במדבר
ֹאש ָּּכל עֲ ַדת ְּׂבנֵי יִ ְׂש ָּר ֵאל ְׂל ִמ ׁ ְׂש ּ ְׂפח ָֹּתם ְׂל ֵבית אֲ ב ָֹּתם
{ב} ְׂשא ּו ֶאת ר ׁ
מות ָּּכל זָּ ָּכר ְׂלג ְֻׂל ְׂ ּגל ָֹּתם:
ְּׂב ִמ ְׂס ּ ַפר ׁ ֵש ֹ
הפרשה שלנו עוסקת במניין בני ישראל וסדר המחנות במסע במדבר .ולשם מה יש צורך
בהתפקדות הזו ? השל"ה הקדוש (רבי ישעיהו ב"ר אברהם הלוי הורוביץ) מבאר שהמפקד הביא
לידי כך ,שתהא השכינה שורה על ישראל .ואיך ? שכל אחד מבני ישראל ישים על ליבו שהוא
שייך ,שיש חשבון מדויק והוא חלק ממנו ,והוא האחד יכול להכריע .במניין לדוגמא ,גם אם
יהיו  9צדיקים בחדר לא יוכלו לומר קדיש ,ואילו  10אנשים פשוטים יאמרו קדיש.
חשבון אישי זה של האדם היחיד ,כל אחד מאתנו בנפרד,מראה לכל אדם את חשיבתו
הפרטית במסגרת כל הכלל ,והרהור בזה מביא לידי תשובה ,וממילא אם כל אחד ואחד
יעשה זאת כפרט ,הרי שהוא גורם להשראת השכינה בכלל.
זהו עניין ְּׂב ִמ ְׂס ּ ַפר כלומר בספירת בני ישראל ,כמו בעניין מחצית השקל ,כולם שווים.
מות ,כאן כל אדם בעבודה האישית שלו בונה לעצמו את הרמה הרוחנית שלו,
אבל ..בעניין ׁ ֵש ֹ
את השם שלו ,וכאן כבר יש הבדל בין אחד לשני.
נק' פנימית שאינה בולטת בפרשה ,מראה לנו שהשבט הגדול ביותר היה
שבט יהודה =  74,600איש ,ואחריו שבט דן  62,700איש.
בפרשת ויגש (בראשית מו ,כא) ּו ְׂבנֵי ִבנְׂ י ִָּמן ּ ֶבלַ ע וָּ ֶב ֶכר וְׂ ַא ׁ ְׂש ּ ֵבל ֵּג ָּרא וְׂ נַ עֲ ָּמן
ֹאש ֻמ ּ ִפים וְׂ ֻח ּ ִפים וָּ ָּא ְׂר ְׂ ּד :עשרה בנים היו לבנימין ,ובמפקד שבט
ֵא ִחי וָּ ר ׁ
בנימין נמנו  35,400איש .ואילו אצל דן (בראשית מו ,כג) ּו ְׂבנֵי ָּדן ֻח ׁ ִשים:
בן אחד ויחיד היה לדן שעל פי המדרש היה גם חרש ואילם ,והנה מהבן
היחיד הזה מתעצם שבט דן ונהיה השני בגודלו בעם ישראל!!! 62,700 ,
ללמדנו שברכת ה' היא תעשיר ,שאפילו מן המועט יכול לצמוח הרבה...
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

"אפילו לא רבע סנט"

העיתונאי  – 4הרב קובי לוי שליט"א
ההצלחה הכלכלית  -לא נכחש  -סחררה מאד את ראשו של שלמה נתנזון שכבר החל לטפח
לעצמו דמיונות ,שעוד כמה שנים היא כבר יוכל להיכנס לרשימה של שועי עולם ,אלה שצריך
המון מחשבים וטבלאות ,כדי לחשבן את מיליארדי הדולרים שלהם הפזורים בארבע כנפות
תבל.
"איזהו עשיר? השמח בחלקו" עפ"י הפשט המקובל בפרקי אבות ,נשכח ונמוג די מהר מעל
השולחן המשרדי של הישראלי הדתי בן השלושים ,שחיפש ומצא את מזלו בארצות הברית
של אמריקה .אצל נתנזון עשיר ,זה עשיר ,זה עשיר .רגע ,שלא נטעה ,הוא לא המציא את
הנוסחה הזו היא חרותה על ליבם של מליוני אמריקנים שוטים ,שאומדים את ערכך כאדם,
כבן אנוש ,כיציר נברא ,עפ"י המספר המוחלט בחשבון הבנק הדגיטלי שלך רוצה לומר אם
אתה "חלילה" במינוס ,אז אתה מינוס ,אם אתה בפלוס ,אזי תלוי כמה שווה הפלוס שלך.
זה אתה!
כבר שמונה שנים שנתנזון עושה חיל בארה"ב ,אבל אם נפשפש היטב בהשקעותיו ,נגלה נתון
מפתיע .הנ"ל לא רכש נדל"ן ,ולא חנויות ,ולא התעסק בתעשיות או תיירות .מוחו הקודח
בידע פיננסי ,הפך אותו למומחה עצום להשקעות המכונות בג'ירגון הירושלמי" .לופט-
גיעשפט" .אבל מה לנו גפילטע-פיש ,או קרעפעלך ,או לופט-גישעפט ,כאשר הנ"ל משגר מעת
לעת לבני משפחתו גלויות ותמונות והודעות המבשרות על תוקף גדולתו ותפארת עשירותו.
גאווה גם היא צד חזק באישיות שלו .נו ,נו.
אגב כך ,חשוב לציין ,נתנזון הוא מאלה שלמד אי פעם באיזו ישיבה מחוררת כיפה" ,ואין
הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין" היה מושג מוכר לו ,אלא שברבות השנים הוא גמע
את הנגיף האמריקני להתנפח בחשיבות מן ההצלחה ,והוא אכן ידע להתנפח .אז שידעו
כולם שהוא עשיר ,הקינאה זו הבעייה שלהם ,לא שלו.
וילה ,מכונית מפוארת ,חיי פאר ,נו ,הוא שט לו באגמי הפינוק על פי כל כללי הראותנות
המוכרת גם באזורינו.
בן דודו הגדול ממנו בכמה שנים ר' שאולי רובינסון ,עשה קרירה הפוכה לגמרי .כמי שהחליף
את הסרוגה בכיפה שחורה ,הוא הפך לעסקן פעלתן להקים עולה של תורה כמעט בכל אתר
ואתר .זה התחיל בכולל ערב קטן שהוא נטע אותו בבית כנסת מיושן סמוך למקום מגוריו,
קיבל תאוצה בהקמת כולל בוקר בבית הכנסת הגדול של העיר ,ומשם היתה קצרה הדרך
לשיתוף פעולה רחב עם עסקנים ואירגונים ,לבנות ולייסד עוד שיעורי תורה ובתי מדרש בכל
רחבי הארץ.
ר' שאולי רובינסון קנה לעצמו שם בעשור האחרון ,כאחד ממחזיקי התורה הגדולים בארץ,
ואם היתם נתקלים בו ,לא הייתם מעלים בדעתכם שהיהודי עם הכובע המיושן והשלייקעס,
הוא מנוע ענק של זיכוי רבים.
עכשיו בואו נשים את הקלפים על השולחן.
ר' שאולי רובינסון היה גבאי צדקה שהוא כלי מפואר ממש שמו הלך לפניו וגם לאחריו.
הדלתות היו פתוחות בפניו בארה"ב מכסיקו אירופה ואנגליה ,החינניות והכנות שלו כבשו
מרחבים ,ומעל לכל ,כשהוא היה מציג את הישגיו בפני התורמים ,אי אפשר היה לעמוד
מנגד ,הארנקים היו נפתחים ,והתזרימים זורמים.
נו ,ומי היה גדול ,סליחה קטון תורמיו? ניחוש אחד שבוודאי ניצב על קצה לשונכם ,בן דודו,
כמובן ,שלמה נתנזון שכבר הספיק לְ לַעֵ ז את שמו לצ'רלי מתיאס כמנהג מתבוללים מצויים
באתוס המערבי.

"אני לא תורם רבע סנט לכוללים שלך ואל תשכנע אותי בכל מיני קסמים"
היה משיב שלמה  -צ'רלי ,לבן דודו הבלתי נלאה "אני מעביר כמה אלפי דולרים,
בשנה לאירגוני איכות הסביבה ,וזה כבר יותר מדי עבורי .אני דתי בדיוק כמוך ,ומצידי
שאברכים ילכו לעבוד ..כוללים? לא ולא ,אפילו לא רבע סנט".
זה היה הנאום הקבוע של נתנזון ,למול עיניו החייכניות אבל המצטערות של בן דודו מזכה
הרבים ר' שאולי רובינסון.
"תראה בן דודי היקר ,אני לא מכריח אותך לתרום לכוללים שלי ,אבל מחובתי להזכיר לך
לפחות פעמיים בשנה ,שאילמלא תורה ,שמים וארץ לא יוכלו לתפקד העולם יחזור לתוהו
ובוהו בלי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן .אתה אולי דתי ,אבל את העיקרון הכי חשוב
באמונה כנראה שכחת תלמוד תורה כנגד כולם .ויותר מזה ,בן דודי שלמה המכונה צ'רלי,
דע לך שאין דומה תרומה לאחזקת תורה ,לתרומה לארגוני איכות הסביבה השונים
והמשונים .הכסף שמחזיק תורה ,הוא נצחי ,הוא לעולם לא נעלם ,והוא פועל גדולות
ונצורות בעולם הזה ובעולם הבא .הוא משמר את הקיים והוא בונה את העתיד .אתה
אומנם תורם ,ידידי ,אבל תרומותיך מונחות על קרן הצבי .חתום על צ'ק בריא ע"ס 1000
דולר לכוללים שלי ,ותראה ברכה בעמלך".
כך היה משיב ר' רובינסון במשך שמונה שנים .פעמיים שלוש בשנה פקד רובינסון את נתנזון,
וחזר כלעומת שבא .נתנזון היה עקשן כמו פרד ,לא חצי סנט ,ולא רבע סנט הוא רק עם
אירגוני איכות הסביבה.
נו מילא.
הרבנית רובינסון שעקבה אחרי עקשנותו של בעלה להוציא תרומה מבן דודו ,הודיעה לו
לפני שנה הודעה נחרצת" .שאולי ,זהו! אתה נוסע לארה"ב ,אבל זו הפעם האחרונה שאתה
פוקד את משרדו של בן דודך ,זו הפעם האחרונה שאתה נואם את הנאום הקבוע שלך .תרם
לך ,יופי ,לא תרם! אתה לא חוזר לשם ,צריך לשים סוף להתבזות שלך!".
ר' שאולי רובינסון הסכים .גם הוא במידה רבה כבר אמר נואש מהעקשן העשיר ,שבמקרה
או לא הוא בן משפחתו.
"תקשיב ר' שלמה ,יש לי פקודה חד משמעית מאשתי שתחיה .זו הפעם האחרונה שאני
עולה למשרדך לבקש תרומה לכוללים שלי .חלילה ,שלא תטעה ,אני בן דוד שלך ,אוהב
אותך ,אבוא לשמחות שלכם ,אבל בענין תרומות  -עד כאן .שמונה שנים אני מדבר לקירות,
אשתי אומרת שזו התבזות  -והפעם אני נכנע לה .אז קדימה שלוף פנקס צ'קים ושבור את
הקרח 1000 .דולר מינימום .תזכור שלמה ,אני יותר לא חוזר להתרים אותך".
נו ,ומה אתם חושבים? הקרחון נתנזון לא נע ולא זע ,ולאחר שתיקה של  15שניות ,פצח
בפעם המי יודע כמה באותו נאום מטופש ,על אירגוני איכות הסביבה שלו.
ומכאן רבותי ,הטו אוזנכם כאפרכסת לשיחת טלפון ביני לבין אותו גבאי צדקה רובינסון.
"ובכן הרב לוי ,לפני כחצי שנה דופק על דלת ביתי ,לא פחות ולא יותר בן דודי שלמה צ'רלי
נתנזון ,הפנים שלו נראות כמו תשעה באב ,בעיצומו של יום ,יותר דכאון ועצב מזה ,פשוט אי
אפשר .חורבן פניו ניכר לנגד כל עין .הוא מתיישב על הספה בסלון ביתי ומשמיע לי את
המונולוג הבא ,ומצידי תרשום אותו מילה במילה" :שאולי יקירי ה-כ-ל הלך .ברנרד מדוף
הנוכל האמריקאי בעל חב' ההשקעות "מדוף" שדד לי את כל הוני ,נשארתי בלי פרוטה אחת
לפורטה ,השארתי בארה"ב עוד  200.000דולר חובות מאשראים שלקחתי מבנקים .אני
מחוסל רק רציתי להגיד לך שאחרי שקיבלתי את סטירת הלחי שלי ממדוף הנוכל ,נזכרתי
בביקור האחרון שלך אצלי ,והבנתי שריחמו עלי מן השמים ואתה היית השליח לעורר אותי,
אבל אני המשכתי לשקוע בתנומה המפנקת שלי .אתה לא תאמין שאולי ,אבל לפני שהגעת
אלי חשבתי להוציא את כל כספי ממדוף ולהעבירו במזומנים לחשבוני הפרטי .באת
להתרים אותי ,וזה היה המבחן שלי ,אם הייתי תורם ,הייתי זוכה לסיעתא דשמיא ומציל
את ממוני ממש ברגע האחרון .התעקשתי ,והכל הלך .נכון ,על נפטרים אומרים ה' נתן וה'
לקח ,אבל אני בשיא שברוני אומר לך ,גם כשהכסף הלך ,יהי שם ה' מבורך וחבל שלא
שמעתי בקולך ...זה מאוחר לא נשארתי אפילו עם רבע סנט משלי".
"כן הרב לוי ,נתנזון על הרצפה ,אבל שנינו יודעים שרק משם מן השפל הזה ,הוא יכול
להתרומם"  -אין ספק.

המפקד במדבר
{יט} ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָּ ּוה ה' ֶאת מ ׁ ֶֹשה וַ ִּי ְׂפ ְׂק ֵדם ְּׂב ִמ ְׂד ּ ַבר ִסינָּ י :רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מתוך חיבתן
לפניו מונה אותם כל שעה .כשיצאו ממצרים מנאן ,וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים,
כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם ,באחד בניסן הוקם המשכן ,ובאחד באייר מנאם:
ידוע שאסור למנות את ישראל ,לכן מנו את עם ישראל לפי מחצית השקל ,שאול המלך מנה
את עם ישראל בשברי חרסים וגם בטלאים ,אצל דוד המלך הקב"ה קצף עליו כאשר פקד
את העם ,גם בימינו אנו אין לספור אנשים למניין באופן ישיר ,והנה בפרשתנו נאמר למשה
מות לְׂ ג ְֻׂל ְׂ ּגל ָֹּתם כלומר לפי ראש ,באופן ישיר,
רבנו למנות את עם ישראל ְּׂ -ב ִמ ְׂס ּ ַפר ׁ ֵש ֹ
ויש לשאול ,מה המיוחד כאן שהותר למשה רבנו לספור באופן ישיר ?
בספר אמרי חן מובא התירוץ של הרב זייטשיק בספרו אור חדש ,כדי לבצע תפקיד זה בדרך
שהורה הקב״ה ,צריך למצוא אדם המצטיין באהבת ישראל עמוקה ורוחש כבוד גדול לבניו
של מקום .הקב״ה ידע שאין אדם מתאים לכך אלא משה רבנו.
הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) וכן לכולם זכות במספר ,שימנו לפני משה ואהרן .כי ישימו
עליהם עינם לטובה ,יבקשו עליהם רחמים  -ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף
פעמים ולא ימעיט מספרכם ,והשקלים כופר על נפשותיכם .ובמדבר סיני רבה ראיתי כך,
במספר שמות לגולגלותם  -אמר לו הקב"ה למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד.
לא תהיה אומר לראש המשפחה "כמה במשפחתך ?" "כמה בנים יש לך ?" ,אלא כולהון יהון
עוברים לפניך באימה ובכבוד ואתה מונה אותם.
מדגיש הרב זייטשיק שמשה היה אומן גדול בחכמת וקדושת המניין .משה רבנו ידע כי
הוא מונה את בני ישראל בניו של הקב"ה והרי (אבות ג,יח) ״חביב אדם שנברא בצלם״
קל וחומר כאשר מונים בניו של מקום שיש למנותם אלא בכבוד ובאהבה כיאה לאדם שבא
בסוד העם .
מכאן גם יובן מדוע צווה הקב"ה לפקוד את שבט לוי בנפרד ולא בתוך העם ,כי שבט לוי
נקרא בשם לגיונו של מלך ,וכלפיו יש לנהוג ביתר כבוד והערכה .לכן ברובד פנימי יותר,
גם אהרן הכהן לא נמנה עם שבט לוי ,כי מעמדו של אהרן הכהן גדול מזה של שבט לוי.
גדולתו של משה רבנו הייתה בכך שלא רק שלא גרם לעין רעה בישראל ,אלא נהפוך הוא.
משה רבנו ידע מה ערכם הרוחני של עם ישראל ,ומתוך אהבה מנאם וברכם.
הגמרא (ברכות נח/ב) אומרת הרואה אכלוסי ישראל
ישראל) אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה זו לזו ואין פרצופיהם דומים זה
לזה .מסביר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) שהקב"ה שהוא חכם הרזים רק הוא יכול להבין כל
נפש ונפש בבני ישראל ,ולחבב כל אחד ואחד מישראל.
(אכלוסיה של ששים רבוא

אנחנו לפעמים שופטים בנאדם לפי מעשה לפי מראה ,מי אומר שצדקנו ? הלל הזקן אומר
(מסכת אבות פרק ב משנה ד) וְ ַאל ָּת ִדין אֶ ת חֲ בֵ ָּרְך עַ ד ֶש ַתגִיעַ לִ ְמקוֹמ ֹו .כלומר כדי להבין אדם
צריך להיות במקומו – דהיינו להיוולד לאותם הורים ,אותה משפחה ,אותה סביבת מגורים,
לראות ולהבין את כל מה שעבר עליו ,ורק אח"כ אולי תוכל לדון אותו...
אילו יכולנו להסתכל על כל אחד ואחד במבט כמו שהסתכל משה רבנו וכן אהרון הכהן –
היינו מבינים ואוהבים כל אחד מישראל ...אבל ...ולכן לנו אסור למנות את ישראל.

"בשלושה דברים ניתנה התורה ,באש ובמים ובמדבר"
(הקדמה לקראת חג השבועות)

ידוע שמעמד הר סיני הינו קידושין בין הקב"ה לכנסת ישראל .נשאלת השאלה ,מדוע בחר
הקב"ה דווקא במדבר כמקום החופה ? הלא ידוע שחתן וכלה מחפשים את המקום הכי
יפה ..וכל שכן בחתונת המלך שאמורה להיות ברוב פאר והדר.
מדרש רבה( :במדבר א,א-במדבר) וַ יְׂ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְּׂב ִמ ְׂד ּ ַבר ִסינַ י ,למה במדבר סיני? מכאן
שנו חכמים ,בשלושה דברים ניתנה התורה :באש ובמים ובמדבר.
באש מנין? (שמות יט,יח-יתרו) וְׂ ַהר ִסינַי ָּע ׁ ַשן ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ּ ְׂפנֵי אֲ ׁ ֶשר י ַָּרד ָּעלָּ יו ה' ָּּב ֵא ׁש וַ ַ ּי ַעל עֲ ׁ ָּש ֹנו
ְׂ ּכ ֶע ׁ ֶשן ַה ִ ּכ ְׂב ׁ ָּשן וַ ּיֶחֱ ַרד ָּּכל ָּה ָּהר ְׂמאֹד:
ובמים מנין? שנאמר (שופטים ה,ד-שירת דבורה) ַּגםָּ ׁ -ש ַמיִ ם נָּ ָּטפ ּו ַּגםָּ -ע ִבים נָּ ְׂטפ ּו ָּ ָֽמיִ ם:

ובמדבר מנין? (במדבר א,א-במדבר) וַ יְׂ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְּׂב ִמ ְׂד ּ ַבר ִסינַ י,
ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו ? אלא ,מה אלו חנם לכל באי העולם ,כך דברי תורה חנם
הוי ָּּכל ָּצ ֵמא ְׂלכ ּו לַ ּ ַמיִ ם.
הם ,שנאמר (ישעיה נה,א) ֹ

יסוד  -המדבר
המדבר הינו מקום צחיח שאין לאדם מה לחפש שם ולכן ,אדם ההולך במדבר מנותק הוא
מכל תענוגות העולם ומספק הוא במועט ,ולכן אין לו אלא לשים את מבטחו בקב"ה בלבד.
בכורת כט/א  -מנהני מילי ? (מנין לנו דברים אלה ? הגמרא דנה בשאלה ,מהיכן לומדים
שהדיין צריך למצוא לעצמו פרנסה ולא בית הדין יפרנסהו ?) אמר רב יהודה אמר רב ,דאמר

קרא (שאמר הכתוב) (דברים ד,ה -ואתחנן) ְׂר ֵאה ִל ּ ַמ ְׂד ִּתי ֶא ְׂת ֶכם ֻח ִּקים ּו ִמ ׁ ְׂש ּ ָּפ ִטים ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ַ ּונִ י
ה' אֱ ל ָֹּהי לַ עֲ ש ֹות ֵּכן ְּׂב ֶק ֶרב ָּה ָּא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם ָּּב ִאים ׁ ָּש ּ ָּמה ְׂל ִר ׁ ְׂש ּ ָּת ּה :מה אני בחנם אף אתם
בחנם( .דברים אלו אמר משה רבנו לעם ישראל כמו שאני לימדתי אתכם ללא שכר ,תלמדו
אתם את האחרים ללא שכר)

תניא (מציינים חכמי התלמוד) נמי הכי (אכן שנינו כך) ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ַ ּונִ י ה' אֱ ל ָֹּהי ,מה אני בחנם
אף אתם בחנם .ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר? תלמוד לומר (משלי כג,כג) אֱ ֶמת
ְׂקנֵה .ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר ,תלמוד לומר( ,משלי כג,כג)
אֱ ֶמת ְׂקנֵה וְׂ ַאל ִּת ְׂמ ּכֹר.

במדרש במדבר רבה ,פרשה א ,סימן א :וידבר ה' אל משה במדבר סיני ,אלא כל מי שאינו עושה
עצמו כמדבר הפקר ,אינו יכול לקנות את החכמה והתורה ,לכך נאמר :במדבר סיני:

יסוד  -רעיון המים
הוי ָּּכל ָּצ ֵמא ְׂלכ ּו לַ ּ ַמיִ ם ,וידוע שאין מים אלא תורה.
ישעיהו נה,א  -נאמר ֹ
כתוב בשולחן ערוך-אורח חיים ,סימן רד" ,השותה מים לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא
נפשות"
מדוע ציין מר"ן יוסף קארו "השותה מים לצמאו" ? למה לא כתב פשוט "השותה מים" ?

כותב הרה"ג אברהם ישראל בספרו ואין למו מכשול-הלכות תלמוד תורה.
"ודרך אגב ,ראיתי למקובל הצדיק רבי יחזקאל הלוי זצ"ל בספרו ימה וקדמה
שכתב בשם הגאון משמלקא שאמר בדרך רמז "השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה
בדברו"  -אין מים אלא תורה ,והלומד תורה לצמאו דהיינו שלומד לשמה ,אומר עליו הקדוש
ברוך הוא שהכל נהיה בדברו ,כלומר ,מה שהוא מדבר כן יהיה ,כי צדיק גוזר והקדוש ברוך
הוא מקיים".
(עמוד )156

וכיצד ניתן להרגיש בצימאון לדברי תורה ?
נלמד זאת מהסיפור של רבי עקיבא ופפוס בן יהודה (שהיה מהרוגי לוד).
ברכות סא/ב  -תנו רבנן ,פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה ,בא פפוס
בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה ,אמר ליה ,עקיבא
אי אתה מתירא מפני מלכות ? אמר לו ,אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לשועל שהיה
מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום ,אמר להם מפני מה אתם
בורחים ? אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם ,אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה
ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם ? אמרו לו ,אתה הוא שאומרים עליך פקח
שבחיות ?! לא פקח אתה אלא טיפש אתה ,ומה במקום חיותנו אנו מתיראין ,במקום
מיתתנו על אחת כמה וכמה .אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה
ֶיך וְׂ א ֶֹר ְׂך י ֶָּמ ָּ
(דברים ל-כ) ִ ּכי ה ּוא ַח ּי ָּ
יך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ''ו.
אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים ,ותפסו
לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו .אמר לו ,פפוס ,מי הביאך לכאן ? אמר ליה ,אשריך רבי
עקיבא שנתפסת על דברי תורה ,אוי לו לפפוס  -שנתפס על דברים בטלים.
הגמרא במסכת מכות י/א דנה בנושא של רוצח בשגגה ,ערי מקלט וגואל הדם אמר רבי יצחק
מאי קרא ? (היכן נאמר במקרא שיש לדאוג לרוצח ?) (דברים ד,מב  -ואתחנן) וְׂ נָּ ס ֶאל ַא ַחת ִמן
אל וָּ ָּחי :עביד ליה (תעשה לו) מידי (דברים) דתהוי ליה חיותא (שיהיו לו חיים).
ֶה ָּע ִרים ָּה ֵ
תנא (שנינו) תלמיד שגלה (תלמיד שהרג בשוגג וגולה לעיר מקלט) מגלין רבו עמו ,שנאמר
וָּ ָּחי  ,עביד ליה מידי ,דתהוי ליה חיותא (עשה לו דברים שיהיו לו חיים ,ולתמיד חכם אין חיים
אלא תורה) אמר ר' זעירא מכאן שלא ישנה אדם (הרב) לתלמיד שאינו הגון.

יסוד  -רעיון האש
הקב"ה נגלה למשה רבינו בלבת אש מתוך הסנה כדי שיתרגל לאורה של השכינה.
ישי ִּב ְׂהי ֹת ַה ּב ֶֹקר וַ יְׂ ִהי קֹלֹת
(שמות יט  -יתרו) לפני עשרת הדיברות נאמר (טז) וַ יְׂ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְׂשלִ ׁ ִ
ּו ְׂב ָּר ִקים וְׂ ָּענָּ ן ָּּכ ֵבד ַעל ָּה ָּהר וְׂ קֹל ׁש ָֹּפר ָּחזָּ ק ְׂמאֹד וַ ּיֶחֱ ַרד ָּּכל ָּה ָּעם אֲ ׁ ֶשר ּ ַב ּ ַמחֲ נֶה( :יז) וַ י ֹּו ֵצא
מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָּה ָּעם לִ ְׂק ַראת ָּהאֱ ל ִֹהים ִמן ַה ּ ַמחֲ נֶה וַ ִּי ְׂת ַי ְּׂצב ּו ְּׂב ַת ְׂח ִּתית ָּה ָּהר( :יח) וְׂ ַהר ִסינַי ָּע ׁ ַשן
ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ּ ְׂפנֵי אֲ ׁ ֶשר י ַָּרד ָּעלָּ יו ה' ּ ָּב ֵא ׁש וַ ּי ַַעל עֲ ׁ ָּש ֹנו ְׂ ּכ ֶע ׁ ֶשן ַה ִ ּכ ְׂב ׁ ָּשן וַ ּיֶחֱ ַרד ָּּכל ָּה ָּהר ְׂמאֹד:
(שמות כ,טו  -יתרו) אחרי עשרת הדיברות נאמר וְׂ ָּכל ָּה ָּעם ר ִֹאים ֶאת ַה ּק ֹול ֹת וְׂ ֶאת ַה ּ ַל ּ ִפ ִידם
קול ַה ּ ׁש ָֹּפר וְׂ ֶאת ָּה ָּהר ָּע ׁ ֵשן וַ ּי ְַׂרא ָּה ָּעם וַ ָּ ּינֻע ּו וַ ּי ַַע ְׂמד ּו ֵמ ָּרחֹק:
וְׂ ֵאת ֹ

" בהיות הבוקר"  -שאיחרו לקום בשעתיים ולכן "ויחרד כל העם "..נבהלו ..והוצרך
משה רבינו לזרזם "ויוצא משה את העם לקראת האלהים"..
 מוטיב האש לא מופיע בצורה בולטת לעומת פרשת ואתחנן.

(דברים ה  -ואתחנן) לפני עשרת הדיברות נאמר {ד} ּ ָּפנִ ים ְּׂב ָּפנִ ים ִ ּד ּ ֶבר ה' ִע ּ ָּמ ֶכם
ֵיכם ּ ָּב ֵעת ַה ִהוא ְׂל ַה ִ ּגיד לָּ ֶכם ֶאת
ּ ָּב ָּהר ִמ ּת ֹו ְׂך ָּה ֵא ׁש{ :ה} ָּאנ ִֹכי ע ֵֹמד ּ ֵבין ה' ּו ֵבינ ֶ
יתם ָּּב ָּהר לֵ אמֹר:
אתם ִמ ּ ְׂפנֵי ָּה ֵא ׁש וְׂ לֹא עֲ לִ ֶ
ְׂ ּד ַבר ה' ִ ּכי יְׂ ֵר ֶ
(דברים ה  -ואתחנן) לפני עשרת הדיברות נאמר {יט} ֶאת ַה ְׂ ּד ָּב ִרים ָּה ֵא ּ ֶלה ִ ּד ּ ֶבר ה' ֶאל ָּּכל
לחֹת אֲ ָּבנִ ים
דול וְׂ לֹא י ָָּּסף וַ ִּי ְׂכ ְּׂת ֵבם ַעל ׁ ְׂשנֵי ֻ
קול ָּּג ֹ
ְׂק ַה ְׂל ֶכם ּ ָּב ָּהר ִמ ּת ֹו ְׂך ָּה ֵא ׁש ֶה ָּענָּ ן וְׂ ָּהעֲ ָּר ֶפל ֹ
וַ ִּי ְּׂתנֵם ֵאלָּ י{ :כ} וַ יְׂ ִהי ְׂ ּכ ׁ ָּש ְׂמעֲ ֶכם ֶאת ַה ּק ֹול ִמ ּת ֹו ְׂך ַהח ׁ ֶֹש ְׂך וְׂ ָּה ָּהר ּב ֵֹער ָּּב ֵא ׁש וַ ִּת ְׂק ְׂרב ּון ֵאלַ י ָּּכל
ֹלו
לו וְׂ ֶאת ק ֹ
ֹדו ְׂו ֶאת ָּּג ְׂד ֹ
ֹאמר ּו ֵהן ֶה ְׂר ָּאנ ּו ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶאת ְׂ ּכב ֹ
ֵיכם{ :כא} וַ ּת ְׂ
יכם וְׂ זִ ְׂקנ ֶ
אשי ׁ ִש ְׂב ֵט ֶ
ָּר ׁ ֵ
ׁ ָּש ַמ ְׂענ ּו ִמ ּת ֹו ְׂך ָּה ֵא ׁש ַהי ֹּום ַה ּזֶה ָּר ִאינ ּו ִ ּכי יְׂ ַד ּ ֵבר אֱ ל ִֹהים ֶאת ָּה ָּא ָּדם וָּ ָּחי{ :כב} וְׂ ַע ּ ָּתה לָּ ּ ָּמה נָּ מ ּות
עוד וָּ ָּמ ְׂתנ ּו:
קול ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ֹ
ֹאכלֵ נ ּו ָּה ֵא ׁש ַה ְׂ ּגדֹלָּ ה ַה ּזֹאת ִאם י ְֹׂס ִפים אֲ נ ְַׂחנ ּו ִל ׁ ְׂשמ ַֹע ֶאת ֹ
ִ ּכי ת ְׂ
קול אֱ ל ִֹהים ַח ִּיים ְׂמ ַד ּ ֵבר ִמ ּת ֹו ְׂך ָּה ֵא ׁש ָּּכמֹנ ּו וַ ּי ִֶחי:
{כג} ִ ּכי ִמי ָּכל ּ ָּב ָּשר אֲ ׁ ֶשר ׁ ָּש ַמע ֹ
ֹאמר ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו וְׂ ַא ְּׂת ְּׂת ַד ּ ֵבר ֵאלֵ ינ ּו ֵאת ָּּכל אֲ ׁ ֶשר
ש ָּמע ֵאת ָּּכל אֲ ׁ ֶשר י ַ
{כד} ְׂק ַרב ַא ּ ָּתה ּו ׁ ֲ
יְׂ ַד ּ ֵבר ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ֵאלֶ ָּ
יך וְׂ ׁ ָּש ַמ ְׂענ ּו וְׂ ָּע ִשינ ּו:

בות ֵא ׁש :ורבותינו פירשו שהיה
קול ה' ח ֵֹצב לַ הֲ ֹ
רש"י – (רבי שלמה יצחקי) (תהילים כט,ז) ֹ
הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם.

אש לימוד התורה – אש שהקיפה את התנאים שלמדו תורה:
על גודל מעלתן של התנאים ניתן ללמוד מהגמרא (סוכה כח/א) תנו רבנן ,שמונים תלמידים
היו לו להלל הזקן ,שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ,ושלשים מהן
ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון ,עשרים בינונים .גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל
קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי .אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה,
גמרא ,הלכות (למשה מסיני) ,ואגדות ,דקדוקי תורה (ריבוי ומיעוט אותיות) ,ודקדוקי
סופרים (לעשות סייגים לתורה) ,קלים וחמורים (לימוד מקל וחומר) ,וגזרות שוות (לימוד
מגזירה שווה) ,תקופות (חשבון זמני חמה ולבנה) וגימטריאות ,שיחת מלאכי השרת ,ושיחת
שדים ,ושיחת דקלים ,משלות כובסין משלות שועלים (משלים שיסדו הקדמונים שנהגו
להשתמש בדמות של כובס ודמות של השועל ,)..דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה,
דבר קטן הויות דאביי ורבא (חילוקי הדעות בין אביי ורבא) לקיים מה שנאמר
יהם אֲ ַמ ּ ֵלא :וכי מאחר שקטן שבכולן כך ,גדול
(משלי ח,כא) ְׂל ַהנְׂ ִחיל אֹהֲ ַבי י ֵׁש וְׂ א ְֹׂצר ֵֹת ֶ
שבכולן על אחת כמה וכמה ,אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל
עוף שפורח עליו מיד נשרף:
הגמרא (חגיגה יד/ב) מביאה מעשה המראה על אש התורה בעת הלימוד במעשה מרכבה.
תנו רבנן :מעשה ברבן יוחנן בן זכאי ,שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ור' אלעזר בן
ערך מחמר אחריו ,אמר לו ,רבי ,שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה (לימוד בתורת הנסתר),
אמר לו ,לא כך שניתי לכם ,ולא במרכבה ביחיד ,אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו .אמר לו,
רבי ,תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני ,אמר לו אמור מיד .ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל
החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית .אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור ? אמר
אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על
החמור ,מיד פתח ר' אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל
האילנות שבשדה .פתחו כולן ואמרו שירה.
ֹמות{ :ח} ֵא ׁש
מה שירה אמרו ? (תהילים קמח) {ז} ַהלְׂ ל ּו ֶאת ה' ִמן ָּה ָּא ֶרץ ּ ַת ִ ּנינִ ים וְׂ ָּכל ְּׂתה ֹ
עות ֵעץ ּ ְׂפ ִרי וְׂ ָּכל אֲ ָּרזִ ים:
רו{ :ט} ֶה ָּה ִרים וְׂ ָּכל ְׂ ּג ָּב ֹ
יטור ר ּו ַח ְׂס ָּע ָּרה ע ָֹּשה ְׂד ָּב ֹ
ּו ָּב ָּרד ׁ ֶשלֶ ג וְׂ ִק ֹ
{י} ַה ַח ּיָּה וְׂ ָּכל ְּׂב ֵה ָּמה ֶר ֶמש וְׂ ִצ ּפ ֹור ָּּכנָּ ף:

נענה מלאך מן האש ואמר ,הן הן מעשה המרכבה .עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו
על ראשו ואמר ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור
ולדרוש במעשה מרכבה ,יש נאה דורש ואין נאה מקיים ,נאה מקיים ואין נאה דורש ,אתה -
נאה דורש ונאה מקיים .אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך.

אש מתוך לימוד התורה בנביאים וכתובים
אר ְׂך ּ ַבחֲ ר ּוזִ ים :בן עזאי היה יושב
מדרש רבה( :שיר השירים א,י) נָּ או ּו ְׂל ָּחיַיִ ְׂך ּ ַב ּת ִֹרים ַצ ָּ ּו ֵ
ודורש ,והאש סביבותיו .אזלון ואמרון (הלכו ואמרו ל )..לרבי עקיבא ,ר' בן עזאי יושב
ודורש והאש מלהטת סביבותיו .הלך אצלו ואמר לו :שמעתי שהיית דורש והאש מלהטת
סביבך אמר לו :הן .אמר לו :שמא בחדרי מרכבה היית עסוק ? אמר לו :לאו ,אלא הייתי
יושב וחורז בדברי תורה .ומתורה לנביאים ,ומנביאים לכתובים ,והיו הדברים שמחים
כנתינתן מסיני ,והיו ערבים כעיקר נתינתן.
וכן עיקר נתינתן מסיני לא באש היו נתנין ?! הדא הוא דכתיב( :דברים ד,יא  -ואתחנן)
{יא} וַ ִּת ְׂק ְׂרב ּון וַ ּ ַת ַע ְׂמד ּון ּ ַת ַחת ָּה ָּהר וְׂ ָּה ָּהר ּב ֵֹער ּ ָּב ֵא ׁש ַעד לֵ ב ַה ּ ׁ ָּש ַמיִ ם ח ׁ ֶֹש ְׂך ָּענָּ ן וַ עֲ ָּר ֶפל:

תוספות במסכת חגיגה דף טו' :מביא את המעשה שמספר אלישע בן אבויה לחבריו:
הוה המעשה (כך המעשה ,)...אבויה אבי (אבא שלי אבויה) ,הוה מגדולי ירושלים .וביום
שבא למהולי ,קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד ,ולר' אליעזר ולר' יהושע במקום
אחר ,מן דאכלין ושתין שרין מטפחין ומרקדים( ,בזמן שהיו האורחים אוכלים שרים ורוקדים)
אמרי (אמרו רבי אלעזר ורבי יהושע) עד דאלין עסקין בדידהו (עד שאלה עוסקים בשלהם)..
נעסוק בדידן (נעסוק אנחנו בשלנו ,בדברי תורה) .ישבו ונתעסקו בדברי תורה .ירדה אש מן
השמים והקיפה אותן.
אמר לון אבויה אבא (אמר להם אבא שלי ) ..גברין ,מה באתם לשרוף ביתי ? אמרו לו חס
ושלום אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים והיו
הדברים שמחים כנתינתן מסיני ,לא באש נתנו ! אמר( ,להם אבא שלי) הואיל וכך כוחה של
תורה ,אם יתקיים הבן הזה ,לתורה אני מפרישו .ולפי שלא הייתה כונתו לשמים לפיכך לא
נתקיימו בו( .בבן אלישע בן אבויה – האחר )
למה דווקא יסוד "האש" הוא זה שמקיף את לומדי התורה ולא "המים" או "המדבר" ?
התשובה :ידוע שאדם מורכב מארבע היסודות ,ערמ"א = עפר ,רוח ,מים ואש .
אדם יכול להיות בתוך עפר או ברוח או במים ,אבל אם נשים אותו בתוך האש ????
ר' יעקב ישראל קנייבסקי  -הסטייפלר ,עונה בספרו "חיי עולם" שהסיבה שהאש הינה
היסוד היחיד שהאדם מובדל ממנו ,היסוד היחיד שהאדם לא יכול להיכנס לתוכו ,זאת כדי
להבין את המשמעות שישנן רמות רוחניות עליונות ,בעניינים של למעלה שאין אנחנו
מסוגלים להיכנס אליהם ,איננו נמצאים ברמה זו  ,וכל זאת כדי ללמדנו שהקב"ה  -לית
מחשבה תפיסה ביה כלל !!!
אם נתבונן על תכונת האש נבין שלמעשה לאש יש תכונה שבה היא משנה את היסוד
שמושלך אליה ,היא מתיכה אותו ,מפרקת אותו לחומר במצב חדש  /אחר והופכת אותו
לחלק ממנה  -כלומר מעבירה אותו ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר...
כלומר אדם אשר יצליח ללמוד תורה ברמה של "אש" ,לימוד התורה יכול להעביר אותו
ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר.
ורק יחידי סגולה כמו התנאים הקדושים יכולים בלימוד התורה שלהם להגיע למצב על
אנושי" ,לשנות את מצב הצבירה שלהם" ולכן עטפה אותם האש בעת הלימוד.

איוב שביקש לפתור את העולם מן הדין ותשובת הקב"ה לכך..
בבא בתרא טז'/א :אמר רבא ,בקש איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין ,אמר לפניו -
רבונו של עולם בראת שור פרסותיו סדוקות ,בראת חמור פרסותיו קלוטות (סגורות),
בראת גן עדן ,בראת גיהנם ,בראת צדיקים ,בראת רשעים ,מי מעכב על ידך ? (מי מונע
ממך לשנות ? לעשות ההיפך ?) ומאי אהדרו ליה חבריה דאיוב ? (ומה ענו לו חבריו של
יחה ִל ְׂפנֵי ֵאל:
איוב ?) (איוב טו-ד) ַאף ַא ּ ָּתה ּ ָּת ֵפר יִ ְׂר ָּאה וְׂ ִתגְׂ ַרע ִש ָּ

(אמרו לו חבריו ,האם אתה

איוב החכם תבטל את היראה ? ותפחית מערכה של תפילה לאל ,של עבודת ה'

?) ברא

הקדוש ברוך הוא יצר הרע ברא לו תורה תבלין.
טענתו של איוב היא  -כמו שאם נפרוס את פרסותיו של החמור זה לא יהפוך אותו לשור.
וכן אם נדביק את פרסותיו של השור הוא לא יהפוך להיות חמור ,כי חמור תמיד חמור ושור
תמיד שור ,כך גם האדם ,אם הוא רשע בתכונותיו לא ניתן להפוך אותו פתאום לצדיק ,ולכן
לא ניתן לשפוט את הרשע על תכונותיו משום שהוא "נולד כך" ולכן יהיה פטור הוא מן
הדין.
מבחינה מסוימת/הגיונית טענתו של איוב לכאורה צודקת ...שהרי אדם ששנים רבות חי את
חייו בגדר של "חמור" איך נדרוש ממנו פתאום לשנות את כל אורח חייו שיהפוך לשור ?
אלא מאי ? אמר הקב"ה "בראתי לו יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין"
ומה המשמעות של – תורה תבלין ?
התשובה היא שהתורה שהיא בבחינת אש ,ויש בכוחה להפוך כל חומר ממצב אחד לשני,
בכוח לימוד התורה להפוך את האדם ממצב צבירה אחד של רשע/חמור למצב צבירה חדש
של צדיק/שור.
מכאן נלמד שאדם שלא למד תורה ולא השתמש באותו תבלין נגד יצר הרע ,לא יוכל
להתחמק מן העונש שהרי הוצג בפניו פתרון והוא לא השתמש בו.
כעת נוכל להבין טוב יותר את דברי הגמרא:
חגיגה כז/א :אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר ,תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת
בהן( .לומדים זאת חכמים מ )..קל וחומר מסלמנדרא ,ומה סלמנדרא שתולדת אש היא,
הסך מדמה אין אור שולטת בו ,תלמידי חכמים שכל גופן אש (מלימוד התורה) דכתיב
יש יְׂ פֹצֵ ץ ָּסלַ ע :על אחת כמה וכמה.
(ירמיה כג,כט) הֲ ֹ
לוא כֹה ְׂד ָּב ִרי ָּּכ ֵא ׁש נְׂ אֻ ם ה' ּו ְׂכ ַפ ִּט ׁ
אמר רבי שמעון בן לקיש :פושעי ישראל (אין הכוונה למורדים בקב"ה ,אלא לאנשי אמונה
שנלכדו ביצר הרע) אין אור של גיהנם שולטת בהם( .מהיכן הוא לומד זאת ? מ )..קל

וחומר ממזבח הזהב .מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב ,כמה שנים אין האור
שולטת בו( .הרעיון הוא שבמזבח הזהב היה ציפוי דק של זהב ,ובכל זאת לא הותך מחום
האש שבמזבח) פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון ,דכתיב (שיר השירים ד,ג) ּ ְׂ ..כ ֶפלַ ח ָּה ִר ּמ ֹון
ַר ָּ ּק ֵת ְׂך ..אל תקרי (אל תאמר) ַר ָּ ּק ֵת ְׂך אלא רקנין שבך( ,כלומר אפילו יהודי הנחשב ריק
מבחינת מצוות ,מלא הוא כרימון ,ולכן  ) ...על אחת כמה וכמה:

