéäé íà åìéôà ,äøåúá å÷ìçî íãà
.íéìåãâáù ìåãâä åîë åäåîë íå÷î ìëî
)úåòåáù úåùøã

áåúëù àø÷î 'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò
'ä éðôì úçîùå ..úåòåáù âç úéùòå' (áé¯é
øçáé øùà íå÷îá ...êãáò êúéáå êðáå äúà êé÷åìà
)æè íéøáã

âë

íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå ,íù åîù ïëùì êé÷åìà 'ä
äðä éë ,øàáîå ,'äìàä íé÷åçä úà úéùòå úøîùå
êãáò'ì åìéôà ãçàå ãçà ìëì äååöî äùåã÷ä äøåúä
ïëåù äæ ùåã÷ âçá éë ,úåòåáùä âçá çåîùì 'êúîàå
íå÷îá åøîåà åäæå .ìàøùéî ãçàå ãçà ìë ìöà ä"á÷ä
¨ © éø÷ú ìà ¯ úçú Y íå÷îá ïåùìî
'àìà ,'íB÷na
¦ §
'åúðéëù úà úåøùäì ä"á÷ä àåáéù úçúã ,'íB÷îa
úà äøùî åäéøä ,ùåã÷ä ÷éãöä ìò íù åîù ïëùì
øôåñ íúçä íééñîå .ãéçéå ãéçé ìë ìò äæ íåéá åúðéëù
éôì êçåëá ïë äéäéù ïéîàú àì íàå íéáäìð íéøáãá
úééä ãáò éë úøëæå' ¯ äæì ,êîöò éðéòá êëøò èåòéî
äúåçô äâøãîá ãáòä ìù åáöîå åãîòî éøäå ,'íéøöîá
äøåúä úà úìá÷ éëä åìéôàå .äá åéùëò äúà øùàî
úéùòå úøîùå' ¯ íåéä óà ë"à ,êáöî úåìôù êåúî
çåîùìî êîöò òðîú àì äúò íâå ,'äìàä íé÷åçä úà
 'äáנד.

עוד 'חיזוק' מתאמרא בשם הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע ,שהנה אמרו חז"ל )פסק"ז ו ו( 'בכל יום ויום יהיו בעיניך
כחדשים' ,ומכאן תשובה לכל הבא לומר 'חוטא ופושע הנני' ואינני ראוי ללמוד תורה ,שהרי היום ניתנה התורה
מחדש ,וכאילו אמש עדיין לא ניתנה תורה לישראל ,אם כן אין כל שייכות לחטאים שנעשו אתמול לתורה שניתנה
היום.
נג .כה אמר הרה"ק רבי לייבל איגר זי"ע )תורת אמת ריש יתרו( ,דלכן כתבה תורה ענין ביאתו של יתרו להסתפח לקהל
ה' לפני הפרשה של קבלת התורה ,ללמדנו בינה ,שאף הגוי והכומר לע"ז בידם לעזוב הכל ולהתקרב אל הקדושה,
וזו ההקדמה הטובה ביותר לקבלת התורה שישא היהודי ק"ו בנפשו שאם ביד גוי להתקרב עאכו"כ ביד זרעו של
אברהם יצחק ויעקב להתקרב.
וכך פירש ה'אמרי אמת' זי"ע )יתרו תרצ"א בשם השפת אמת( בלשון הכתוב )יט ד( 'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא
אתכם אלי' ,שהנה הנשר הוא עוף טמא כידוע ,ובא הכתוב להורות לאדם שאפילו מתוך בחי' נשר בשפלות מצב
רוחני ,אם יעסוק בתורה יקרבו הקב"ה ויביאהו אליו ,וכמו שהיה בצאת ישראל ממצרים ,שהיו משוקעים במ"ט
שערי טומאה וקרבם המקום לעבודתו.
ראיה נפלאה הביא הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )תרס"ז( שכל יהודי באשר הוא ביכולתו לקבל את התורה ,שהרי
נודע שקודם מתן תורה חיזר הקב"ה על כל האומות לשאלם אם ירצו לקבל את התורה ,והרי שאפילו בני עשו
ובני ישמעאל היו יכולים לזכות בתורה ,והיינו טעמא 'כי התורה מקרבת את כולם אף אלו אשר הם במדרגה
תחתונה' ,ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שבני ישראל יכולים להתעלות בקבלת התורה ואפילו אם הגיעו
לשפל המצב.
עוד בענין זה ,כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' )יתרו אות ו( ,כי מטבע הנשר להחליף נוצותיו תדיר ,וכדכתיב )תהלים
קג ה( 'תתחדש כנשר נעוריכי' ופירש רש"י 'כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה' ,וכנגד זה דיבר הכתוב
להתחדש 'כנשר' מבלי להביט על מצבו עד עתה.
נד .נוראות מצינו בדברי הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )הובא בליקוטי יהודה( בפירוש מה שאמרו חז"ל )אבות ג טו( 'המבזה
את המועדות אין לו חלק לעולם הבא' ,שהכוונה הוא על פי מה שנאמר לגבי שאול המלך 'ובני בליעל אמרו
מה יושיענו זה ויבזהו' )שמואל א' י כז( ,וכלומר ,שהמחשבה והאמירה שאין בידי דבר פלוני להושיע היא גופא ה'בזיון',
כיו"ב ,יתפרש גם כאן ,בהגיע ימי חג ומועד והאדם אומר לעצמו 'מה יושיעני זה'  -מה יוסיף לי חג השבועות הזה,
הרי כבר עברו עלי עד היום כך וכך חגי שבועות ,כך וכך ימי יו"ט בימי חלדי ,ונשארתי במצוקותי ובמערומי ברו"ג

ãë
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ú"éùä .ì"æå ,(úåòåáù) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî ùøéô (øîàå ä"ã .è÷ ïåéñ ç"øì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä
äðúî ïúåðäù (.äñ á"á) ïì àîéé÷å ,äøåúä åðì ïúð ,'øää úéúçúá åáöéúéå' (æé èé úåîù) øîàðù äî
'øåá' åøáçì ïúåðä) êøãä úà íâ ïúåðå ,ïúåð äôé ïéòá äðúéð ë"â åìàìå äâøãîä úéúçúá åéäù äðååëäù
åøöç êåúá êøãä úà íâ åì úúì ïååëúä éàãååá åúåùøá àöîðä äéäéù éî äéäé äøåúä ìá÷ì ïéìåëé ìëä' ïë íà ,äøåú
ìëì (êøãä íò ãçé) ïúåð ú"éùä ïë .(åøåá ãò êåìéä éãëá íù àúéà ãåò .'ìá÷ì ìåëé äðåúçú äðéçáá åìéôà
)ïéà .ì"ëò ,äøåúì àåáì êéà ìëùäå çëä ãçàå ãçà âéùäì ìåëé ìàøùé øá ìëù øîàå .ì"æå ,(øîàå ä"ã
êøãá úëìì ìéçúäìå øòùä úà çåúôì àìà åðì úåçôäå íéðè÷áù ïè÷ä åìéôà ,êøáúé 'ä úåéç
,ú"éùä úåéç âéùäì ìëåé íéìôùáù ìôùäå íéúåçôáù
.ì÷ úéá äëéìåîä
éë ,ïîæä úîãøúá íéðéùé åðàù åðéãéá àéä äøéáòå
úåòù äîëîå ,äîéìù á"äåò âéùäì íéìåëé úçà äòùá
והגבלת – הקדושה והגבולות כתנאי לקבלת התורה
,âéùäì íéìåëé á"äåò äîë äéçéù íãàì ïúåð ú"éùäù
ãîòî úàø÷ì äðëäë ,åîò ìà 'ä øáã úìéçúá
.ì"ëò
ù"úé àøåáä øîà ,äøåúä úðéúð ìù àøåðä
 íúùã÷å' äùî ìà éìò ïééãò Y äøåúäî éëðà ÷åçø øîåì ïðåìúé àìåנה  'øçîå íåéäנו )äðååëäå ,(é èé úåîù
 äøäèå äùåã÷ éøãâá óéñåäì äæá àúéà éë ,äøåúä úìá÷ ãò 'ä÷åçø êøã' êìäìנזíé÷éãö øîàîëå ,
ו'מה יושיעני החג הקדוש הזה' ,מדוע תאמר לי שדייקא בחג זה אגאל ממלחמת היצר הנלחם עמי בכל כחו ,מדוע
דיייקא עתה אזכה להיוושע בכל מיני ישועות גדולות בכל מילי דמיטב מברכות התורה ,באורך ימים ובעושר וכבוד
יש שהביאו סמך לדבר ,שהביזוי הגדול ביותר הוא 'מה יושיענו זה' – עפ"י מאמרנו ב'עלינו לשבח' בנוסח שתקנו
יהושע בן נון ,שהעכו"ם 'מתפללים ֶאל ֵאל לא יושיע' .והרי לך ,שבזה הננו מבזים את מהות העבודה זרה בב' תיבות
'אל לא יושיע' ,זוהי אפסיותה של ע"ז...
 ֵודע שאדרבה' ,והיה אמונת עתך'  -כפי האמונה שיאמין שהמועד הוא זמן גרמא להיוושע בכל מיני ישועות,
והוא עת רצון שהקב"ה משפיע עלינו בטובו הגדול 'ברכת מועדיך לחיים ולשלום לשמחה ולששון' ,כך יהיה בפועל
ממש 'חוסן ישועות חכמה ודעת' ורוב שפע וברכה עד בלי די.
נה .על כן יאמרו המושלים ,לאחד שהיה בבית חתנות ושכח שם חפץ כלשהו ,באישון לילה נזכר מאבדתו ומיהר
להשים פניו לעבר האולם בו נערכה החתונה אולי יש תקוה והחפץ במקומו מונח ,כאשר הגיע למקום והנה
חושך ואפילה מקדמים פניו ,השולחנות עומדים נכלמים בצידי האולם ,ואין ברחבי האולם אלא שיירי מאכל ועצמות
מושלכים על הארץ ,עד שאי אפשר להאמין כי לפני שעות ספורות ממש האיר ההיכל באור יקרות והיתה סעודה
ערוכה בכלים נאים ומפוארים .וחשב לעצמו ,מה בצע בכל 'שמחת הנישואין' כשסוף דבר נשאר מכל ה'רעש' רק
מקום חשוך ו'עצמות' על הארץ ...אחר כמה רגעים שב ואמר ,לא כי ,אם החתן קידש את הכלה ואמר 'הרי את
מקודשת לי' הרי לנו רווח גדול מכל החתונה ,והיה שווה כל הטירחה וההוצאות סביב הנישואין ,אולם אם לא היו
קידושין אזי שאלתו במקומה עומדת ...הרי בסוף לא נשאר אלא עצמות וקליפין...
והנמשל הוא ,לסוף כל האדם ההולך בדרך כל הארץ למקום מנוחתו ,מורידים אותו לבור חשוך וצלמות ,ולא
נותר ממנו כי אם עצמות מושלכות ,ואם היו 'קידושין' – שקידש את עצמו בכל מיני קדושות אם כן יש תועלת
מרובה בכל ירידתו לעולם הזה ושנות חייו עלי אדמות ,ואם אין כאן 'קידושין' אזי באמת 'מה בצע בדמי ברדתי'...
וזהו שאמרו )עירובין נד' (.האי עלמא כבי הילולא דמיא' ,לרמז על תכלית חיי האדם בזה העולם ,שאם 'קידושין' כאן
הכל כאן ,ואם לאו מה קנית....
נו .וכבר המשילו בעלי המשל ]ומקור הדברים ב'רוקח' לעניין שיחה בשעת התפילה בהלכות תשובה כו[ ,למה הדבר
דומה ,לאב המדבר עם בנו ,שממידת דרך ארץ היא שיפנה הבן ויעמוד כנגד אביו פנים אל פנים ,אבל אם יפנה
לו עורף יענישו האב על חוצפתו ,שהרי מראה לו בזה שאינו רוצה לשמוע דבריו ,והכי נמי הקב"ה יורד ובא להעניק
לנו את תורתו על כן מוטל עלינו להתקדש ולהיטהר ובכך הננו כביכול פונים אליו פנים בפנים  -לשמוע את דבר
ה' ,אבל מי שאינו מתקדש ומיטהר הרי הוא כבן המפנה עורפו ח"ו לפני בורא כל עולמים ,ואוי לאותה בושה
וכלימה.
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ù÷áî ä"á÷äù ,'äìåâñ éì íúééäå' (ä íù) ÷åñôá
åìà ,íäéðôá ä÷å÷çä 'ìåâñ' úøåö åì åðúéù ìàøùéî
ìëúñé àìù ,äùåã÷á íøîåùì ,äôäå íéðéò éúùä
 íéøåñàä úåîå÷îá íãàנח ïåùì øáãìî øäæð àäé ïëå
.íéøåñà íéøåáéã øàùå úåìéëøå òøä
ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø ÷"äøä ùøãù åîëå
)÷ê"îñ úåà äðä ,õ"ôòñ úåéúåà' (íéèå÷éì éåì úùåã
,úåéúåà á"ëä ìëá ïë ïéàù äî ,íéããöä ìëî øåâñ àåä
àìù êéðéò øåâñú øùàë æîøäå ,íäá äøåâñ úåà ïéàù
òø øáã øáãì àìù êéô øåâñúå å"ç òøá ìëúñäì
äøåúä úà ìá÷ì øùëåî éìë äéäúå '÷éãö äéäú æà
.äùåã÷ä

äë

òåãî äåîúì ùé äúòî ,[(:æô óãá àúéàãë) àìî åà øñç
÷íéùéîçä íåéá úåòåáùä âç úà úåøåãì ä"á÷ä òá
øàáîå .äøåúä äðúéð åáù à"ð íåéá àìå äøéôñì
åàöéùëù ,(éùéùä íåéá ä"ãá 'ñåúá ä"ã à"ç .â æ"ò) à"ùøäîä
äøåúä úà ìá÷ì ïééãò íééåàø åéä àì íéøöîî ìàøùé
äøäèä äúéä ïë ìòå' ,íéøöî úàîåèî åøäèðù ãò
íéøôñî íäù íéùéîç íåéå úåòåáù äòáù øôñîá
÷øçà åðéëæù äøäèä äøîâð 'ð íåéáù éôìå ...íéùåã
íéùéîç íåé åúåà é"ùä òá÷ ,äøåúä ìá÷ì à"ð íåéá êë
äìòîá äîëçì íãå÷ àèç úàøé éë ,úåòåáù âçì
äéåìú äøåúä úìá÷ ø÷éò éë åðãîììå .ì"ëò .'ïîæáå
 äøäèå äùåã÷ éøãâá úãîåòåנט.

äøåúä úðéúð àîìò éìåëì éøäù ,àéùå÷ä äòåãé äðäå
ú÷åìçîå] äøéôñì à"ð íåéá äúééä éðéñ øäá
óã) 'á÷òé úòìåú' ïåùì äæ ,(èé úåà) '÷ä ä"ìùä áúë 'æá åà ïåéñ 'åá äøåú äðúéð íà (:åô úáùá) ïðáøå é"ø
ä"á÷ä äöø äðùä ùàøáù åîë éë ,òãå ,(çð
ùãåç äéä äðù äúåà ìù øééà íà úãîåòå äéåìú åá

בעצרת נידונים – ראש השנה לסייעתא דשמיא בתורה ועבודת
ה' בשנה הבעל"ט

והנה ,בהגדה )של פסח( אנו אומרים 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו' ,והתמיהה מפורסמת
כי מה רווח יש בזה ,יש מבארים ,שבעמידת בני ישראל כשפניהם אל ההר ,הרי שראשית לכל דבר היה בזה הפניית
עורף לכל הבלי העולם שמחוץ להר סיני .וזה עצמו מעלה גדולה ונשגבה .ועאכו"כ טובה כפולה ומכופלת שגם
כאשר זכינו ו'נתן לנו את התורה' היה זה באופן שדיבר עמנו 'פנים בפנים'  -הפנים אל ההר והעורף לעולם שמעבר...
כי הא בלא הא לא סגיא.
נז .והעיקר להתרחק מתחילה שלא להתקרב אל צד היצר כלל וכלל .וכביאורם של צדיקים )גבורות ארי בסוף הספר
בליקוטים נחמדים ,יש מביאים כן בשם הגר"א( על דברי הכתוב קודם מעמד הר סיני 'הגבל את ההר וקדשתו' )שמות יט
כג( שע"י עשיית גדרים וסיגים נעשה קדוש ,וזהו 'הגבל את ההר' – פירוש עשה גדר מסביבות ההר ויקרא שמך
קדוש ,ע"י האותיות שסביב לתיבת 'הר' ,כי קודם לאות ה' ור' יש ד' וק' ,ולאחר אות ה' ור' יש ו' וש' – ויחדיו
הם עולים לתיבת 'קדוש' ,והיינו כי רק על ידי 'הגבלות' וסייגים ,אפשר לאדם לבוא לידי קדושה ,להתקדש בקדושה
של מעלה.
נח .מעשה נורא שמעתי מאיש צדיק ,שבבחרותו הוצרך לעזוב את הישיבה בה למד בירושלים מפני סיבה שהיא...
והלך לשאול את הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע האם לילך ללמוד בישיבה בתל אביב ,והלך ר' שלומ'קה
למקווה כדרכו בקודש ,ולאחר מכן אמר שאינו יכול לענות ...לאחר שנתיים אמר ר' שלומ'קה למשמשו הרה"צ ר'
אליהו ראטה שיברר אודות אותו בחור על מצבו הרוחני ,הלך ודרש וחקר ,וסיפר לר' שלומ'קה שהלה עבר ללמוד
בישיבה בתל אביב ועלה ונתעלה בתורה וביר"ש ,אמר לו ר' שלומ'קה 'האסט מיר מחייה געווען' ,כי אכן בהיותו
במקווה בזמנו 'ראה' שיצליח ויתעלה מאוד בת"א ,אלא שלא היה יכול לענותו כי 'איך האב נישט קען נעמען אויף
מיין פלייצעס' )לא יכולתי לקחת 'על הכתפיים' שלי את האחריות( לשלוח בחור לתל אביב ...והדברים מבהילים ,כי כבר נודע
שהיה הרה"ק עונה על שאלות של חיים ומוות כפשוטו ,והיו הדברים כ'אורים ותומים' ממש ,ואילו זאת לא היה
ביכולתו...
נט .וכך אמר אחד מצדיקי הדור שליט"א ,שהנה לא נזכר בתורה אימתי היה קבלת התורה ,רק כתיב )שמות יט טז(
'ויהי ביום השלישי' ,ו'שלישי' זה היינו שלישי למצוות פרישה שנאמרה להם ,והרי שיום קבלת התורה אינו
בזמן מסוים אלא לפי ה'פרישה' ,כי ההתקדשות והפרישה היא נותנת אחיזה ושייכות לקבלת התורה ,ומבלעדיה
אין לאדם כח לקבל את התורה.
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äàéøáä íåé àåä éë ,íãà éðá äùòî ùåøãìå çéâùäì
,äøåú ïúî íåéá äöø ïë ,íìåòä ùåãéçå äðåùàøä
ìò ùåøãìå çéâùäì íìåòä ùåãéç ìò äøåî àåäù
åøîàù åîë .ïìéàä úåøéô ìò åðåãìå íìåòä äùòî
.'ïìéàä úåøéô ìò íéðåãéð úøöòá' (.æè ä"ø) äðùîá
úåçøåôä úåîùðä íä íää úåøéôä éë ,åðøàéá øáëå
äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå ,ä"á÷ä ìù åðìéàî
úåøéô ìò' íøîà àåäå ,äðîî íîöò åìèáù åá äðúéðù
 ì"ëò ,éåàøë úåöîáå äøåúá íîéìùä àìá 'ïìéàäס.
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë êëå
á úåáà) àúéàã ,âçä ìéìá äøåúá ÷åñòì âäðîä
äù÷å .'êì äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä' (áé
ùé àìà .'á÷òé úìéä÷ äùøåî' (ã âì íéøáã) áéúëã
àéöåî ïìéàù åîëå ,'íééç õò' úàø÷ð äøåúäã ,øîåì
úùãçúî äùåã÷ä äøåúä ïë åîë ,äðùå äðù ìëá úåøéô
ïìéàä úåøéô ìò ïéðåãéð úøöòá ïëìå ,äðù ìëá äéúåøéô
)õò úàø÷ðù äøåúä úåùãçúä ìò íéðåãéðù ,(.æè ä"ø
.úåùãçúää ïéðò àåäù íéøåëéáä íåé àø÷ð ïëìå .íééç
)(à"ñøú úåòåáù

ùøãîá àúéàã åîëå ¯ à"ôùä óéñåîå
øáë úåøåãä ìëáù íéîëçå íéàéáðä ìëù (àé
÷íäéøáãù àìà ,éðéñ øä ãîòîá äøåúá í÷ìç åìáé
âç ìëá ïë åîë ,åðîæáå åúòùá ãçà ìë åùøôúð
÷ìç ìàøùé éðá ïéìá÷î åðúøåú ïúî ïîæ úåòåáù
íéàéöåî ë"çàå ,äðùä éîé ìë ìò úùãçúîä äøåúä
äæå .åúòùáå åîå÷îá ãçà ìë ìòåôä ìà çëä ïî
 ãçà ìë úðëä éôë éåìú úåùãçúääסאáùééúé äæáå .
äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä' ¯ ïåëð ìò
äøåúäî ÷ìç ìá÷ì åîöò úà ãçà ìë ïéëéù 'êì
àìà äòåá÷ äùåøé äðéàù ,äðù ìëá åì úùãçúîä
ìë ìù äøåúä ùøåù äæ íåéå .úò ìëá úùãçúî àéä
 'äðùäסב ).(íù à"ôù
)åøúé àîåçðú

ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä íùá àáåî äìàä íéøáãë
),(â úåà úåòåáù ,äòåîùä éôî íéøáã ,àùãä úåàð
íéîéá òøåæ íãàäù äîëù äòéøæ éîéì íéîåã íéîéäù
 äøéö÷ä éîéá ãéúòì øåö÷ì ìëåé êë åìàסגøôñáå .
'á ìéì úåòåáù) ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøäì 'êìîä êøã

ס .מצינו בגמ' )מגילה לא' (:עצרת נמי ראש השנה היא' ועל כן צריך לקרוא בפרשת הקללות שבפרשת בחוקותי
קודם שבועות כדי שתכלה שנה וקללותיה ,וכבר נודע מה שאמר הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע כי האימה
ופחד מ'יום הדין' שבשבועות הוא גדול לאין ערוך מאימת הדין של ראש השנה ,כי בר"ה דנים על ענייני גשמיות
ופרנסה ,וכלשון קדשו 'א קולעיטש ארויף א קולעיטש אראפ' )-לחם יותר או לחם פחות( ,אבל בשבועות ,הרי הדין הוא
על ענייני רוחניות ,עד כמה יזכה לשפע רוחני לכל השנה...
עוד אמר הרה"ק רבי ברוכ'ל ,כי כמה 'עשיר' הוא שבועות עד שראש השנה נצרך 'ללוות' ממנו את ה'אתה
נגלית') ...כלומר ,שבראש השנה אנו מזכירים בתפילת מוסף את מעמד הר סיני ,ובזה רוצים אנו לעורר זכותם של ישראל( ,ומכאן תלמד
מעלת האי יומא.
סא .ובזה יובן מה שכתב ה'אור המאיר' )דרוש ספירת העומר ד"ה ואיתא בזוהר( ועוד צדיקים ,דבכל שנה יש בחינה חדשה
של קבלת התורה ,ואין לך שנה שקבלת התורה היא כבשנה שעברה ,אלא תמיד מתחדשת באופן חדש ,והיינו
טעמא ,כי הכל תלוי לפי מדת ההכנה של בני ישראל ,ואינה דומה הכנה של שנה זו לעבודתם בשנים עברו .עוד
כתב )דרוש לשבועות( שעל האדם לערוך חשבון הנפש האם במצב שהוא עומד בו היה יכול לקבל את התורה מסיני,
והאם הוא ראוי לקבל עתה את התורה בשנה זו בחג השבועות.
ובה מבאר את הכתוב )שמות יט יט( 'ויהי קול השופר הולך וחזק מאד' דנכתב בלשון הווה – הולך וחזק ,ולא כתיב
הלך ...כי עדיין הוא מתחזק משנה לשנה ,ואינו דומה קבלת התורה של תשפ"א לאותו של תש"פ ,כי רבה מעלתו
יותר ויותר )נמצא שלעומת מיעוט הדורות ההולך ומתמעט כך מתגדלת נתינת התורה משנה לשנה ,ועיי' בית אהרן פרשת יתרו ,ד"ה ויעל עשנו(.
סב .ובזה ביאר ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ה ד"ה כמו( מה דאיתא בגמ' )פסחים סח (:שרב יוסף היה שמח ביותר ב'יומא
דעצרתא' וביקש שיכינו לו בשר מובחר לסעודה כי 'אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא',
שלא נזכר בגמ' אי לאו 'מתן תורה' אלא 'האי יומא' ,והיינו לאותו יום ממש בו אמר רב יוסף את דבריו ,כי היתה
כוונתו לנתינת התורה המתחדשת בכל שנה.
סג .וכנגד זה דיבר הרה"ק רבי מאיר מאמשינוב זי"ע כשאמר לחסיד אחד בערב חג השבועות 'אל תהיה שוטה',
וכשתמה הלה מאי קאמר ,הסביר לו ,שהרי אמרו )חגיגה ד (.אי זהו שוטה  -זה המאבד כל מה שנותנים לו',
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òôùä ãøé éðéñ øä ãîòîáù ,øîåìë ,'ãàî ÷æçå êìåä' ãçà ìëù ,øàáîå ,åæ êøãá àåä óà êìåä (è"ôøú
ìë óåñ ãò ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìúù äî ìë ÷éæçäù ÷ìçä äæ ,äîåúñ äàåáð úåòåáùä âçá ìá÷î ìàøùéî
.ùãçî äðùå äðù ìëá äðùðå øæåç äæ øáãå ,úåøåãä íðîà ,äðùä ìë êùîá äøåúá âéùäì ãéúò àåäù
úåøøåòúääå úåøàääå ,íãàä ïî àéä äîåúñå äîìòð
ììôúäì àîøâ ïîæä éøä ,ïéãä íåé àåä íàù èåùôå
åéìà àáä òôùä íä íä äðùä òöîàá ïäì äëåæù
 'ä éðôìסדúåòåùé åá ìåòôì åðéãéá äìòé æà ,
.úøöòá åìáé÷ù øöåà åúåàî
 úåéðçåøá úåìåãâסהúîàá äøåúä úà ìá÷ì úåëæì ,
 íìù ááìáå øîàé åà ä"ã úåø úìéâî) ò"éæ 'øéàîä øåà'ä ÷"äøäî àúéàסו íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá ,åéøçà åòøæìå åì
àìô'ä áúëù åîëå .íåìù ìàøùé ìò úååöîáå äøåúá ìå÷ éäéå' (èé èé úåîù) ÷åñôä éøáãá æîøì (íãà ïáå
åùôð êåôùì ,åúòá øáã áåè äîå' (úøöò êøò) 'õòåé àøîâä ïåùìî ÷æç ùøôîù ,'ãàî ÷æçå êìåä øôåùä
)ìù äøúëì åéðáå àåä äëæéù äæä ïîæáå äìàä íéîéá íéùîçå äàî ÷éæçî äéä äîìù äùòù íé' (.ãé ïéáåøéò
 äøåúסז 'úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì ,סח.
àåä éðéñ øä ãîòî ìù øôåùä ìå÷ù åäæå ,'äøäè äå÷î
והכא הרי ניתנה לאדם שעת הכושר להתעלות ולהרבות הונו ורכושו הרוחני ,ואם לא יתעשת לקלוט מן האור
והשפע היורד באתערותא דלעילא ישאר בלא כלום ח"ו ,נמצא שמאבד מתנה טובה שנותנים לו.
סד .וז"ל הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרמ"ג ד"ה וכ'( ,וכתיב )תהילים קמה יח( 'קרוב ה' ...לכל אשר יקראהו באמת' ואין
אמת אלא תורה )ע"ז ד ,(:שכל תפלה הבאה מתוך דברי תורה מתקבלת ,כמו שאמרו בגמ' )ברכות לא (.לעמוד
לתפלה מתוך דברי תורה .ומכש"כ בזה היום שהוא כולו תורה הוא עת רצון לעבודה שבלב זה תפלה ,לכן הרמז
במגילת רות בלידת דוד המלך ע"ה שורש התפלה .עכ"ל.
סה .רמז נאה אמרו במה שאמרו חז"ל )מכילתא שמות כ( שהקב"ה נגלה לבני ישראל בהר סיני כ'זקן מלא רחמים',
שהרי זה כדוגמת כלי מלא אשר בכל נענוע קל יישפך המשקה אשר בתוכו ,כך הקב"ה מלא רחמים ,שברצונו
לתת לנו את התורה בלי גבול בהשפעות עד בלי די ,אין לנו אלא 'לנענע' כביכול את כסא הכבוד בתפילותינו ,ומיד
יישפכו עלינו שפע רחמים וכל טוב.
סו .ידוע על הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע ,שהיה מתחיל להתפלל בשעה מקודמת בבוקר ,ובמשך שעות
רבות האריך בתפילה עד השעות המאוחרות של אחה"צ .אמור מעתה ,אם צדיקי קמאי האריכו בתפילה ביום
חג השבועות מה נעני אנן אבתרייהו.
כיוצא בזה מפורסם על הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע ,שבבית מדרשו ארכה תפילת 'אהבה רבה' שעות רבות,
וברשפי אש והתלהבות קודש שפכו לבם לפני בורא כל עולמים שיצליחו בתורה ויראת שמים .הרי לך הוראה
מפורשת ממעשיהם של צדיקים שאי אפשר להצליח בתורה ובעבודה כי אם בכח התפילות שיתפללו ביום זה,
שיקבל ה' ברחמים וברצון את תפילתנו.
מסופר על אחד מתלמידי הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע ,שנשא אשה בעיר הסמוכה לראפשיץ ,ובחג השבועות שהה
בצלו של הרה"ק מראפשיץ זי"ע ,ויהי כאשר חזר אל רבו נשאל על ידו היכן שהה ביום טוב ,וכשהשיב שהיה
בראפשיץ בירר אצלו החת"ס מה ראה ושמע שם ,התחיל התלמיד לתאר איך היה נראה בית המדרש בעת ברכת
'אהבה רבה' ,שכל המתפללים שפכו לב כמים בתחינות ובקשות שיפתח ה' לבם בתורתו ,מששמע החת"ס את
דבריו הפליג מאד בשבחם.
וז"ל הרה"ק ממונקאטש זי"ע בספרו 'שער יששכר' )מאמר חג הביכורים אות צג( נוהגים הצדיקים החסידים להאריך
בברכת אהבה רבה ביומא דשבועות החג הקדוש הזה.
סז .יש האומרים ,שלכן חל יומא דהילולא של דוד המלך בחג השבועות ,כי הוא חיבר את ספר התהלים ,ואמרו
)מגילה יח' (.כיון שבא דוד באתה תפילה' ,להורות שכדי לזכות לקבלת התורה צריך לשפוך הרבה תפילות ובקשות.
וראה ב'כף החיים' )תצד לד( שהפליג מאד בסגולת אמירת ולימוד ספר תהלים בחג השבועות ,וז"ל .והיום הקדוש
יומא דהילולא דיליה ,עוד יעלה לרצון ביותר אמירת תהילותיו .וכן כתב ב'בן איש חי' )שנה א במדבר ד( שנוהגים לומר
כל ספר תהלים בחג השבועות.
סח .הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע אמר פעם בחג השבועות ,בראש השנה הקב"ה נוהג כמלך ,שהרי 'מלך במשפט
יעמיד ארץ' )משלי כט ד( ,ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול )קידושין לב ,(:אבל בחג השבועות הרי הוא כרב
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àìà øçîì äôåçì ,äðéëùä Y äìëä ñðëú àì éë
äìëä éðå÷éú úà íéð÷úîä åìà ìëù íåùî ,íëîò
íéáåúëå íéîåùø åéäé íìåë ,äá íéçîùå ,äæä äìéìá
úåëøá íéòáùá íúåà êøáî ä"á÷äå ,ïåøëæä øôñá
ïàî ìëã (.è) ïéðòä êùîäáå .ïåéìòä íìåòî úåøèòå
àúúå àìéò øéèð àäé àéìéì éàäá äãäá óúúùàã
óúúùäù éî ìë Y íìùá àúù ÷éôéå ,àúù àéää ìë
äúåà ìë äèîìå äìòîì øåîù àäé ,äìéìä äæá äîéò
. עאíåìùá åúðù íéìùéå äðùä

çë

תיקון ליל שבועות – גדולת וקדושת הלילה

'÷ä é"øàä íùá (à"÷ñ ãöú á"î 'éò) íé÷ñåôä åáúë
ø÷éòå ììë äìéìá ïùé àìù éî ìë' (úåðååëä øòù)
åì òøàé àìå åúðù íéìùéù åì çèáåî äøåúá ÷åñòéå
äæ äìéìá ãåîéìä àåä áåùç äîë äàøå .'÷æð íåù
åì çèáåî' àã ïéòë ïåùì åðéöî àìù èòîë éøäù
ãåò àìå '÷ä é"øàä ãåò óéñåäå .' סט...åúðù íéìùéù
.äæ ïéðòá äéåìú àéää äðùá íãàä ééç úàøåäù àìà

à"ç ,äîã÷äá) ÷"äåæá àúéàã äîî àåä íéøáãä øå÷îå
øîàù (åðéðôì åðéà äæ éîìùåøé) éîìùåøéäî åàéáä ÷"äôñáå
ïéððøî àééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå .ì"æå ,( ע.ç
éø÷ú ìà ,à÷úéôá áåúëà øçîì àééç éáø
ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî ïùãçîå ,àúééøåàã äðéøá
ïëàù ,íù øàåáîå .íëì äéçú àìà íëì äéäú úøöò
øîà ,àééøáç øàù ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå ,åäééðî
. עבäðùä ìëì íééç úåàöåú äìéìä äæî
àì øçîìã ïéâá ,ïåë÷ìåç äàëæ ,éðá ,ïåòîù éáø ïåì
àì éàîã÷ éãéñç àã ìòå' (.çö â"ç) ÷"äåæá àúéàãëå ïéð÷úîã åäìåëã ïéâá ,åëééãäá àìà äôåçì äìë ìåòú
,àúééøåàá ïàòì ååäå àéìéì éàäá éîééð ååä
ïéîéùø ïåäé ïåäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú
'ïéîìò ïéøúá ïðáìå ïì àùéã÷ àúåøé àðñçàì éúéð éøîàå ïéòáùá ïåì êøáî ä"á÷å ,àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå
äìéìá íúðéùá íéîð íéðåùàøä íéãéñç åéä àì ïëìå Y åéäå .÷"äìì íåâøúá .'åëå äàìò àîìòã ïéøèòå ïàëøá
úà ùøéì àåáð äáä íøîåàá ,äøåúá íé÷ñåò åéäå ,äæ ìëå ,äìéìä åúåà ìë äøåúá íé÷ñåò àéøáçä ìëå ù"ø
. עגàááå äæá åðéðáìå åðì äùåã÷ äùåøé àéäù äøåúä ù"ø äéäå ,äøåú éøáãá ùãçî äéä íäî ãçàå ãçà
.ùåã÷ä äìéìä úà éåàøë ìöðìå úåàìîì íãàä øäæéå íë÷ìç éøùà ,éðá ,ù"ø íäì øîà ,íéçîù àéøáçä ìëå

 על כן ימחל נא לכל עמו בני ישראל על כל חטאיהם,( ורב שמחל על כבודו כבודו מחול )שם, המלמד תורה.ופשעיהם
 שיש תחת ידו,(3  עמוד, כה אמר הרה"ק רבי שלום בער מליובאוויטש זי"ע בליל שבועות )תורת שלום ספר השיחות.סט
כתי"ק מזקינו הרה"ק ה'צמח צדק' זי"ע שכתב בהאי לישנא 'אני מבטיח למי שיהיה ניעור בליל שבועות כל
, שה'צמח צדק' היה פוסק ומורה הוראה, והיה מסיים הרש"ב,'הלילה ]ויעסוק בתורה ביגיעה[ יזכה לכתר תורה
 לכן צריך להיות ער בליל שבועות ולהתייגע,וכשם שפסקו בבית דין של מטה כך פוסקים גם בבית דין של מעלה
,' כי העיקר הוא 'מ'זאל ניט שלאפען,' שזקינו דייק בלשונו ואמר 'שיהיה ניעור בליל שבועות, והוסיף עוד,בתורה
. שלא יתן לזמן הגדול לחלוף מבלי לנצל הזמן בעסק התורה,פירוש
 ומדרכו של עולם לאמרו, הנה נסדר לומר דברי הזוה"ק האלו בתיקון ליל שבועות קודם אמירת תרי"ג מצוות.ע
 כי אז יגשו אל הלילה הקדוש, ומה יפה ונעים אם ישכילו ללמדו בתחילת הלילה,בסוף הלילה לקראת בוקר
.באופן אחר לגמרי
 התבונן נא, בעת עסקך בתורה בלילה הגדול הזה, על כן, הנה לא מצינו בזמנים אחרים הבטחה נפלאה כזו.עא
' ובבואך לידי 'נסיון' להפסיק ממשנתך ע"י עצמך או ע"י אחרים )וד"ל( זכור שאין זה 'עסק,באלו ההבטחות
.כדאי להפסיק מהלימוד בהאי ליליא
, 'ישנה' בגימטריא שס"ה,' וכך דרש הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )תרע"ב( מה שנאמר )שה"ש ה ב( 'אני ישנה ולבי ער.עב
 שהוא לב השנה )ובאותו לילה, אך 'וליבי ער' הוא כנגד חג השבועות,כנגד שס"ה ימות החמה שהאדם ישן בהם
.(ניעורים כל הלילה
,( הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל ראה פעם יהודי מתנמנם בתפילת שחרית בחג השבועות )לרוב עייפות מלימודו בכל הלילה.עג
. כי אכן יום חתונתו זה מתן תורה, וכי ראית מימיך חתן המנמנם בעמדו תחת חופתו, שאלו ר' חיים,משהקיץ
 שהוא מכיר,( מובא שאחד שאל את הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל13 בספר הליכות שלמה )פי"ב הערה

באר הפרשה  -פרשת במדבר – שבועות

ìò äìòú éëå Y ééç äîå éðà äî ,íãà øîàé àîù
éèåùé÷' ïéëäì éãéá ùé ìôùäå ïè÷ä éðàù êúòã
øãñ' øôñ éøáãì àð òîùé ...äùåã÷ä äðéëùì 'äìë
,åììä øäåæä éøáã úà àéáäù (úåòåáùä âç øãñ) 'íåéä
ãåáëä ìëì äëåæä å÷ìç éøùàå åéøùà úåàøåð óéñåäå
ì÷é ìàå ,åá èù÷úîå øàôúî ìåëéáë åøöåé øùà ,äæä
ìôù àåä íãàä(ù óà) éë ,äæä øáãä íãàä éðéòá
ãò åçë ìåãâ úøçà äðéçáá ìáà ,úçà äðéçáá ìôàå
êàìî ïéàù äî ,íìåë úåîìåòä ìë ãéîòäì åãéáå ,ãàî
ìåëéáë ìéçå çë ïúåðä àåäå ,ïë úåùòì ìåëé úøùî
...'êøæòá íéîù áëåø' (åë âì íéøáã) áéúëãë íìåò àøåáì
èåéãäå íéðè÷äî ïè÷ åúåéä íò íãà ìë êéøöå
ïéðòä ìò àùðúäìå ìãâúäìå åîöò áéùçäì úåèåéãäáù
÷éôäì øáãå ïéðò äæéà àáé éãé ìò éìåà øîåì ¯ äæä
úåéäáå ...åéðéòá äì÷ èåéãä úëøá éäú ìàå ,é"ùä ïåöø
'ééç äîå éðà äî' åøîåàá ,åéðéòá åîöò ì÷î íãàä
 ì"ëò ...ïìå÷ì÷ åà éãé ìò úåîìåòä ïå÷ú àáéùעד.

èë

'÷ä ä"ìùä ÷éúòäù äî òåãé
õá÷ìà äîìù éáø ÷"äâä ÷"éúëî (ç úåà äåöî
,úåòåáù ìéìá àéøáçä ãåîéì øãñ øàúî øùà ò"éæ
éúù åðãîìå äðùîä ãåîìì åðìçúäù úòáå :ì"æå
,'åëå øáãîä ìå÷ úà òîùðå åðàøåá åðëéæ úåúëñî
íåìù ,éáåäà éãéãé íéøãäîä ïî íéøãäîä éãéãé åòîù
äæä íìåòá íëéøùà ,íëúãìåé éøùàå íëéøùà ,íëì
éðøèòì íëùôð ìò íúîù øùà ,àáä íìåòá íëéøùà
éùàø úøèò äìôð íéðù äîë äæ øùà ,äæä äìéìá
úåúôùà ú÷áåç øôòá úëìùåî éðàå ,éì íçðî ïéàå
åöîàúä ,éãéãé å÷æçúä .äðùåéì äøèò íúøæçä äúòå
íúéëæå äéìò éðáî íúà éë åòãå ,åöìòå åçîù ,éáåäà
äìò íëéô ìáäå íëúøåú ìå÷å ,àëìîã àìëéäî úåéäì
,äìòù ãò íéòé÷ø äîëå íéøéåà äîë ò÷áå ä"á÷ä éðôì
àáö ìëå ,åãîò úåéçäå ,åîîã íéôøùå ,å÷úù íéëàìîå
ìë íò ...íëìå÷ úà íéòîåù àåä êåøá ùåã÷äå äìòî
øùà éãéãé íëúãìåé éøùàå íëéøùàå íúéìòúð äæ
)øð ÷øô úåòåáù úëñî

את טבעו וכח גופו ,ויודע בעצמו שאם ינדד שינה מעיניו כל הלילה ויהגה בתורה תהא תפילתו בשחרית נים ולא
נים תיר ולא תיר ,ונפשו בשאלתו מאי עדיף טפי ,השיב לו הגרשז"א בדעת תורתו ,אף שלהלכה וודאי עדיפא
שחרית שהיא הלכה על פני המנהג שלא לישן בלילה ,אך על 'נפשות' בניך יש לך להיזהר ולהישמר) ...וכלומר ,שח"ו
ילמדו ממך להקל במנהגי קודש שבנ"י זהירים בו(.
ידוע דבר המעשה ,שהגאון רבי חיים לייב אויערבאך )אביו של הגרש"ז( היה נוהג לעלות ביום החג למעונו של הגה"צ
רבי משה יוסף הופמן זצ"ל דיין דפאפא שהיה דר בסוף בעיה"ק ירושלים ת"ו ,לברכו בברכת החג .בשנה אחת ראה
הגרח"ל שפני הדיין מאירים ושמחים עד מאוד ,שאלו הגרח"ל לשמחה מה זו עושה .נענה לו הרב מפאפא שלא
היה בדעתו לספר לו ,אך מאחר ששאלו מעצמו יגלה לו רז חזות לילה .בשנות בחרותי למדתי בישיבתו הרמה של
הכתב סופר זי"ע ,והיה שגור בפי הבחורים משמיה דהחתם סופר זי"ע שמי שילמד כל הלילה בלא היסח הדעת
כלל  -מתוך רציפות המחשבה ,יזכה לגילוי אליהו .והנה רבים ניסו שם לעשות כן ולא עלתה בידם ,ואף אני עצמי
ניסיתי שנים רבות ללמוד כל הלילה בלא היסח הדעת ,אך עדיין לא זכיתי לכך.
בהאי שתא למדתי כל הלילה ברציפות המחשבה ,והנה זה עידן ועידנים אשר מתקשה אנכי בהבנת איזה קטע
בזוה"ק ,בלילה זה בא לפני זקן אחד וביאר לי את הדברים באר היטב ,אחר גמרו סגרתי עיני להתבונן במחשבתי
בפירושו ,אך משפקחתי את עיני פרח לו איש האמת ,הבטתי בשעון וראיתי שכבר עלה השחר ,והבנתי שזקן זה
אליהו הנביא היה ,וכי לא אעלוז ואשמח בכל לבי ונפשי.
עד .וזה לשון ה'פלא יועץ' )ערך עצרת( ,וקריאת התורה בליל עצרת בסדר המתקן מרבנו האר"י ז"ל היא נפלאת ועושה
רושם למעלה ,קשוטין אל השכינה .אשרי ילוד אשה שזכה לכך ,אשר מלך העולם איום ונורא ,מלך גדול אשר
לגדולתו אין חקר ,המשילו במעשי ידיו ,ורוכב שמים בעזרו ,וישראל עושה חיל ומוסיף כח בפמליא של מעלה ,על
זאת יגל יעקב ישמח ישראל בעושיו יעלזו חסידים בכבוד ויהיו רק עסוקים בסדר הלמוד כל הלילה ,אל דמי להם,
בשפה ברורה ביראה ואהבה ושמחה רבה יותר ויותר ממוצא שלל רב ,בתת לב מה נעשה בשמים ממעל על ידינו,
ומה הימים האלו ומה הגיע אלינו .ובכן עושה אלה הנה שכרו אתו ,בני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחי ,כמו שכתוב
בזהר הקדוש ,ולפי גודל השכר ,שממנו נדע שעושה נחת רוח גדול למעלה ,לו בכח יגבר איש להעביר שנה מעיניו
ולהיות ער כל הלילה ,ובלבד שלא יהא יושב ובטל או מדבר דברים בטלים או אסורים וכו' ,אבל עבדי ה' העומדים
בבית ה' ,בלילה הזה לה' צריכים להיות עוסקים בתורה כל הלילה בלי הפסק ,ולפום צערא אגרא .עכ"ל.

 פרשת במדבר – שבועות- באר הפרשה

íâ .ì"æå áúëù (èé úåà ã"ìô) 'øñåî èáù'ì åðéöîå
åìéàë åéðéòá äîãé ,äøåúá äùøôä àøå÷ùë
åúåà åìéàëå éðéñ øä àåä äá ãîåòù (äîéáä) äáéúä
åìéàëå (.åø ìä÷éå øäåæ ïééò) éðéñ øäî úìá÷úî äòù
úòùá äéäù íùë íù íéãîåò åìù àéìîôå ä"á÷ä
ìä÷ä ìëå äøîåàä ä"ò åðéáø äùî åìéàëå ,äøåú ïúî
ä"ìùá ïééòå) äøåú åéôî òåîùì éðéñì áéáñ íéãîåòä
.(èðø øñåî úçëåú íééç êøã ÷øô úåòåáù úëñî

ì

,äæä äìéìä éúéìòúð íëéãé ìòå ,íëéðéòî äðéù íúããð
å÷éñôú ìàå ,íéøãäîä éãéãé ééðá åöìòå åöîàå å÷æç ïëì
äáéøò íëúøåúå ,íëéìò êåùî ãñç ìù èåç éë ,ãåîéìä
éðåìòäå íëéìâø ìò éãéãé ééðá åãîò ïëì .ä"á÷ä éðôì
.'åëå ãåáë íù êåøá íéøåôéëä íåéë íø ìå÷á åøîàå

. עהíéøåôéëä íåé úùåã÷ë úåòåáù ìéì úùåã÷ù ,êì éøä
úà äìòî àåä øùà äøåúá ÷ñåò íà èøôáå
íò ñðëééå ,àëìîã àìëéä éðáî àåäå ,äæá äðéëùä
åøîàð íéøáãäù óàå] äôåçì àùéã÷ àúðéëù Y äìëä
(à óéòñ àî÷ ïîéñ) ò"åùá ÷ñôð íà éë ,å"÷ ãîìéå
åäö÷ ñôà êà ,åéøáçå óñåé úéáä úîâåãë ïåéìò éôøùá
àåø÷ì äðùä úåîé ìëá äøåúá àøå÷ä êéøöù
éðáå åðéáø äùî éë (íù) ùåáìá øàåáî íòèäå ,ãîåòî åìéôàù íéøëæðä ñ"úçä éøáãëå ,ãçàå ãçà ìëá êééù
.[íéìåãâáù ìåãâë íä ÷øñ éðìéà
ùéù ïàëîå ,äøåúä úìá÷ úòùá íéãîåò åéä ìàøùé
ãîòîì úåøåãì äøåú øôñá äàéø÷ä ïéá äåùä ãö óã óåñ ùãå÷ä úøáçîì åéúåäâäá) 'úå÷åîò äìâî'ä áúë
,úåòåáùá äøåúä úàéø÷ úòá øîåçå ì÷ ,éðéñ øä àéáî (.è ÷"äåø øòù) 'úåðååëä øòù'á ,äðäã (é÷
úà ìá÷î àåä äúòù ïîæä úà úøøåòî äàéø÷äù ìë äøåúá ÷ñåòå úçà äìéì øåòéðäù ì"æéøàä íùá
. עזéðéñî äúðéúðë äøåúä
úåîé øàùá íàå .ãçà úøëî øèôð äéäé äìéìä äúåà
éøä ,ãçà úøë ìò øôëì øåòéð úåéäì ìéòåî äðùä
äîëå äîë ìò øôëì ìéòåî úåòåáù ìéìá ãåîéìä
כאיש אחד בלב אחד – האחדות כתנאי לקבלת התורה
.(øáãä øåàéá ù"ééò) úåúéøë
éðéñ øáãî åàåáéå íéãéôøî åòñéå' ,(á èé úåîù) áéúë
é"ùø àéáäå ,'øää ãâð ìàøùé íù ïçéå
בקבלת יום זה – מתן תורה בעת קריאת עשרת הדברות אף
בדור אחרון
÷"äôñá øàåáîëå .'ãçà áìá ãçà ùéàë' àúìéëîäî
ìåãâ éë .äøåúä úìá÷ì éàðúå äðëää àéä úåãçàäù (àòø æîø åøúé ù"å÷ìéá àáåä á"éô àú÷éñô) ùøãîá àúéà
ïåàâä øàéáù éôëå ,òøä øöéä éðôá ãåîòì úåãçàä çë äùøôä úà ïéøå÷ åéä éðá ,ìàøùéì ä"á÷ä øîà'
(åøúé 'øô ,ùãçî ñôãðä ú"äò ç"åøã) ò"éæ øâéà àáé÷ò éáø íéãîåò íúà åìéàë íëéìò äìòî éðàå ,äðù ìëá åæä
ïçéå åäæå (.áð äëåñ) 'øä' àø÷ðä òøä øöéä àåä 'øää'ù (à èé úåîù) øîàðù ,äøåúä úà ïéìá÷îå éðéñ øä éðôì
ãâð çëä åäæ Y øää ãâðë ,úçà äãåâàá ìàøùé íù
.' עוéðéñ øáãî åàá äæä íåéá'

 על כן אנו.' בספר 'יפה ללב' )תצד ב( הביא מספר אמרי נועם )סוף פרשת פנחס( ש'יום כיפור' הוא כנגד 'שבועות.עה
 להיות נעורים כל הלילה כמו הכהן הגדול ופרחי כהונה שהיו ניעורים כל- עושים בשבועות כמו ביום כיפור
.הלילה בליל יום הכיפורים
הרה"ק רבי העניך מאלכסנדר זי"ע )חשבה לטובה שבועות( כתב ששבועות הוא כמו יום הכיפורים שהרי אמרו )ירושלמי
 ואם כן שבועות שהוא 'יום חתונתו' יש בו מחילת עוונות,ביכורים פ"ג ה"ג( שהנושא אשה מוחלים לו על כל עוונותיו
.כמו יום הכיפורים
 כדאיתא בירושלמי )ר"ה פ"ד ה"ח( 'אמר רב, מה רב טוב הצפון לבני ישראל בקבלתם את התורה, מענין לענין.עו
משרשיא בשם רב אידי בכל הקרבנות כתיב חטא )שעיר עיזים לחטאת( ובעצרת אין כתיב חטא' – דכתיב
 מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני, כך אמר להן הקב"ה,')במדבר כח ל( 'שעיר עזים אחד לכפר עליכם
.עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם
 שזמן קריאת התורה,( על הרה"ק רבי חנוך מאלעסק זי"ע, ומהאי טעמא אמרו גדולי הדורות )עיי' סיפורי חסידים שבועות.עז
 ועתה כשקוראים בתורה מתעורר, כי במתן תורה נתרפאו כל החולים,מסוגל הוא להתפלל על החולים שיבריאו
.ביחד עם 'מתן תורה' גם אותם נפלאות שנעשו באותה שעה
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äîãðä øöéä

 øäìעח )úåáà úøåúá íâ àúéà ùîî åìà íéøáã

ïéøáå÷î äùî éáø ÷"äøä íùá

.(ò"éæ

,íìåòáù âäåðá (î"÷úú æîø íéáöð ù"å÷ìé) ùøãîá àúéà êëå
íøáùì ìåëé àîù íéð÷ ìù äãåâà íãà ìèåð íà
.ïøáùî ÷åðéú åìéôà úçà úçà ìèåð åìéàå ,úçà úáá
úãåâà ìë úà øåáùì øùôà éàù äðååëä úåèùôáå
'äãåâà'ä é"ò éë ,øàáúé ÷îåò øúéá êà ,ãçàë íéð÷ä
ìæøáë äùòð íäî ãéçé ìë óàå ,äð÷å äð÷ ìë ÷æçúî
ìàøùé øùàë äæ êøã ìòå .åøáåùì øùôà éà áåùå
¯ ìåãâ çë ãçàå ãçà ìëì äæá óñåð ãçàë íéãâàúî
.åãé úçú åòéðëäìå åøáùì ìåëé òøä øöéä ïéàù ãò
דרך ארץ קדמה – זהירות יתירה בבין אדם לחברו

úùîç äðä ,(á"éô úåãåñéä øòù íé÷åìà úéá) è"éáîä áúë
éðùî ïéîéä 'çåì'á åáúëðù úåðåùàøä úåøáãä
,éëðà Y íå÷îì íãà ïéáù úååöîî íéøáãî úåçåìä
íîéé÷ì íãàä ìòù úåøáãä øàùå úáù ,êì äéäé àì
íéøáãî úåðåøçàä úåøáãä úùîç åìéàå ,åðå÷ì åðéá
äðäå .'áåðâú àì'å 'çöøú àì'ë 'åøáçì íãà ïéá'î
úåëåøà íå÷îì íãà ïéá ìù úåøáã éë äàøé ïðåáúîä
øöå÷á åøîàð åøáçì íãà ïéáù úååöîä åìéàå ,äîä

àì

íéååù úåçåìä éðùù øçàîå ,àì åúå 'áåðâú àì' íéøîà
úåøáãä ìù úåéúåàä éë øîåì êøèöð ,åéä íìãåâá
¯ ,úåðåùàøä úåøáãî äáøäá åéä úåìåãâ úåðåøçàä
úåøéäæä áåéç ìëì øëéðå äàøð àäéù éãë øáãä íòèå
ïéáá øäæðù äîî øúåé ,åøáçì íãà ïéá Y åìà úåøáãá
.'åøáçì íãà ïéá' àåä íéø÷éòä ø÷éò éë ,íå÷îì íãà
ä"á÷ä éë (à à) äàô 'ñîì åùåøéôá ù"àøä ìù åðåùìëå
úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù úååöîá øúåé õôç
(.ãé äèåñ) ì"æç åøîà øáëå .åðå÷ì íãà ïéáù úååöîáî
' 'íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåúעט.
åøîàù åîë ,äæä âçá úåø úìéâî íéàøå÷ äæ íòèîå
)àìå äàîåè àì äá ïéà ,[úåø] åæ äìéâî' (ãé á ø"úåø
êãîìì ,äáúëð äîìå ,øúéä àìå øåñéà àìå ,äøäè
.'íéãñç éìîåâì áåè øëù äîë
úåòåáù âç úéùòå' (àé¯é æè íéøáã) äøåú äøîà ùåøéôáå
øùàë ïúú øùà êãé úáãð úñî êé÷åìà 'äì
øùà éåìäå ...êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå .êé÷åìà 'ä êëøáé
'íåéä úååöî' ø÷éòù åðééäå .'êáø÷á øùà øâäå êéøòùá
íéëøöðä ìëì 'ïúú øùà êãé úáãð' àåä úåòåáùä âç ìù
ò"éæ ìàèéå íééç éáø ÷"äâä áúëå .íäéúåéåëøèöä éôë
)úñî' äìéçú øîàðù äîîù (äàø úùøô áåè úòãä õò

עח .ובזה פירשו מה דאיתא בגמ' )שבת פח' (.כפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב
ואם לאו שם תהא קבורתכם' ,ולכאורה תיבת שם אין לה ביאור ,והיה לו לומר 'ואם לאו כאן תהא קבורתכם'
שהרי תחת ההר הם עומדים .אלא ביאורו ,שכפיית הר כגיגית מורה על התאחדות והתכנסות ישראל כאחד ,שכביכול
כולם נמצאים בתוך גיגית אחת ,וכך אמר להם הקב"ה ,אם לאו – שלא תהיו בגיגית אחת יחד עם כל בני ישראל,
'שם' – בעצם שהייתכם חוץ לגיגית תהא קבורתכם ,כי אז לא יהיה בכם כח לעמוד כנגד היצר.
כדי לשבר את האוזן במעלת מדת האחדות ,נתנו המושלים ללמוד מקדירה של 'טשולנט' )-חמין שנוהגים לאכול
בשב"ק( ,שטעמו המיוחד מצטרף מכל מיני מאכלים שונים שמקבצים לתוך גיגית אחת ,והנה אם יבשל הבשר בפני
עצמו והעדשים ושאר הקטניות בפני עצמם ירגיש בכל אחד את טעמו בלבד ,אבל אחרי שצירפום יחד בתוך קדירה
אחת מקבל כל גרגיר וגרגיר מטעמם של כל המאכלים יחדיו ,וניתוסף בהם טעם לשבח ,וזו גם מעלת האחדות,
שכל אחד משתבח מחמת היותו עם חבריו בחטיבה אחת ,אבל אם יהא כל אחד בפני עצמו ,הגם שיהא מופלג
בתורה ויראה ,לא תקלוט נפשו את המעלות שיש בחבריו.
עט .וביאר הגר"א מווילנא זי"ע ,כי הנה מדרך הרוצה לבדוק מה טיבו של ספר מסוים הוא לעיין בתחילת הספר
ובסופו ומזה יבין באיזה ענין עוסק המחבר ,וכמו כן בספר התורה הזה אפשר ללמוד כמה חשובה מדת גמילות
חסדים ממה שפתחה תורה וסיימה בגמילות חסדים.
כשבנה גאב"ד פוניבז' זצ"ל את ישיבתו הרמה בעי"ת בני ברק יצ"ו הקים באותו זמן גם מוסדות לילדים מפליטי
המלחמה שלא היה להם אב ואם ולא מצאו מנוח לכף רגלם ...שם ניתן להם כל מחסורם באכילה שתיה לינה,
מלבושים וכו' וכל הצטרכויותיהם ברוחניות ובגשמיות .באותם זמנים כשהגיע פעם למצב כספי קשה שאלוהו מדוע
הקים מר שני מוסדות כאחד ,וכי לא עדיף להקים את הישיבה ורק לאחמ"כ כשתעמוד הישיבה על מכונה יהא
מע"כ פנוי לפתוח עוד מוסד ,ויענם הפונוביז'ער הנה אמרו חז"ל 'תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות
חסדים' ,וכלומר ,שכדי להצליח בקיום הישיבה עלינו לעסוק בד בבד עם גמילות חסדים ,כי הא בלא הא לא קיימא.

áì
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åúìëé éôë åùåëøî ïúéù åðééäã 'ïúú øùà êãé úáãð
¯ 'êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå' ë"çà ÷øå ,íéðåéáàå íééðòì
äìéçú âåàãì äæä âçá ìåãâ ø÷éòå ãåñéù åðãîì ïàëî
éë ,åúéá éðáå åîöò úà çîùé ë"çà ÷øå úìåæä éëøöì
íéìá÷î åáù úåòåáùä âçå úìåæì ä÷ãö úðéúð úåöî
 àéìú àäá àäå ,ïéùøôúî àìã ïéòø éøú ïä äøåúä úàפ.

.úåîìåòä ìëî áø òôù åîöò ìò òéôùîå ,åîöòì ÷æåç
àáåä ,ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä øîà äæ ïéòë) åøàéá êëå
äúñéðù úòá éîòðá áéúëã àø÷á (ãë úåòåáù ,÷"ùùá
éë àøúå' (çé à) äá áéúë ,äéðô ìòî úåø úà çìùì
úáéú äøåàëìå ,'äéìà øáãì ìãçúå àéä úöîàúî
'àøúå' àìà øîåì åì äéä àì éë ,ïééðîä ïî äðéà 'àéä
,çåë õéîà ïåùìî 'úöîàúî' àìà .'úöîàúî éë
àéäù ¯ àéä úöîàúî éë éîòð äúàø äòù äúåàáù
äðúðù ¯ äúùòù ãñçá ú÷æçúîå úöîàúî äîöò
ìãçúå ïë ìò ,äðéëùä éôðë úçú àåáì äîò êìäì äì
 äéìà øáãìפב.

øúåé êë ìò äøåú äúååéö ïëìã 'ééçá åðéáø'ä øàáîå
íéîé úòáù úåöîä âç éë ,íéãòåî øàùáî
úúì ùéå ,íéáåøî êîò éëøö éë íéðéáî ìëä æàå ,àåä
åðîæ êùîù úåëåñä âçá á"åéëå ,'àçñôã àçî÷' øåáò
äøåúä äàá ïàëå .'åøåæòé åäòøì ùéà' æà íéîé úðåîù
ìëî ãçà íåé àìà åðéàù úåòåáùä âçá óàù ,æøæì
øùàë ïúéú øùà êãé úáãð úñî úåòåáù âçå Y íå÷î
שובו לכם לאהליכם – העיקר לקיים את התורה בשובם
 êé÷åìà 'ä êëøáéפא.
לביתם מהר סיני
úùåã÷ åøôñá ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä éøáã íéòåãé äéìéãî ïúåðù äîá øñçð åðéàù ãáìá åæ àìù òãéå
àèéì úðéãîá éúìàùð' ,(éúìàùð ä"ã úåòåáùì) éåì
òéôùî åäéøä äæá äáøãà àìà ,åéçà ãòá òééñîå
פ .פעם אמר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בקידוש היום של חג השבועות( טעם לשבח במנהג ישראל תורה לאכול מאכלי
חלב בחג השבועות לסימן שיהא היהודי רך כחמאה ,וכמו שאמרו חז"ל )תענית כ (.לעולם יהא אדם רך כקנה
ואל יהא קשה כארז )בית דלי עמו' ז(.
בדרך רמז פירשו בהא דכתיב ב'שירת הים' )שמות טו ח( 'וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו ֵנד נוזלים' ,שלכאורה
'נד' היינו חומה העומדת על תילה ,ואילו 'נוזלים' הוא כמשמעו שהם נוזלים והולכים ,ומה שייך לומר 'נד נוזלים',
אלא רמז יש כאן על חובת האדם להיות כלפי עצמו כ'נד' – לשמור על כל מצוות התורה והגדרים והסייגים מבלי
לזוז מהם כמלוא נימה ,אך כלפי אחרים יהיה בבחי' נוזלים ,כדבר רך ונמס...
פא .וידועה הסגולה שכתב הרה"ק רבי חיים פלאג'י לתת בערב שבועות צדקה כשיעור פעמיים ב"ן .ויתנם לת"ח
עני ועניו ,והוא תיקון ...והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה.
פב .פעם נסע הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע לשהות בצל קדשו של הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע בחג השבועות,
משנכנס ובא לקבל שלום מהרה"ק מקאז'מיר אמר לו הרה"ק ,הרי תלמידים וחסידים יש לכם בראדאמסק ומה
לכם כי באתם אלי ,נענה ה'תפארת שלמה' ואמר ,באתי הנה לזכות לקבלת התורה בצל הקודש אצל הרבי ,אמר לו
מהר"י מצינו שאמרה תורה )שמות יט ד( 'וירד משה מן ההר אל העם' וברש"י הביא מן המכילתא 'מן ההר אל העם -
מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם' ,ולכאורה צריך ביאור ,וכי 'עסקי ממון' היו לו למשה
רבינו ,ומהו שלא היה משה פונה לעסקיו ,אלא ,שעסקיו היינו עסקי רוחניות ,והיינו כי הוא עצמו היה אמור לעלות
בהר סיני לראש ההר ,ולקבל את התורה מאת הבורא יתברך בכבודו ובעצמו לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ,ובזמן
שכזה וודאי שברצונו היה לערוך הכנה דרבה לקראת יום קדוש זה ,ואעפי"כ ' -לא היה משה פונה לעסקיו' ,אלא
לאחר שהיה בשמים ושמע מפי הגבורה שעליו להכין את העם לקראת מתן תורה בקולות וברקים ,מיד פנה מן ההר
אל העם – להכינם כראוי לקראת מתן תורה ,ולא הביט כלל על הכנת עצמו לקראת המעמד הנשגב והאדיר של קבלת
התורה .וכיוצא בזה צריך כל מנהיג בישראל וכל יהודי לנהוג – לדאוג לזולתו ,לחזקם לעודדם ולהכינם לקראת נתינת
התורה .כשמוע ה'תפארת שלמה' דברים אלו מפורשים ,פנה וחזר לעירו ,להדריך את קהל עדת צאן מרעיתו.
מעשה היה בחבר מרעים מחסידי הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שרצו לשהות בצל רבם בחג השבועות ,ויצאו
למסעם מבעוד מועד – כמה ימים קודם חג השבועות ,אך על אם הדרך נשברה העגלה ,אחר החיפוש מצאו עגלה
חדשה ,אך דא עקא שזו החדשה קטנה הייתה מהישנה ,ומקום היה בה רק למחצית מהנוסעים ,והוכרחו מחציתם
להישאר באותו מקום נידח עד כלות החג.
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âì

âç àø÷ðù íòèä øàáî äæ éô ìò .äàáù úîåòìë
ìë úà åëåúá øåöòì åúåòîùîù ,'úøöò' Y úåòåáùä
åéøáãî åðãîìå .(ãåò øàáîù äî ù"ééòå) âçä úåòôùä
úåøàä úà êéùîäì àåä áåè íåéä úéìëú ø÷éòù
 øçîì íâ äøåúä úìá÷å âçäפג .ïîæ øçàìå

øëæð àì àìäå ,úøöò íùá úåòåáù âç àø÷ð äî éðôî
äîëá øàáîå ,'úøöò éðéîùá ÷ø úøöò íù äøåúá
ï"áîøä éøáã éô ìò áúë éùéìùä åùåøéôáå ,íéðôåà
)íàå åøéòú íà' (æ á ù"äù) ÷åñôä ìò (è"éô ïåçèáå äðåîà
åáø÷á ùéâøî øùàëù ,'õôçúù ãò äáäàä úà åøøåòú
'éìë' äì äùòé 'úé åúàøéìå åúáäàì úåøøåòúä éùâø
ìàøùé éðá úåìåìë ïãéòá úòë íéøåîà íéøáãä øúåéá
¤ © ¤ øåöòì éãëá äøåúä ãåîéì åà äåöî íåé÷ é"ò
øîMìe
ïééðá äéäéù úåàøì åðéìòù ,äùåã÷ä äøåúä íò
íà' áåúëä øîàù åäæå ,åìà ùãå÷ éùâø åùôð éëëåúá
äøåúä ãåîéì úà êéùîäìå ,àîéé÷ ìù øù÷á ,ãò éãò
úãéî íëá øøåòúðù Y 'äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú
 äá ÷ñòäåפד.
,éìëå õôç ïåùìî ,'õôçúù ãò' éæà ,ú"éùäì äáäàä
פה
, øçîå íåéä íúùã÷å' äøåú ïúî úàø÷ì åðéååèöð êëå øåâàì ìåáé÷ úéáå éìë åùòú ãéîå óëéúù øîåìë
,àáù úîåòìë è"åéä àöéå øåáòé àìù åá ùé æîøå
íìòéúå âåôú ìáì íéîé êøåàì úåøøåòúä äúåà øåîùìå
בין הבחורים שהוקצה עבורם מקום על העגלה החדשה היה הרה"ח ר' אלימלך רומפלער זצ"ל שהיה אז עלם
צעיר ,אך משראה כי כמה מחבריו נאלצים לחוג את חג השבועות במקום נידח ,אמר לנפשו וכי אסע מכאן ואומר
'שלום עלי נפשי' בשעה שחבריי וידידיי יישארו במקום זר לחוג את היו"ט – לא כך היא דרכה של תורה ,ולא כך
היא דרכה של חסידות.
והנה ,ידוע כי הרה"ק מהר"א זי"ע היה נותן התייחסות מיוחדת לאורחים שבאו לשהות בצל קורתו להתחמם
לאורו ,אך כאן ,משהגיעו הקבוצה הראשונה לא זכו מעמו לשום קרבה והתייחסות ,רק לאחר החג משבאו הקבוצה
השניה ששהו בחג באותו מקום נידח – ואחר החג מצאו עגלה שתביאם למחוז חפצם ,קיבלם הרה"ק בסבר פנים
יפות ,ואף אמר להם 'מיילעך ווייסט ווי א חסיד דארף זיך צו פירן' )אלימלך יודע היאך על חסיד לנהוג( ,שיש ליהודי לוותר
אפילו על ההתעלות בצל רבו בחג השבועות ,בכדי להיות לעזר לאחיו.
פג .כן כתב הרה"ק ה'בית אברהם' )שבועות ד"ה ישלם( וז"ל ,חג הקדוש הזה נקרא חג שבועות שהוא לשון שבועה.
כמו בעת שמקבלים חיילים חדשים לצבא משביעים אותם שבועת אמונים לקבל עליהם עול המלכות ,כמו כן
בחג הקדוש הזה שמקבלים התורה מחדש ,בהקריבכם מנחה חדשה ,אז בשבועותיכם ,עכ"ל ,ר"ל ,שהיות שבחג
השבועות מתחדשת נתינת התורה על כן צריך להישבע מחדש לקבל על עצמו עול מלכות שמים .ושם החג מורה
על תכליתו להתחדש בקבלה גמורה מכאן ואילך כי זה כל מהותו וענייניו של החג.
פד .והנה כתיב )שמות טו ט( 'אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל' – שלל ראשי תיבות ש'ובו ל'כם ל'אהליכם .כי עיקר
מלחמתו של יצר – האויב הגדול ,לקרר את האדם כששב לאהל ביתו – אחר מעמד האדיר של קבלת התורה,
לכבות את ה'אש הגדולה' אשר ראו עיניו במעמד הר סיני ,ולומר לו ,אכן ,קבלת את התורה ,אך 'מפטירין כדאשתקד',
שוב לאהליך – להנהגתך ולסדר יומך כעד השתא ,ומה לך לשנות סדרי בראשית ולקבל על עצמך עול תורה ועבודה...
כעין זה מרומז נמי בפרק 'אשת חיל' )משלי לא( המרמז כולו על התורה )עיי' רש"י שם פסוק י( 'בטח בה לב בעלה'
– ומדוע ,כי 'ושלל לא יחסר' והיינו שבהגיעו ל'שובו לכם לאהליכם' – גם אז 'לא יחסר המזג' ,ואינו חוזר לסדר
יומו ולהנהגתו שקודם קבלת התורה ,אלא יהא 'מוסיף והולך' הן בכמות הן באיכות ,כל אחד לפי מה שהוא.
איתא בגמ' )ב"ק נה (.הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לו ,רמז נתנו בדבר בדרך צחות ,שהנה עברנו זה עתה ז'
שבועות של הספירה ,ואחריו השבוע השמיני יש בו קדושה של שבעת ימי התשלומין ,ועיקר המעלה הוא להמשיך
גם בשבוע התשיעי...
פה .וכמו שאיתא מהרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )עניני שמנ"ע ,פסח( שהבקשה בתפילת המועדים 'והשיאנו ה' אלוקינו
את ברכת מועדך' היא מלשון נישואין .מעתה יש לומר דכמו שבכל 'נישואין' מבקשים 'שיהיה בנין עדי עד',
א"כ ,אף כאן עלינו לבקש ולעשות פעולות שישאר הבנין אף לאחר החג ולנצח נצחים.
משל לאחד הנכנס לשמחת נישואין וברצונו לדעת מיהו החתן ,שהרי הכל עוטים בגדי שבת ויו"ט ,אמנם כאשר
יראה למחרת היום מי עדיין נשאר לבוש בבגדי שבת ויו"ט ידע שהוא 'חתן דנן' .כיו"ב ,מיהו ה'חתן' ביום חתונתו
זה מתן תורה ,מי שנשאר עם התורה גם לאחר שבועות...

ãì

באר הפרשה  -פרשת במדבר – שבועות

úà ìáé÷ äúò äæ êàù øåëæé è"åéä úøçîì óà àìà
 äøåúäפוâçä úà òåá÷ì ¯ øåà äá äàøé øùà êøãäå .
 äìá÷ åéìò ìá÷éù éãé ìò ,åùôðáפז  äðè÷ åìéôàå úçàפח,
,øåáòé àìå ÷çë Y âçä øçàì íâ åðéò úááë äðøîùéù
 è"åéä ìà åúåà øù÷îä èåçë åì àäú äìá÷ä åæåפט.

íéðè÷å íéì÷ íéøáãá åìéùëîù éøä ,(:ä÷ úáù) 'ãáåòå
æ"òá óåñáì åìéôäì àåáé íùî éë åéá÷òá ùã íãàù
äáåè äãéî'á ú"éùä úà ãåáòì ç÷éð åðîîå ,ì"çø
àâøã ,úåðè÷ úåìá÷á úå÷æçúää éãé ìòù ,'äáåøî
 úåîìùá 'ä úãåáòì àåáéù óåñ ,àâøã øúáצ.

ïéàù òøä øöéä ìù åëøãù íùë ,éðîëçú éáéåàîå
íéøáã ìò úçà úáá íãàä úà äúôî
êë' àìà ,äøæ äãåáò ãåáòì ãéî åðúôé àìå ,íéìåãâ
øçîìå êë äùò åì øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúðîåà
êìåäå æ"ò ãåáò åì øîåàù ãò êë äùò åì øîåà

íéîé êøåà ,íééãé éðùá äøåúä úà ìá÷ì äëæðù ø"äé
 ãåáëå øùåò äìàîùáå äðéîéáצאúåøåã ãéîòäì ,
äîùì úååöîáå äøåúá íé÷ñåò ,åúøåúìå 'äì íéðîàð
ãåîòé àçéùî àëìî ãåãã äéúåëæå ,íåìù ìàøùé ìò
.à"áá ÷ãö ìàåâ úàéáì úåëæì åðì

פו .הרה"ק הנתיבות שלום זי"ע שאל פעם כמה מבחורי הישיבה 'אימתי הוא זמן קבלת התורה בחג השבועות',
נענה האחד ואמר בזמן עלות השחר ,לעומתו השיב רעהו בעת קריאת עשרת הדברות בקריאת התורה ,השלישי
השיב באופן אחר ...עד שאמר להם הרבי ,זמן קבלת התורה הוא בשעה שאדם מקבל על עצמו את התורה .אף
אנו נאמר לפי דבריו – שבכל יום מימות השנה יש בידינו לזכות שוב ב'מתן תורה' ,אם אך נקבלנה בשתי ידיים.
פז .כשהיו שואלים את כ"ק האדמו"ר מסקולען זי"ע בזמנים טובים ,רבי ,איזו קבלה ניקח על עצמנו ,והיה עונה
'קבלת עול מלכות שמים' היא ה'קבלה' הטובה ביותר.
פח .וכך אמרו בדרך צחות ,שכשם שהרוצה לישא אשה ,הרי כל הממון הרב שהוציא על שכירת בית חתנות
ועריכת סעודת נישואין אינם מעלים ואינם מורידים אם לא יתן לכלה )לפחות( 'שוה פרוטה' עבור הקידושין,
כך אי אפשר 'ליום חתונתו זה מתן תורה' מבלי שיתן מעצמו לפחות 'משהו'...
פט .וכך כתב הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע )פרי צדיק משפטים אות ג( שגדר מצות זכירת מעמד הר סיני
שנצטווינו בכל יום הוא לזכור הקבלה דנעשה ונשמע .וכמו שהיה הרה"ק מלובלין זיע"א אומר בכל בוקר
הריני מקבל עלי להיות אדם טוב .יעו"ש.
צ .וכבר נודע מפי ספרים וסופרים שאין לאדם לקבל עצמו דברים גדולים ונשגבים ,כי אז לא יצליח להחזיק בהם
ומה הרוויח בכל קבלותיו ,אלא אדרבה יקבל עליו קבלה קטנה שבידו לעמוד בה ,וכן פירש ה'חתם סופר' זי"ע
בשם רבו ה'הפלאה' זי"ע )דרשות ח"ב ,פסח רעט .ד"ה שמור( את דברי הגמרא )תענית י' (:פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש
מאות ממאור עיניו של אדם' ,שאדם צריך להתקדש מדריגות מדריגות לאט לאט ,אבל פסיעה גסה שרוצה לעשות
בפעם אחת – נוטל ממאור עיניו ,כי יפול ירידה פתאומית על ידי התגברות היצר ,משא"כ אם הולך בהדרגה יוכל
לעמוד על משמרתו ,ומזמן לזמן יתעלה עוד ועוד עד שיזכה לבוא אל דרגתו הראויה .וקבלה קטנה זו תהא אצלו
כחוק בל יעבור ,ובכל מצב ישמור לקיים את קבלתו כבבת עינו.
דברים כדרבנות כתב בזה ה'אוהב ישראל' )ליקוטים חדשים פרשת ויקרא( 'בעינינו ראינו רבים מן החסידים שנעשו
משוגעים ח"ו ,או בעלי מרה שחורה ,ומאין נמצא הדבר הזה ,אם מן התורה ח"ו  -אדרבה התורה עוד משמחת
את הלב וכו' ,אם מן המצות  -הלא 'פקודי ה' ישרים משמחי לב' )תהלים יט ט( ,אבל הענין הוא ,כי האנשים ההם
הם הרוצים לעלות אל ה' ,והסולם נעלמה מעיניהם ,כי אינם עובדים את השי"ת בהדרגה ותופסים דבר שאין שייך
להם ,בלי שום קריאה ורשות מן השמים' ,לפיכך אסור ללכת בגדולות כדי שלא יפול משם ,אלא יעלה במתינות
ובהדרגה ,וכל יהיה בטוח בדרכו.
צא .וכה אמר פעם הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע )תורת יחזקאל שבועות( בליל שבועות ,דהנה שנינו )שבת לד(.
'שלשה דברים ,צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה ,עשרתם ערבתם הדליקו את הנר' ,ובגמרא
'שלשה דברים צריך למימרינהו בניחותא ,כי היכי דליקבלינהו מיניה' ,היינו שיאמר הדברים לבני ביתו בדרכי נועם
ולא בכעס כדי שעי"ז יקבלו את דבריו ולא יחללו את השבת קודש ח"ו ,ולא נאמרה הוראה זו בשלשה דברים אלו
דוקא ,אלא ללמד על הכלל כולו יצא ,שכאשר רוצה בשר ודם שדבריו יתקבלו באזני חברו עליו לדבר בניחותא
ובקול נעים ,וזה כלל גדול בתורה .ובזאת נענה הרה"ק במליצה לשמים' ,רבונו של עולם ,אתה נותן לנו היום את
התורה ,צריך למימריה בניחותא בשובה ונחת ,כי היכי דלקבליה מיליה ,ונזכה לקבל את התורה באהבה וברצון'.

