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ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה (ח ,ב)
כתב רבי משה פינשטיין זצוק"ל בספרו דרש משה ,תוכחת חיים
למחנכים ומלמדים וראשי הישיבות והורי הילדים שיש לפעמים בעיה
עם הילדים שיש בהם ג' דרגות בכלליות ,עידית בינונית וזיבורית,
המלמד אינו יודע למי לדבר ,אם ידבר לעידית יחלשו הזיבורית ,ואם
ידבר עם הזיבורית ישתעממו העידית ,והרי יש סדר קבוע בתלמוד
תורה עם כל התלמידים ביחד ,וכן אבא בשלחן שבת ויש שם כמה
מדרגות של ילדים ,האם יש כאן מטה של סדום שמי שהוא קצר ימשכו
אותו כמדת המטה ,ומי שהוא מדי הארוך קוצצים קצוותיו? וב"ה
בימינו אכשור דרא ויש סיוע פרטי למי שצריך ,אך בדרך כלל צריכים
ישועה ופתרון לבעיה הזאת .וכתב רבי משה שחינוך בני ישראל נמשל
להדלקת המנורה בדברי חז"ל ,ורש"י פי' שני פירושים על בהעלתך ,א.
עד שתהא הלהב עולה מאליה .ב .שהמדליק יעלה על המדרגות
למעלה .וכתב השפתי חכמים איך לומדים שני לימודים מפסוק אחד.
ותי' המזרחי דשקולים הם ויבואו שניהם ,כיון ששני הדרשות שווים
דורשים שניהם .וביאר רבי משה ,באמת היה הכהן יכול להדליק את
המנורה מלמטה ולסמוך שמסתמא נדלק הנר ,שהרי יש כאן שמן
ופתילה ,ועתה עומד מלמטה עם הנר כמה רגעים ונוגע בנר הדולק
בפתילה ,ע"פ כללי יו"ד סי' ק"י יכול להמשיך ולסמוך על החזקה
שמסתמא נדלקו הנרות .אך דרשינן שאסור לו לסמוך על החזקה אלא
לעלות על המדרגות ולהיות בטוח בעיניו שכל אחד מהנרות נדלק .זהו
תוכחת חיים למחנכים ,אתה יכול להדליק כשאתה עומד בארץ ,ואז
בכלליות הבינו הילדים את הגמרא שהרי הסברתי מאד יפה את
הסוגיה ,מה לי להתאמץ לראות על כל נר במיוחד לבדוק אם הוא הבין
בפרטיות או לא ,שמא אין זה מצד חיובי ומעמדי כאן כמחנך .לכן
מלמדים אותנו שצריך לעלות על ג' מדרגות לבדוק בעיניו אם כל אחד
מבין לפי כשרונותיו.
עוד צריך המחנך לבדוק שתהא שלהבת עולה מאליה ,לא ברגע
הראשון שנדלק לעזוב אותו ,אלא לעמוד סמוך לכל תלמיד ותלמיד
להעביר לו דעת תורה שיהיה עומד חזק ,גם כשהרוחות ינשבו מכל צד,
ישאר מאיר בתקיפות האורה .עוד הוסיף רבי משה 'מלמד שבחו של
אהרן שלא שינה' אע"פ שהיה לו אומדנא חזקה שכבר הבינו
התלמידים ,לא עזב את הנר כל זמן שלא ראה ממש בחוש שכל תלמיד
ותלמיד השיג את הלימוד בתכלית השלימות .וזהו ענין שצריך לתקן
במערכת החינוך הכללי ,שלא לאבד ההשגחה על הפרט .כי בימים
הקדמונים היו ההורים לוקחים מלמדים לבניהם בפרטיות ,המלמד לא
היה לומד פעם אחת עם כל עשרת הילדים ,אלא לומד עם כל אחד
בפרטיות .אך בימינו זה חזר כבזמן הבית שיש עשרות ילדים בכיתה,
יחד עם זאת צריך להזהר ולהשמר שלא יוזק הפרט מזה ,אלא לעמוד
מלמעלה ולשמור על כל נר שידלוק יפה .אם המלמד נכנס לכיתה
ומדבר רק לבודדים המוכשרים ,הרי לא עשה מלאכתו ,כי אלו
המוכשרים אין צריכים חיידר וישיבה ,תקנת רבי יהושע בן גמלא היה
בשביל הנכשלים ולא בשביל המוכשרים ,כמ"ש בגמ' להדיא .ולכן
עבודת המלמד שלא לסמוך על האומדנא ,אלא לבדוק בפרטיות כל
נפש ונפש אם הוא מאיר כראוי .ושיהיה הלהב עולה מאליה ,שיהיה
הפתילה מחובר מאד לאש שתדלוק בו יפה .כך יזכו התלמידים
להתחנך כראוי כתקנת יהושע בן גמלא .שלא יצא אחד מן השורה .וכן
המוכשרים לא ינזקו מזה ,שאם יש לו זמן פנוי להוסיף לו לימודים
נוספים ,וב"ה אכשור דרא כל המוסדות מכניסים בזה כחות רבים
שהפרט לא ינזקו מהכלל.
(הגרמ"י רייזמאן שליט"א)

על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה:
(ט ,כג)
יש להבין את האריכות הגדולה באמרו שהיה לפעמים שהענן על
המשכן "ימים רבים" ו"ימים מספר" ו"מערב עד בוקר" או "מיומם עד
לילה"" ,ימים או חודש" וכו' ,וכי מה האריכות בזה הרי היה די באמרו
שבכל עת שהענן על המשכן חנו ,ובהעלותו נסעו.
עוד יש להבין הסדר הפסוקים ,שמתחיל עם "ימים מספר" ועובר אל
"ערב עד בוקר" ושוב "ימים או חודש".
גם ההדגשה "על פי ה' יסעו וכו' שחוזר פעמיים על זה הן בפסוק יח והן
בפסוק כג ומוזכר בין הפסוקים שוב.
ונקדים את פירושו הנפלא של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל על דברי הגמ'
שבת (לא ,ב) "סותר על מנת לבנות במקומו  -הוי סותר .על מנת לבנות
שלא במקומו  -לא הוי סותר .אמר ליה רבה :מכדי ,כל מלאכות ילפינן
להו ממשכן ,והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא! אמר ליה:
שאני התם כיון דכתיב "על פי ה' יחנו" כסותר על מנת לבנות במקומו
דמי".
וביאר הגר"ח שמואלביץ את דברי הגמ' ,שהנה אדם הנוסע ממקום
למקום באם נשאלהו היכן עבר ימנה אחת לאחת את כל דרכו ואת
המקומות שבהם עבר .לא כן הוא אצל תינוק הנמצא בחיק אמו
שכשאמו עוברת ממקום למקום הוא לא עובר במקום זה ובמקום זה
אלא נמצא באותו מקום –בחיק אמו – מתחילת הנסיעה עד גמירא .כן
היו אף בנ"י באותה שעה באותו מקום של "עפ"י ה' יחנו" .ע"כ .ובאמת
שהוא פסוק מפורש( :דברים א ,לא) "ובמדבר אשר ראית אשר נשאך
ה' אלקיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם
עד המקום הזה".
הנה ,באם נתבונן במה שעברו בני ישראל במסגרת מ"ב המסעות
יתגלה לנו דרגתם העצומה .ונצייר לעצמנו קורות מסעם ,שהנה עלה
הענן מעל המשכן וזהו אות וסימן לתחילת מסעם ,והאב וכל בני
המשפחה אורזים במהירות את כל כבודם ורכושם הרב (שהרי עלו עם
רכוש רב ממצריים) ,ונסעו עד אשר הגיעו לחנייתם .הגיעו למקום
החדש ו"התמקמו" ,ו"פרקו את החבילות" ,כל דבר על מקומו ,דירת
השינה ,המגורים ,ולהקצות ולהכין מקום לבהמות וכו' וכו'.
אחרי עבודה מרובה ,הכל בא על מקומו בשלום ,ואולי אפי' לא הספיקו
ליתן תנומה לעפעפיהם" ,ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה
הענן בבקר ונסעו" נוסעים! שוב ,לארוז את החבילות הכל מחדש,
ונוסעים עד לחניה הבאה.
בחניה זו ,כבר היה אבי המשפחה חכם יותר" .לא מפרקים שום
חבילה"" ,יושנים על הארגזים" ,שכן חבל לעבוד פעמיים...
עובר לילה ,עובר יום ,ועוד לילה ושוב יום הוא מתחיל להישבר...
"לפרק רק מה שצריך דחוף" מכריז הוא לכל בני המשפחה לאחר כמה
ימים" .או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו
יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו" .פעם חודש ופעם יומיים,
פעם יום ופעם לילה אחד.
עליהם התנבא הנביא ירמי'" :כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת
כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".
הא למה הדבר דומה? בהמה שהרועה מוליכה ממקום למקום ,וכי יש
בדעתה חשבונות להבין את מטרת הרועה? וכי היא חושבת אם הדבר
לטובתה או לרעתה? הרי היא הולכת אחרי הרועה בלא שום מחשבה
לכאן או לכאן .כן היו בני ישראל באותה שעה ,כגמול עלי אמו ,ששם

א

את כל מבטחו באמו בלא ום נדנוד של מחשבה או טרוניא ,וכמו שאמר
נעים זמירות ישראל בתהילים (עח ,נב) "ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר
במדבר".
בזה נבא לביאור הכתובים .האריך הכתוב לומר שהחניות היו לפעמים
ארוכות ולפעמים קצרות ,ובדייקא כתבם שלא כסדר להדגיש נקודה
זו שהיה בזה טורח כנ"ל ומדגיש לנו ש"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו"
שבנ"י לא הרהרו לרגע אחר הבורא ית"ש ח"ו "ומשמרת ד' שמרו על
(ציוני תורה)
פי ה' ביד משה".
ויהי העם כמתאננים רע באזני ה'( .יא ,א).
הנה לא מפורש בזה על מה התלוננו .ודברי חז"ל בזה ידועים .והנראה
בדרך צחות ,שכל מהותם של ה'מתלוננים' הוא שמלאים הם בטענות ,ואין
כלל נפקא מינה על מה ולמה ,ויהיו הדברים איך שיהיו תמיד ימצאו על
מה להתלונן ,וכן הוא בכל דור ודור אנשים מלאים טענות בכל מצב ,אוי
להם אשר ימצאו על מה להתלונן בכל מצב ובכל זמן ,ועל זה יצא הקצף
מדוע אין אתם רואים הדברים בעין טובה ,והסתיר הסיבה אשר התאוננו
אז לאמור שאין הוא הטעם לתלונתם שהרי בכל מצב ימצאו על מה
(טעם הצבי)
להתאונן.
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי
יאכלנו בשר :זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים (יא ,ד
ה)
נ"ל לבאר ע"ד שאמרו [חולין פד ].כי ירחיב ה' גבולך ,למדך תורה דרך ארץ
שלא יאכל בשר רק בהרחבת גבול ,כי אין בו צורך כ"כ ,ועל הלחם יחיה
האדם וא"א בלעדו .ונ"ל לכן נתן ה' המן בשפע ותדיר ,כי הוא הלחם אשר
נתן ה' להם לאכלה .אבל בשר אין בו צורך כ"כ ולא בא אלא לזמנים .וי"ל
דהזמנים אלו שבתות ויו"ט ,דמצוה לאכול בהם בשר ,ובזמנים אלו נתן ה'
בשר לעונג שבתות ולשמוח ביו"ט כראוי ,וכולם שווים במצוה זו .אבל
לחסידים שאוכלים לשם שמים להברות גופם לעבודת ה' מצוה להרבות
במאכל להוסיף כח ואומץ לעבודת ה' ,ע"ד שאמרו [ביצה טז ].הלל שכל
מעשיו לשם שמים וכו' ,ולכן נתן ה' להם שליו בכל יום ויום כנ"ל .ומעתה
י"ל שזהו כונת הקרא ,והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה ,וישובו ויבכו
גם בני ישראל מי יאכילנו בשר ,כי רצו לאכול בכל יום כמו אלו החסידים
ואנשי מעשה שאכלו ,אשר אכילתם היה לשם שמים .אבל הם בקשו אוכל
למו כי התאוו לאכול ולמלאות בטנם .ואמרו זכרנו את הדגה אשר נאכל
במצרים ,כי במצרים אכלנו כל יום חנם בלא מצות ,שהיה לנו לאכול די
סיפוקינו שלא במקום מצוה .ועכשיו אין לנו לאכול רק ביום שיש מצוה
(כתב סופר)
לאכול בשר ,ואתי שפיר וק"ל.
אומרת התורה {:יח} ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי
בכיתם באזני ה' לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן ה' לכם בשר
ואכלתם{ :יט} לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה
ימים ולא עשרים יום{ :כ} עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם
לזרא יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו
ממצרים.
כותב הרוקח – אם תחבר את כל המספרים שבפסוק ,תקבל את כל הימים
שחייבים לאכל בשר .דהיינו:
לא יום אחד  1 -תאכלון ולא יומים  3=2+1 -ולא חמשה ימים –  8 = 5+3ולא
עשרה ימים –  18=8+10ולא עשרים יום – {38 = 18+20כ} עד חדש ימים –
 68 = 30+ 38ימים שחייבים לאכל בהם בשר.
דהיינו  52 :שבתות  8 +ימי סוכות  7 +ימי פסח  2 +ימי ר"ה  1+יום שבועות
=  70תוריד מזה  1יום מסוכות שיוצא בשבת ,ועוד  1יום מפסח שיוצא
בשבת  ,ומכאן קיבלנו  68ימים שבהם מחויבים לאכל בשר !
(ברוך שאמר)
האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו (יא ,יב)
דיבר פעם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שלא להתפעל מבקורת של בנ"א,
ואמר :אבא זצ"ל אמר לי על הפסוק תהלים (ק"ז ט"ז) "ויקנאו למשה
במחנה לאהרן קדוש ה'" .משה היה מופרש ומובדל ועלה לשמים  -טענו
עליו שצריך להיות במחנה ,ואילו אהרן שהיה רודף שלום וכו' והיה במחנה
 טענו עליו כי קדוש ה' צריך להיות מובדל ומופרש!ישנה מליצה ,וכמדומה שכתובה בקדמונים ,פעם אחת הלכו אב ובנו ,האב
רכב על החמור והבן הלך רגלי .פגש אדם אחד את האב ואמר לו :ואיך לא
תרחם על בנך? ירד מהחמור והעלה עליו את בנו .פגשו אדם שני ואמר
לבן :וכי זה כיבוד אב? ועלו שניהם על החמור .פגשו אדם שלישי ואמר:
וכי איך לא תרחם על החמור וירדו שניהם .פגעו ברביעי ואמר לו :שלשה
חמורים הולכים ואין אחד רוכב על חבירו ,סוף דבר היה שלקחו החמור

ב

ושמוהו על שכמם .זה הסוף של מי שמתפעל ממה שאומרים לו...
(דרך שיחה)
וירד ה' בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם( :יב,
ה)
ברש"י" :ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן והפרידן ממשה לפי שאומרים
מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו וכן מצינו בנח שלא בפניו
נאמר (בראשית ז) איש צדיק תמים ובפניו נאמר (שם) כי אותך ראיתי
צדיק לפני .דבר אחר ,שלא ישמע בנזיפתו של אהרן".
אפשר לבאר הטעם למה הביא רש"י פירוש נוסף ,שהטעם שלא אומרים
כל שבחו של אדם בפניו הוא שלא יתגאה .אבל אצל משה רבינו שהעידה
עליו התורה "עניו מכל האדם שעל פני האדמה" וודאי לא יבא לידי גיאות
מכך ,ומדוע א"כ משכן והפרידן ממשה ,לזה הביא טעם נוסף "שלא ישמע
בנזיפתו של אהרן"( .פני יצחק)
וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה (יא ,כז)
כתב רש"י "ד"א תנם אל בית הכלא לפי שהיו מתנבאים משה מת ויהושע
מכניס את ישראל לארץ".
פירש בזה הגאון ז"ל בדרך רמז את דברי הגמ' "מילה בסלע שתיקה בתרי",
דהסיבה שלכן לא נכנס משה רבינו לארץ ישראל ,היה מפני שלא דבר אל
הסלע אלא הכהו ,וזהו אמרו "מילה בסלע" שאם היה "מילה" בסלע דהיינו
שמשה היה מדבר אל הסלע ולא מכהו "שתיקה בתרי" היו אלדד ומידד
(הגר"א)
שותקים מנבואתם שמשה מת ויהושע מכניס.

 מאוצרות המגידים 
והעם לא נסע עד האסף מרים (יב ,טו)
זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך
ליאור ,שנאמר 'ותתצב אחותו מרחוק' (רש"י)
שימת לב לכל פרט
כאן רואים עד כמה החשיבה התורה כל מעשה של יהודי ,גם אם בעינינו
הוא נראה קטן ולא כל כך חשוב.
ישנם דברים שאנו מסיחים את דעתנו מהם לא משום שהם מדי גדולים
עבורנו ,אלא עקב היותם קטנים מדי עבורנו .אנחנו אוהבים מצוות גדולות,
רועשות .אך האמת היא שאין לשער ולתאר גם את ערכם של המעשים
הקטנים ביותר!
כשם שאין דבר מדי גדול עבור השי"ת ,באותה מידה גם אין דבר מדי קטן
עבורו יתברך.
דוגמא מאוד פשוטה :הנה כאן ,בבית המדרש בו אנו נמצאים ,ניצב ארון
הקודש ,בצדו ישנו פס קטן קטן .וכי לא ניתן היה להסתדר בלעדיו?
התשובה היא :פס זה מוסיף מעט כבוד לבית המדרש ומעט חן בתוך
החיים שלנו ,ולכן הקב"ה דאג שהוא יהיה כאן.
או דוגמא נוספת :ישנה עניבה עם פסים בצבע שחור ולבן .באמצעה ישנו
פס אחד ירוק .מה הוא עושה שם? השי"ת הציבו שם .לשם מה? להוסיף
חן .אין שום דבר שהוא מדי קטן עבור השי"ת .אם הפס הירוק יוסיף לנו
חן  -הקב"ה מטפל בו ודואג שייכלל בצבעי העניבה.
גם עלינו מוטל החיוב ללמוד מדרכי הנהגת הבורא ,ולהבין עד כמה חשוב
להתייחס לכל פרט ,ונביא לכך כמה דוגמאות:
אמא נמצאת במטבח ומכינה את השבת .נכנס בנה הקטן ומבקש" :אמא,
אני רוצה לשתות" .אמא מכניסה מעט 'סירופ' לכוס ומוסיפה מים ,אך אין
לה כעת זמן לקחת כפית ולערבב.
נכון ,הילד יסתדר גם אם כוס הפטל לא יהיה מעורבב כראוי .אמנם הוא
לא יהיה כל כך מתוק ,אבל לא נורא .האם זו מצוה לעשות את המשקה
מעט יותר טעים? כן! ואם זו מצוה ,יש לעשות זאת! זו לא מצוה מרעישת
עולם ,אבל זו מצוה!
בחורי ישיבה יושבים יחד בחדר האוכל ,ועל השולחן מונח קנקן של תה.
בחור אחד נוגע בקנקן ,ואומר" :התה לא מספיק חם" .חבירו היושב לידו
הבין מתוך דבריו שהוא מעוניין בתה חם .הוא אמנם לא מת מצמא ,כי
אחרת היה שותה גם תה פושר ,אבל בכל אופן הוא מעוניין כעת ליהנות
מכוס תה חם.
אם כעת יקום החבור ויביא לו קנקן עם תה חם ,וכי אחרי פטירתו ידברו
על כך בלוויה שלו?! לא! זוהי מצוה גדולה? לא ,זו מצוה קטנה .אבל  -אין
לזלזל גם במצוה קטנה כזו .כי כשם שאין קץ לפרטים הקטנים לכאורה
שהקב"ה מטפל בהם למעננו ,כך אין קץ לדברים שגם עלינו מוטל

וכאשר סיפר לו רעהו שמעון שנוסע הוא לאותו מקום ביקש ממנו
ראובן הלז שרוצה ליסוע אחריו ברכבו ,ונתן שמעון את הסכמתו לכך.
במהלך הנסיעה הארוכה הבחין ראובן באחד שמצפה בתחנה והשיב
על שאלתו שרוצה להגיע גם הוא לאותו ישוב המרוחק ,ועלה על רכבו של
ראובן .במהלך הנסיעה התחיל לרטון הנוסע "מדוע נוסע הנך אחר הרכב
שלפנינו ואינך עובר אותו לנסוע לפניו?" ראובן לא ענהו דבר ,ואותו נוסע
רטן וכבר ממש כעס ולא הבין "כבר יכלת לעבור אותו לפני שעה
ושעתיים?!"....
כמובן שלא ידע שדוקא הרכב שלפניו הוא המורה את דרכם ובזכותו אינם
טועים בדרך המפותלת.
הנמשל לעניינינו :התורה הקדושה וכל תרי"ג המצוות הר הם כאבוקה
המאירה את דרכינו ,ומבלעדם לא ידע האדם את המעשה אשר יעשה אם
ישר הוא ואם לאו ,בזוהר הק' קורא לתרי"ג מצוות "תרי"ג עיטין" – עצות.
כאשר בני ישראל שמחו על נסיעתם מסיני – כדברי הרמב"ן – שלא
יתווספו להם עוד מצוות ,באה התורה ומוכיחה אותם ראו נא "בנסוע
הארון" – היא התורה הק' המונחת בארון – ראו נא שהיא המוליכה אותנו
ומאירה לנו את הדרך בה נלך .ומה מקום יש לשמוח כביכול המצוות המה
לטורח ולמשא? הרי הם ממש כאותו נוסע שרטן על ראובן הנ"ל ולא ידע
שההיפך הגמור הוא האמת שרק בזכותו אינו טועה בדרכו.
בגמ' ברכות איתא שב'אשרי' לא מופיע האות נו"ן מפני שמרמז על נפילה.
עי"ש .והנה כאן שהתייחסותם למצוות היתה ממש להיפך מן האמת כנ"ל
נרמז להם בזה הנו"ן – נפילה – ההפוך .שהפכו את תכלית התורה והמצוות
לגמרי.
ומדוע הביא הפסוק השני "ובנחה יאמר וגו'"?
שהנה חטאם היה – כדברי הרמב"ן הנ"ל – שדאגו ונתיראו מה יהא בדרכם
ומהיכן יאכלו וכו'.
ובזה הוכיחם משה בב' דברים :א" .ובנוחה יאמר שובה ה'" וכתב רש"י
"שובה ה'  -מנחם תרגמו לשון מרגוע וכן (ישעיה ל) בשובה ונחת תושעון".
והנה בכך מה מקום יש לדאגה? כל הנהגתם היא בשובה ונחת.
וביותר ,שהרי היו שם כל כלל ישראל ,ובמצב כזה ישנה השראת השכינה
בגילוי ממש ,ההפך הגמור מ"הסתר פנים" וזהו אומרו "רבבות אלפי
ישראל" – וכתב רש"י " -מגיד שאין השכינה שורה בישראל פחותים משני
אלפים ושתי רבבות" .ומה מקום יש לדאגה מהמדבר ומכל עתידם?
(ציוני תורה)
"ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו אמר רבי אלעזר ברבי שמעון מזון אלפים
שנה היה מן יורד בכל יום דכתיב דבר יום ביומו ולהלן הוא אומר כי אלף
שנים בעיניך כיום אתמול אם כן למה היה יורד בכל יום והמותר וחם
השמש ונמס מפני משאוי הדרך .דבר אחר שהיו אוכלין אותו חם ולא צונן.
דבר אחר שיהיו ישראל נושאין עיניהן בכל יום לאביהן שבשמים" (ילקוט
שמעוני בשלח)
פעם נסעתי במונית עם רבי עזרא ברזל זצ"ל ,וודאי שמעתם מי הוא היה
רבי עזרא ברזל!
הרב ברזל זצ"ל פנה לנהג באומרו "אתם נהגי המוניות ,צריכים להיות
הגדולים ביותר בבטחון בה' ,כי אין לכם עבודה מסודרת .כל מי שרק
מגביה את היד לסדר את מגבעתו אתם חושבים כי הגביה יד לעצור מונית,
כל כך אתם מצפים ותלויים בחסדי אחרים ,ממילא ,קל לכם לתלות עיניים
למרום ולזכות לבטחון בה' ...ומי כמוכם ,רואים בסופו של דבר כיצד
מגיעה פרנסתכם...
מעשה באדם שהלך ברחוב בוורשא והבחין ביהודי ישיש העומד ליד
מכולת פרטית ,וקורא בקול" :בייגלאך! בייגלאך!".
הוא היה סקרן לראות כיצד מתנהלת המכירה ,כמה קונים ומה הם מספר
הרוכשים ,והוא ראה כי פעם ברבע שעה בערך ,נעצר אדם להושיט יד
ולקנות בייגלע (ארבע-בשעה ,שמונה בשעתיים ,לפעמים יותר או פחות)
בשעת המכיר שקט המוכר לא קורא "בייגלאך!" וכאשר הקונה עוזב את
המקום הרוכל ממשיך לקרוא בקול "בייגלאך!" ללא הפוגה.
אותו יהודי ריחם עליו "כמה אפשר לצעוק ,רחמנות" הרהר ,עלה במוחו
רעיון .ניגש למוכר הבייגלאך ושאל" :ר' יהודי ,כמה כסף הנך מרויח ליום
המקסימום שאתה יכול להרויח?"
"חמשה רובל".
"אתה יודע מה ,בא נעשה עסק ,אני אתן לך מידי ערב חמשה רובל ובאותן
שעות שעמדת עד היום בשמש ברחובה של עיר ,תשב בבית המדרש
הגדול ותגיד מידי יום את כל ספר התהילים עם כוונה בכל שם ושם"...

לעשותם .אם זו מצוה  -עשה אותה .אם זהו חסד ,גם אם זהו חסד קטן
ביותר  -אין להתחמק מעשייתו!
אין גבול למה שמחוייבים לעשות! תסלחו לי על המשל הבא :בעל ה'יסוד
ושורש העבודה' מספר על עצמו :כשהייתי הולך ברחוב ורואה מישהו
יורק ברחוב  -לא הייתי עובר הלאה ,אלא קודם הייתי משפשף את היריקה
ברגלי ,כדי שאדם שיעבור אחרי לא ירגיש את אותה תחושת גועל שאני
הרגשתי .זו אינה מצוה כ"כ גדולה ,אבל זו מצוה!
רואים לפעמים אדם מר נפש .כל אחד מבין שבמצב כזה חיוך אחד מחבר
עשוי לחולל אצלו מהפך בחיים ,וזוהי מצוה גדולה לעשות זאת!
אך גם כאשר מדובר באדם בריא בנפשו ,וחבירו מדבר אליו בצורה יפה -
נכון ,גם אם לא ידבר אליו יפה ,הוא לא ישתגע ולא יזדקק לטיפול נפשי,
אך זו מצוה! מצוה קטנה אמנם ,אך אין לזלזל בערכה! לעולם לא ניתן
לדעת מה כוחה של מילה טובה הנאמרת בשעה שיש לשומע צורך בה.
אספר לכם מעשה ששמעתי על ראש ישיבה אחד.
יום אחד הוא מקבל הזמנה לחתונה שתערך בשוויץ .להזמנה צורף כרטיס
טיסה ,ונכתבה עליה הבקשה" :אנא ממך ,בא לחתונת בתי"! הוא ניסה
להיזכר מיהו השולח ,ואז נזכר שיהודי זה למד אתו בישיבת פוניבז'
בצעירותו.
היה הדבר לפלא בעיניו :הרי הוא בקושי הכיר אותו .נכון ,הם למדו יחד
בישיבה ,אך עד כדי כך שישלח לו הזמנה עם כרטיס טיסה?!
הוא התקשר אליו ושאל אותו :מה פתאום החלטת להזמין אותי להשתתף
בשמחתך ,ועוד להעניק לי כרטיס טיסה ,הרי לא היה לנו כמעט קשר?
פתח אותו יהודי וסיפר :באותם ימים הוא הגיע לישיבת פוניבז' משוויץ
כבחור צעיר ,והיה לו קשה מאוד .הוא לא ראה הצלחה בלימודיו ,וגם
בחברה לא ראה את עצמו משתלב בצורה מניחה את הדעת .הוא היה
ממש שבור ,והחליט לחזור הביתה .אם היה חוזר הביתה ,כנראה שהיה
יוצא יהודי פשוט ,יהודי כשר ,אך ודאי לא תלמיד חכם.
היה זה באותו יום בו נתנו לו הוריו רשות לקנות לעצמו כרטיס טיסה
ולשוב הביתה .הוא ישב בישיבה ,והחליט שילך לקנות כרטיס.
והנה ניגש אליו אותו ראש ישיבה [שהיה אז בחור בגילו] ,וסידר לו את
הצווארון .מעשה זה גרם לו לתחושה כה נפלאה :הנה למישהו איכפת
ממני! ואם כך ,החליט מיד ,אינני חוזר הביתה!
ואכן הוא נשאר בישיבה ,וברבות הימים נעשה ת"ח גדול .ושנים רבות
אח"כ ,כשחיתן את בתו ,זכר עדיין את אותו בחור שסידר לו את הצווארון
והזמינו ברוב כבוד להשתתף בשמחתו.
אי אפשר לדעת מה יכולה מילה טובה בזמן הנכון לעשות למישהו!
גם המצוה הקטנה ביותר היא מצוה! חיוך ,אמירת "בוקר טוב" .גם אדם
שלא צריך חיוך מעריך כשמחייכים אליו .וא"א לדעת מי צריך חיוך!
אם יש לך רגע פנוי ,תאמר פרק תהלים!
אין דבר קטן מדי עבור ה' ,ולא צריך להיות דבר קטן מדי גם עבור כל אחד
(תפארת שמשון)
ואחד מאתנו.
ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך:
ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל( :י ,לה-לו)
כתב רש"י :ויהי בנסע הארן  -עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו לומר
שאין זה מקומו ולמה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורעניות לפורעניות וכו'
כדאיתא בכל כתבי הקדש (שבת קטז):
ומה הם הפורענויות? הפורענות הראשונה ,כתב הרמב"ן" :אבל ענין
המדרש הזה מצאו אותו באגדה ,שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח
מבית הספר ,אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצות ,וזהו ויסעו מהר ה' ,שהיה
מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה' ,וזהו פורענות ראשונה
וכו'".
הפורענות השניה ,זהו ה"מתאוננים" ,וכתב הרמב"ן "והנכון בעיני ,כי
כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב ובאו בתוך המדבר הגדול
והנורא במסע הראשון היו מצטערים בעצמם לאמר מה נעשה ,ואיך נחיה
במדבר הזה ,ומה נאכל ומה נשתה ,ואיך נסבול העמל והעינוי ומתי נצא
ממנו ,מלשון מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו (איכה ג לט) ,שהוא לשון
כואב ומצטער על עצמו ,וכו".
יש להבין מדוע הפסיק הפוענויות דייקא עם פרשת 'ויהי בנסוע'? ומה הם
הנוני"ם ההפוכים מצידי הפרשה?
ונמשיל הדבר לראובן שנצרך להגיע למקום רחוק ,אשר הדרך איליו
מפולתלת וסבוכה ,והוא לא הכיר את הדרך כלל ,המתין לעת מצא,
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הישיש הסכים "בסדר ,אני מסכים ,תודה רבה".
הם התחילה במימוש העסקה .ועמדו בדיבורם .הזקן אמר תהלים וההוא
שילם את הרובלים שהבטיח.
חלפו שבועיים והישיש ביקש כי מעוניין לחזור בו מהעסקה" .מה קרה,
האם אתה רוצה לצעוק ברחוב ,וכי לא יותר טוב לך לשבת בבית
המדרש?!"
הזקן מיאן לנמק מדוע "בבית הרב אסביר ,בוא ונשאל יחד את הרב".
הם התביישו ונכנסו לבית הרב בכובד ראש ,שם הישיש נמק את החלטתו:
כבוד רבנו ,הנה היהודי היקר שעומד כאן לצידי ,הבטיח לי חמישה רובל
ליום ,והוא ריחם עלי ,יישר כח לו .אך כחלוף תקופה קצרה ,התיישבתי
בדעתי ונוכחתי כי הדבר מזיק לי .עד היום כאשר עמדתי ברחוב התפללתי
בפה מלא להקב"ה "תשיג לי קונה" ,צעקתי בייגלאך ,וכאשר ב"ה לאחר
עשרים דקות הגיע קונה הייתי מודה להקב"ה ששלח לי קונה שהחליט
משום מה לרכוש בייגלע ,אם היו מגיעים שני קונים יחד הייתי מודה
בכפליים .הם עזבו התפללתי שנית ,והתחלתי בקריאות נוספות :בייגלאך.
כך עשרות פעמים ביום" :ה' הושיעה" "הודו לה' כי טוב"" ,אלוקי תסייע
בידי לסיים את הבייגלאך מוקדם כי הרגליים עייפות הזקנה אוכלת בי",
ובכך ,כבוד הרב ,בטחוני בה' היה מתרבה .עיני הזקנות היו נשואות תמיד
לשמים (לא נשואות לאנשים אלא לשמים) אבל בשבועיים האחרונים,
נכון שאני אומר תהילים אבל משום מה אני מרגיש כי עם התהילים
הבטחון בה' נחלש ,מאחר ואני מרגיש בטוח במשכורת הקבועה"...
כך היה נראה מוכר בייגלאך בוורשא.
הרב של וורשא הבין לליבו ,שמעו את הרב ממלמל "אשרי העם שככה לו"
ומיהר לחדרו לבכות מתוך התרגשות.
בואו ונשאל ,לשם מה היה צורך להוריד מידי יום ביומו מן ולמחרת שוב
ירד מן ,אדרבה ,יירד מן פעם אחת בשנה או פעמים .כי חז"ל אומרים המן
ירד לישראל בכמות שיכלה להספיק לאלפיים שנה .ומידי יום הוא היה
נמס "וחם השמש ונמס" (זרימה אדירה של מים טובים היתה נשפכת
לירדן כמבואר בדברי חז"ל) א"כ ,שיירד חד פעמי וגמרנו.
התשובה ברורה (כפי שכתוב בגמרא) ,הקב"ה הנהיג את דור המדבר דוקא
כך ,הולכים במדבר מן שמים וארץ באמצע מדבר גדול ונורא ,כאשר ,אם
יום אחד אין אוכל ,אין שום אפשרות להגיע למקום יישוב ובמהרה הכל
גוועים ברעב .וכיון שהקב"ה רצה שיהא להם בטחון בה' ,מידי יום נמס כל
האוכל ,אין לחם .אין .משום כך נשאו עיניהם לשמים ובטחו בהקב"ה -
שביכולתו להביא גם מחר אוכל .חז"ל מביאים על כך משל לבן מלך שנסע
למרחקים מצויד בממון רב שקיבל מאביו .לאחר כשנה כאשר הכסף אזל
הוא יצא לדרכו חזרה .ושלח מברק "אני בדרך" ,ערכו לו קבלת פנים
מפוארת כראוי לבן מלך .הוא שב נכנס לביתו והשתעשע עם אביו .חלפו
שבעה ימים ,הבן הודיע כי בדעתו לשוב מחר למקומו .אבא הבין את
המשמעות ושאל "האם אתה זקוק לכסף?"
"כן" ,השיב הבן.
המלך הוציא מהארון פנקס ש'קים וחתם על המחאה ומסרה לבן .בן המלך
הביט בש'יק ,וכאילו חשכו עיניו ,הוא הסתכל על אבא ובאדיבות הושיט
בחזרה את הש'יק.
"מה קורה ,האם החתימה לא נכונה ,אולי התאריך לא טוב בעיניך?" שאל
המלך (בתמימות).
"הכל טוב התאריך והחותמת"
אלא מה? -
הסכום ...אבא רשם סכום פעוט מאד שיש בו רק לשבוע ימים ,לכן אני
מחזיר ,אין לי מה לעשות שם במרחק בסכום כזה".
"כן ,ילדי ,השיב המלך" זה מה שאני רוצה ,כי לא תפליג לך מרחקים,
תישאר קרוב ותבוא לבקר מידי יום "...כך גם במן כפי שאמרנו  -ישאו את
עיניהם לשמים מידי יום ביומו.
במלחמת העולם ,הרב מבריסק זצ"ל ברח לוורשא עם בנו .בוורשא כמו
בכל האזור היה קשה להשיג כזית לחם וכאשר השיגו פרוסה או שתיים
הרב ובנו אכלו את כולה ולא השאירו למחרת כלום ,הבן אכל את הקשה
שבלחם והרב אכל את הרך שבתוך הפרוסה .היה להם בבנין שכן שהכין
לעצמו בית מלא אוכל ,ואכל מהאוכל פירורים ממש ,כי פחד כמו כולם,
וחשש שמא מחר ומחרתיים גם זה לא ישאר לו ,אך הרב מבריסק לא שמר
מהיום למחר ,ועשה כן עפ"י דברי הגמרא "האומר מה אוכל למחר הרי זה
מקטני אמנה" הוא אכל כפי הצורך בלי לקמץ ,והנה לא שמר מאומה .יום
לפני ערב ים הכיפורים (תש"א) חשב הרב מבריסק כי היום בשונה מימים
אחרים מוטל עליו להשתדל ליום המחר ,כיון שמחר זו מצוה לאכול ,הוא
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השיג לחם והטמינו למחר  -לערב יום כיפור .במהלך הלילה נפל על הבית
פגז ורסיס ממנו קלקל את הלחם .הרב ראה בכך אות משמים כי אפילו
היום ,היה עליו לסמוך על הקב"ה ולא לעשות השתדלות.
בטחון! בטחון! כל כך מורא'דיג ,תשמעו שתי עובדות.
אני אוהב לספר מעשע'ס בתנאי שזה א'אמת'ע מעשה  -מעשה אמיתי,
אז אספר שני סיפורים אחד שמעתי מחסידים יראי ה' ולא ביררתי האם
זה מעשה שהיה ,איני יודע האם הסיפור נכון  -אבל מוסר ההשכל הנובע
ממנו הוא רב ,והשני וודאי מעשה אמיתי.
החסידים נסעו לרב'ה פעם בחודש מהכפר לעיירה ,עגלון יהודי קבוע היה
לוקח אותם מידי חודש ,אך לא נכנס איתם יחד לרבי .העגלון התאכסן
באכסניה קטנה והתפלל בבית החסידים תחשוב לעצמך איך אנו
משאירים את בני הבית ,נוסעים מרחקים על מנת לשבות בצל האדמו"ר
ולהכנס לחדרו .תיכנס גם אתה פעם אחת בשנה  -כדאי לך ,אם כבר הגעת
עד הלום חבל שלא תזכה .הוא דחה אותם "מה הרבי כבר יעזור לחיי
האומללים ,לאשתי החולה וילדי הרעבים ללחם ,הוא יניח את ידו על
ראשי ,וכי זה יושיע אותי בחיי הקשים?!" הוא לא נכנס.
פעם אחת ,לאחר הפצרות הוא נאות להכנס .הוא שהה בחדר הרבי זמן
רב .ויצא .בצאתו לא שאלו אותו דבר.
בשובם בעגלה הם שוחחו ביניהם ,אחד אמר כי התעלה מאד בסעודה
שלישית ,ואחר אמר שהיה לו תועלת מדברי התורה בטיש בליל שב"ק
וכו' ,פתח העגלון את פיו ואמר אני התעליתי יותר מכולם .ואספר לכם
כיצד ומה:
כאשר שהיתי בחדרו של הרבי ,הוא שאל אותי מה סדר היום שלי ,השבתי
כי הדבר תלוי ,אם יש באותו יום עבודה או לא" :ביום שאין עבודה אני קם
בבוקר מתפלל במנין ,אח"כ מצטרף לשיעור משניות ,לאחר מכן אני יושב
בבית המדרש ואומר תהלים ,בסיום אני שב לביתי טועם פת שחרית ונח
קמעה ,אחרי צהריים ,אני מקדים לתפילת מנחה ושומע שיעור בעין יעקב
אח"כ מנחה מעריב וכך עובר היום .וביום שיש עבודה? אני קם השכם
בבוקר משמן את הגלגלים כדי שחלילה לא יווצרו בעיות במהלך הנסיעה,
וכבר בשש וחצי אני חונה ליד ביתו של הלקוח .בדרך ,אם ישנה אפשרות
לחנות בצידי הדרך ,אני מניח תפילין קורא קריאת שמע מקפל את
התפילין וכו' ,ואם אין זמן ,כאשר מגיעים לעיר אני מתפלל" .הרבי שאל
אותי "ומדוע שלא תקום להתפלל במנין ורק אח"כ תצא לשוק לחפש
קליינטים למשל ,בשבע וחצי אחרי תפילה ,ואם בכל זאת מישהו כבר
הזמין בלילה תתנה עמו כי רצונך להתפלל בבית הכנסת לפני הנסיעה?".
"אבל אז הקליינטים יהיו מועטים" עניתי באנחה.
הגביה הרבי את עיניו ואמר ,אספר לך סיפור קצר:
עגלון פלוני שעבד קשה לפרנסתו ונסע בדרכים ,צבר בכיסיו עשרות
רובלים והיו עמו :שקית עם מטבעות זהב ,ארנק עם מטבעות כסף ועוד
ארנק ובו פרוטות נחושת רבות שנשאר עמו תמיד .הוא היה בדרכו ,השבת
התקרבה והבין כי לביתו כבר לא יגיע ,נכנס לאחד הכפרים היהודיים בדרך.
הוא שאל את הרב ,אם יוכל לשבות בביתו? הרב ניאות בשמחה הכניסו
לביתו ,החלו בהכנות אחרונות לשבת והנה הוא נזכר שהכספים בכיסו
מיהר לרוץ אחרי הרב שיצא כבר לבית הכנסת ושאל אם יש לו מקום
להטמין את הכסף ,הרב שב ,נטל את כל המטבעות ספר אותם ,הטמין
היכן שהטמין .יצאו שניהם יחדיו לקבלת שבת.
באמצע קבלת שבת החלו להתעורר מחשבות בליבו של העגלון ,מה
עשיתי הפקדתי כסף בידי מי שאינני מכירו ,הכסף הזה הינו כל פרנסתי ומי
יודע" ,כסף! כסף!" צעק לו הלב .אבל מה אפשר לעשות .תפילת מעריב
עברה עליו כשהפחד מכרסם בלב פנימה .הוא התיישב לסעודת שבת
בפנים חמוצות והתיאבון ממנו והלאה .הגישו דגים ודחה אותם "אני לא
מסוגל" כך התנצל ,כי אין לו תאבון .הציעו לו "אולי משהו חלבי?" "לא,
איני חש בטוב ואין לי תאבון" (הוא היה בפחד  -מה יהיה עם הכסף) כך
חלפה השבת בחששות ודאגות.
בצאת השבת מיד רץ לבעל הבית וביקש" :הכסף שלי!".
"רגע ,קודם מתפללים מעריב ,אח"כ נדבר על הכסף".
אחרי מעריב הוא אמר בקול נרגש אך בעדינות" :הכסף שלי".
"רקע ,קודם נעשה הבדלה" השיב הרב...
הנשמה שלו כמעט פרחה .לאחר הבדלה הרב הוציא את השקית עם
מטבעות הזהב ,ספרם לו על השולחן  -הנה הסכום שהפקדת בידי.
אח"כ הביא את הארנק עם מטבעות הכסף והושיט לו .העגלון שפכם על
השולחן וספר (לראות שמא הרב לקח לעצמו איזה מטבע) ,סיים והתמלא
שמחה "גם מהם לא חסר דבר".

אח"כ הוציא הרב את השקית עם מטבעות הנחושת .העגלון שפך את
תכולתה וביקש לספור .אמר לו הרב" :די ,עד כאן! וכי אין לך מח בקדקדך,
אם היתה לי אפשרות לגנוב מטבעות זהב וכסף ולא נטלתי ,האם אגנוב
את מטבעות הנחושת הפשוטות."!?...
פנה אלי האדמו"ר ,אתה ר' יהודי ,עגלון יקר ,הקב"ה נטל את נשמתך
בלילה ובבוקר השיב לך את הפקדון בשלימות .העיניים נפקחו  -פוקח
עיוורים ,רגליים צועדות ,ידיים מתנועעות ,וכי את הדבר הקל  -הפרנסה,
לזה הקב"ה לא יכול לדאוג לך?!( ...הזוהר הקדוש אומר כי אם אדם היה
פוקח את עיניו ורואה את המזיקים המסתובבים באורי הייתה יוצאת נפשו
מפחד ,אולי הוא מתכוון לחיידקים הממלאים את האויר והקב"ה מצילנו
מידם " -על ניסיך שבכל יום!").
שני פריצים ויהודי אחד
המעשה השני שסיפר הגאון מוילנא .שמעו נא.
מי שיודע ,הגר"א זי"ע היה עורך גלות .כאשר שב מגלותו סיפר לבני ביתו
את הסיפור דלהלן.
באחת העיירות הוא התאכסן בבית יהודי ירא ה' .באחד הלילות הוא
שומע את בעלת הבית שואלת את בעל הבית בקול רם "האם אתה יודעי
כי מחר ממש התאריך לשלם לפריץ ,ואם לא ,הוא זורק אותנו לבור
חלילה" הפחד והחרדה נשמעו בקולה.
אמר לה בעל הבית בשלוה" :מה את דואגת ,הקדוש ברוך ישלח את
הכסף".
עם שחר לפני שבעל הבית יצא לבית הכנסת ,קולה של בעלת הבית רעד:
"תנסה בבית הכנסת להשיג כסף ,אהה אלוקים אנו בסכנה ,היום ,היום
אחרון".
"מה את דואגת ,היד ה' תקצר?!".
כאשר שב מבית הכנסת" :נו ,נו ,הבאת משהו?"
"היד ה' תקצר ,בינתיים תגישי ארוחת בוקר" אמר בשלוה" .מה ,אתה
מסוגל להכניס אוכל לפה?!" תמהה אשתו.
טוב ,היא הגישה ארוחת בוקר .בסיום אכילת פת שחרית בירך ברכת המזון
בכונה "תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו" פלאי פלאים .אח"כ נעמד ליד
פתח הבית ,ושם היה תלוי המעיל ,לבש את המעיל חבש את הקפלוט'ש -
הכובע.
שאלה האשה " -להיכן אתה הולך?"
"את עצמך אמרת שהיום צריך לשלם לפריץ ,אז מה את שואלת" ...הפטיר
לעברה.
"אבל אין לך כסף" הוסיפה לשאול.
"הקדוש ברוך הוא ישלח" ענה .מבהיל  -הוא הולך לשלם לפריץ בכיסים
ריקים - -
הגר"א ראה שהאיש כל כך בטוח באלוקי השמים והארץ ,הוא היה
משוכנע שאכן יתרחש לו נס ,וביקש לראות במו עיניו כיצד יפול דבר.
הגר"א מיהר לצאת בעקבותיו .לראות.
בעל הבית ירא ה' ,פסע לעבר בית הפריץ בעיירה הסמוכה ,ממש לא היה
מובן למה ומדוע הולך ,מה שברור כי הוא הלך בשלוה מאין כמוה .והגר"א
בעקבותיו .בעומדו לפני פתח בית הפריץ אמר לו המשרת" :אם אתה
מבקש להכנס ,עליך להמתין ,כי לפני שעה קלה נכנס פריץ מאחד הכפרים
הסמוכים ,הוא משוחח עם הפריץ בעל הבית (בסוד שיח שרפי .)...היהודי
התישב על אבן סמוכה ,והמתין.
כאשר יצא הפריץ ,התרומם היהודי להכנס פנימה ,עצר אותו הפריץ
היוצא :רגע! המתן ,רגע ,אני מבקש לדבר איתך כמה מילים" :אני מעוניין
לקנות מהפריץ בעל הבית ,שדה מסוים ,הפריץ דרש ממני מחיר יקר ,אני
נקבתי בסכום זול ,בתקוה שהוא יתפרש עימי על מחיר ביניים ,אך הוא
התעקש על הסכום היקר .לא התפשרנו .אני ,זקוק לשדה גם במחיר יקר,
אך אין זה מכבודי להכנס שוב ולהביע הסכמה מוחלטת למחיר שלו.
אבקש ממך ,יהודון ,שתכנס אתה לרכוש את השדה כביכול ,בשביל
עצמך ,אני סמוך ובטוח בך שתעביר לי אח"כ את השדה ,תהיה מתווך
נאמן ,אני אשלם לך גם דמי תיווך"...
היהודי עשה כבקשתו .נכנס .קנה .ניהל עימו בחכמה דברים קצרים של
משא ומתן  -רכש את השדה במחיר מלא ,יצא וקיבל דמי תיווך  -בדיוק
בסכום שאותו חייב לפריץ.
נכנס שנית ,שילם ויצא .שב לביתו .והגר"א בעקבותיו.

ה

לא נותרו כמעט סיפורים מימי גלות הגר"א ,אבל עובדה זו היא
מהמועטות .מעשה שהיה.
"יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך" כפי ה"יחלנו" כך "חסדך ה' עלינו"
למדנו מהעובדה זו כי השלו והרגוע מכח אמונתו האיתנה בה' כאשר
משליך את כל יהבו על ה' בלבד ,אכן אף זוכה לניסים מופלאים.
ונזכה שיתקיים בנו חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה' וכל היושבים
(להגיד)
כאן זקנים ונערים ינחלו כל טוב סלה.
זאת אשר ללוים ,מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא בעבודת
אהל מועד (ח ,כד).
וכתב רש"י :ובמקום אחר אומר" :מבן שלשים שנה" .הא כיצד ,מבן עשרים
וחמש בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים ,ובגיל שלשים עובד.
מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים ,ששוב אינו
רואה( .חולין כד ,א).
ובענין זה ,אספר –
הייתי בלונדון ושוחחתי עם הרב פרידמן ,ראש ישיבה בעיר ,שסיפר לי את
הסיפוק הבא.
בין התלמידים היה בחור קשה קליטה" ,קשה לשמוע ומהיר לאבד זה חלק
רע" ,כדברי המשנה (אבות ה') .ישב וקלץ ,וכלום .אלו היה זה תלמיד אחר
היה משלחו מכבר ,אבל אביו היה מחשובי תומכי הקהילה .גם אילו היה
דורש להושיב בובה ליד הסטנדר ,היו מצייתים .מכל מקום ,חיב היה להיות
שלם עם עצמו .קרא לאב והראהו את דברי הגמרא ,שתלמיד שאינו רואה
ברכה בלימודו חמש שנים ,שוב אינו רואה .ידע שיש כזו תופעה ובנו הוא
דוגמא ,ויחליט.
אמר האב" :איני איש חינוך .תחליטו אתם".
ענה ראש הישיבה" :היודע אתה ,אני מוכן לטוס עם הבחור לארץ ישראל,
ולשאל את הסטייפלר!"
"נו פרובלם ,אני מממן את כרטיסי הטיסה!"
'אומר ועושה' .נחתו בארץ והתפללו אצל הכותל המערבי ,נסעו לבני ברק
ונכנסו אל הסטייפלר .הרב פרידמן כתב שמאז החל הבחור ללמוד גמרא
עברו יותר מחמש שנים ואינו רואה סימן ברכה בלימודו ,אינו משתתף
בשיעורים ואינו לומד עם חבריו ,אולי ראוי שיצא לשוק החיים.
קרא הסטייפלר פעם ,ופעמיים ,והשנים עוקבים אחריו בלב הולם.
הניח את הפתקה ,והאיר פניו לבחור" :אתה לומד בישיבה?!"
"כן".
"ומה אתה לומד? גמרא?!"
"לא" .אינו מבין גמרא.
"משנה?!"
"לא" ,גם משנה אינו מבין.
והסטייפלר לא פוסק מלחייך בנועם" :אז מה אתה לומד?"
"הלכה" .קצור שלחן ערוך ,חיי אדם.
"ואת זה אתה מבין?"
"או ,יס" .לא הכל ,אז הוא שואל .וחוזר הרבה ,כדי לזכור .ומשרטט
טבלאות ,חבל שלא הביא איתו.
חיוכו של הסטייפלר התרחב ,והוא פנה אל הרב פרידמן" :אתם ראש
הישיבה?"
נענה בחיוב.
"נו ,שתצליחו .כי אם אני הייתי ראש הישיבה ,ואתם המגיד שיעור ,הייתי
מפטר אתכם! –
איך מתייאשים מתלמיד שמתעלה בהתמדה מיום ליום ,בכל יום לומד
הלכה חדשה ,ממש :כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם
הבא ,שנאמר הליכות עולם לו!
האם זה נקרא שאינו רואה סימן ברכה בלימודו?!"...
ואין הדברים אמורים רק לגבי בחור מוגבל זה –
הדברים אמורים לגבי כל אחד ואחד!
פעם אמר לי" :רבי יעקב ,הרי אתה מדבר בפני בני תורה .רבים מהם
סבורים שההצלחה בלימוד נמדדת לפי ההערכה שהם זוכים לה בישיבה,
ולפי הקירבה שמראה להם המגיד שיעור .לפי השאלות המבריקות או
התשובות החריפות .לפי העיון המעמיק או הבקיאות הנרחבת –
אמור להם שטעות בידם! שכל דף גמרא שהם יודעים ,כל רש"י שהם
מבינים וכל תוספות שהם משננים ,זו הצלחה!"
אילו היו יודעים זאת ,היו נחסכות מועקות כה רבות ,ובני תורה כה רבים
היו ששים ומאושרים!
ולמעשה ,השקפתו זו של הסטייפלר היא גמרא ערוכה!

אין ספק ,רבי פרידא היה ממשיך ומנסה .אולי בפעם החמש מאות ,השש
מאות ,השבע מאות ושמונה מאות –
ואז ,לא היה מקבל שכר על לימוד של שמונה מאות פעמים!
וגם זה כתוב ,למעשה ,בפסוקינו –
מהיכן למידים כלל זה ,שתלמיד שלא ראה סימן ברכה בתלמודו חמש
שנים שוב אינו רואה? מעבודת הלויים.
ומה היתה עבודת הלויים?
"תניא ,מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות [בבית
המקדש] אצל רבי יוחנן בן גודגדא .אמר לו :בני ,חזור לאחוריך ,שאתה מן
המשוררים ואני מן השוערים ,ומשורר ששיער – במיתה" (ערכין יא ,ב).
ואני שואל :מה יש ללמוד חמש שנים ,כדי להגיף דלת?!
מלמדים חודש וחודשיים ,שנה ושנתיים –
ואין המדובר בילד ,ולא בנער :מגיל עשרים וחמש עד שלושים!
ואם לא קלט איך מגיפים שער בגיל עשרים ושש ועשרים ושבע ועשרים
ושמונה ,הלא תלמיד של רבי פרידא הוא עילוי לעומתו –
ואין מתיאשים ,חמש שנים ללמד להגיף שער –
אז כמה יש להתאמץ כדי לפתוח בפניו שער - - -
(והגדת)

הכל יודעים אותה ,אלא שלא הכל מעיינים בה ומפיקים לקחה –
ששנינו (עירובין נד ,ב) שהיה לרבי פרידא תלמיד ,שהיה מלמדו [כל דבר,
לפני שידעו (רש"י)] ארבע מאות פעמים ,וידע .יום אחד נדרש רבי פרידא
לדבר מצוה[ .הודיע לתלמיד שיתכן ויקראוהו באמצע הלימוד .ברם ,לא
קראוהו ].לימדו [ארבע מאות פעם[ ולא ידע .שאלו מה אירע ,ואמר :מאז
שהוגעתני שיתכן ותיאלץ ללכת ,הוסחה דעתי .חשבתי שהנה אתה קם
והולך ונוטשני באמצע .אמר לו :ניחא .עתה התרכז ואלמדך .לימדו ארבע
מאות פעמים נוספות .יצאה בת קול ואמרה לרבי פרידא :רצונך שיוסיפו
על ימיך ארבע מאות שנה ,או לזכות כל דורך לעולם הבא .העדיף לזכות
דורו לעולם הבא ,ואמר הקדוש ברוך הוא :תנו לו זו וזו.
וידועים דברי הגאון רבי חיים שמולאביץ' זצ"ל ,שהכל מתפעלים מרבי
פרידא ,ואילו הוא מתפעל מהתלמיד :איזה כח רצון ,איזה דביקות
במשימה ,ללמוד כל דבר ודבר ארבע מאות פעם! כיון שכך ,שאלו את מרן
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א :מדוע לא זכה התלמיד לשכר זה?!
וענה ,שמצד התלמיד אין זו רבותא ,שהלא חייב הוא ללמוד תורה .ואם
אינו מבין אלא בארבע מאות פעמים ,מחובתו ללמוד כך .משל למה הדבר
דומה ,לאדם שנשרו שיניו .האם נתפעל ממנו שמרכך את הלחם וטוחן
את המצה ועמל בבישול דייסה ,הלא אין לו ברירה! להתפעל ,צריך מרבי
פרידא שהקדיש לו זמן רב כל כך –
והשאלה ,מדוע קיבל רבי פרידא את שכרו רק אז? והתשובה ,משום
שבאותו יום לימד שמונה מאות פעם .אם כן ,ראוי שיעניקו לו שמונה
מאות שנות חיים! ומוכח ,שעל ארבע מאות הפעמים הראשונות אין
מקבלים שכר ,שכן חיוב הן" :ושננתם לבניך" אלו התלמידים (דברים ו,
וברש"י) ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,אבל על מה שעושה יותר מחיובו
מקבל שכר גם בעולם הזה (בבא קמא ט ,ב ויעויין ברכות כ ,ב ומהרש"א
סוטה יד ,א ושבת כג ,ב עפ"ד האמונה והבטחון לרמב"ן פ"ז) וארבע מאות
הפעמים הנוספות עקב פיזור דעתו של התלמיד היו יותר מחיובו ,וקיבל
עליהן שכר.
הכל ידוע ,אבל יש לי שאלה.
איך ידעו שהתלמיד זקוק לארבע מאות פעמים לשנן תלמודו?
אין ספק שכך זה היה:
יהודי התדפק על דלתו של רבי פרידא ,בשאלה להלכה ולמעשה :יש לו בן
בתלמוד תורה ,ואינו קולט כלום .כל הילדים לומדים משנה ועוד מעט
מתחילים גמרא ,והוא עוד לא יודע חומש .החברים לועגים ,המלמד לא
מתייחס איליו ,הוא בשולי החברה ,אין טעם להשאירו .הוא כבר שוחח
עם הסנדלר ,שמוכן לקבלו כשוליה .אבל המנהל אמר שכדאי לקבל את
ברכתו של הרב ,אז הוא בא להודיע.
תביא אותו מחר ,אמר הרב.
האב הביא את הבחור ,ילד חמד עם מבט כבוי .תשאיר אותו פה ,אמר הרב,
תבוא בצהריים לקחת אותו.
האב הלך ,והרב ליטף את לחיו של הילד .שאל :אתה יודע לקרוא?
כן .ברוך השם.
וכבר למדת חומש?
כן ,בשעתו התחילו "ויקרא" ,אבל לא הבין .דימעה נשרה.
עוד לטיפה ,הבה נראה .שב ,ואפר לך .כשיהוד עובר עבירה חמורה בשוגג.
למשל ,קם באמצע הלילה ושכח שזה ליל שבת .בטעות הדליק אור ,נכון?
אז הוא צריך להביא קרבן חטאת .יופי .כעת ,תחזור על מה שאמרתי –
אה ,אני לא זוכר.
טוב ,אז אני חוזר –
פעמיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,וכלום .אפשר להבין את המלמד ,והמנהל,
והאב.
שש שבע ושמונה ,והפסקה למשחק .תשע ועשר וסוכריה .אז תחזור ,אני
לא זוכר .בוא ,נתחיל מהתחלה.
בצהריים הגיע האב .הרב קידמו בחיוך רחב ,והילד תלה עיניים שואלות.
איזה בן נפלא ,כזו התמדה ושקידה ,נפלא ללמד אותו .שיאכל וינוח מעט,
ויבא שוב.
בשלוש הגיע .שלושים וארבעים פעם ,וכלום .חמישים ושישים ,ואין
תזוזה .שבעים שמונים ,אולי זיהה זיק הבנה .מאה ,עדיין לא .נערוך
הפסקה קצרה ,וננסה שוב.
מאתיים ושלוש מאות ,וקיר אטום .שלוש מאות וחמישים ,ושבעים,
ותשעים .ארבע מאות ,ותרועת נצחון .איזה יופי ,אז אתה יכול ,אתה
מסוגל! אתן לך פתק עבור האב ,ותבוא מחר!
וכך ,יום אחר יום ,ידיעה אחר ידיעה ,רסיס אחר רסיס.
ושוב ,יש לי שאלה – אם גם לאחר ארבע מאות פעם לא היה יודע?

בא ר' יהונתן אייבשיץ ,ואומר רעיון נפלא שדרכו הוא בונה את היסוד שלו,
לגבי כל חטאי דור המדבר;
כותב ר' יהונתן אייבשיץ – ולכן דעו ,כי החטא בשני אופנים .החטא המורגל,
כוונתי לחמדה ולתאוה להבלי עולם וכדומה ,שהוא הכל מיצר הרע .אמנם יש
אופן אחר ,והוא להיות כל חשקם ותכלית שלמותם ,להשיג ולראות מראות
אלהים ומקום כבודו .ויש להם מדרגה מזמן לזמן ואם הם ממהרים לרוב עוצם
תשוקת העלול להעילה שלו ,להביט ולעלות מהר יותר כפי המדרגה הראויה
להם בזמן ולאט לאט .זהו אצלם עון ,ובזו מקבלים עונשם ...
נסביר:
אומר לנו ר' יהונתן אייבשיץ ,שאין למלאך יצר הרע לתאוות ,כפי שנמצא
אצל בני האדם .למלאך יש יצר הרע אחד – לטפס לגבהים שאסור לו לטפס!
– יש כרוב ,יש אופן ,יש חיות הקודש ,יש שרף – לכל מלאך יש 'סיווג' ,עד
איפה הוא יכל להגיע .אבל בכל זאת ,יש לו חשק להתקרב לדרגות רוחניות
גבו הות יותר שאסור לו להתקרב אליהם .ברגע שהוא מטפס גבוה יותר –
הוא מיד נענש!
אספר לכם מעשה:
לקחו אותי פעם אחת להרצות ,במקום בטחוני .לאותו אדם שליווה אותי,
היו בכיס כל מיני כרטיסים בצבעים שונים ,כאשר כל כרטיס פותח דלת
מסוימת בקומה מסוימת .שאלתי אותו לפשר הענין ,אז הוא אמר לי,
שהצבעים הם רמת הסיווג של כל עובד ועובד בבנין;
יש עובד שרמת הסיווג שלו היא צבע ירוק – הנמוך ביותר .העובדים שיש
להם צבע ירוק ,יכולים להיכנס רק לקומה הראשונה מבלי אפשרות לעלות
לקומות העליונות .לעומת זאת ,עובדים עם רמת סיווג 'צהובה' ,יכולים
לעלות עד לקומה השניה – לעלות ולרדת .וככה זה ממשיך עד צבע זהב
שזה הסיווג הגבוה ביותר שיכל להסתובב בכל הבנין – לאותו אחד שליווה
אותי ,היה את הסיווג הזה.
"מה זה הסיווג הזה?" ,שאלתי אותו.
"זה סיווג בטחוני .לדוגמא ,בקומה העליונה יש אדם ,שצופה על אישיות
מסוימת ב עולם הערבי באמצעות ה'לוויין עמוס'; הלוויין מתביית עליו ורואה
כל תנועה שלו! – בבחינת 'עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בבור נכתבים'
 - הכל בהשגחה! – לא כל אחד יכל להיכנס לשם!"
אמרתי לו" :ומה קורה אם מישהו נכנס בלי כוונה למקום שאסור לו?"
"תוך עשרים שניות הוא כבר לא שם! – היו הרבה מקרים כאלה .הרי כל
אחד רוצה לדעת מה קורה בקומה שמעליו!"
להבדיל אלף אלפי הבדלות ,אומר לנו ר' יהונתן אייבשיץ – כל מלאך ,שואף
להגיע לפסגות רוחניות מרוממות יותר! – הוא שואף להגיע לדרגה שמעליו
– הוא רוצה להתעלות ,אבל אסור לו!
ממשיך ר' יהונתן אייבשיץ – וזהו חטאם של נדב ואביהוא ,שהרבו לעלות אל
ה' יותר מהראוי" .ובקרבתם לפני ה' וימותו";
כותב האור החיים הקדוש  -בקרבתם לפני ה' ...רמז הכתוב הפלאת חיבת
הצדיקים ,שהגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות
עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם והבן
ובחינה זו אין מכיר איכותה ,והיא מושללת ההכרה ,לא מפי מין האנושי ,ולא
מפי כתבו ,ולא תושג בהשערות מושכל הגשם...
ידעו נדב ואביהוא ,שברגע שהם ייכנסו למקום שאסור להם להיכנס ,הם
עלולים לשלם על כך בחייהם .אבל בכל זאת לא יכלו להתאפק – נשמתם

ו

ופניהם צהובות ,לרוב אור עליון ,להפליג לדבר בשבחים ולהראות מופת על
גודל מעלתם.
עד כאן ,דבריו הנפלאים של ר' יהונתן אייבשיץ .מכאן נוכל להתחבר לדברי
השפת אמת:

נמשכה כמו מגנט לברזל; הגם שידעו שימותו ,היה שווה להם להידבק
בשכינה ולהפסיד חיים!
כאן בא ר' יהונתן אייבשיץ ,ואומר יסוד נפלא להבנת כמה וכמה דברי חז"ל,
שפותחים לנו פתח חדש בהבנתם:
ישנו סוג של בן אדם ,שחי חיים מאושרים והכל טוב לו – תמיד הוא מאושר;
הוא בבחינה של – "מצוה גדולה להיות בשמחה" – ואם הוא נכנס למשבר,
הוא מיד מוצא את הנקודת יציאה ממנו.
מצד שני ,יש בן אדם שנמצא תמיד ב'ירידה' – מנסה ליצור לעצמו תמיד ,כל
מיני אפשרויות לשמוח ,אבל הוא לא מצליח .אז יש כאלה שקונים ,GMC
שמים 'בוקסות' ומתחילים לקפוץ  - יוצרים שמחה מדומה .יש כאלה
אנשים ,שאין להם את היכולת הכספית לקנות  ,GMCאז הם קונים שיבס
ריגל –  36דולר ,ועוד בקבוק סודה –  4שקל; שותים ארבע כוסות ,לאחר מכן
עוד חצי בקבוק סודה – אחרי ארבע דק' ,כל העולם מתחיל לנסוע איתם
ביחד  ;תוך ארבע דק' הם כבר בלונדון ...משם הם עוברים לפריז  ...רומא
 ...פתאום ,הם לא חייבים כסף לאף אחד – להיפך ,כולם חייבים להם!  -ככה
זה נמשך עשר דקות עד שהם מתעלפים ומתעוררים חזרה לחובות 
מי שעושה את זה ,אין לו שמחה פנימית – זה לא מובנה בתוכו! לעומת זאת,
ישנם אנשים ,שיש להם שמחה פנימית! – הם מאושרים שהם לומדים
תורה .החיוך לא נמחק מהפנים שלהם! הוא מחדש חידוש תורה ,כולו קופץ
משמחה!!! – טוב לו!!!
איך מכנים חז"ל ,אדם שרצה לטפס גבוה מידי ,למרות שעדיין הוא לא מוכן
לזה מבחינה נפשית ?
'שתויי יין'!
אומר ר' יהונתן אייבשיץ – וזהו שאמרו שאכלו בוסר ,כי לא המתינו לזמן
מדרגתם ואכלו פרי קודם זמנם ,וכן אמרו 'שתויי יין' .שהוא הדבר שהרבו
להשיג ולהבין ולהסתכל כפי חלקם המגיע ,והרי זה כמו ששותה יין יותר מכפי
המידה שלרוב החום ישכב וירדם ופוגם בעצמו ,ואילו שתה לאט לאט היה לו
לעזר וסעד בבריאות ובהשכל ,וחמרא וריחנא פקחא {יומא עו.}.
ולכך אמרו חז"ל כי אדם וחוה אכלו בוסר וסחטו ענבים ,כי לא המתינו עד
שיגמר היין בענביו ,רק סחטו קודם עונתו לשתות וישכרו .הוא היין שגרם
חטא אדם הראשון ,היינו רוב השגתו והסתכלותו במקומות גבוהים  ...ולעתיד
לבוא ,הבטיח ה' לבער רוח הטומאה מכל וכל ,ואלילים כליל יחלפו ,ולא יהא
מקום לחטוא כמין ראשון ,חטא תאוה .אבל מין שני לחטוא ,יהיה לעתיד
לבוא גם כן .1כי בהשיגם חכמה שנאמר ומלאה הארץ דעה ,יוסיפו לעלות
וימהרו ללכת לרב חשק ואש תורה ומדע ,לחזות מחזה שדי וכדומה ,ורבים
אשר לא ישמרו גדרם שהוחק להם בנתיבות ומסילות לבבם כמו מלאכי
מעלה הנ"ל ,וזהו החטא שיהיה לעתיד לבוא וזהו אכילת בוסר שלא ימתינו
עד גמר פרי ,אבל כיון שלא יוכלו לקרום ע"י כן לצאת הטמאה מכח לפעל כמו
אדם הראשון ,כי כבר בטלו לעולם ,לא יהיה זה עון לגרום רעה לבניו ,כי הוא
רק רוב חשק לחכמה ,ושניו יהיו קהות כאוכל בוסר קודם זמנו ,אבל לבניו לא
יקרה דבר.
וזהו מאמר ירמיה שלא יאמרו עוד לעתיד לבוא אבות אכלו בוסר ושיני בנים
תקהינה ,כי כך היה באדם הראשון וחוה ,המה אכלו בוסר וגרמו רעה לדורותם,
אבל לעתיד לבוא לא יהיה ,כי הטומאה תבוער ,וא"כ מי שאכל בוסר הוא לבדו
יהיה שיניו קהות ...
ומזה תבין חטא דור המדבר ,כי כל פגם שלהם היה בזה ,כי היו כולם זכאי
קשוט ,ואמרו בזוהר שלא יהא כדרא דא עד דרא דמשיחא ,והלא היו כולם
נביאים כי ראו כבוד ה' בים ,במתן תורה ,באהל מועד ,ומה צריך ראיה יותר
מאלו ,שהיו נביאים שהיו קדושים לה' ,רק כל פגמם ג"כ כחטא מלאכים הנ"ל,
שהרבו להשיג יותר מכפי הראוי להם לזמן ,ומ"ב מסעות היו הכל מ"ב
מדרגות .כאשר חיבר בעל 'ברית מנוחה' כל ספרו על זה הענין ,כי כל מסע
ומסע מדריגה עליונה למאוד ,והיו מסעיהם עפ"י ה' .אבל הם הרסו לעלות
ההרה וכו' .ועיין 'ברית מנוחה' בקברות התאוה ,שפירש שם התאוו למראות
אלהים ורוב השפעות ,עד שלתאוה נפסקה נשמתם ,כמו נדב ואביהוא
בקרבתם לפני ה' .ושמה נקברו ,ולכן אל תדברו ותחשבו כי אבותינו ,דור
המדבר אוכלי לחם שמים ,שותים מי בארה של מרים ,וכבוד ה' עליהם חופף,
היו חוטאים בחטא גשמי ,ללכת אחרי הבל כאנשים כערכנו.
וזהו מאמר רבה בר בר חנה ,שאמר שראה למתי מדבר והם לא פנו עורף לה'
ללכת בתר עניני עולם הזה הפונים מעם ה' ,כי אם כל ענינם כלפי מעלה,
ומגמת לראות כבוד ה' ,אכלו ולא ישבעו מנועם עליון .וזהו דהוי 'גנו אפרקיד'
פניהם כלפי מעלה מבלי סור לשום צד ונטיה כלל וכלל ,רק כל ענינם דהרבו
לשתות יין קודם זמנו .כמו נדב ואביהוא ,שנאמר בקרבתם לפני ה' .ואמרו
'שתויי יין נכנסו' ,וכן היה אצלם ,ולכך אמר דגנו כמאן דמבסמי ,ונתפתו ביינם

שואל השפת אמת – מה פירוש הדבר "והאספסף אשר בקרבו התאוו
תאוה"? היה לו לומר "התאוו לאבטיחים  ...קישואים וכו'" ?
אם נוסיף על דבריו;
משה רבינו מזמין את יתרו להצטרף אליהם ,שנאמר {י ,כט} ויאמר משה
לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו
אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל.
כותב רש"י – נסעים אנחנו אל המקום .מיד ,עד ג' ימים אנו נכנסין לארץ,
שבמסע זה הראשון נסעו על מנת להכנס לארץ ישראל ,אלא שחטאו
במתאוננים ,ומפני מה שתף משה עצמו עמהם ,שעדיין לא נגזרה גזרה עליו
וכסבור שהוא נכנס.
שואל השם משמואל – אם בעוד ג' ימים הם בארץ ישראל ,בשביל מה
לאכול עכשיו קישואים ואבטיחים?!
כותב השפת אמת יסוד נפלא ,לביאור הענין הזה:
אנשי דור המדבר ,עפ"י מה שלמדנו עד עכשיו ,היו מנותקים מן החומר;
אנשים שאוכלים מן – זיו שכינה שנתגשם ,שמי שאוכל אותו לא מוציא
פסולת! – כולו רוחני! היה נכנס לגוף ונספג באיברים!
דבר גשמי לא יכל לרדת מהשמים; מהשמים יכל לרדת רק דבר רוחני.
גשמיות מגיעה רק מן הארץ ,ולכן בהמה שהיא גשמית ,הולכת רק על הארץ
– כי כולה חומרית!
אומר השפת אמת – מהרגע שיצאו ישראל ממצרים ,החלו לאכול מן ,וממנו
הפכו להיות מנותקים מן החומר – לא היתה בהם תאווה לאוכל כלל!
אם תבוא לבן אדם שלא טעם מעולם אוכל סיני ,ותאמר לו" :אתן לך לאכול
'אגרול'!" – מיד הוא ישאל" :מה זה ?!" – הוא מעולם לא טעם את זה ,אין לו
תאווה לזה בכלל – הוא מנותק מזה לגמרי !
באו עם ישראל למשה רבינו ואמרו לו" :משה! בעוד ג' ימים אנחנו נכנסים
לארץ – אין יותר מן!" – הולכים לשוק מחנה יהודה ,וקונים עגבניות,
מלפפונים ואבטיחים – "מתחילים לאכול כמו בני אדם ,כפי שהיינו במצרים"
– זה שנאמר "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת
האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים" – "עד עכשיו היינו
כמלאכים – לא היתה לנו שום תאווה!"
מבקשים עם ישראל ממשה רבינו – "משה! בבקשה ממך ,אנחנו מתאווים
לתאווה – תכניס בנו קצת תאווה ,שכשנבוא לארץ ישראל ,תהיה לנו תאווה
ללכת ולקנות אוכל! אם לא נתאמן לפני שניכנס ,איך נדע מה לאכול?!"
ראיתי במפרשים ,מישהו שמסביר את השפת אמת בצורה נפלאה:
תינוק שיונק משדי אמו ,במשך שנתיים; האם יעלה על הדעת ,שהאמא
תיתן לו כל הזמן רק לינוק ?! ודאי שלא!
אחרי שנה ,היא תתחיל לתת לו קצת ביסקוויט  ...קצת במבה ...מועכים לו
בננה וכו' – עד שמצליחים לגרות לו את חוש הטעם;
הוא לא רגיל לטעמים אחרים – שנה שלימה הוא היה רגיל לאותו הטעם,
פתאום אתה מכניס לו בננה – "מה זה הטעם הזה?!" – הוא לא מכיר את זה,
ופולט את זה מיד החוצה!
מה קורה ,אם יום אחד אתה מנתק תינוק מהאמא שלו ? אם אין לו חלב אם
– הוא מת! – הוא לא מוכן להכניס שום דבר לפה! – אתה מנסה לדחוף לו
מזון אחר ,אבל הוא סוגר את הפה!
לכן באו עם ישראל למשה רבינו ,וביקשו ממנו שיכניס בהם קצת תאווה ,כדי
לגרות להם את הטעם בענייני העולם הזה!
עד כאן דברי רבותינו ,בביאור חטאי דור המדבר; שנבין ,שכל שאיפותם היו
שאיפות רוחניות!
פרשת השבוע מתחילה בשאיפתו הרוחנית של אהרן – 'חלשה דעתו של
אהרן' – "למה לא זכיתי להיות בהקרבת קרבנות הנשיאים"; לא זכית ,אז מה
קרה ???
משל למה הדבר דומה ? לאדם שהתפלל בבית כנסת של הקהילה שלו – יש
לו מנין אחד ביום!
נכנס אחד הרבנים לעשות שם מגבית; המרא דאתרא עולה לבמה ,מדבר
בשבח הענין ומחייב את כל אחד מהמתפללים לתרום מכיסם  ₪ 500בעשרה

' 1ברוך שאמר' :יהיה את היצר של 'לטפס גבוה' – לפסגות רוחניות
שעדיין לא הגיע זמנו להגיע אליהם.

ז

תשלומים; "אם המרא דאתרא אמר – עושים"; כל אחד נותן את מס' הויזה אם היית מקבל עוד מתנות ,גם היית בורח ???
שלו ומשלם.
המבחן האמיתי של כל אדם ואדם ,אם הוא מוכן לקבל עליו עול תורה
ומצוות – אתה מוכן לקבל עליך עוד מצוות???
למחרת מגיע אחד שלא היה במגבית –אחותו התחתנה והוא ולא הגיע
לתפילה; הוא מסתכל על פלאייר שמונח על השולחן ושואל את המתפללים :מי שמוכן לקבל עליו עוד מצוות – זה סימן שהוא מרוצה – בשבילו זה
"מה זה ???"
מתנות!
לתרום
אחד
כל
חייב
הרב
–
הזה...
והרב
הזה...
הרב
אתמול
כאן
"אוו ,היה
נמצאים לאחר חג השבועות; שואל אותנו הקב"ה" :מה לקחת מחג
הזאת!"
למטרה
₪ 500
השבועות – הוספת עוד משנה אחת? הוספת עוד לימוד של הלכות ? –
הוספת משהו ???" – אם הוספת משהו בעבודת ה' ,זה סימן שאתה מרוצה
"אוו ,ברוך ה' שלא הייתי!"
לעומת זאת ,יש אנשים שהיו מצטערים על שלא היו ולא הצליחו לתרום – בעשיית המצוות!
יש לך יותר משניות ? יותר הלכות ? יותר גמרא ? תשמור יותר טוב על
"איך לא הייתי!!" – חלשה דעתו! – הוא מבקש את הכתובת לתרומה ,את
הטלפון של המתרים וכו' – כאן זו נקודת המבחן ,איפה אתה נמצא מבחינה העיניים ?
רוחנית!
תראו את רות ,כמה היא התאמצה !
קרבנות
"הביאו
–
דעתו
חלשה
–
הנשיאים
בחנוכת
היה
לא
הכהן
אהרן
אמרה לה נעמי" :תחזרי לאבא שלך ,תעשי חיים !"
לקב"ה – איך לא הייתי!!!"
"בשום פנים ואופן  ...כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי
פרשת השבוע שלנו עוסקת גם בענין {ט ,ז} למה נגרע; באים אותם אנשים ואלקיך אלקי"
שהיו טמאים לנפש אדם ,ואומרים" :למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה'
הכל היא מוכנה לעשות ,רק כדי לדבוק בקב"ה !
במעדו בתוך בני ישראל"
מה אדם זוכה ,לו ולמשפחתו כשהוא מראה לילדים כמה הוא תאו לקיים
אמרו להם" :כן ,אבל הייתם טמאים!"
מצוות !
"אז מה אם היינו טמאים ,בגלל זה נבטל את המצוה ???"
"אבא ,לאן אתה הולך ???"
אם הבוס חילק מתנות לחג ואתה לא היית באותו זמן; אתה מגיע ביום
"לקיים מצוות !"
שלמחרת ומבקש לקבל את המתנה" :שלום ,אני לא הייתי אתמול ...אפשר
יש בן אדם  ,שהבנים שלו מברכים ברכת המזון במהירות.
לקבל את המתנה לחג ?"
"מוישל'ה  ,למה אתה לא מברך לאט ?!"
"לא היית – אתה לא מקבל!"
האמא ישר אומרת" :תעזוב אותו ,הוא דביל קטן  ...אין לו עוד שכל  " ...
"אז מה אם לא הייתי –אני רוצה את השי לחג!!!" – כאן האדם יילחם כדי
לקבל את המתנה! – סרוויס מסין ב –  ₪ 14לא יילחם ?! 
אומרים היום "צריך להתנהג איתם עם כפפות של משי"  ...למחרת הוא
קופץ על הספה עם בוץ וזפת ,האמא ישר צועקת" :מויש'י מה אתה עושה,
באים אותם אנשים שהיו טמאים לנפש אדם – "למה נגרע"
הרסת את הספה !??!"
"לא הייתם טהורים בזמן הקרבת הקרבן!"
אומר לה האבא" :תעזבי אותו ,הוא דביל קטן  ...תני לו במבה"
"אז מה אם לא היינו טהורים – רוצים להקריב!"
כשזה מגיע לספה היא כמו נמר ,אבל בברכת המזון "הוא קטן ודביל"
ישנם אנשים שאכלו גבינה בחג השבועות – יצאו י"ח כל הדעות; אכלו גם
מה הילד קולט ? הילד רוצה לראות מה עושים ההורים שלו !
בלינצ'ס ,גם עוגת גבינה – גם חמוץ וגם מתוק – יצאו י"ח החג! 
"חלשה דעתו של אהרן" – "למה אין לי ?!"
אתה שואל אותו" :עם מה יצאת מהחג הזה?" – הוא עונה לך" :מה זאת
מה יש ,אז אין לך ?!
אומרת עם מה – עם  7000קלוריות!" 
אבל זה הרצון שלו לרוץ אחרי מצוות.
בתוך הפרשה שלנו ,מופיע ענין של 'נוני"ם הפוכים':
באה פרשת בהעלותך ,ומלמדת אותנו מי היו אנשי דור המדבר המרוממים!
אומרת התורה{ :י ,לה}ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ה' ויפצו איביך
– עיניהם היו נשואות  24שעות ביממה כלפי קב"ה .אבל ניסו לטפס גבוה
וינסו משנאיך מפניך{ :לו} ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל.
מידי – ונענשו!
לפני המילים "ויהי בנסע הארן" ,ואחרי המילים "רבבות אלפי ישראל" ישנה
אנחנו עדיין לא הגענו לפסגות האלה .אבל בואו ונטפס נמוך – לפחות
נו"ן הפוכה – כדי להפריד בין פורענות לפורענות; מצד אחד המתאוננים,
שיהיה לנו משהו ביד!
ומצד שני {י ,לג} ויסעו מהר ה'.
(ברוך שאמר)
כותב הרמב"ן – "...שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר,
אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצות וזהו "ויסעו מהר ה'"...

 בדרך הדרוש 
ויהי בנסע הארון( .י ,לה) נו"ן הפוכה לפניה ונו"ן
הפוכה לאחר אלפי ישראל ,וכבר דברו מזה רבותינו ז"ל.
והנראה לפע"ד ,דאיתא במס' שבת (דף קט"ו סוף ע"ב)
ת"ר ויהי בנסע הארון ויאמר משה ,פרשה זו עשה לה
הקב"ה סימניות מלמעלה ומלמטה לומר שאין זה מקומה
וכו' ,ותניא רשב"ג אומר עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן
ותכתב במקומה ,ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין
פורענות ראשונה לפורענות שניה וכו' .ופירש"י עתידה
פרשה זו שתיעקר ,לעתיד שיהיו כל הפורעניות בטלין ולא
ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל עכ"ל .והנה הקללות
שבמשנה תורה הן צ"ח ,וכתיב [דברים כ"ח ס"א] גם כל
חלי וכל מכה הרי ק'( ,וכתבו המפרשים דמשו"ה תקנו
מאה ברכות בכל יום להגן ולהנצל מהן) ,וי"ל שזהו הרמז
שבאו שני נוני"ן בגימטריא ק' ,לומר כי מחמת שבזמן הזה
שיש ק' קללות יש לדאוג מן הפורעניות ,לכן נכתבה פרשה
זו כאן שלא במקומה כדי להפסיק בין פורענות ראשונה
לפורענות שניה .והן הפוכות לומר כי עתיד הקב"ה להפוך
את הקללות לברכות ,ואז תיעקר פרשה זו מכאן ותכתב
במקומה כי לא ידאגו עוד מן הפורעניות ,יצר הרע בטל
מאתנו ,לטוב לנו במהרה בימינו.:
(אפריון)

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית
אשר לקח כי אשה כשית לקח (יב ,א)
עוד נ"ל בהקדם ,דרש"י ז"ל כתב בר"פ שלח ,למה
נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על
עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו
מוסר .והקשה בספר אפיקי יהודה (עין רוגל) מהא
דאמרינן בגמ' [ערכין ט"ו ע"א] בא וראה כמה גדול עון
לשון הרע ,ומה אלו המרגלים שלא הוציאו לעז רק על
עצים ואבנים שאמרו ארץ אוכלת יושביה כך עלתה להם,
המוציא דיבה על חברו על אחת כמה וכמה .ולפי"ז מאין
היה להם למרגלים לקחת מוסר ממרים הרי יש חילוק
גדול ,היא הוציאה דיבה על משה מבחר המין האנושי ולכך
(נלקה) [לקתה] ,אבל עדיין היאך יהיה להם ראי' ומוסר
שלא להוציא דיבה על עצים ואבנים:
ותי' אמ"ו הגאון מהרצ"ה העללער זצ"ל כי הנה יש
עבירות שהן בין אדם למקום ,ויש ג"כ עבירות שבין אדם
לחבירו ,ועון לשון הרע הוא עון שבין אדם לחבירו שגורם לו
רעה והוא מצטער כאשר נודע לו שדברו עליו לשון הרע
והטילו בו מום ,ואמנם יש בעון זה גם חטא בין אדם למקום,
שכשהאדם מספר לה"ר על חברו ומטיל בו מום הרי הוא
מגנה בזה מעשי השית"ש ,וכדרך שאמר אלי' לרשב"א לך
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ואמור לאומן שעשני (תענית דף כ') ,ולפי"ז יפה אמרו בגמ'
דיש ללמוד גודל עון לה"ר ממרגלים ,שלא הוציאו דבה רק
על עצים ואבנים שאינם מרגישים כלל ,ואין בזה רק חטא בין
אדם למקום מה עלתה להם ,ק"ו למי שמוציא דיבה על חברו,
שיש בזה שתי עונות ,בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו,
שהרי האדם הוא מרגיש ומצטער כשמדברים עליו לה"ר.
ואמנם כל זאת הוא רק באנוש דעלמא שיש לו צער
כשמדברים עליו לה"ר ,ולכן הוי ג"כ חטא שבין אדם לחברו,
אבל משה רבינו ע"ה שהי' עניו גדול ולא הרגיש ולא הצטער
כלל ממה שדברו עליו לה"ר ,ולא הי' בזה חטא בין אדם
לחברו ,רק כאילו דברו לה"ר על עצים ואבנים שאינם
מרגישים ,ולכך יפה אמרו דהיה להם להמרגלים לקחת מוסר
ממרים עכדפח"ח:
ולפי"ז י"ל דהתורה הקדושה באה להורות גודל חטא
לה"ר ,ולכן כתבה באמצע הענין והאיש משה עניו מאוד וגו',
וא"כ לא הי' בזה חטא בין אדם לחברו כלל ,וכך עלתה לה,
ק"ו למי שמדבר לה"ר על אדם אחר שהוא מרגיש ומצטער.
שוב ראיתי ונראה שזכיתי בעז"ה לכוון בזה לדעת רבינו
הרמב"ם ז"ל מ"ש בזה בסוף הל' טומאות צרעת ,ע"ש לשונו
הנחמד.
(אפריון)

