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תעם רשי
העלון מוקדש לעילוי נשמת:

בנימין בן סולי ז"ל ,חביב בן סולי ז"ל,
בתיה בת סולי ז"ל,גבריאל בן מורוור ז"ל,
מיכאל בן מורוור ז"ל ,רחמים בן מורוור
ז"ל ,יחזקאל בן יהודית ז"ל,דבורה בת
טובה ז"ל ,ישראל בן חנה ז"ל ,דבורה בת
מרים ז"ל.
לקבלת העלון במייל -לשלוח
הודעה לsagif_@walla.co.il :
שר ִצ ָּוה ה' לֵ אמֹר (יט,ב)
זֹאת חֻ ַּ ּקת ַּה ּת ֹו ָרה אֲ ֶׁ
רמז בזה ,שהתורה היא חוק ולא יעבור ,ואפילו בזמן שבית המקדש אינו קיים ואין לנו מזבח ולא קרבן ,רק
שר ִצ ָּוה ה'
"כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה ,מנחה ,חטאת ואשם" (מנחות קי,א) ,וזהו שאמר "אֲ ֶׁ
לֵ אמֹר היינו גם "באמירה" מעלה עליו כאלו הקריב עולה (גנזי יוסף).
"חוקיך למדני  -זו כל הבקשה שלי"...
בספר "פניני רבינו יחזקאל" (חלק א ,עמוד לז) מסופר על הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל.." :והיה
נוהג להשכים קום בשבת בבוקר ,ואמר אז כל מזמור קיט בתהילים אשר בהם יש בקשות על תורה .והרבה
פסוקים היה מפרש באידיש תוך כדי אמירה ,ומדבר להקב"ה כבן אל אביו ,וכל הבקשות שבפרק זה הן רק
על תורה ,והיה רגיל לחזור הרבה על הפסוק בתהילים (קיט,סד) :חַ ְס ְדך ה' מלְ אה הא ֶרץ חֻ ֶקיך לַ ְמ ֵדנִ י" .והיה
מסביר שבפסוק זה כתוב שאמר דוד המלך לפני הקב"ה" :חַּ ְס ְ ּד ָך ה' ָמלְ ָאה ָה ָא ֶׁרץ" ,אבל מה אני מבקש ממך?
– "חֻ ֶׁ ּק ָ
יך לַּ ְּמ ֵדנִ י"! זו כל הבקשה שלי .תעזור לי ללמוד ולהבין את התורה שלך".
יה עֹל (יט,ב)
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶׁ ָ
שר ֵאין ָ ּב ּה מוּם אֲ ֶׁ
ימה אֲ ֶׁ
ְּת ִמ ָ
אומר בעל "שמלת בנימין" כדי לקיים מצווה כתיקנה ,צריך להיות בה שלושה תנאים:
ימה"  -לעשותה בלב שלם ובתמימות ,ללא חיפוש לחקירת טעמה מצד השכל.
ְּ " .1ת ִמ ָ
שר ֵאין ָ ּב ּה מוּם"  -שתהא המצוה שלימה ,בלא חסרונות ומגרעות.
" .2אֲ ֶׁ
יה עֹל"  -שלא תהא המצוה כמעמסה עליו ,עול וקבע ,כמצות אנשים מלומדה ,אלא
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶׁ ָ
" .3אֲ ֶׁ
יעשנה בנפש חפצה ובשמחה מחודשת ומחדשת (לוקט מתורת הפרשה).
חנֶׁה
הו ִציא א ָֹת ּה ֶׁאל ִמחוּץ לַּ ּ ַּמ ֲ
יה עֹל ..וּנְ ַּת ּ ֶׁתם א ָֹת ּה ֶׁאל ֶׁאלְ ָעזָ ר ַּהכּ ֹהֵ ן וְ ֹ
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶׁ ָ
שר ֵאין ָ ּב ּה מוּם אֲ ֶׁ
אֲ ֶׁ
(יט,ב-ג) סח המגיד הרה"ק בעל העבודת ישראל מקוז'ניץ זי"ע  :לימוד גדול בעבודת ה' יש ללמוד מכאן
שר ֵאין ָ ּב ּה מוּם" – אדם שרואה את עצמו כאילו הגיע כבר לשלימות ואין בו שום פגימה ומגרעת ,אין בו
"אֲ ֶׁ
יה עֹל"  -אשר לא עליו עדיין עול מלכות שמים! ואדם
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶׁ ָ
מום כלל ,הרי זה סימן מובהק "אֲ ֶׁ
"מחוּץ
כזה צריך להתקרב אל צדיקי הדור – "וּנְ ַּת ּ ֶׁתם א ָֹת ּה ֶׁאל ֶׁאלְ ָעזָ ר ַּהכּ ֹהֵ ן" ,ויוכיחו לו שעדיין הוא שרוי ִ
חנֶׁה" ועוד לא התחיל בעבודת ה' מאומה ...ועל משקל זה פירש הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא
לַּ ּ ַּמ ֲ
זי"ע– באופן מופלא את הגמרא (ברכות יז,א) "מרגלא בפומיה דרב ,לא כעולם הזה העולם הבא ,העולם
הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ,ונהנין מזיו השכינה" .ואמר
הרה"ק מסדיגורא זי"ע :יודעים אתם באיזה זכות יזכו הצדיקים לשבת עם אותם "עטרותיהם"? בזכות
"בראשיהם" – משום שכל ימי חייהם ,החזיקו את עצמם ,שהם בראשית העבודה .עדיין לא השיגו מאומה.
מתוך כך ,עמלו ללא הרף ,ללא ליאות ,להשיג השגות גבוהות ביותר .על ידי זה ,יצרו לעצמם את
ה"עטרות" הנשגבות!...
זֹאת ַּה ּת ֹו ָרה ָא ָדם ִ ּכי יָמוּת ְ ּבאֹהֶׁ ל (יט,יד)
"א ָדם ִ ּכי יָמוּת",
רבי יהושוע מקוטנא היה אומר" :זֹאת ַּה ּת ֹו ָרה" ,כל ימי חייו צריך יהודי ללמוד כיצד למותָ ,
ולא יצא מן העולם הזה ,אלא מתוך "אֹהֶׁ ל" ,אוהלה של תורה ותפילה.
 "אֹהֶׁ ל" נוטריקון אבק לשון הרע ,ר"ל שאם האדם רוצה לזכות לתורה ,צריך למסור נפשו ולהמית עצמועל שמירת הדיבור ,לשמור פיו ולשונו שיוכל לדבר דברים קדושים.
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-

פירש הרב "פנים מאירות"" :זֹאת ַּה ּת ֹו ָרה" יש לה מעלהָ " ,א ָדם ִ ּכי יָמוּת" – אף כשמת ,הוא " ְ ּבאֹהֶׁ ל" –
בית המדרש ,כיון שאומרים שמועה מפיו ושפתותיו דובבות בקבר(בכורות לא,ב) .בספר "פני דוד" מביא
הרב החיד"א זצ"ל את דברי ה"פנים מאירות" ,ומוסיף לפרש את המשך הפסוק בדרך זו :הנה ,כשאומרים
שמועה מפי חכם שאמר דבר חידוש אם לא של עצמו אלא של מישהו אחר ,גם שפתיו של "המתווך"
דובבות בקבר.

-

"אמר ריש לקיש" :מנין שאין דברי תורה מתקימין אלא במי שממית את עצמו עליהם? שנאמר "זֹאת
ַּה ּת ֹו ָרה ָא ָדם ִ ּכי יָמוּת ְ ּבאֹהֶׁ ל" (ברכות סג,ב)

ביארו רבותינו ,שהעמל והיגיעה הם סוד ההצלחה בלימוד התורה .כאשר אדם ממית את תאוותיו ואת
שאיפותיו הזרות ,ומיחד כל מגמותיו ורצונו לעמל התורה ,אז הוא זוכה שהתורה מתקיימת בו.
הרבצת תורה  -השקעה כדאית
את הפסוק בתהלים (צב,יג) "צַּ ִ ּדיק ַּּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח ְ ּכ ֶׁא ֶׁרז ַּּב ְּלבָ ֹנון יִ ְש ֶׁ ּגה" פירש בעל ה"הפלאה" באופן זה:
הצדיק נמשל לשני סוגי עצים :ל" ּ ָת ָמר" ול" ֶׁא ֶׁרז" .מה המיוחד בכל אחד מן העצים שהצדיק נמשל אליו?
(עיין תענית כה ,א) .ה ּ ָת ָמר לעומת ה ֶׁא ֶׁרז הוא עץ קטן ,והסיבה לכך היא משום שהוא פורח ומוציא פירות
והם יונקים ממנו ,ומוציאים את כוחו ,ולכן מתמעט בו כוח הצמיחה והוא נותר עץ קטן .ולעומת זאת ,ה ֶׁא ֶׁרז
 אינו מוציא פירות ,ולכן את כל כוחו הוא משקיע בכוח הצמיחה של עצמו ,והוא גדל וצומח ומתפתחלגובה .והנה הצדיק נמשל לתמר העושה פירות ,שכן הצדיק משפיע ומשקיע מכוחותיו וממרצו ומגדל
תלמידים ועושה פירות .ולכאורה ,אם-כן ,צריך להיות שבגלל שמשקיע מכוחו לאחרים ,יגרע מעצמו
ויישאר קטן ,כשם שאצל התמר נגרע כוח צמיחתו העצמית מחמת הפירות שהוא מצמיח .ולכן מבטיחו
הכתובּ ְ " :כ ֶׁא ֶׁרז ַּּב ְּלבָ ֹנון יִ ְש ֶׁ ּגה"  -לא תפריע לו עבודת הרבים ,וה' יעזרהו שגם הוא עצמו יגדל וישגה כמו
הארז בלבנון .וזהו שנמשל הצדיק ל" ּ ָת ָמר" ול" ֶׁא ֶׁרז"ַּּ " :.כ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרח"  -יעשה פירות וירבה בתלמידים ,כמו
התמר ,אף-על-פי-כן " ְ ּכ ֶׁא ֶׁרז ַּּב ְּלבָ ֹנון יִ ְש ֶׁ ּגה"  -ויגדל גם הוא עצמו כמו הארז הגדל בגובהו.
שר ֵאין צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל ָעלָ יו ָט ֵמא הוּא (יט,טו)
וְ כֹל ְ ּכלִ י פָ תוּחַּ אֲ ֶׁ
מרגלא בפומיה של בעל ה"פלא יועץ" רבי אליעזר פאפו זצ"ל ,לפרש פסוק זה בדרך הדרוש" :וְ כֹל ְ ּכלִ י
פָ תוּחַּ "ּ ְ .כלִ י פָ תוּחַּ  -היינו פיו של האדם .אם הוא פתוח תמיד ומדבר בפיו לשון הרע או דיבורים אסורים
שר ֵאין צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל ָעלָ יו"  -אין עליו את הגדרים והסייגים
וכאלו שאינם לצורך ,בבחינת " ְ ּכלִ י פָ תוּחַּ אֲ ֶׁ
לשמירת הפה והלשון – הרי שהתורה הקדושה מעידה על תוכנוָ " :ט ֵמא הוּא"...
ַּמיִ ם חַּ ִּיים ֶׁאל ּ ֶׁכלִ י (יט,יז)
"הוי כל צ ֵמא לְ כו לַ ַמיִ ם" ,וכן נמשלה
למיִ ם שנאמר (ישעיהו נה,א)ֹ :
דרשו חז"ל (תענית ז,א) :התורה נמשלה ַּ
"עץ חַ ִיים ִהיא
לחַּ ִּיים שנאמר "כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים" שנאמר (שמלי ג,יח)ֵ :
יקים בה וְ ת ְֹמכֶ יה ְמ ֻאשר"' .התוספות' המתיקו רמז הקב"ה נתן " ַּמיִ ם חַּ ִּיים" -דהיינו התורה " ֶׁאל ּ ֶׁכלִ י"
חזִ ִ
לַ ַמ ֲ
ּ ֶׁכלִ י ראשי תיבות :כהנים לויים ישראלים.
ַּקח ֶׁאת ַּה ּ ַּמ ּ ֶׁטה וְ ַּה ְקהֵ ל ֶׁאת ָה ֵע ָדה ַּא ּ ָתה וְ ַּאהֲ רֹן ָא ִח ָ
את לָ הֶׁ ם
הוצֵ ָ
ימיו וְ ֹ
ָתן ֵמ ָ
יך וְ ִד ַּּב ְר ּ ֶׁתם ֶׁאל ַּה ּ ֶׁסלַּ ע לְ ֵעינֵיהֶׁ ם וְ נ ַּ
ַּמיִ ם (כ,ח)
הקב"ה ציוה את משה ואהרון לדבר אל הסלע -אבל אהרון שתק ,ועל זה נענש לא להיכנס לא"י וכן
שר
שר נ ַת ִתי לִ ְבנֵי יִ ְשר ֵאל ַּעל אֲ ֶׁ
והתחייב מיתה כנאמר (כ,כד) :יֵאסֵ ף ַאהֲ רֹן ֶאל ַעמיו ִכי ל ֹא יבֹא ֶאל הא ֶרץ אֲ ֶ
יתם ֶׁאת ּ ִפי לְ ֵמי ְמ ִריבָ ה .ובס"ד זה רמוז "וְ ִד ַב ְר ֶתם ֶאל הַ ֶסלַ ע" וְ ִד ַּּב ְר ּ ֶׁתם ֶׁאל אותיות לא דבר מות -על כך
ְמ ִר ֶׁ
שלא דיבר אהרון נענש ב'מות'.
משה היכה את הסלע שנאמר" :וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע" ,על כך שלא
משהּ ַּ :ד ֵּבר ֶאל ַה ֶסלַ ע ,אבל ֶ
הקב"ה ציוה את ֶ
דיבר אל הסלע נענש שלא נכנס אל א"י ,ונראה לרמוז בס"ד שזה רמוז לנו ּ ַּ -ד ֵּבר במילוי אותיות דלת
משה מת יהושע מכניס' (יהושע הוא זה שבסוף שהכניס את בני
בית ריש בגימטריה (כמניין ֶׁ ' )1331
ישראל לא"י.
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וַּ ִּי ְשלַּ ח ַּמלְ ָא ְך וַּ ּי ִֹצ ֵאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם (כ,טז)
משה רבינו ,שהנביאים קרויים מלאכים .שואל הגאון רבי זלמן סורוצקין
המלְ ָא ְך? זה ֶ
מבאר רש"י מיהו ַּ
זצ"ל :משה רבינו עומד לפני מלך אדום בנסיון לשכנעו שיתיר לבני ישראל לעבור בארצו ,ומספר לו
שהקב"ה שלח מלאך להוציא את בני ישראל ממצרים .היתכן!? משה רבינו העניו מכל האדם מכנה את
עצמו " ַּמלְ ָא ְך"?! אלא תירץ הרב על פי משל :רב העיר טייל להנאתו ובדרך הילוכו ראה לפתע יהודי כפרי
הנוסע בעגלה רתומה לסוס ופרה יחדיו! גער הרב בכפרי :האינך יודע שהדבר אסור מהתורה? הן בכל רגע
הינך עובר על איסור כלאים! הכפרי עשה את עצמו כאילו אינו שומע את דברי הרב והמשיך בדרכו.
דע לך ,קרא הרב בקול ,כי אני רב העיר ואם לא תעצור מיד אכריז עליך נידוי וחרם! ...נבהל הכפרי מדברי
הרב .עצר את העגלה והתיר את בעלי החיים הרתומים .הנמשל :משה רבינו בעמדו לפני מלך אדום דיבר
אליו בשפה שהגויים מבינים ...מתוך רצון להטיל עליו אימה ופחד ,סיפר לו שבורא העולם שלח " ַמלְ א ְך"
להוציא את בני ישראל ממצרים ,בלשון זה אולי יבינו...
ֹאמר לָ הֶׁ ם ִש ְמע ּו נָא ַּה ּמ ִֹרים הֲ ִמן ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ַּהזֶּׁה ֹנו ִציא לָ כֶׁ ם ָמיִ ם ..וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ְ ּב ַּמ ּ ֵטה ּו ּ ַּפעֲ ָמיִ ם וַּ ּי ְֵצא ּו ַּמיִ ם
וַּ ּי ֶׁ
ירם (כ,י-יא)
ַּר ִ ּבים וַּ ּ ֵת ְש ְּת ָה ֵע ָדה ו ְּב ִע ָ
ישנם מורים שכאשר רואים את התלמיד עם ראש קשה כ ֶסלַ ע ,מתייאשים מיד ממנו ומזניחים אותו בטענה
שלא תצמח ממנו תועלת ,ועל זה אמר הכתובִ " :ש ְמע ּו נָא ַּה ּמ ִֹרים" שטוענים על התלמיד החלש – "הֲ ִמן
ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ַּהזֶּׁה ֹנו ִציא לָ כֶׁ ם ָמיִ ם"? כלומר וכי מתלמיד חלש כזה שראשו סתום וקשה כמו ֶסלַ ע יצאו ַמיִ ם? (אין
ַמיִ ם אלא תורה {תענית ז,א}) ,על זה אומר הכתוב "וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ְ ּב ַּמ ּ ֵטה ּו ּ ַּפעֲ ָמיִ ם" .דהיינו שינסו שוב ושוב
לשבור את מדת עצלותו של התלמיד ,ולפתוח את ליבו ומוחו בתורה ע"י עידוד וקירוב ,ואז יקויים בתלמיד
ירם" ,דהיינו שיזכה להבין את התורה ולהתעלות בה ,ובנוסף לזה
זה – "וַּ ּי ְֵצא ּו ַּמיִ ם ַּר ִ ּבים וַּ ּ ֵת ְש ְּת ָה ֵע ָדה ו ְּב ִע ָ
להקשות את אחרים מתורתו ,שרבים וטובים ישתו מבאר תורתו (תורת הפרשה).
ָדו וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ְ ּב ַּמ ּ ֵטה ּו ּ ַּפעֲ ָמיִ ם וַּ ּי ְֵצא ּו ַּמיִ ם ַּר ִ ּבים (כ,יא)
משה ֶׁאת י ֹ
ֶׁ
וַּ ּי ֶָׁרם
משה
ֶׁ
בספר 'זכות הרבים' כתב על הפסוק (במדבר כ,י)" :הֲ ִמן ַה ֶסלַ ע הַ זֶה ֹנו ִציא לכֶ ם מיִ ם" .שכאן שגה
בלשונו ,כי היה עליו לומר "הֲ ִמן ַה ֶסלַ ע הַ זֶה ֹיו ִציא לכֶ ם מיִ ם" ,שיתפרש שהקב"ה הוא זה שיוציא את המים
משה וְ ַאהֲ רֹן הם המוציאים את המים .ולפיכך כותב בעל 'זכות
מן הסלע ,ואילו באומרו " ֹנו ִציא" משתמע ש ֶ
משה מידה כנגד מידה ,הוא השמיט את האות יו"ד מן המילה " ֹנו ִציא" שלא אמר " ֹיו ִציא",
ֶ
הרבים' – נענש
אף הקב"ה השמיט את האות יו"ד וכתב עליו (במדבר יב,ג)" :וְ ה ִאיש מ ֶֹשה ,ענו ְמאֹד" ָענָו חסר יו"ד ,עד כאן
דבריו הנפלאים .לאו ר האמור ניתן לפרש את הפסוק בפרשתינו כמין חומר ,שהכתוב בה לבאר מדוע באמת
משה להכות בסלע במקום לדבר אליו ,ועל כך מפרשת התורה
התגלגל הדבר לידי כך שבאה הטעות לידי ֶ
ָדו" – משה הרים את האות יו"ד מן הפסוק הקודם ,שלא אמר " ֹיו ִציא לכֶ ם מיִ ם" אלא
משה ֶאת י ֹ
ֶ
"וַ י ֶרם
ְ
" ֹנו ִציא לכֶ ם מיִ ם" ,ולכן התגלגל לידי כך ש"וַ יַך ֶאת הַ ֶסלַ ע ְב ַמ ֵטהו ַפעֲ מיִ ם" ,כי עבירה – אפילו אם היא נעשית
בשגגה -גוררת אחריה עבירה אחרת'( .אדרת אליהו'  -פניני הבן איש חי דף רמו).
ָדו וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע ְ ּב ַּמ ּ ֵטה ּו ּ ַּפעֲ ָמיִ ם וַּ ּי ְֵצא ּו ַּמיִ ם ַּר ִ ּבים (כ,יא)
משה ֶׁאת י ֹ
ֶׁ
וַּ ּי ֶָׁרם
"הוי כל צ ֵמא לְ כו לַ ַמיִ ם" .ואיך אדם
חז"ל דרשו (תענית ז,א) :נמשלו מים לדברי תורה שנאמר (ישעיה נה,א)ֹ :
צריך 'ללמוד תורה'  :הגמרא במסכת בבא מציעה (דף פה) מספרת על רבי אלעזר שהתפלל לשכוח את
תורתו מא חר והוא עובר לדור בארץ ישראל ,כיוון שבחו"ל צורת הלימוד היא יותר בפילפול וב"עזות" אבל
בא"י צורת הלימוד היא יותר בעדינות( ,מאחר וצורת לימודו תהיה 'בעייתית מול תלמידי החכמים הדרים
בא"י כי יכול בכך לפגוע בכבודם ,התפלל לשכוח את תורתו) .ועל פי זה ביארתי בס"ד מדוע כאשר הקב"ה
מצוה את מ ֶֹשה לדבר ֶאל ַה ֶסלַ ע (כמובא במדבר פרק כ' פסוק ח')" :וְ ִד ַּּב ְר ּ ֶׁתם ֶׁאל ַּה ּ ֶׁסלַּ ע" ,מ ֶֹשה היכה את
ֹשה כי מי שמדבר ֶאל ַה ֶסלַ ע ,אלה
ָדו וַּ ּי ְַּך ֶׁאת ַּה ּ ֶׁסלַּ ע" .רמז מ ֶ
ֹשה ֶׁאת י ֹ
הסלע שנאמר (במדבר כ,יא)":וַּ יּ ֶָׁרם מ ֶׁ
לומדי התורה בא"י שלומדים בעדינות ,אבל משה שהוא ודור המדברים דרים בחו"ל ולא יזכו להיכנס לארץ
ישראל ,לומדים בפילפול וב"עזות" ולכן היכה את הסלע.
ישנִ י לְ ֵעינֵי ְ ּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל לָ כֵ ן (כ,יב)
י ַַּּען לֹא הֶׁ אֱ ַּמנְ ּ ֶׁתם ִ ּבי לְ ַּה ְק ִ ּד ֵ
מפרשי התורה התאמצו מאוד למצוא טעם לענין זה של מי מריבה :מה היה לו למשה ,אדון הנביאים,
לעבור את פי ה' שציוהו לדבר אל הסלע והוא היכהו? זאת ועוד :מדוע בתחילת נתינת הבאר לא ציוה ה'
לדבר אליו ,אלא שם נצטווה דוקא להכותו ,כנאמר בפרשת בשלח (שמות יז,ו)" :וְ ִה ִכית בַ צור וְ י ְצאו ִמ ֶמנו
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
ַמיִ ם וְ שתה העם"? ביאור נפלא ,שיש בו לימוד זכות והתנצלות על משה רבינו ,כתב הגאון רבי אריה יהודה
מבראד ,בעל "לב אריה" (עמ"ס חולין) ,וכך הוא מקדים וכותב" :ובזה מצאתי טוב טעם והתנצלות לאדון
הנביאים ,זה האיש משה רבינו ע"ה ,בענין מי מריבה" .ביאורו מתבסס על יסוד בהבנת הניסים :יש נס שיש בו
פעולה טבעית כלשהי ,המקרבת את הדבר אל הטבע ,ויש נס נשגב יותר – שאין מתלווה אליו שום פעולה
טבעית .מובן שכדי לזכות לנס מן הסוג השני יש צורך בזכות גדולה יותר מאשר בנס הראשון .כך מצינו
בגמרא בחולין (ז,ב)" :אמר ר' חמא בר חנינא :גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן ,שנאמר (מלכים ב'
מות אֱ לִ ישע וַ יְ ִחי וַ יקם
ַשלִ יכו ֶאת ה ִאיש ְב ֶקבֶ ר אֱ לִ ישע וַ יֵלֶ ְך וַ ִי ַגע ה ִאיש ְב ַע ְצ ֹ
יג,כא)" :וְ ִהנֵה ראו ֶאת ַה ְגדוד וַ י ְ
ַעל ַרגְ ליו" .רש"י מפרש שהראיה היא ממה שלאחר הסתלקותו של אלישע הספיקה נגיעת האיש המת
בעצמות אלישע כדי שהאיש יחזור לחיים ,ואילו בחייו של אלישע ,כשרצה להחיות את בן השונמית,
הוצרך לשים פיו על פיו ועיניו על עיניו ולבקש רחמים .וכוונת הדברים היא ,שמכיון שבחייו לא היתה זכותו
של אלישע גדולה כל כך ,לכן הוצרך לעשות את הנס בליווי פעולות טבעיות – לשים פיו על פיו ועיניו על
עיניו ולהחם את בשר הילד ,כדי לקרב את הדבר מעט אל הטבע .אולם לאחר פטירתו ,שהיתה זכותו גדולה
יותר משום "גדולים צדיקים במיתתן" ,יכול היה להחיות מתים בנגיעה בלבד ,ללא כל פעולה טבעית .מעתה
– מטעים בעל "לב אריה" – הבאר ,כידוע ,ניתנה לישראל בזכותה של מרים ,וכאשר מתה מרים הסתלקה
הבאר וחזרה אחר כך בזכות משה רבינו .זכותה של מרים לא היתה גדולה כזכותו של משה ,ולכן לא
הספיקה זכותה שיופעל הנס בדיבור בלבד ,ומשום כך בפרשת בשלח נצטווה משה לנקוט גם בפעולה
גשמית ולהכות את הצור ,כדי לקרב את הדבר אל הטבע .פרשתינו ,לעומת זאת ,מתרחשת כבר לאחר
הסתלקות מרים וחזרת הבאר בזכות משה ,ומאחר שזכותו היתה גדולה עד למעלה ראש ,הרי יכול היה הנס
לפעול בלי עמל ויגיעה ובלי פעולות טבעיות ,אלא בדיבור בעלמא .ולכן הקפיד הקב"ה וציוה שיוציאו מים
מן הסלע בדיבור בלבד ,למען יתקדש שמו יותר .ואולם ,האיש משה שהיה עניו מאוד מכל האדם אשר על
פני האדמה ,לא רצה לדבר אל הסלע ,כדי שלא יראו כל העם שזכותו גדולה מזכותה של מרים ,ולכן היכה
בסלע כבתחילה .ואמנם היה הדבר רע בעיני ה' ,כי במקום שהיה יכול לבוא לידי קידוש שמו יותר – מן
הראוי היה לו להניח מידת ענוותנותו בעת ההיא! ובעל "לב אריה" מסיים" :כן נראה לעניות דעתי להליץ
בעד אדונינו משה ע"ה ,והוא נכון ונחמד בס"ד!" (כמוצא שלל רב).
"שלּ ֹא ַּעל ְמנָת לְ ַּק ֵּבל ּ ְפ ָרס" (משנה באבות א,ג):
ֶׁ
שני אנשים כרתו ברית יחד  ,ואחר כך נתעשר אחד בעושר מופלג והשני היה עני  ,אלא שהיה מתנהג
בדרכי התורה והמצוות והעשיר לא היה מתנהג בדרכי התורה .לימים נזדמנו יחד והתלונן העני בפני העשיר
על מצבו הדחוק  ,והזכיר לו את הברית שכרתו ביניהם ,ונתן לו העשיר סך מסוים לפרנס עצמו ממנו ,לאחר
ימים ירד הממון הזה לטמיון ,וחזר אותו עני שוב לחברו העשיר ורצה העשיר שוב לתת לו סך מסוים כדי
לפרנס את עצמו ,אמר לו העני מה בצע כי תיתן לי כל פעם כסף וזה ילך לטמיון  ,מוטב שתגיד לי את
הדרך כיצד מגיעים לעושר ואהיה גם אני עשיר ,אמר לו העשיר מאחר שהנך הולך בדרך התורה כיצד
אפשר שיהיה לך גם עולם הזה וגם עולם הבא לא כל אדם זוכה לשני שולחנות ,אלא הנח את דרך התורה
ואז אפשר שתתעשר .שמע העני לעצת חברו ועזב דרך התורה והתחיל להשתדל בענין העסק ,אלא שגם
עכשיו לא עלתה בידו ונשאר עני כמקודם ,חזר אותו העני ובא לחברו העשיר וסיפר לו כל אותו המאורע ,
כלומר ששמע לעצתו ועזב את דרך התורה והתחיל לעסוק בעסקים שונים ולא הועיל לו ,אמר לו חברו לפי
שהיתה כוונתך בעזבך דרך התורה שתעשיר ו  ,משום כך לא הועיל לך הדבר ,אבל אם תעזוב את דרך
התורה בכוונה תחילה בין אם תהיה עשיר ובין אם תהיה עני כי אז תעשה ותצליח .והנמשל מובן בהיפך
הדברים  ,בעשות אדם הטוב והישר הוא צריך לעשות זאת  ,לא על מנת לקבל פרס אלא לעצם עשיית
הטוב  ,והשכר סופו לבוא  ,אולם אם תהיה כל כוונת ו בעשיית מעשה טוב  ,לקבל שכר מאת המקום  ,אל
תצפה לשכר כי לא יגיע אליך( .בשם "דגל מחנה אפרים זיע"א)

בע"ה זיווג הגון ,בריאות פרנסה והצלחה :לשגיא בן מרים ,עוז בן מרים ,לירון בן פנינה,
אמיר בן פנינה ,ענבל בת פנינה ,הדר בת נילי ,הילה בת אסתר ,מורן בת רותי ,אלכסי בן
אירנה ,הדר בת ויויאן ,רוית בת אורלי ,גיא בן חוה ,חמוטל בת ויקטוריה .רפואה שלמה:
לציפורה בת מורוור ,לציפורה בת מרים ,אורלי בת מלכה ,אייל בן שרה ,שי בן רחל,
יחזקאל בן אידה ,רבקה בת מסעודה ,אלכס בן רימה ,יצחק יעקב בן יפה ,אילן בן מסעודה,
משה בן שושנה  .לעילוי נשמת :הרב יוסף שלום בן אברהם אלישיב זצוק"ל ,הרב ניסים
טולדנו זצוק"ל ,ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל ,חנה בת שמחה ז"ל.

הקמנו אתר בשבילכם (שיעורי תורה ,עלונים)http://shayolamot.weebly.com :
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