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  שלח

 "ַמר ֲאֶ�ר ַהָ!קֹו� ֶאל ְוָעִלינ� ִהֶ  � ,ֵלאֹמר ָהָהר ֹרא� ֶאל ַוַ�ֲעל� ַבֹ�ֶקר ַוַ�ְ�ִ�מ�   
 ִ�י ַ&ֲעל� ,ל :ִתְצָלח )א ְוִהוא ',ה ִ'י ֶאת ֹעְבִרי� ַאֶ&� ֶ%ה ָלָ!ה ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר... 'ה

 ִלְפֵניֶכ� ָ�� ְוַהְ�ַנֲעִני ָהֲעָמֵלִקי ִ�י: ֹאְיֵביֶכ� ִלְפֵני ָ ְגפ�ִ&  ְו)א ,ְ�ִקְרְ�ֶכ� 'ה ֵאי-
 ַהֹ�ֵ�ב ְוַהְ�ַנֲעִני ָהֲעָמֵלִקי ַוֵ�ֶרד ...ָהָהר ֹרא� ֶאל ַלֲעלֹות ַוַ�ְעִ'ל�... ֶ�ָחֶרב �ְנַפְלֶ&�

  .)ה"מ 2 'ד מ"במדבר י( :ַהָחְרָמה ַעד ַוַ�ְ�ת�� ַוַ���� ,ַהה�א ָ�ָהר
מה שנקרא היו�  2 בפרשת השבוע אנו נחשפי� לנקודה מאוד רגישה ועדינה    
ל אנחנו רואי� מה קורה לאד� שנופל בנקודה "בפסוקי� הנו, "דעת תורה"

  ?היכ- אנו רואי� זאת. ג� א� כוונותיו צרופות ונפלאות, הזו
לי� המרג ,ר אר7 ישראלחַ בפרשת השבוע משה רבנו שולח מרגלי� לַרגל ,   

יו� ה�  40כעבור ו, מפליגי� לדרכ� ובודקי� את טיב האר7 ועוצמת אנשיה
  .האר7על  ומוציאי� את דיבת� הרעה חוזרי� ממסע�

 ומאמי- למרגלי� הע� שומע את הממצאי� הכואבי� והנתוני� הקשי�   
 לכול�יהושע ְוָ�ֵלב מנסי� לעשות סדר בבלג- ולהבהיר , ובוכה על מר גורלו

הע� ממא- לשמוע  א;, עצ� האר7 טובה מאודשהמרגלי� מרמי� אות� וב
  .וא> מנסה לרגו� אות� באבני� 2 ליהושע ְוָ�ֵלב

. וכ; היה, ויש להעניש את החוטאי� בורא עול� מחליט שהסאה הוגדשה   
 א>ו, באריכות ל"חזהמרגלי� מתו בייסורי� קשי� ועינויי� מרי� כמבואר ב

ה� ו על אר7 ישראל שו- הרעל וקיבלושהאמינו למרגלי� ענשו על בני ישראל נ
  .לבניה�רק האר7 תינת- החליט ש אלוקי�ו ,לעלות לאר7 את הזכות ואיבד

, הקואוחז אות� צער נורא וחרטה עמו ישראל שומעי� על העונש הגדול בני   
. ה לעלות לאר7ומודיעה שהיא רוצ "מעפילי�"ת קבוצ מתוכ�קמה ולפתע 

שרצונ� הנפלא הגיע באיחור ועליה�  משה רבינו מודיע לאות� מעפילי�
 להמרות את צו הבוראולא כדאי לה�  2בר לשאת את עונש� ולמות במד

אות� אנשי� התעלמו א; . מקו�יושבי ה בחרבפ- יפלו , לנסות לעלות לאר7ו
  .וסופ� שנפלו בחרב העמלקי�, עלייה לאר7 מדברי משה ופתחו במסע

וכל מי שמעמיק בה לומד ממנה שתי נקודות , עד כא- ההיסטוריה הכואבת   
  :ואלו ה-, "דעת תורה"יה שנקראת בסוגי ויסודיות מהותיות

  :נקודה ראשונה   
עול� הודיע למרות שבורא  2מיאנו לעלות לאר7  המעפילי�בתחילה    

לע� שהוא הודיע מצד שני אנו רואי� שלאחר שמשה  .דשהאר7 טובה מאו
מחליטה להתאבד קבוצת מעפילי� הקמה  2ות לאר7 איבד את הזכות לעל

 2לא בקירב� ' ולא מעניי- אותה שמשה מודיע לה� שה, למע- אר7 ישראל
  .ומובטח לה� שימותו

נוצר פתאו� כיצד , �יחמודמעפילי� , מתוקי�יהודי�  :ה נשאלתוהשאל   
מדוע באופ- שיטתי את� מתנהגי� , ועוד יותר לא מוב-? בלבכ�הזה המהפ; 

  '?ההפ; מרצו- ה
  :וחובתו של כל יהודי להפני� אותה ,התשובה על כ; מאוד כואבת   
כשיש מצוה  !לפעול ההפ' מדעת תורהל הזמ� יצר הרע מסית את האד� כ   

היצר  2כשיש איסור לעלות . היצר מסית את האד� שלא יעלה 2לעלות לאר7 
  ."מסירות נפש"ואפילו במחיר  2ת את האד� שיעלה סימעלות ומ 180מתהפ; 

, י� ג� בפרשה הבאה אצל קורח ועדתואת המציאות העגומה הזו אנו רוא   
, ]שמינה את אליצפ- לנשיא[משה רבנו הנהגתו של שלא הסכימו להתכופ> ל

התדרדרו ביראת שמי� עד כדי כ; שהגיעו יצאו נגדו חוצ7 וומחמת זאת ה� 
, מהציצית והמזוזה, צחוק וליצנות ממשה והתורה ועשו  לשפל שאי- כמוהו

וכמו , )ל"ל באריכות ואכמ"כמופיע ש� במדרשי חז(ממתנות כהונה והכה- הגדול 
של מוות בטוח  סיכוי 97.48% תלמסור נפש ולקח הסכימוה� ג�  2המעפילי� 

� ...ל...לה� שכומשה הודיע , קורח ואהרו-+ בעלי המחתות מקטירי הקטורת  250מתו; שהרי (
וכל זה במסווה , )וזה לא הפריע לה� ,יבחר בו ישאר חי' אותו אחד שהורק  2 למות  הולכי�

Gָ� ָהֵעָדה ָכל ִ�י[של מלחמת קודש למע- כבוד� של כלל ישראל  H� �ְקֹדִ�י... 
  ].'ה לְקהַ  ַעל ִ&ְתַנJְא� �ַמ�Iעַ 

לא יאומ� עד כמה יצר הרע מסית את האד� להתנגח בתורה וחכמיה    
עד כדי כ; שהיצר יכול לעשות  .של הרב והמנהיג" בדעת התורה"ולמרוד 
את האר7  וופע� להציג ל, בראש ולהפו; את מוחו ברגע אחד" מהפכה"לאד� 

תה אר7 ובשנייה הבאה היצר יכול להציג לאד� את או 2' כדבר רע ולמרוד בה
יצר הרע ג� מסוגל ... ולמות למענה כמתנה עצומה שצרי; להילח� עליה

וא> לקחת  2לו להתלוצ7 מהתורה ומצוותיה ולגרו� לעוור את האד� 
  .העיקר למרוד בגדול הדור ובדעת התורה שלו, סיכו- של מוות 97.48%

מה זה ? ומדוע אנו מעלי� את הנקודה הזו לבמה ועושי� ממנה נזיד רציני    
מחלקי� ו נותני� צדקות, קמי� לנ7, הרי אנו לומדי� תורה? וקשור אלינ

  ...יש לנו איכות רוחנית וגזע רוחני יצוק... אנחנו ליגה אחרת... ברכות
  ?"כניעה מושלמת לדעת תורה"וכי אנו צריכי� חיזוק בנקודה של    
רצוננו להזכיר; שהמרגלי� היו בעלי דרגה ועוצמה , אח מתוק, יהודי יקר   

 :פירוש ".ֵהָ!ה ִיKְָרֵאל ְבֵני ָראֵ�י ֲאָנִ�י� �GָH�"ה� נשגבה והתורה הכריזה עלי
שמשה בחר  )'ג ג"במדבר חזקוני י(בע� ישראל " שרי אלפי�"מדובר באנשי� שהיו 
אנשי� שנאמר עליה� , )ב"כ 2 א "ח כ"שמות י(" שופטי�"אות� בעבר בתור 

חכמי� ויראי שהיו תלמידי  )ה"ח כ"חזקוני שמות י(" וידועי� ונבוני� חכמי�"
 אל ולהביאו דבר תותיאמ וללב- לבררהיודעי�  וחרוצי� בקיאי�אלוקי� 

נוסי> רק שלא מדובר בסת� אנשי� שהע� אחז שה� יראי , )ספורנו ש�( תכלית
יראי יש עליה� חותמת של אלא משה רבינו ראה ברוח הקודש ש, אלוקי�
יה� שנאמר על עול�מדובר בענקי . אותו דבר קורח ועדתו! )ספורנו ש�(אלוקי� 

, שבעדה מיוחדי� :פירוש, )'ז ב"במדבר ט(" ֵ�� ,ְנֵ�י מֹוֵעד ְקִרֵאי ֵעָדה ְנKִיֵאי"
  .)ש� במדבר תמימה תורה( העול� בכל ש� לה�קדושי� שיש , תלמידי חכמי�

האנשי� הללו  2למרות עוצמת המרגלי� וקורח ועדתו והתורה מגלה לנו ש   
 והדת ד הדעתעד כדי איבו, "ורהכניעה מוחלטת לדעת ת"נכשלו בנקודה של 

  .רידה במשה ובבורא עול�עידה ומומ
ג� א� יש , ומזה עלינו להבי- עד כמה הנקודה הזו טעונה חיזוק כל הזמ-   

לאד� חליפה ארוכה וכיפה עמוקה וזק- ענק ושפ� חזק ועניבה מכובדת וכרס 
ואפילו א� הוא , והקדושה וההוד נוטפי� ממנו מכל נימה וכל פינה, לתפארת
  .ורמי� קדושי� ונשמתו נחצבה מהעולמות הכי עליוני� בנ� של

אשר היו בטוחי�  רבי� פלו גיבורי� ונספו מאיתנו חללי�ובנקודה הזו נ   
ושכחו שבעצ� כבר התנא הכריז את המשפט המפורס� , בעצמ� וביראת�

ורבי  2 � ....ל....וזה נאמר על כו, )'ד' אבות ב(" אל תאמי- בעצמ; עד יו� מות;"
  .ול יוכיחיוחנ- כה- גד

ולא נושאת  2 אנו רואי� כא- עד כמה התורה לא מכסה על א> אחד  .ב.נ[   
התורה לא עושה לו פרוטקציה  2ומי שמועד ביראתו , פני� אפילו לחכמיה

איפה יש ! !!היקרה היא תורת אמת מפני שתורתנו, התקלהאת  מטייחתלא ו
  ]???...עוד תורה כזאת

נו שלרבי מאיר היה תלמיד שיכל הגמרא מספרת ל. בואו נעמיק יותר    
היה לרבי  יבנה ובעיר, טעמי� ארבעי� ושמונהלהתיר כל טומאה על ידי 

 וחמשי� במאה השר7מאיר תלמיד חרי> שמרוב חריפותו יכל לטהר את 
  . )מ בכ;"מה נפק, ה שיודע לטהר"ד' ועיי- ש� בתוס, ב"ג ע"עירובי- י(נימוקי� תורניי� 

תנו הגמרא את האינפורמציה לש� מה מיידעת או, ושואלי� חכמי המוסר   
מה זה אמור לעניי- אותנו  שלרבי מאיר יש תלמידי� כל כ; פלפלני� ? הזו

  :כ;, ועוני� חכמינו? ומוכשרי� בצורת חשיבת�
רוצה הגמרא שנדע שבאופ� עקרוני נית� להסתכל על כל דבר בשתי    

ראיות  150יצליח לבנות אפילו  �ומי שיתעקש להתיר את השר, , אופני�
הא� רצונו , ֵ.אמת' אלא שהחכמה לאחוז ַ.אמת ולברר מה רצו� ה! לדבריו

  .או שנאסור אותו �שנתיר את הדבר 
להראות לנו . לכ- הביאה הגמרא את הסיפורי� על תלמידי רבי מאיר   

ה� חיזרו תמיד , שלמרות פלפלנות� המופלגת וכוח� העצו� להתיר כל דבר
ולא בקבוצה , "תלמידי רבי מאיר"ה של והיו בקבוצ 2האמיתי ' אחר רצו- ה

  ".נבל ברשות התורה"של 
ל שבתחילה ה� ראו "את הנקודה הזו אנו רואי� בבירור אצל המעפילי� הנ   

כלו על אותה אר7 כעל ולאחר מכ- ה� הסת 2את אר7 ישראל כעונש נורא 
, "שלושה צדדי�"ליתר דיוק (לכל מטבע יש שתי צדדי� , אכ- .מתנה נפלאה

הצד , והחכמה היא להביט על הצד הנכו-, )והחלק שמסביב, למטה, למעלה
  ".דעת תורה"וזה בעצ� נקרא , נראהשאלוקי� מבקש ש

 דעת תורה מסולפתויש , )משה רבנו כמו של(אלא שיש דעת תורה נכונה    
וזה ג� , זהר לא לבלבל ביניה�יוצרי; לה, )כמו של המרגלי� וקורח ועדתו(

  :כדלהל-מעוג- בתורת הגימטרייה 

 תורה דעת
 טהורה
  וצרופה

גימטרייה 
1698  

  )ע� הכולל(
8  

 רצו� מה רגע בכל לבדוק
  כעת ממנו הבורא

גימטרייה 
1698  

  19:10 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:23 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:53 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 

  



 

 
 

 

  

  
âåæä éðá ïéá íéìãáää úîçî , íéøöåð"úåòã é÷åìéç"  

כש� שאי� פרצופיה� של בני  :)א"ט ה"רכות פירושלמי ב(אומרת הגמרא    
ל� ידפוסי החשיבה והו הלז הכ� אי�  דעת� דומה ז �  האד� דומי� זה לזה

  .טע� משלוהלכל אחד יש העדפות וו ,לרעהו מאישהמחשבות שוני� 
שיש וזה א" נחו! וחיוני וזה הדבר הכי יפה , עולמואת  הבוראכ� ברא    

באותו שהרי א� כול� היו חושבי� אותו דבר ומתענייני� . עד מאוד
א� כול� היו אוהבי� . העול� לא היה יכול להתפתח ולהתקיי�, מקצוע

  . 'לא היה לנו מסגרי� וחייטי� וכו, את מקצוע הסנדלרות ונמשכי� אחריו
מחמת שהדעות שונות וכל אחד מתעניי� וחושב אחרת ופועל בתחו  א�   

  .העול פורח ומשגשג, אחר
 ,ננוי� את הגמרא הזו לנגד עכשבאי� לדו� על בעל ואישה צרי� לשיו      

זה  � וצורת חשיבה משלושונה דעה  מבני הזוגכל אחד ולהבי� שזה שיש ל
אחד משלי� את "ובעצ� , הביתלפיתוח העול� ו ומועיל דבר מבור� הנחו!

  .פשוטו כמשמעו �" השני
   �בנושאי� חילוקי דעות  יה�שיש בינ י�זוג רואבני ה א�, משו� כ

אלא זה  ,חלילה" בעיית התאמה"אל לה� לחשוב שיש בניה�  ,מסוימי�
  .ומוח� תקי� ופעיל י�וחושב י�בריא �שהד בס� הכל מעי

  .עשות כא� עדכו� קט�ל א� חובתנו   
אבל א� חלילה זה . זה דבר טבעי, "חילוקי דעות"א� יש בי� בני הזוג    

למלחמה סמויה  מובילי� אות� חילוקי הדעותוכגו� ש �מזה קצת יותר 
שידו על ומי ישאר כ י יגיד את המלה האחרונהמ, ומי ינוצחשל מי ינצח 

ה ז, למשהו אישי זה הופ�א  ,מי יכופ" את השני לצד שלו, התחתונה
  .ויש לברוח מזה כמו מאש �פסול ביותר 

לאחר שהתברר לנו היטב שבורא עול� ברא את בני האד� שוני�    
וזה טובת  �וזה נאמר ג� על הזוג הכי מתאי�  �בפרצופיה� ודעותיה� 

 ברור, מרעהואחד מבני הזוג חושב ההפ� אשר קורה שכממילא , הבית
רק בגלל שההיגיו�  �דעת ב� זוגו לשלול ולמחוק את ו שאי� לו רשות לבטל

�  .שלו אומר הפו
  :עליו לפעול כפי המתכו� הבא, אמתצדק וא� הוא איש  !אדרבה   
את השני  "מה הוביל"לבחו� היטב  .ב". עד הסו"" את רעהולשמוע  .א   

לבדוק איזו דעה . ד. להצליב את דעתו מול אותה דעה .ג. לחשיבה הזו
 רק אחר כ�ו � י� ולהאיר פני�לחי .ה .מעדיפה "התורה"מבי� השניי� 

לסיי� את העניי�  .ו. בשביל טובת כול�עדי" המה יש ל" ביחד"להחליט 
  .ולא להשאיר הרגשה של מנצח ומנוצח � פרגו� הדדי ו מתו� אווירה נעימה

שהרי בנושאי� , כמוב� שכל זה מדובר בענייני גשמיי בלבד. ב.נ   
והיחידה , "חילוקי דעות"אי� דבר כזה  �רוחניי� כמו השקפה והלכה 

  .ליטה את ההנהגה זו התורה הקדושהשמח
חילוקי לספיקות הלכתיות או שיש ביניה�  קרה ובני הזוג נקלעווא�    

שיש לה� קושי לקיי� הלכה מסוימת וה� או  �דעות בנושאי� רוחניי� 
לברר אצל הרב כיצד עליה� חובה עליה�  ,זקוקי� להכרעה והכוונה

  .ואסור לה� להכריע את העניי� על פי תחושת הבט�, לנהוג
שיוכלו להתייע! עימו משו� כ� צרי� שיהיה לכל זוג דמות תורנית    

�וג�  �ועל ידי כ� ימנעו עצמ� מהרבה חיכוכי� ומחלוקות , בשעת הצור
מות ש( שהנוטל עצה מרב אינו נכשל שהרי מובטחי� אנו. לעול� לא יכשלו

     .)'ח' רבה פרשת שמות פרשה ג
  קט� י�ִט 
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  .ואחד מאתנו חייב לזוז מעמדתו ולהתגמש לכיוו� השני, אי� לנו ברירה
  שיתגמש לעבר ב� זוגי" אני"ומדוע לא יהיה זה 

  ועל ידי כ� אגרו לאהבה ואחדות ולחיזוק איכות הקשר בינינו 
  ?"שבירת המידות"שהיא וארוויח את מטרת הנישואי� 
  

  ,א אני אוהב את ב� הזוג שלי באמת
  ?ואיני מוכ� להתכופ� לדעתו  למה אני דורש ממנו שיתכופ� אלי 

  ...ואי� ספק שיש בדעתו היגיו� מסוי, הרי ב� זוגי חשב קוד שדיבר
  

îïí ³−³î×−êí í¾−èë ëî¾ìñ ñš êñ −ñîêîïí ³−³î×−êí í¾−èë ëî¾ìñ ñš êñ −ñîêîïí ³−³î×−êí í¾−èë ëî¾ìñ ñš êñ −ñîêîïí ³−³î×−êí í¾−èë ëî¾ìñ ñš êñ −ñîê,,,,        
 ððôò óðêí µê ððôò óðêí µê ððôò óðêí µê ððôò óðêí µê""""þš−¼ëþš−¼ëþš−¼ëþš−¼ë " " " "ñ ñš êñ¾ öôïëñ ñš êñ¾ öôïëñ ñš êñ¾ öôïëñ ñš êñ¾ öôïëîîîî , , , ,ô êîíîô êîíîô êîíîô êîíîþëè³þëè³þëè³þëè³....  
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  מודעה רבה לאורייתא
  מידי שבת לאחר התפילה בנ" מתקיי שיעור תורה

  " והלכה למעשה"בנושאי השקפה 
  

  א"שליטיוס� גיצי ג "ע הרה
  

  כיבוד קל מוגש למשתתפי, קידושא רבה במקו
  

  אצל משפחת עיני, 54/7יוחנ� ב� זכאי ' השיעור מתקיי ברחוב ר
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 תורה דעת
 עקומה
  ומסולפת

גימטרייה 
1929  

  )ע� הכולל(
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 בלי כול אחרי להיסח�
 הבורא רצו� מהו לבדוק

  כעת ממנו

גימטרייה 
1929  

  

לא שמעו לדעת התורה של המעפילי� ה שמש בפרשה אנו רואי�   :נקודה שנייה   
התנהגות�  זה נבע מתו� רצו� קדוש ורגש חרטה על ,תעקשו לעלות לאר!ה �הו �משה 

ה של א� למרות שהמניע. שקיבלו לשו� הרע על אר! ישראל, הקודמת המבישה
שאד שלא שומע לגדול  מפני ?מדוע .ה� נענשו על כ�, קדוש" כאילו"המעפילי� היה 

אפילו שיש לו סברות נפלאות ושיקולי , לדעת תורה, למנהיג הרוחני, הדור
 ,ל אי� לפרו"זו מסגרת שלעו" שדעת תורה"משו . חטאו גדול מנשוא, מקודשי

שאי� לסטות  �יוכיח " זק� ממרא"והדי� המפורס� של , יההסיבה אשר תה יהתה
  .אחרת מה�אפילו א� נראה לנו שהאמת , מנהיגי העדהדברי מ
מחמת שמדובר בנקודה , ברשות הקוראי� החביבי� נרחיב מעט את הנושא הזה   

 שנצטט' החינו�'כפי שמכנה זאת ספר [שהיא הלב של היהדות ועמוד מרכזי בתורה 
ואת המחיר אנו , בדורנונושא זה נפר!  �ולמרבה הצער העלבו� והקלו� , ]לקמ�

, בהשקפה המעורפלת, בשלו� בית המקרטע, בנוער הנושר. משלמי� בכל התחומי�
. והרשימה עוד ארוכה ועמוקה, ותורתו' בחוסר חיבור אמיתי לה, הרעועה' באהבת ה

א� למה לדבר בחידות א� אפשר לפרוס את הדברי� לפרוסות ולעכל אות� כהוג� 
  :ונפתח את המקורות בנושא, בואו נצא לדר�, ובכ�? לורידי� ולעצמות

  

 זמ� בכל ולעשות לשמוע כ� ג� המצוה ובכלל :)תצה מצוהב( החינו� ספרוזה לשו� ) 1   
 שדרשו וכמו, בזמננו בינינו יהיה אשר הגדול החכ כלומר, השופט כמצות וזמ�

 שמצוה כלומר, "בדורו כשמואל בדורו יפתח" )ב"ע ה"כ השנה ראש( לברכה זכרונ�
  . בדורו לשמואל כמו ,בדורו יפתח בקול לשמוע עלינו

 ,יורו אשר בכל התורה בחכמת שבדור הגדולי� לעצת עשומ ואינו זה על עוברהו   
  .ל"עכ ...בו נשענת שהתורה החזק העמוד שזהו ,מאד גדול וענשו זה ה.ֵ עַ  מבטל

 המצוה בזאת הגדול והשבח האמת דר� ועל: )תצו מצוהב( החינו� ספרוזה לשו� ) 2   
 על ל� יאמרו אפילו, "ושמאל ימי� ממנו תסור לא", )ספריב( לברכה זכרונ� אמרו
 יהיו שאפילו ,כלומר .ממצות� תסור לא ,ימי� שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימי�
 נעשה אבל   עליה לחלוק לנו ראוי אי� ,הדברי מ� אחד בדבר טועי ה

 ולא ,תמיד הטוב דעת תחת מסורי הכל ויהיו אחד טעות לסבול וטוב, כטעות
  . לגמרי האומה והפסד ...הדת חורב� יהיה שבזה ,דעתו כפי ואחד דאח כל שיעשה

 .ל"עכ. ..ישראל חכמי אל התורה תנַ וֲ +ַ  נמסרה ,אלה ני�יעני ומפני   
  

וא מגלה וה � "לדעת תורה"נות� לנו כא� חינו� גדול בכל מה שקשור ' החינו�'ספר    
  :רורותונסכ� אות� במילי� ב, שאי� עליה� עוררי� לנו מספר נקודות ברורות

  .נמסרה לה�" ת התורהנַ וֲ 1ַ 0ְ "מפני , ורה של חכמי ישראלתלדעת התכופ" חובה ל )א   
 ובכל דור ודור התורה נותנת סמכות וכוח הנהגה והכרעה לגדולי ישראל שבאות )ב   

מה . ממש כמו שהתורה נתנה סמכות וכוח לנביאי� הקדושי� לפני אלפי שני�, הדור
  ".בדורוכשמואל , יפתח בדורו"שנקרא 

 ,רהומהת 'עשה'מבטל מצות  ה של גדולי ישראל שבדורוהמתעל� מדעת התור )ג   
  ).כפי שהחינו� ניסח זאת לעיל" (עמוד חזק שהתורה נשענת עליו"ועוקר 

מפני . מוטב שנעשה כטעות� ונהיה כפופי� לה� �ג� א� גדולי ישראל טועי�  )ד   
מאשר נעשה על פי  ,ונהיה צודקי� רוב ככל הפעמי� �שמוטב שנעשה כמות� כל הזמ� 

  .התורה ונגיע לחורב� הדת ועקירת, ובקושי נקלע לאמת התורנית פה וש� �דעתנו 
את היטב אשר יעזור לנו לעכל  �נצטט כא� קטע נוס" מהחינו�  למע� העמקת ההבנה   

  ):מארמית לעברית מתורג�(וזו לשונו הטהורה  ,לי ישראלהעוצמה של גדו
  

ע�  מעשה אותו גביל ,)ב"ע ט"נ מ"ב( בגמרא אחת אגדה ל� אפרש ...זה עני� דר� ועל   
  . אגדה התמוהה עד מאוד ,'עכנאי של בתנורו' אליעזר רבי

מה עושה  :פגש את אליהו הנביא ושאל אותו נת� רביש הגמרא מספרת ש�   
שבקעה ' לבת קול'הקדוש ברו� הוא בזמ� ששמע את חכמי ישראל מסרבי� להיכנע 

, "בני נצחוני" ברו� הוא ואמר הקדוש 5יֶ ִח  ,לו אליהו אמר ?משמי� ופסקה כנגד�
 להטות ובמצותה התורה בדר� הולכי� בניו שהיו על הוא ברו� הקדוש שמח שהיה
  .ולא נכנעו לבת קול שבקעה משמי� ופסקה כנגד�, רבי� אחרי

לפרש שחכמי ישראל ניצחו את  חלילה, "בני נצחוני"הקדוש ברו� הוא  שאמר ומה   
  .כ�הוא  פירושאלא ה ,הקדוש ברו� הוא

 רביע�  היתהי האמת ,חבריו ע� אליעזר לרבי ההלכתית שהייתה במחלוקת   
' בת קול'ואפילו מהשמי� יצאה , דעתו לסו" ירדו לא חבריוש אלא � אליעזר

  .והכריזה שהלכה כמותו
    � � מחמת שחכמי ישראל לא הצליחו לרדת לעומק דבריו ופלפולו , כ� פי על א"א

שבמקו� שאי�  התורני הדי� כפי, נת� באותה סוגייהה� פסקו כפי דעת תורת� והב
א� על פי שיתכ� שהאמת אינה כדברי , פוסקי� כמו הרבי� �הסכמה במחלוקת 

   .וה טועי בהלכה   הרבי
 שהאמת הצרופהא" על פי  כלומר ".בני נצחוני"וזה מה שאמר הקדוש ברו� הוא    

 ,תהיה כמו חכמי�" שההלכה למע"מכל מקו� , "והלכה כמותו" כרבי אליעזרהיא 
  .האמת מדר� נוטי שה אפילו

ל "לחכמנו ז הבורא נות�שבאמצעותו " אחרי רבי� להטות"מחמת הדי� של   
  .מנוצח האמת בעל כאילו זה והרי, סמכות וכוח להכתיב את ההלכה

נייר צר והדברי� עמוקי� ודקי� וה, ועיי� עוד בסוגיית זק� ממרא ותחכי�, ו"ד החינו� במצוה תצ"עכת(   
 .  )ולכ� נסתפק בזה, וקצר

  

בי� א� , חובתו של כל יהודי להתכופ" לדעת התורה של גדולי ישראל: שורה תחתונה   
ואפילו א� נדמה לו שכל גדולי הדור טועי� חלילה , הוא מבי� אותה ובי� א� לאו

 פלאפו�"כמו (או שנראה לו שה� עושי� תקנות מיותרות בכל מיני נושאי�  �וכדומה 
שנשי� ישבו בחצי אחד  �" הפרדה באוטובוס", בפיקוח נתיב" אינטרנט סגור", "כשר

וכל מיני תקנות שנועדו לבצר את חומת הדת וניקיו� המוח , וגברי� בחצי השני
אל לו להתנגח בדעת התורה , ג� א� האד� לא מבי� את טע� התקנות הללו, )והדעת

שהוא תכופ" לדעת תורה רק בזמ� הא� הוא מ. וכא� נמדד האד� �של גדולי הדור 
שהרי התורה הסמיכה אות� , כל הזמ� �או שהוא נכנע לגדולי הדור , אותה מבי�

  .לנו פסקכפי שהחינו�  ,"הלכה למעשהה"קבוע את ול, "התורה תנַ וֲ 1ַ "את  הגדירל
ולא לכול� יש את  �האמת היא שנושא זה הוא אחד הנושאי� הכי רגישי� ביהדות    

 עמודה"הגדיר זאת במילי� ' החינו�'א� א� ספר . הזכות להבי� את נחיצותו ועוצמתו
מי מסוגל לשחק באש ולעגל פינות ? מי יכול להקל בו ראש, "בו נשענת שהתורה החזק

  ?ובהוראות וסייגי� שחוקקו גדולי ישראל �בדעת תורה 
בלי חיתוכי� וקיצוצי�  �אשרי המבי� זאת וחי כ� ומנתב את חייו על פי דעת תורה    

עשה ל� רב והסתלק "גרת של נק האד� שמסוגל לחיות בתו� המסע, וצנזורי�
  לדעת תורה לשמועשציווה אותנו  �  "לאלוקי�" והוא מסוגל לכופ" את עצמו, "מהספק

הנוטל עצה "מרוויח בעול� הזה את הסגולה המפורסמת של  אד� זה   
ומהפירות הוא , )'ח' מות רבה פרשת שמות פרשה גש(" אינו נכשל �מתלמיד חכ� 

באיכות שלו� ביתו וחינו� ילדיו וסייעתא דשמיא  �יטע� עוד בעול� הזה 
  .והקר� שמורה לו לנצח נצחי�, ווה אותו בכל פינהתלש
הא יש !!! זה שהיהודי הזה משמח את השכינה בכל רגע ,ומה שהכי חשוב   

  ?משהו יותר מוצלח מזה
  


