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יֶתם אָֹּתם: רּו ַוֲעש ִ מְּ ְּ ש  ַתי ּתִ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ  ִאם ּבְּ
 

 אם היינו מקבלים נוסחה ברורה לעושר להצלחה, מסלול מובטח מה היינו עושים ?
מה זה עסק לפתוח ? איאדם תמיד מחפש את הדרך להצלחה, מה ללמוד ? היכן ללמוד ? 

 , ועל זה הדרך...יוביל אותי לפריחה כלכלית ? נפגשים עם יועצים
 

ֻחּקַֹּתי  }ג{,  "הוראות יצרן"  – והנה בפרשה מוצגת בפנינו נוסחה ברורה להצלחה ִאם ּבְּ

יֶתם אָֹּתם: רּו ַוֲעש ִ מְּ ְּ ש  ַתי ּתִ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ם וְּ  }ד{ ּתֵּ ִעּתָ יֶכם ּבְּ מֵּ ְּ י ִגש  ָנַתּתִ בּוָלּה וְּ ָנה ָהָאֶרץ יְּ ָנתְּ

 : יוֹּ רְּ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵּ ָ ץ ַהש ּ עֵּ יג ֶאת ָזַרע ַוֲאַכלְּ  }ה{וְּ ִ ִציר ּוָבִציר ַיש ּ ִיש  ֶאת ּבָ יג ָלֶכם ּדַ ִ ִהש ּ ֶכם וְּ מְּ ם ַלחְּ ּתֶ

ֶכם: צְּ ַארְּ ם ָלֶבַטח ּבְּ ּתֶ בְּ ַ ַֹּבע ִויש  אם נתבונן היטב בפסוקים נראה שעבור קיום המצוות ו ָלש 
  בעולם הזה !!!  שכרוהליכה בדרך חוקות התורה, מבטיחה לנו התורה שפע גשמי, כלומר 

 

 ט"אהרב יעקב יעקב שלי שואל בתורה: תלכו שתהיו עמלים )רבי שלמה יצחקי( – רש"י
 ונשאלת השאלה מדוע הזכיר לשון עמל, ולא כתב: "שתלמדו תורה" או "שתעסקו בתורה"?

 

מסגל אדם שהרעיון כאן הוא שכאשר ה אלא )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכמסביר 
לעצמו דרך קביעות בלימוד התורה, גם אם זה דורש עמל ויגיעה, בשלב מסוים זה נעשה 

 לק מהשגרה היום יומית ואז התורה חקוקה בקרבו.כבר באופן טבעי אצלו, ח
יֶכם ומדוע נאמר                                 מֵּ ְּ י ִגש  ָנַתּתִ םוְּ ִעּתָ י   ולא נאמר ּבְּ ָנַתּתִ םגשמים וְּ ִעּתָ  ? ּבְּ
 שמי שעוסק בתורה הקדושה והולך בדרכיה, תורה ללמדנו ה אלא שבאה                       

 צדיק גוזר והקב"ה  –יכול להגיע לרמת קדושה כל כך גבוהה, לדרגה של                               
 מסופר בדורנו גזר שירד גשם בזמן קציר חיטים,   מקיים. שמואל הנביא                              
 וי על הבבא סאלי שבכוח תפילתו הוריד גשמים באמצע הקיץ למיל                              
 וכן סיפורים רבים ונוספים אחרים. וזהו מה שאמרה התורה,  המקווה,                              
כוּ של   דרךהיה בימי ש                               לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ יֶכם  וכל להגיע לנאמרי  ִאם ּבְּ מֵּ ְּ י ִגש  ָנַתּתִ  וְּ

ם                        ִעּתָ יֶכםו עיתות הגשמים נתונים לגזירתכם = היינו אפילד ,ּבְּ מֵּ ְּ  .ִגש 
 
 
 
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  8:11        7:11                    

                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   בגניזה הוא חייב                          8:11        6:45                     
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       8:15        7:14                     
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                      

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                   
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 למה הנורה האדומה מהבהבת?
 הרב קובי לוי שליט"א – 3העיתונאי  -סיפור אמיתי 

                

רים ומערערים תפילה היא עמוד עולם, אלא שבעוונות יש שעושים בו בעמוד העצום הזה, סדקים וחו
את יציבותו. לא נחלק ציונים, אך די אם נחבוט באגרוף על ליבנו ונאמר "חטאנו עווינו פשענו" על אותן 

תפילות חפוזות קיצרות רוח, על אותן תפילות בלועות המילים וחסרות הכוונה המינימלית, על אותן 
חובה. אוי אוי, בואו נחזור  פה בחטיפת שפתיים, העיקר לצאת ידי-תפילות אומללות שנאמרות כלאחר

בתשובה על אותן תפילות ריקניות שאינן עולות למקומן הנישגב אלא נתקעות בקליפת התוהו, כי 
 פשוט לא נתנו אל ליבנו אל מי פונים, עם מי מדברים, בבחינת מצוות פטפטנים מלומדה. 

 

מלוא תוקף הרצינות קיבלה על עצמה עול מלכות שמים, היא עשתה זאת ב 81 -כשקרן שירזי בת ה
והנחישות. מעל לכל גמלה בליבה החלטה: "כשאני מתפללת לאבינו שבשמים, אני מרוכזת אך ורק 
בו. מדברת אליו, לאוזניו, כי הוא האבא שלי, מי שנפח בי נשמת חיים, והוא מצפה ממני להיות בת 

 וכל נשימה".  נאמנה וטובה שלו, ולא לשכוח לרגע כי הוא נוכח ומצוי ובוחן אותי כל רגע
 אמר ועשתה מתפילותיה עמוד עולם, יציב ונישא כמו הר נבו. 

 

 -משפחת שירזי המסורתית הוזמנה לחתונת בנם הבכור בצרפת. רונן שירזי הצעיר עשה חיל בצרפת 
בעסקי מכוניות, ושלח להוריו ולשתי אחיותיו הקטנות ממנו כרטיסי טיסה על  -בפריז עיר הבירה 

קש שתגיעו שבוע לפני החתונה להכיר את משפחת הכלה, תהנו מהאווירה ותהיו חשבונו. "אני מב
 עסוקים יחד איתנו בהכנות לחתונה". כולם נענו בשמחה חוץ ... מקרן. 

 

קרן ביקשה מהוריה ואחיה לטוס רק בבוקרו של יום החתונה, שכן אין סיבה לעזוב את ארץ ישראל 
 . הם לא התווכחו איתה, מתוך כבוד לערכיה ולרצינותה. ולנסוע לארץ טומאת העמים ללא צורך מיוחד

של חברת התעופה הצרפתית לצאת ליעדה. קרן  407היתה אמורה טיסה  82:21ביום חמישי שעה 
שעת הטיסה.  82:31הביטה בכרטיס הטיסה שלה, ומשום מה נדמה היה לה שרשום עליו כי בשעה 

נחיתה סמוך לחשיכה, במטוס לא נוח ולא נעים "עוד מעט חצות היום, הטיסה נמשכת כחמש שעות. ה
שקט -רדה להגיע בזמן לאולם החתונות עלולים לגרום לי לאיילהתפלל, היציאה מנמל התעופה, הט

 בתפילת המנחה. עדיף שאתפלל עכשיו. מזוודותיה כבר הועלו למטוס. 
 

ורעייתו שולמית. קרן והתיישבה על ספסל סמוך לרב חיים נחשון  82:00פרי בשעה -קרן נכנסה לדיוטי
הכירה את הזוג נחשון היטב. היא למדה בסמינר שהם היו ממקרבי הלבבות שלו. הם חייכו אליה 

 בנועם ופינו לה מקום ישיבה. "אני טסה לצרפת עוד מעט" היא הנידה בראשה. 
 "מעניין, גם אנחנו נוסעים לצרפת" השיבה שולמית "לביקור משפחתי". 

ונה של אחי הבכור... עשי לי טובה קטנה הרבנית שולמית" ביקשה קרן "כן, גם אני נוסעת לחת
 "שימרי לי על תיק היד שלי אני אחפש כאן פינה שקטה להתפלל מנחה". 

 "בשמחה" ענתה הרבנית נחשון, אבל קחי בחשבון שעוד מעט נכנסים למטוס". 
 "בוודאי. אגיע כמובן בזמן לטיסה". 

 

דקות  80דקות מאוחר יותר.  80, ושל קרן שירזי היה 82:21היה  אלא שה"עוד מעט" של הזוג נחשון
 407פרי, ושתי דקות אחר כך נתבקשו נוסעי טיסה -קריטיות. קרן נעלמה להם לאיזו פינה בדיוטי

לצרפת להיכנס לשביל המוביל למטוס. הרב נחשון בלש בעיניו כדי להבחין היכן מצוייה קרן, אך 
ק היד של התלמידה החביבה בסמינר בו לימדו, והם נעו לכוון לשווא. אשתו נטלה בידיה את תי

המטוס. "אני מקווה שהיא תסיים בזמן את תפילתה" הפטיר הרב נחשון. "אני קצת חוששת" אמרה 
שלה קצת ארוכה מהרגיל, היא פשוט מתפללת כמונה מעות במלוא  81אשתו "אני יודעת שתפילת 

קולים קראו לנוסעת האחרונה לעלות למטוס. הרב נחשון הנוסעים התיישבו. הרמטוהר כוונתה...". 
שם... -אמר לדייל הצעיר ג'קי שימחון שביקש להדק חגורות, שהנוסעת האחרונה מתפללת לה אי

ואולי נמתין לה כמה דקות. ג'קי הדייל הסתודד קצרות עם הדייל הראשי, ואחר כך ביקש מהרב נחשון 
נמתין עוד חמש דקות" אמר. "אינני יודע איפה היא שינסה לאתר אותה ולבקש ממנה להזדרז. "

 ממוקמת, אבל גם אם אמצא אותה אסור על פי ההלכה להפסיק יהודי מתפילתו". 
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 עיניו של ג'קי שרון הצעיר נפערו בתדהמה "מה פרוש? הרי היא עלולה להפסיד את           
 פנוי, תצא רק בעוד שבע שעות,  הטיסה... הטיסה הבאה לפריז אם יהיה בכלל מקום       
"רגע רגע, ידידי הדייל. זו לא סתם תפילה.  חבל שהיא תתעכב סתם בגלל תפילה בנתב"ג...".        

 זו תפילת מנחה והיא חשובה מאד, אליהו הנביא נענה בזמן מנחה תפילה היא עמוד עולם". 
ו על פרופורציה. הרי הטיסה היא "נו טוב" חייך הדייל "אתם הדתיים לפעמים נורא משונים, תשמר

פעמית, יצאנו ולא נחזור לאסוף אותה, אנחנו נהיה כבר בדרך לפריז. לא חבל שהיא תאחר לאיזו -חד
שמחה משפחתית... "צדקת" ציינה הרבנית נחשון "היא צריכה להגיע לחתונת אחיה בפריז". "נו, אז 

 דעת את שעת הטיסה" ציינה הרבנית...לא חבל?". היא צריכה להגיע כל רגע אין לי ספק. היא יו
 

המריא המטוס לפריז, בעוד קרן שירזי עסוקה בתפילתה. מה גדולה תהיה האכזבה  82:21בשעה 
 לבני משפחתה לגלות שבתם היקרה לא תהיה נוכחת בחתונת אחיה... 

וף בשיא הדייל ג'קי שרון הביט בזוג נחשון במבט מאוכזב. הנה המטוס כבר באוויר, מתחיל להגביה ע
דחף מנועיו. חמש דקות נמשכו מאמציו של המטוס להגביה, לפתע נשמע קולו של הטייס "אני מבקש 

 התעופה." מכל הנוסעים להירגע ולהדק חגורות, עקב תקלה בלתי צפויה אנחנו נאלצים לנחות בנמל
 

נוע הטייס אביתר מעוז הבחין להפתעתו, כי המנורה האדומה הימנית המסמנת את מצבו של המ
הימני, מהבהבת ללא הפסק. "מזל גדול שתקלה זו לא התרחשה בעודנו בשחקים באמצע העולם" 

 הרהר מעוז הטייס הוותיק. הנוסעים הדתיים ללא יוצא מן הכלל קראו תהילים בהתרגשות. 
פרי עד לתיקון התקלה. -דקות אחר כך נחת המטוס בשלום, וכל נוסעיו נתבקשו להמתין בדיוטי 80

 ון פגש שם את קרן שירזי ישובה של ספסל וקוראת בספר. הזוג נחש
 

"מה אתם עושים כאן?" נדהמה קרן "אתם לא בדרך לצרפת? אמרו לי במשרד הראשי שהטיסה 
 יתה תקלה במטוס" דיווחו לה הזוג נחשון. יהבאה תהיה רק בעוד שבע שעות". "ה

הטכנאים שבדקו  -שירזי המתפללת עם קרן  -למה להאריך. חצי שעה אחר כך נכנסו הנוסעים למטוס 
יתה תקינה יאת המנוע הימני לא מצאו בו שמץ של תקלה. הם ניגשו למנורת האזהרה, גם היא ה

 לחלוטין. למה הבהבה המנורה? לאלוקים פתרונים. 
אחרי שהגיש ג'קי שרון את מנות המזון לנוסעים, הוא נעמד לצד הרב נחשון ושאל "תסביר לי כבוד 

 הזו שמעה את הרמקולים שמודיעים על הטיסה היוצאת והיא לא הגיבה. מדוע?". הרב, הבחורה 
תה עסוקה בתפילה, דבוקה לאביה שבשמים י"שכח מזה ידידי הדייל, היא לא שמעה דבר. היא הי

ומאמינה בתום לבה שהכל יעלה יפה, והכל לטובה כפי בקשותיה התמימות. והנה עובדה, היא כאן 
 ונת אחיה... במטוס ותגיע בזמן לחת

 30 -מידה. הדייל הראשי סיפר לי ש-יתה, היא נדירה בכל קנהי"לא יאומן" אמר ג'קי "התקלה הזו שה
שנה הוא טס, ומעולם לא היתה תקלה משונה שכזו, שהכל תקין, אבל המנורה האדומה מהבהבת... 

. המנוע תקין, גם הטייס שמו אביתר מעוז, אמר לנו "אני בהלם", גם הטכנאים יצאו מבולבלים..
 המנורה תקינה, הכל טוב... למרות הכל נחתנו". 

הרב נחשון חייך "אמרת ששמך ג'קי שרון, תקרא לעצמך יעקב, זה שמך המקורי. שתבין יעקב, ג'קי, 
התפילה של הגברת הצעירה היא זו שמעמידה את העולם על תילו. היא זו שמסדרת מערכות בשמים 

לך שמן השמים החליטו שבזכות תפילתה תהבהב לכם המנורה,  ובארץ, ולא אחטא לאמת אם אומר
קחו אותה, את המאחרת, לפריז... "התפילה שלה? אתה חייב להסביר לי איך?" ג'קי יכדי שתנחתו ות

שרון היה המום וסקרן. "תראה ידידי, אתה עכשיו עסוק במלאכתך, והזמן שנותר לנו לשוחח הוא קצר 
ר קצר ליהדות. תשאל שם הכל. הם כבר יסבירו לך מה עשתה ומדוד. אדאג לשלוח אותך לסמינ

 התפילה של קרן שירזי למנורה של המטוס". 
שעות, ביקש חופשה שבועיים, ובמהלכה פקד את סמינר  27הדייל ג'קי שרון נחת בישראל אחרי 

על  "ערכים". שם הסבירו לו מה עושה תפילה, מה זאת תורה ומיהו עם ישראל. מר שרון הצעיר קיבל
עצמו עול מלכות שמים. ארבע שנים הוא ישב בישיבה ולמד תורה עד שראש הישיבה החליט להוציאו 
לשידוכין. אחרי ברורים ארוכים, נפגשו השניים, והוא סיפר לה בין השאר על הטיסה המשונה לצרפת, 

 התקלה, התפילה של נערה צעירה, וכיצד הרב חיים נחשון הסביר לו מעט על תפילה... ועל
הסמינר... שבא בעקבות הארוע. "את מבינה, חזרתי בתשובה בזכות תפילה של נוסעת צעירה 

 ומנורה אדומה שהבהבה לחינם" הסביר למשודכת. 
"נעים מאד. שמי קרן שירזי, כנראה שבאותה תפילה שהתפללתי לפני ארבע שנים בנמל התעופה, 

 התפללתי גם לזכות לחתן כמוך...". 
הרב חיים נחשון הקריא את הכתובה מתחת לחופה, הוא שיחזר את שיחתו חודשיים אחר כך. כש

המעניינת עם הדייל הצעיר והחביב, שמנורת חייו הבהבה לו באדום, כמו אומרת לו: "עזוב את 
 הטיסות לשומקום, בוא ותנחת בבית היהודי". והוא נחת. 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

יֶתם אָֹּתם: }ג{ רּו ַוֲעש ִ מְּ ְּ ש  ַתי ּתִ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ ָנה  }ד{ִאם ּבְּ ָנתְּ ם וְּ ִעּתָ יֶכם ּבְּ מֵּ ְּ י ִגש  ָנַתּתִ וְּ

 : יוֹּ רְּ ן ּפִ ֶדה ִיּתֵּ ָ ץ ַהש ּ עֵּ בּוָלּה וְּ יִ  }ה{ָהָאֶרץ יְּ יג ָלֶכם ּדַ ִ ִהש ּ יג ֶאת ָזַרע וְּ ִ ִציר ּוָבִציר ַיש ּ ש  ֶאת ּבָ

ֶכם: צְּ ַארְּ ם ָלֶבַטח ּבְּ ּתֶ בְּ ַ ַֹּבע ִויש  ֶכם ָלש  מְּ ם ַלחְּ ּתֶ ם בָּ }ו{ ַוֲאַכלְּ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ ין וְּ אֵּ ם וְּ ּתֶ ַכבְּ ְּ ָאֶרץ ּוש 

ֶכם:  צְּ ַארְּ ֶחֶרב לֹּא ַתֲעבֹּר ּבְּ ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ וְּ י ַחּיָ ּתִ ּבַ ְּ ִהש  ם ֶאת אֹּיְּ  }ז{ַמֲחִריד וְּ ּתֶ ַדפְּ יֶכם ּורְּ בֵּ

יֶכם ֶלָחֶרב  נֵּ לּו ִלפְּ ָנפְּ יֶכם  }ח{וְּ בֵּ לּו אֹּיְּ ָנפְּ ּדֹּפּו וְּ ָבָבה ִירְּ ם רְּ ָאה ִמּכֶ ָאה ּומֵּ ה מֵּ ָ ם ֲחִמש ּ פּו ִמּכֶ ָרדְּ וְּ

י נֵּ ִריִתי  }ט{ֶכם ֶלָחֶרב: ִלפְּ ֶכם ַוֲהִקימִֹּתי ֶאת ּבְּ יִתי ֶאתְּ ּבֵּ ִהרְּ ֶכם וְּ יִתי ֶאתְּ רֵּ ִהפְּ יֶכם וְּ ּוָפִניִתי ֲאלֵּ

ֶכם:  ִציאּו:  }י{ִאּתְּ י ָחָדש  ּתוֹּ נֵּ ן ִמּפְּ ָ ָיש  ן וְּ ָ ש  ן נוֹּ ָ ם ָיש  ּתֶ לֹּא  }יא{ַוֲאַכלְּ ֶכם וְּ כְּ תוֹּ ִני ּבְּ ּכָ ְּ י ִמש  ָנַתּתִ וְּ

ֶכם:  י ֶאתְּ ִ ש  ַעל ַנפְּ י ּבְּ }יב{ִתגְּ ּתִ כְּ ַהּלַ ִהתְּ ָעם:וְּ יּו ִלי לְּ הְּ ם ּתִ ַאּתֶ אלִֹּהים וְּ ָהִייִתי ָלֶכם לֵּ ֶכם וְּ כְּ  תוֹּ
 

 ,"היצרן הוראות" "להצלחה הנוסחה" מופיעה שבפרשתנו ציינו הפרשה של המאמר פתיחב
וגם שכר גשמי עבור קיום המצוות. ויש לשאול מדוע לא הזכירה התורה את השכר המובטח 

פרוזדור לפני הטרקלין, אז למה בחרה התורה לעולם הבא ? הלא העולם הזה הוא זמני, כ
 להציג דווקא את השכר הגשמי של העולם הזה ?

  

, תשובות שונות לעניין כפי רבי שלמה לוונשטיין שליט"אשל  ומתוק האורמובא בספר 
 . )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכשמביאם 

  

 ל יהודי רוצה להספיק ולקיים שידוע לפני הקב"ה שכ ,אומר (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם 
כאן לכן כל ההבטחות מצוות בעולם הזה אלא שיצר הרע ושעבוד מלכויות מעכבים אותו. 

לא מדברות על שכר בכלל, אלא ההבטחות הן על סילוק הקשיים הגשמיים, כדי שהאדם 
 יוכל לעבוד את הקב"ה ללא שום טרדה כלל.

 

כל שפה וציור שבהם בכלל ניתן לתאר שאין  ,אומר  )רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא(בן עזרא הא
את השכר הרוחני של לימוד התורה לעולם הבא, ואם היה הקב"ה כותב בתורה את השכר 

של האדם בעולם הבא, אולי אחד מאלף היה מצליח להבין את גודל אותו שכר. לכן באה 
 שלום בארץ..התורה ופרטה את השכר בעולם הזה, בשפה שכולנו מבינים, גשם, פרנסה, 

 

שברור ופשוט הדבר שכל אדם מבין ויודע שיש  ,אומר )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה( רבינו בחיי
, ולכן אין צורך לבוא ולהזכיר בתורה את השכר שכר עצום בעולם הבא למי שעוסק בתורה

לעולם הבא שהרי ברור ופשוט הדבר שמקור הנשמה הוא מלמעלה, ולאן תחזור הנשמה אם 
ר מחצבתה מתחת לכסא הכבוד. ודווקא הדבר שאינו ברור מאליו, אלו התוצאות לא לכו

ירד גשם,   –בעולם הזה שהינן בגדר מעבר לטבע, הן החידוש שבדבר.  אם תעשה מצוות 
 לא ירד, כלומר מחזור המים תלוי במעשי האדם !!!  ועל זה הדרך..   –ואם לא 

 

ת האחרות מבטיחות למאמיניהם עולם מובא ששאל מלך כוזר, הלא הדתו בספר הכוזרי
ואתם היהודים, התורה שלכם מבטיחה, קצת גשם, ממש מפתה..   הבא מלא מכל טוב..

 למה לא יכולתם גם להציע משהו יותר גדול ? יותר מבטיח .. קצת בציר ?! 
ענה לו החבר, כל אחד יכול להבטיח לחברו עולם ומלואו לעתיד לבוא, משום שבין כה וכה 

ל חברו לאמת את הדברים כאן בעולם הזה, וכאשר יגיע לעולם הבא, יוכל לחזור לא יוכ
 ולהתלונן שלא קיבל את מה שהבטיחו לו ?! 

ואדרבה, אומרת התורה הקדושה, בוא ותבדוק אותי כאן בעולם הזה ותראה שהתורה 
 אמת. ויתרה מזאת, אם כל הדברים מתקיימים מול עיננו בעולם הזה, והקב"ה מתהלך  

 האם יהיה לך ספק על השכר המובטח לעולם הבא ?!  –יננו ב
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מתרץ שלפני מתן תורה היו האנשים מקריבים קרבנות לשמש לירח,  רב סעדיה גאון

אֹּרֹּת )בראשית א,טז( והקב"ה שם אותם לממשלה שנאמרלכוכבים  י ַהּמְּ נֵּ ְּ ַעש  ֱאלִֹּהים ֶאת ש   ַוּיַ

דִֹּלים ֶאת ַהמָּ  ת ַהּגְּ אֵּ ָלה וְּ יְּ ֶלת ַהּלַ ֶ ש  ֶממְּ טֹּן לְּ ר ַהּקָ אוֹּ ֶאת ַהּמָ ם וְּ ֶלת ַהּיוֹּ ֶ ש  ֶממְּ דֹּל לְּ ר ַהּגָ אוֹּ

ָכִבים: לא הרשה להם הקב"ה להיטיב, אלא אם כן ההטבה מגיעה לאדם בעולם אלא ש  ַהּכוֹּ
אולם, לאחר מתן תורה כשאסרה התורה להקריב להם שזה עבודת כוכבים, כנגד זה  הזה.  

 ונתנה אפשרות לאדם לעבוד באותו אופן את הקב"ה ולא את גרמי השמים.באה התורה 
וכנגד זה שהיו מקריבים טלה לשמש לירח ולכוכבים וחושבים שבתמורה לכך הם מקבלים 
דברים, באה התורה ואומרת תעבוד את הקב"ה, תלך בדרך התורה וזה מה שיביא לך שפע 

 גשמי בעולם הזה לא עבודת כוכבים ומזלות.
 

שהתורה מדברת על שכר בלשון רבים, משום שהגשם, כתב,  (משה בן נחמני)רבי ב"ן הרמ
השפע, השלום והשקט הם שכר כללי לכל העם. אם יהיה שפע, שלום ושקט, כולם ירוויחו 

כאן לכל אחד ואחד יש את המדרגה שלו לעולם הבא, כאן לא  –עולם הבא  -מכך.   אבל 
 שר לפרט בתורה לכל אחד ואחד מה יהיה השכר שלו.  מדובר בשכר זהה לכולם, ולכן אי אפ

 

 מובא משל על סוחר גדול שהיה אדם ישר, והיו לו שני מנהלים.  ילקוט שמעוניבספר 
 אחד ניהל את החנות, והשני את המסחר בעולם, ולשניהם היה את אותו שכר.

ד הוא מקבל המנהל השני לא היה מרוצה, שהרי הוא מסתובב בעולם, מסתכן בנסיעות, וכיצ
 את אותו שכר של המנהל הראשון שרק יושב בחנות ?

 

בסוף השנה כאשר בעל הבית לשני המנהלים ושילם להם את שכרם. לאחר ששילם את 
שכרם ביקש מהמנהל השני שיביא את פנקס מסעותיו, ולאחר שהתבונן בהם בעל הבית, 

 העניק לו תוספת נכבדה על הנסיעות הקשות וההקרבה.
 

רי, עבד המנהל השני עוד יותר קשה, ודאג לרשום בפנקס כל דבר קטן שעבר בשנה שאח
עליו. בסוף השנה הוא מצפה לשכר גדול יותר מהשנה הראשונה, אולי פי שניים שהרי עמל 

 קשה יותר השנה.
 

והנה כאשר בא בעל הבית, נתן לו את אותו הסכום של שנה שעברה. התרעם המנהל ואמר 
ה לו בעל הבית, "בשנה הקודמת לא ידעת שאני אשלם לך שכר, לכן "איך יכול להיות ?" ענ

עבודתך הייתה פי כמה קשה יותר. אבל השנה, כל פעם שהיה לך קושי או סכנה, חשבת, נו 
לא נורא, זה שווה, בסופו של דבר בעל הבית ישלם לי על זה.  מכאן שהיה לך פחות קשה 

 מהשנה הקודמת לכן קיבלת את אותו השכר"
 

, אם הקב"ה היה מגלה לנו מהו השכר האמתי על קיום המצוות הילקוט שמעוני אומר
לעולם הבא, עבודתנו לא הייתה קשה, כי היינו שמים לנגד עיננו את השכר, והיינו מרגישים 

 שכל העמל והסבל כדאיים למען אותו שכר. 
 

ינכם יודעים לכן אמר הקב"ה אני לא אגלה לכם את גודל השכר לעולם הבא, ואז, כיוון שא
 את גודל השכר, המאמץ שלכם בקיום המצוות יהיה משמעותי יותר.   

 

יתרה מכך, ניתן לבוא ולומר שאם היינו יודעים שכרה של כל מצווה ומצווה, היינו 
זו מצווה משתלמת, השכר שלה גבוה. או לחילופין  –ומר מתחילים לקטלג את המצוות ול

 עליה קטן יחסית..    לא משתלם להשקיע במצווה זו כי השכר
 

 ואל לנו לשכוח את כוחה של התורה שהיא מחייה את בעליה, וזהו שאמר דוד המלך ע"ה 
ַרת  }ח{)תהילים יט(  ִמיָמה ה'ּתוֹּ דּות  ּתְּ יַבת ָנֶפש  עֵּ ִ ש  ִתי:  ה'מְּ יַמת ּפֶ ּכִ י  }ט{ֶנֱאָמָנה ַמחְּ ּקּודֵּ ּפִ

ַותה'  ב ִמצְּ י לֵּ חֵּ ּמְּ ש ַ ִרים מְּ ָ ש  ינָ  ה' יְּ ִאיַרת עֵּ ָרה מְּ ַאת  }י{ִים: ּבָ ֶמֶדת ָלַעד  ה'ִירְּ ָרה עוֹּ הוֹּ טְּ

י  טֵּ ּפְּ ְּ ו: הִמש  ּדָ קּו ַיחְּ  ֱאֶמת ָצדְּ
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 ל"ג בעומר
 

 היה בל"ג בעומר, תנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאיהמסורת מקובלת היא שיום פטירתו של 
מסופר על יום פטירתו של  האדרא זוטא קדישא רצ"ו עמוד ב –בזוהר הקדוש, ספר דברים 

 שגילה בהם סודות טמירים לתלמידיו.רבי שמעון בר יוחאי, 
 

 באותו יום שרבי שמעון בר יוחאי עמד להסתלק מן העולם, התאספו אצלו תלמידיו
באותה שעה סובבה אש את הבית ויצאו   .היה רבי שמעון שמח שמחה גדולהגדולים וה

 כולם וישבו מבחוץ, ורק התלמידים המיוחדים נשארו בבית. 
 

הבא. יש דברים -אמר רבי שמעון: השעה היא שעת רצון, ואני רוצה לבוא בלי בושה לעולם
הגיעה השעה לגלותם חשובים וקדושים שלא גיליתי עד עתה, הם היו נסתרים בליבי, וכעת 

אמר רבי שמעון: רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר בני . הבא-לפני השכינה ולהכנס בהם לעולם
ילמוד בפיו, ושאר החברים ידובבו בליבם את הדברים שאומר עתה. והיה רבי שמעון דורש 

 .בדברים גדולים ועמוקים העומדים ברומו של עולם
 

, ' את הברכההכי שם ציוה  -אמר את הפסוק כשהגיע רבי שמעון לקראת סיום דבריו, ו

לומר 'חיים',  -הוא רבי שמעון  -אמר רבי אבא: 'לא סיים המאור הקדוש  חיים עד העולם,
עד שנפסקו דבריו, ואני כתבתי וחשבתי לכתוב עוד, ולא שמעתי ולא הרימותי את ראשי, כי 

אורך קול קורא ואומר: האור היה גדול ולא יכולתי להסתכל ובתוך כך נזדעזעתי. שמעתי 

 . חיים שאל ממך נתת לו. ושמעתי קול אחר: חיים ושנות חיים יוסיפו לך

 

כל אותו היום לא נפסקה האש מהבית ולא היה מי שיגיע אליו, אל רבי שמעון, כי לא יכלו 
מפני האש והאור שהיו מסבבים אותו. לאחר שפסקה האש ראיתי את המאור הקדוש קדש 

, שנסתלק מן העולם, שנתעטף, ושופר על ימינו, ופניו צוחקות. התחילו הקדשים רבי שמעון
 .החברים בבכיה ולא יכלו לפתוח את פיהם

 

. באו "כעת אין הזמן אלא להשתדל בכבודו"וכך נמשך הדבר, עד שעמד רבי חייא ואמר: 
ו אנשי ציפורי, אנשים חזקים, ובקשו בכח לקבור את רבי שמעון במקומם. אנשי מירון גירש

אותם וצעקו עליהם מפני שרצו שיקבר אצלם. כשיצאה המיטה מן הבית, היה עולה באויר, 
בואו והתקבצו להילולא של רבי שמעון, יבוא שלום, "יתה לוהטת לפניה, שמעו קול: יואש ה

 ".ינוחו על משכבותם
 

כשנכנס אל המערה, שמעו קול בתוך המערה: 'זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, כמה 
קטרגים ברקיע מסתלקים כיום הזה בשבילך'. זהו רבי שמעון בר יוחאי אדוננו שהקב"ה מ

משתבח בו בכל יום: 'אשרי חלקו למעלה ולמטה. כמה אוצרות עליונים שמורים לו'. עליו 
 .""ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימיןיג(:,)דניאל יב נאמר

 

 ( הרב זלמן ברוך מלמד )סוכם על ידי
 

 מה מדליקים מדורות בל"ג בעומר ? ול
 

 כנגד האור הגדול והאש שאפפה את הבית בעת הסתלקות נשמתו הגדולה של רשב"י.   
 האר"י הקדושמנהג זה להעלות מדורות בארץ ישראל לכבוד רשב"י, הינו מיסודם של 

 ותלמידיו, ובמיוחד על קברו של התנא הקדוש רשב"י.  
למירון שהיה פעם אחת בהילולא, וכשעלה  בן משה אבן עטר( )רבי חייםאור החיים מסופר על 

והגיע לתחתית ההר, ירד מהחמור והחל לעלות על ידיו ורגליו והיה זועק "היכן אני השפל 
נכנס למקום אש להבה שלהבת קדש, וכל פמליא של מעלה וכל נשמות הצדיקים" ובעת 

  ההילולא היה שמח שמחה גדולה מאוד. 
 )ספר התודעה(
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כפי שאומרת למות  ובל"ג בעומר פסקו תלמידיהרי ש .בעומרגם רבי עקיבא קשור לל"ג 
תלמידים היו  )זוגות=חברותא(שנים עשר אלף זוגים  ,אמרו – יבמות סב/בהגמרא במסכת 
שלא נהגו מפני  )פרק זמן אחד( וכולן מתו בפרק אחד ,מגבת עד אנטיפרס ,לו לרבי עקיבא

אצל רבותינו בי עקיבא עד שבא ר  ,)לא היו תלמידי חכמים( כבוד זה לזה והיה העולם שמם
ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי בי מאיר ר ,להם ללמד(, )מלשון לשנותושנאה  ,שבדרום

רבי שמעון בר יוחאי הוא מחמשת ו .אותה שעהבוהם הם העמידו תורה  ,אלעזר בן שמוע
 שהעמיד רבי עקיבא לאחר מות תלמידיו.התלמידים 

 

 ידוע שמתו תלמידיו של רבי עקיבא בגלל שלא נהגו כבוד אחד בשני.ברובד הפשט 
  יעקב אבינו...ברובד עמוק יותר הסיפור מתחיל בביתו של 

 

 את אנשי שכם. שמעון ולויהרגו  חמורשכם בן בת יעקב על ידי  דינהכאשר נאנסה 
ִהי  )בראשית לד,כה( י ַויְּ ִוי ֲאחֵּ לֵּ ן וְּ עוֹּ מְּ ִ י ַיֲעקֹּב ש  נֵּ י בְּ נֵּ ְּ חּו ש  קְּ ָתם ּכֲֹּאִבים ַוּיִ יוֹּ הְּ י ּבִ ִ ִליש  ְּ ם ַהש ּ ַבּיוֹּ

ל ָזָכר: גּו ּכָ ַהרְּ ַטח ַוּיַ בֹּאּו ַעל ָהִעיר ּבֶ ּבוֹּ ַוּיָ  מספר ההרוגים באותו היום   ִדיָנה ִאיש  ַחרְּ
עד שהבטיח לה אחיה  לא רצתה לצאת מבית שכם, דינההמדרש מספר ש הרוגים. 00,222

ואכן נשא שמעון את דינה אחותו ונולד  )בזמנם לא היה איסור בכך(שמעון שישא אותה לאישה, 
 איוב. –. שמעון גירש את דינה והיא לבסוף התחתנה עם שאול בן הכנענית –להם 

 

שבלעם הרשע לא הצליח לקלל את בני ישראל, לפני שהלך הוא נתן עצה לבלק מלך  לאחר
אמר לו לך והחטא את בני ישראל עם בנות מואב, כי הקב"ה אלוקי ישראל, שונא מואב, ו

ולהחטיא את בני ואכן בלק שמע לעצתו של בלעם, ובנות מואב הצליחו למשוך  זימה הוא. 
ומתריס נגד )= אדם גדול(, שהיה נשיא שבט שמעון  זימרי בן סלואישראל. באותו מעשה קם 

נה אותו משה רבנו כאחד מתוך שבעים הזקנים, עם משה רבנו והקב"ה, בגלל שלא מי
 )יש מאן דאמר בתו של בלק( .כזבי בת צורהנסיכה המואבית 

 

 זימרי בן סלואמקנא לקב"ה, ובאומץ לב הולך והורג את  פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן
 . ובזכות מעשה הקנאה של פנחס, נעצרת המגפה שפרצה בעם ישראל.כזבי בת צוריחד עם 

ִרים ָאֶלף:  )במדבר כה,ט(הרוגים היו במגיפה ?  וכמה ֶעש ְּ ָעה וְּ ּבָ ָפה ַארְּ ּגֵּ ּמַ ִתים ּבַ יּו ַהּמֵּ הְּ  ַוּיִ
 הנשמות שהרגו שמעון ולוי. 00,222אלף נשמות ? הן גלגול  00,222ומי הם אותן 

 ,בנם של שמעון ודינה לשאול בן הכנעניתהוא משבט שמעון צאצא  שזמרי בן סלואנציין 
    מסכת חייו כאדם גדול, נשיא שבט בישראל, וסיים את חייו כמי שכפר בקב"ה. התחיל את

 

מובא שאלפי שנים אחרי  )רבי יצחק לוריא אשכנזי( הקדוש האר"י לרבינושער הגלגולים  בספר
ההרוגים, זמרי בן סלוא, כזבי בת צור לתקן את מעשיהם  00,222חזרו בגלגול נשמות, 

 מחטא השיטים.
 

, הוא מתחיל את חייו כמי ששונא תלמידי חכמים זימרי בן סלואוא גלגול של ה רבי עקיבא
, שנשיכת החמור משברת את עצם מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמורעד כדי שאמר 

ועכשיו שבא לידי לא הננשך. אבל מסיים את חייו כמי שמקדש את שמו של הקב"ה 
 השם. ומת בחרב / מסרקות של ברזל על קידוש אקיימנו ?!

 

 נשמות ההרוגים במגיפה בחטא השיטים. 00,222אלף תלמידי רבי עקיבא הן גלגול  00,222 
 

 כזבי בת  צור., היא גלגול של  )הנציב הרומי בא"י( אשת טורסנופוס
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 רבי עקיבא ואשת טורוסנופוס
 
 

יכוחים עם בתקופת רבי עקיבא היה נציב רומאי בשם טורוסנופוס שהיה תמיד מתעמת בוו
רבי עקיבא ולא היה יכול לו. באה אשתו של טורוסנופוס שהייתה אישה יפה מאוד, והציעה 

לבעלה שהיא תפתה את רבי עקיבא לדבר עבירה. טורוסנופוס מרוב שנאתו לרבי עקיבא 
 הסכים לכך.

 

יום אחד המתינה אשת טורוסנופוס לרבי עקיבא באחת הסמטאות וחיכתה לו בקרן זווית 
הוא הגיב  בי עקיבא ירים את ראשו ויראה אותה. כאשר ראה אותה רבי עקיבאכדי שר

 בכה, ירק וצחק !!! – בצורה יוצאת דופן
 

התפלאה אשת טורוסנופוס על תגובתו של רבי עקיבא שהרי,  בכי=צער,  יריקה=גועל, 
 אז מה הולך פה ??  איך ניתן להגיב באופנים שונים לגמריצחוק=שמחה, 

 

 רק על שני דברים. , וענה לה רבי עקיבאת טרוסנופוס על תגובותיואששאלה אותו 
 על זה שסופה של אישה יפה כמוך להיות עפר ועפר,   -בכיתי כשראיתי אותך, 

 כדי להזכיר לעצמי מאין באתי מטיפה סרוחה כדי שלא אכשל בך, –ירקתי 
 התשובה...   דעיאינני יכול לענות לך כעת, בעתיד ת שצחקתיועל זה 

 

 –משישה דברים העשיר רבי עקיבא, ואחד מהם הוא מספרת במסכת נדרים נ/א , הגמרא 
, רבי עקיבא שהתחיל את חייו בעניות וצער עם רחל בת כלבא שבועמאשת טורוסנופוס ... 

 בסופו של דבר היה לאדם עשיר.
 

ט , בסופו של דבר התגרשה מבעלה השליכזבי בת צורשהייתה גלגולה של  אשת טורוסנופוס
והייתה אתו בהיתר, וגם הביאה  רבי עקיבאהרומאי טורוסנופוס, התגיירה והתחתנה עם 

רבי עקיבא כאשר ראה אותה בקרן שצחק עמה רכוש רב שממנו העשיר רבי עקיבא, וזהו 
הזווית, שידע ברוח קודשו מה עתיד להיות, לכן צחק, שעכשיו את מנסה לפתות אותי 

 יתר. ולכן גם לא גילה לה זאת באותו זמן.באיסור, חייך שתזכי בי לעתיד בה
 הפעם בהיתר כדת וכדין.ו זמרי בן סלוא וכזבי בת צורכלומר יש כאן חיבור בגלגול חוזר של 

 

הוצא רבי עקיבא להורג,  , שכעת שונא לרבי עקיבא עוד יותר..בפקודת טורוסנופוס הרשע
עכשיו   לא אקיימנו ?! ועכשיו שבא לידיענה להם  רבינו, עד כאן ?אמרו לו תלמידיו 

, שאמות בחרב על קידוש זמרי בן סלואשסיימתי את תיקון הנשמה שלי את התיקון של 
 לא אקיימנו ?!   -, ולא כמו בגלגול הקודם שמתתי בחרב על חילול השם השם

 

 כבד את אביך ואת אמך לרבות תלמידי חכמים
 

זה שבא וחידש את כבוד  רבי עקיבא שהתחיל את חייו כמי ששנא תלמידי חכמים, הוא
 תלמידי חכמים. 

 
 

 )ויש אומרים שקראו לו(שמעון העמסוני, ואמרי לה  )כמו ששנינו(,כדתניא  –פסחים כב/ב 
)היה דורש כל פסוק בתורה שהייתה בו נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה, 

ֶאת ה'  ל.. יג{-}דברים וכיון שהגיע  המילה "את" ואומר מה באה לרבות המילה "את"(

ַע:  בֵּ ָ ש ּ מוֹּ ּתִ ְּ אֹּתוֹּ ַתֲעבֹּד ּוִבש  יָרא וְּ אמרו לו  )פרש והפסיק לדרוש בעניין זה(.פירש ֱאלֶֹּהיָך ּתִ
רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן ? אמר להם: כשם שקבלתי שכר על  תלמידיו:

יָראהדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש,   ֶאת ה' ֱאלֶֹּהיָך ּתִ
 לרבות תלמידי חכמים.
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 מספר שאלות: הבן יהוידעבספרו  רבינו יוסף חיים() הבן איש חישואל 
 את שמעון העמסוני שיהיה דורש את כל "אתין" שבתורה, ורק  הקב"ה זיכה .א

יָראבפסוק  אחד               מדוע ? -לא גילה לו,   ֶאת ה' ֱאלֶֹּהיָך ּתִ

   לרבות תלמידי חכמים ? -למה דווקא רבי עקיבא הוא זה שזכה לבוא ולדרוש  .ב
 

 בפני עצמה.  זכה שמשון העמסוני לפרוש מכל דרשותיו, שזוהי מעלה גדולהמצד אחד 
ומצד שני הקב"ה השאיר דווקא לרבי עקיבא את הפירוש הזה כדי שיתקן רבי עקיבא את 

תניא: אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי יתן לי  )מסכת פסחים מט(מה שאמר 
אמור ככלב. אמר להן, זה נושך ושובר  -תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, אמרו לו תלמידיו, רבי 

  נושך ואינו שובר עצם: עצם, וזה
 

הוא זה שיבוא ויתקן זאת  מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמורכלומר רבי עקיבא שאמר 
יָרא בכך שיאמר   לרבות תלמידי חכמים. -ֶאת ה' ֱאלֶֹּהיָך ּתִ

 

 למה עד ? ומאין בא רבי עקיבא ?   – עד שבא רבי עקיבאמה המשמעות של 
 

)ארבעה תנאים קדושי ארבעה נכנסו בפרדס  ו חכמים()שנתנו רבנן  –מסכת חגיגה יד/ב 

)אלישע בן , ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר עליון אמרו את שם המפורש ועלו למרום( 

ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו  אבויה(
יָני: ז{-}תהילים קאמים מים, משום שנאמר  ֶנֶגד עֵּ ן לְּ ָקִרים לֹּא ִיּכוֹּ ְּ ר ש  בן עזאי הציץ  ּדֹּבֵּ

ָתה ַלֲחִסיָדיו: טו{-}תהילים קטז ומת, עליו הכתוב אומר וְּ י ה' ַהּמָ ינֵּ עֵּ בן זומא הציץ  ָיָקר ּבְּ

ן  טז{-}משלי כה ועליו הכתוב אומר )איבד את שפיותו(ונפגע  ּךָ ּפֶ ּיֶ ַבש  ָמָצאָת ֱאכֹּל ּדַ ּדְּ

: אתוֹּ ֶעּנּו ַוֲהקֵּ ּבָ ש ְּ רבי עקיבא יצא  )כפר בעיקר(קיצץ בנטיעות  )אלישע בן אבויה(אחר   ּתִ
  בשלום.

 

 ש, עולה לשמים וכופר בעיקר ?!איך יכול להיות שתנא קדוש שאומר את השם המפור
 

עליו )כפר בעיקר( קיצץ בנטיעות  )אלישע בן אבויה(אחר  במסכת חגיגה טו/אאומרת הגמרא 
ֶרךָ  ה{-ת ה}קהל אומר הכתוב ש ָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְּ ן ֶאת ּפִ ּתֵּ )מה ראה אלישע מאי היא ?  ַאל ּתִ

)ראה אלישע בן אבויה את המלאך, חזא מיטטרון  בן אבויה שגרם לו לכפור בעיקר ?(

י  }שמות כג/כא{שעליו אומר הפסוק בפרשת משפטים ר ּבוֹּ ּכִ ּמֵּ קֹּלוֹּ ַאל ּתַ ַמע ּבְּ ְּ ָניו ּוש  ֶמר ִמּפָ ָ ִהש ּ

ּבוֹּ  ִקרְּ ִמי ּבְּ ְּ י ש  ֲעֶכם ּכִ ְּ ִפש  א לְּ ָ דאתיהבא  ששמו של הקב"ה נמצא בשמו של אותו מלאך( לֹּא ִיש ּ
)ולכתוב למיכתב זכוותא דישראל  לשבת()שניתנה לאותו מלאך רשות ליה רשותא למיתב 

 .את זכויותיהם של בני ישראל(
 

 ודסרש ד מזרשט פ –ארבעה שנכנסו  ל
 

דלמעלה, לא הוי לא ישיבה, ולא  )מנוי וגמור עימנו(גמירא   )אלישע בן אבויה(אמר 
)שבשמים אף אחד לא יושב, ומכאן הסיק שלכאורה ישנן שתי תחרות ולא עורף ולא עיפוי 

 שמא חס ושלום ב' רשויות הן ?   ת ולכן כפר בעיקר(רשויו
 

 )הוציאו את אותו מלאך(אפקוהו למיטטרון  איך ?מספרת הגמרא שהמלאך עצמו נענש, 
 )והיכו אותו בשישים מכות של אש(ומחיוהו שיתין פולסי דנורא 

 

 אומרים המפרשים: שאמרו לאותו מלאך, מגיעים לפה ארבעה תנאים קדושי עליוןולמה ? 
 ואתה יושב ? היית צריך לעמוד מפני כבודם, וגם כדי שלא יחשוב שיש כאן שתי רשויות.

 

 ,עד שבא רבי עקיבאמדברי הגמרא ניתן כעת לקבל תשובה למה נאמר 
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מה שהיה עם אלישע בן אבויה והמלאך, לא יכל רבי עקיבא  = עד שלא ראה רבי עקיבא עד
אבל, לאחר שראה רבי עקיבא מהו גודל ות תלמידי חכמים" "לרב –לבוא ולדרוש  בעניין 

מעלתם של תלמידי חכמים, שמלאכי מרום עומדים לכבודם, והמלאך שלא עמד לכבודם, 
 קיבל עונש של שישים פולסי אש !!! אז..

 

= רבי עקיבא היחיד מבין ארבעת התנאים שנכנס ויצא בשלום, ולכן רק כאשר בא ר'  שבא

יָרא רוש  עקיבא משם, יכל לד  לרבות תלמידי חכמים. -ֶאת ה' ֱאלֶֹּהיָך ּתִ
 

 רבי עקיבאגדולתו של 
 

אמר רב יהודה אמר רב. בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב''ה  -מסכת מנחות כט/ב 
אמר לפניו,  )מתייג את ראשי האותיות של ספר התורה(שיושב וקושר כתרים לאותיות 

אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן רבש''ע מי מעכב על ידך ? אמר לו, אדם 
 -יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות, אמר לפניו רבש''ע 
הראהו לי. אמר לו חזור לאחורך, הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן 

 ולא הבין במה מדובר...()היה משה רבנו שומע שיעור שמעביר רבי עקיבא לתלמידיו אומרים 
)שאלו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו, רבי מנין לך ?  )של משה רבנו(תשש כחו 

הלכה למשה מסיני,  -אמר להן    התלמידים את רבי עקיבא מהיכן הראיה לדברים ?(
)כששמע משה רבנו שרבי עקיבא אומר שההלכה למשה מסיני, הבין משה רבנו נתיישבה דעתו 

 יד הוא לדעת את אותם עניינים בסיני ולפיכך נתיישבה דעתו( שעת
 

ובא לפני הקב''ה, אמר לפניו, רבונו של עולם יש לך אדם כזה, ואתה נותן  )משה רבנו(חזר 
שתוק, כך עלה במחשבה לפני. אמר לפניו, רבונו )ענה לו הקב"ה(  תורה על ידי ? אמר לו 

ראה  -ר לו חזור לאחוריך, חזר לאחוריו של עולם הראיתני תורתו, הראני שכרו. אמ
 ששוקלין בשרו במקולין

)ראה משה רבנו את מותו של רבי עקיבא שהיה מעשרת הרוגי מלכות, וסרקו הרומאים את 

אמר לפניו, רבש''ע זו תורה וזו שכרה ? א''ל שתוק כך עלה  בשרו במסרקות של ברזל(
 במחשבה לפני !!!

 

לא את התבונה, לא את  -להבין חשבונות שמים, אין לנו ידוע שאנו כבני אדם לא יכולים 
הדעת ולא את התמונה המלאה כדי לשפוט את הדברים, ולכן אנו אומרים באמונה שלמה 

 על מעשי הקב"ה
ר  האזינו(-)דברים לב,ד ָ ָיש  יק וְּ ין ָעֶול ַצּדִ אֵּ ל ֱאמּוָנה וְּ ט אֵּ ּפָ ְּ ָרָכיו ִמש  י ָכל ּדְּ ֳעלוֹּ ּכִ ִמים ּפָ ַהּצּור ּתָ

 ּוא:ה
 

רבש''ע זו תורה וזו  -אבל, שאלתו של משה רבינו עדיין מהדהדת ולא ניתן להתעלם ממנה 
 שכרה ?

 

חכמי הקבלה מאירים את עיננו במקצת מן הדברים לשאלות מעין אלו, למה ומדוע ארע 
 לרבי עקיבא מה שנגזר עליו ? 

 
הם רצו לקיים  מבאר על פי חכמת הקבלה, שלאחר שמכרו האחים את יוסף, הפרדס יוסף

נמכר, -אחים, יוסף 9שבועה שאף אחד לא יגלה את הדבר ליעקב אבינו. אבל, הם היו  
 עדיין קטן בבית יעקב.  -הלך משם, בנימין-ראובן

שהם צירפו איתם את השכינה, ולכן נעלם  רבי שמשון האסטרופולי זצ"לאומר  מה עשו ?
 במה דברים אמורים ?  הדבר מיעקב אבינו.    

 
 
 
 



 
 
 
 

 חכמי הקבלה אומרים שהשבועה לא לגלות את הסוד ליעקב אבינו הייתה בשם

ה - שמות ג,ידהקדוש אתו נגלה הקב"ה למשה רבנו בסנה.  ֶ  ַוּיֹּאֶמר ֱאלִֹּהים ֶאל מֹּש 

ֶיה  ר ֶאהְּ ֶ ֶיהֲאש  ל  ֶאהְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ֶיהַוּיֹּאֶמר ּכֹּה תֹּאַמר ִלבְּ יֶכם: ֶאהְּ ָלַחִני ֲאלֵּ ְּ  ש 
 .02ימטריה = ושם זה עולה בג

 

 292-כאשר יעקב אבינו רצה לגלות לבניו את הקץ, רצה יעקב אבינו להגיד לבניו כי בשנת ה
 ?   191ולמה דווקא לעבדותם במצרים הם יצאו לחופשי, וידוע שנעלם ממנו הדבר. 

הם היו צריכים  292-שנה, ולכן בשנה ה 289=   02גימטריה של שם הקודש   xאחים  9כי 
יעקב אבינו לא ידע שהשכינה השתתפה איתם ולכן נעלם ממנו הדבר שבעצם אבל  לצאת.

שנים = מניין "רדו" שבהם  022=  02גימטריה שם הקודש   x 22נשבעו במניין  בני ישראל
ומעצם העובדה שנשבעו האחים על שלא יגלו הדבר ליעקב אביהם, על  נשתעבדו במצרים.

 זה הם חייבים בעונש !!!
 

ַוּיֹּאֶמר  מקץ(-)בראשית מד,יזיו לאחר "שנתפס" בנימין על גניבת הגביע, יוסף אומר לאח 

ם ֲעלּו  ַאּתֶ י ָעֶבד וְּ ֶיה ּלִ ָידוֹּ הּוא ִיהְּ ִביַע ּבְּ ָצא ַהּגָ ר ִנמְּ ֶ ת זֹּאת ָהִאיש  ֲאש  וֹּ ֲעש  י מֵּ ָחִליָלה ּלִ

ם ֶאל ֲאִביֶכם: לוֹּ ָ ש  םאומר המדרש  לְּ ַאּתֶ ם אֶ עכשיו בגלגול זה  וְּ לוֹּ ָ ש  תעלו ל ֲאִביֶכם ֲעלּו לְּ
בשלום לאבא שבשמים, אבל בעתיד תתנו אתם את החשבון על המכירה, והם עשרת הרוגי 

 ? 22אחים היו במכירה ולמה  9,  ויש לשאול אבל רק מלכות שהיו גלגולם של השבטים
 

הוא כנגד השכינה, וזהו מה שנאמר  שרבי עקיבא רבי שמשון האסטרופולי זצ"לאומר 
בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו  -ב ברכות  סא/במסכת 

סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו 
תלמידיו: רבינו, עד כאן ? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, בכל נפשך, אפילו 

? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ?! היה  נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבא לידי ואקיימנו
מאריך באחד, עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה 

 .נשמתך באחד
 

  תמשיך לקרוא... שבפסוק הבאבאחד ?   אמרו תלמידי רבי עקיבא אליו, רבי למה נעצרת
הם רבי עקיבא, לי אין זכות ענה ל ותנצל מן הצרה.  -חבוי שם המפורש, תזכיר אותו ואהבת 

ועכשיו אבות שהרי אבי גר, ולא אוכל להזכיר את יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח, לכן.. 
 לקדושת השם לא אעשה זאת ?! ה אישיתדישיש לי הזדמנות לעק  שבא לידי לא אקיימנו ?!

  .על פי הפשט, יצאה נשמתו של רבי עקיבא כאשר אמר את המילה "אחד" מהו באחד ?ו
 

 שיצאה נשמתך כנגד השכינה של הקב"ה שהוא אחד !!! מהו באחד ?פירוש נוסף 
 

ר ַיֲעבֹּר  )ויקרא כז,לב(על הפסוק בפרשתנו  הפרדס יוסף מביא ֶ ָקר ָוצֹּאן ּכֹּל ֲאש  ר ּבָ ש ַ ָכל ַמעְּ וְּ

ֶיה ּקֶֹּדש  לַ  יִרי ִיהְּ ֶבט ָהֲעש ִ ָ ַחת ַהש ּ  :ה'ּתַ

ָקר ָוצֹּאן ר ּבָ ש ַ ָכל ַמעְּ  ם היו רועי צאן ובקר,= השבטי וְּ

ֶבט ָ ַחת ַהש ּ ר ַיֲעבֹּר ּתַ ֶ  = כל תנא מהרוגי המלכות הוא כנגד אחד מתשעה השבטים, ּכֹּל ֲאש 

ֶיה ּקֶֹּדש  לַ  יִרי ִיהְּ  .  ה'ּקֶֹּדש  לַ הוא כנגד השכינה, ש= העשירי הוא רבי עקיבא, ה'ָהֲעש ִ


