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 תעם רשי
 

 
        

 
 
 

 
 

 

בוּעֹות" ָׁ  ספרנו את "ספירתבהן שבועות שלשבועות המפרידים בין חג הפסח ה תנקרא על שם שבע "ַחג ש 
חג מתן  -אחר יום, שבוע אחר שבוע, עד שהשלמנו את הספירה והגענו ליום החמישים  העומר" ומנינו יום

'מדבר קדמות'( שבכדי לקבל התורה מנינו שבעה שבועות  )בספרו גאון חיד"א זצ"לטעם נוסף כתב ה תורה.

 הקדוש החיים האורכאשה הנטהרת בז' נקיים, ועל כן אנו צריכים לפרוש מטומאתנו תמיד, ואז נקרב לתורה. 

בּועֹות" :כתב "אזיע ָׁ ה" מלשון גם הוא "ש  בוּעָׁ ְׁ  לזה זה ישראל וכנסת יתברך 'ה נשבעו תורה מתן ביום כי "...ש 

, לנו נשבע והוא ,אחרים יםקבאלו ,חלילה אותו נחליף שלא ,העולמים לריבון נשבענו אנו !דיתהד שבועה
 ...!אחר בעם אותנו יחליף שלא

 

הגאון  כתבוואלו הם: חג השבועות, חג מתן תורה, חג הביכורים ועצרת.  לחג השבועות יש ארבעה שמות

 ורה.תצרת  עיכורים ב בועותשחסר(:  )בכתיבשבעתהם רמוזים בראשי תיבות של המילה  מוילנא זצ"ל
 

 "חג מתן תורה"?מדוע קוראים לחג על שם שבועות ההמתנה, שבועות הצפיה לבואו, ולא  הקשו העולם?
לעני שהוזמן לסעודת מלכים אצל חתונת בן חבירו, ייחל וציפה לסעודה הדשנה,  והרי זה ממש דומה

ת מיטב בגדיו והלך לסעודה. ואכן, היא עלתה על כל לבש א למעדנים ולמטעמים, אף צם יומיים לקראתה...
השירות, הפאר, העושר, האוירה וכו',  המצופה, מאכלים כאלו טרם אכל, ואולי אף טרם ראה בחייו... השפע,

לימים נשאל כיצד היה מגדיר את האירוע המיוחד. האם יענה: ודאי "אירוע  ממש שלימות במלוא המובן.
מגדירים  יה אירוע השובע! ואם כן מדוע אנושלא, הרי זה ה ?! כמובןתי לקראתו..בהרעב"... משום שצמתי ורע

, אמנם כן, בלשון המשל נאמר: היא והתשובהאת חג מתן התורה, חג השבועות על שם הציפייה לקראתו? 
טעימים  אמנם היתה הסעודה מיוחדת ונפלאה, המעדנים היו כה טעימים, אבל לאותו עני מורעב הם היו

ים. רישומו של מתן תורה נחרט לנצח, דווקא משום שהתכוננו לקראתו, שייחלו לו, רעבו לו, שבעתי
 ההכנה, ההשתוקקות לקליטת רשמים רוחניים. -הבה נאמץ את העיקרון  והשתוקקו לקראתו.

 

בוּעֹותהַחג מדוע אנו אומרים בקידוש ליל  בעל החידושי הרי"ם זצ"ל:שאלו את רבי יצחק מאיר מגור,  ָׁ  ש 

ִיםשהוא " רָׁ כל יציאת מצרים היתה למען חג השבועות, עבור מתן  -הלא ההיפך הוא הנכון  ".ֵזֶכר ִליִציַאת ִמצְׁ
דּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהזֶּה,יב(: "שמות ג)תורה, כמו שנאמר  ַעבְּ ַרִים ּתַ צְּ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמּמִ אם כן, ". ּבְּ

והשיב: "הדברים כפשוטם, שכן עד שלא קיבלו את התורה לא יצאו  יציאת מצרים היא טפילה לחג השבועות?
יצאה מהם... הרי עדיין היו ספוגים בטומאתה  למעשה ממצרים"... כלומר הם יצאו ממצרים, אבל מצרים לא

 ."מקבל את התורה" אימתי האדם "יוצא ממצרים"? רק בשעה שהוא -ובאוירתה. ואף אנו נלמד מזה 
 

מדוע אין אף חג שאנו מזכירים  ראש ישיבת לייקווד שבארה"ב שאל שאלה: ר זצ"להגאון רבי אהרן קוטל
"ֵזֶכר ִליִציַאת לעיל כל המועדים אנו רק מזכירים "זכר למתן תורה", וכפי שהקשינו  -את עיקר ומהות חיינו 

ָרִים"? ו. כאלו היו ניסי יציאת שהיה ואיננו, ומנסים להחיותו ולהיזכר ב " עושים רק לדבר שנגוז,ֵזֶכר" ותירץ: ִמצְּ
לבל נשכח ונסיח דעת מהם. אבל התורה  " מתמידֵזֶכרהתגלות חד פעמית, לפיכך יש לעשות להם " -מצרים 

ומעמקיה, שאין להם שיעור  הקדושה, נובעת היא כמעיין המתגבר, נחל נובע, מתחדשת בכל יום בחידושיה
דֹולקֹול בתורה שבמעמד הר סיני ניתנה התורה ב" ". הוסיף ואמר: כתובֵזֶכרוחקר, לזה אין צורך לעשות " " ּגָ

פירושו של דבר שהמעמד לא הסתיים ולא תם, וכל לומד תורה מתחבר למעמד נתינתה, הקולות  ,שלא פסק
 מהדהדים בעולם, אנו רק צריכים להטות את אזנינו ולשמוע את "קול התורה". עדיין
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 תורה מקבלים במדבר
את ההר הנמוך ביותר לתת עליו את התורה. ולכאורה, אם היה לקב"ה ענין  במעמד הר סיני ביקש הקב"ה

שמקום נתינת התורה יהיה נמוך ככל האפשר, מדוע הר נמוך?, יכול היה הקב"ה לתת את התורה במקום 
שהוא מישור, לא הר כלל! ונראה מכך, שהר מוכרח היה להיות! שכן על מנת לקבל את התורה חייב אדם 

במישור לא נותנים תורה. לתורה לא זוכים בלי מסירות נפש, בלי הקרבה, בלי טיפוס ועליה. מי לטפס ולעלות. 
חייב לטפס, חייב לעלות בהר, מוכרח הוא לסבול  –שרוצה להידבק בשכינה ולזכות לחיי עולם הבא, לחיי נצח 

תקרב אל ה'. והקב"ה צרות וניסיונות, חייב לעבור את כל הקשיים שהיצר הרע מעמיד לפני האדם כדי שלא י
רחמן וגלוי לפניו שקשה יהיה עלינו הטיפוס בהר, ולכן אמר הקב"ה אשתדל שההר הזה המסמל את הסבל, 

אץ  העמל, את הייסורים בעבודת ה', שיהיה נמוך ככל האפשר, אשתדל תמיד להעמידכם בניסיונות 
 זה לא יתכן! -הפחותים והפשוטים ביותר, אך לגמרי ללא ייסורים וסבל

 
חשמל, מזגן, מים ניתנה במדבר, מה יש במדבר? חום אימים, שממה, אין נפש חיה, אין הקדושה התורה 

י ומקרר... רצה הקב"ה לרמז לנו מה שאמרו חז"ל )שבת פג,ב( על הפסוק )במדבר יט,יד(:  ם ּכִ דָׁ ה אָׁ "ֹזאת ַהּתֹורָׁ

ֹאֶהל" מּות ּבְׁ היה  זצ"ל רבי שמואל סלנט עליה.אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו  - יָׁ
ֹאֶהל" אומר: מּות ּבְׁ י יָׁ ם ּכִ דָׁ  ֹזאתאוהל. אבל ב" –אין דירתו של אדם בעולם הזה אלא דירת עראי  –" אָׁ

ה ככתוב )קהלת  ,טובים, זוכה האדם לבנות ולהקים לו בית בעולם הבאהמצוות ובמעשים תורה, בב-"ַהּתֹורָׁ
ית עיב, ה(: "  . "ֹוָלמוֹ הֵֹלךְּ ָהָאָדם ֶאל ּבֵ

 
למדתי פעם אחת מוסר מאישה אחת, ואני מודה לה מאוד על כך! פעם נסעתי  מספר הרב ניסים יגן זיע"א:

 ש"לא נח כאן"., ואישה אחת התלוננה כל הזמן באוטובוס שהיה עמוס מאוד, הנהג העלה עוד ועוד אנשים

אוטובוס עבור נסיעה של עשר דקות, ... ב, "כבר יורדים, כבר יורדים"!ה אותה אישה אחת"לא נורא", ניחמ
. כששמעתי את דברי "כבר יורדים, כבר יורדים"לא מתקינים ספות נוחות, כורסאות, וגם לא נברשות. למה? כי 

", התרגשתי ואמרתי: כמה טיפשים האנשים המשקיעים את החיים "כבר יורדים, כבר יורדים –אותה אישה 
ֵמי "  -"כבר יורדים" כי אנחנובתאורה, בגוף.. ואינם זוכרים ששלהם רק בגשמיות, בדירה שלהם, בריהוט,  יְּ

מֹוִנים ְּ בּורֹת ש  גְּ ִאם ּבִ ָנה וְּ ָ ִעים ש  בְּ ִ נֹוֵתינּו ש  ְּ אלא  םאין דברי תורה מתקיימי")תהלים צ,י(. אדם צריך לדעת ש ש 

סיבות , ואז יתבטלו מאליהם כל התרוצים והעל האדם לחשוב כאילו הוא מת -"עצמו עליה שממיתבמי 
המעכבים אותו מהלימוד, באופן זה יבחין היטב עד כמה טרדותיו טפלים לעומת לימוד התורה, וימצא זמן רב 

 ללמוד.
 

הּ " ה ֵנרָׁ לָׁ יְׁ ה ַבּלַ ּבֶ ּה לֹא ִיכְׁ רָׁ י טֹוב ַסחְׁ ה ּכִ ֲעמָׁ ֵלי ) "טָׁ ְׁ  יח(,לא –ִמש 

ר ֻסּפָׁ 'ִניץ ַזַצ"ל מְׁ יזְׁ ֵאל ִמּוִ רָׁ י ִיש ְׁ מֹו"ר ַרּבִ ַאדְׁ ָ  ַעל הָׁ ש ּ ֶ י ש  ּפִ ָלה ָחרְּ ַליְּ ַעם ַאַחת, ּבְּ ּתֹוָרה. ּפַ ֲהגֹותֹו ּבַ ָיִמים ּבַ ם ֵלילֹות ּכְּ
לָ  ָעָרה ִיּלְּ רּוַח סְּ ָעפֹות וְּ ֵמי ִזלְּ ְּ ש  דּו ּגִ חּוץ ָירְּ ים. ּבַ י ַחּיִ ִעיר ַרּבִ א ִעם ָאִחיו ַהּצָ ּתָ ַצוְּ סֹוֵער, ָלַמד ּבְּ ַמת וְּ ִדמְּ ִריָעה לְּ ה, ַמפְּ

ה לֹ  ל ֵאּלֶ ָלה. ּכָ יְּ ָדִנים ֶאת ִלּמּוָדם.ַהּלַ קְּ ַ ֵני ָהַאִחים ַהש ּ ְּ עּו ִמש  ֹן.  א ָמנְּ ב ִליש  ּכַ ְּ ָאָבה ִלש  ים וְּ י ַחּיִ ַעיֵּף ַרּבִ נֹות ּבֶֹקר ִהתְּ ִלפְּ
ַעל ָהֲעָגָלה ַהּנֹוֵסַע  ה ּבַ ֶ ש  ָך ֶאת מֹויְּ מְּ ַעצְּ ֵאר לְּ ָקר, ּתָ ַמע ָנא ָאִחי ַהיָּ ְּ ָרֵאל: "ש  י ִיש ְּ , ַהלַּ ֵהִעיר לֹו ָאִחיו ַרּבִ ֶרךְּ ּדֶ ָלה ּבַ יְּ

ֵבדּות כְּ ַנֶהֶלת ּבִ ִמיךְּ ּוִמתְּ ּבֹץ ַהּסָ יָה ּבַ ּלֶ ּגַ לְּ ֹו. ָהֲעָגָלה טֹוַבַעת ִעם ּגַ ִכים ַעל רֹאש  רֹות עֹז ִנּתָ טְּ ּמִ ֶ ש  ָכל ּכְּ ץ ּבְּ ַאּמֵ הּוא ִמתְּ , וְּ
 ֶ ה ש  ֶ ש  יד מֹויְּ ֶזה ַיּגִ ּכָ ֶ ב ש  ַמּצָ . ַהִאם ּבְּ ֶרךְּ יָבּה ֶאל ַהּדֶ ִ ָהש  ?! ּכֹחֹוָתיו לְּ ֶרךְּ ָלנּוַח ַעל ֵאם ַהּדֶ ב וְּ ּכַ ְּ ָחֵפץ ִלש  ָיֵגַע וְּ הּוא ָעֵיף וְּ

ִאם הּוא ֵכן, ֵאיךְּ ָאנּו  אי לֹא. וְּ ַוּדַ ֶחֶדר ַחם ּומּוָגן  -ּבְּ ִבים ּבְּ ְּ ב ָנא  -ַהּיֹוש  ֵ ֹן?! ָהָבה, ָאִחי, ֵנש  ֵנֵלךְּ ִליש  ּמּוֵדנּו וְּ ִסיק ִמּלִ ַנפְּ
ַמד ֶאת ּתֹוַרת ה ִנלְּ ָעה וְּ ָ ים, עֹוד ש  י ַחּיִ ַרּבִ ים ּבְּ ִ כּו ּכֹחֹות ֲחָדש  ָרֵאל ָנסְּ י ִיש ְּ ל ַרּבִ ֶ ָבָריו ש  ָאֵכן, ּדְּ ". וְּ יָבה ֶנֶפש  ִ ש  ' ַהּמְּ

מֹד ַעד אֹור ַהּבֶֹקר. יכּו ִללְּ ִ ש  ַנִים ִהמְּ ְּ ּ ַהש  ר:  וְּ ִלּמוּ עֹוד ֻסּפַ קּוִעים ּבְּ ְּ ִמיִדים, ש  תְּ ֵני ָהַאִחים ַהּמַ ְּ בּו ש  ְּ ש  יָּ ֶ ה ָהָיה ש  ָדם ַמֲעש ֶ
ָהה ָ א ש  ּבָ ָרם. ַהּסַ ַבּקְּ ל ַזַצ"ל לְּ ּדְּ ַנֵחם ֶמנְּ י מְּ יק ַרּבִ ּדִ ֵקָנם ָהַרב ַהּצַ ֹאד, ּוָבא זְּ ֻאֶחֶרת מְּ ָלה מְּ ַעת ַליְּ ְּ ש  ַמן ּבִ ָמה ֵמֲאחֹוֵרי -זְּ

ַתח אֶ  ָצָרה, ּפָ ָנה קְּ ּתָ ַאַחר ַהמְּ ּתֹוָרה. לְּ קּוָתם ּבַ ַעּמְּ ִקיָדָתם ּוֵמִהתְּ ְּ ֶנֱהָנה ִמש ּ ֲהלּו ַעל ַהַחּלֹון וְּ ָכִדים ִנבְּ ַנס. ַהּנְּ ִנכְּ ֶלת וְּ ת ַהּדֶ
רֹו: "כָּ  ָאמְּ יַע אֹוָתם ּבְּ ּגִ ל ִהרְּ ּדְּ ַנֵחם ֶמנְּ י מְּ ִזיָפה. אּוָלם ַרּבִ ֵני נְּ ּו ִמּפְּ ש  ְּ ָחש  ַמֲעָלָלם וְּ ּו ּבְּ ש  ּפְּ י ִנתְּ ֵלי )לאּכִ ְּ ִמש  יח( -תּוב ּבְּ

ָלה ֵנָרהּ  יְּ ה ַבּלַ ּבֶ ָרּה לֹא ִיכְּ י טֹוב ַסחְּ ָלה ֵנָרּה', 'ָטֲעָמה ּכִ יְּ ה ַבּלַ ּבֶ ִעיָמה, ֲאַזי 'לֹא ִיכְּ ַהּתֹוָרה טֹוָבה ּוטְּ ֶ ר רֹוִאים ש  ֶ ֲאש  ', ּכַ
ָלה". יְּ ּלַ ר ּבַ ים ֶאת ַהּנֵ ַכּבִ ֹוָנה  ֵאין מְּ ָנה ָהִראש  ָ ש ּ י ּבַ 'ִניץ, ּכִ יזְּ ָרֵאל ִמּוִ י ִיש ְּ מֹו"ר ַרּבִ ל ָהַאדְּ ֶ ֹו ש  ש  ּמְּ ַ ש  ר מְּ ָיִמים ִסּפֵ לְּ

ַאַחר נִ  ּלְּ ֶ בָּ ש  ַ ש  ָצת ּבְּ ֹן קְּ ֹוֵכב ִליש  י ֵאינֹו ש  ַאל אֹותֹו, 'ַמּדּוַע ָהַרּבִ ָ ש ּ ֶ ש  ה. ּכְּ ֹן ַעל ִמּטָ מֹו"ר ִליש  ּוָאיו ִמֵעט ָהַאדְּ ת, ֲהלֹא ש ּ
ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה. ֶ ש  דֹול יֹוֵתר ּכְּ ֲענּוג ּגָ ין ִאם ֵיש  ִלי ּתַ יב: 'ּוָמה ַהּדִ ִ ֲענּוג?'. ֵהש  ת ּתַ ּבָ ַ ש  ָנה ּבְּ ֵ ִריַע ֵאיֶזה ש  ִכי ִמי ַיכְּ .. וְּ

יָחִתי"( ָרֵאל, "ִהיא ש ִ דֹוש  ִיש ְּ דֹול יֹוֵתר?!' )קְּ ֲענּוג ּגָ  ּתַ
 

 



 ה נחת רוח לבורא יתברךנא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושהדף טעון גניזה, 
 

 

3 

ִכים אָׁ לְׁ מובא בגמרא )שבת פח( אמר רבי יהושע  – אדמו"ר ממישקולץ שליט"אאמר כ"ק מרן ה - ַטֲעַנת ַהּמַ
של עולם, מה לילוד אישה בינינו?  אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו בן לוי: בשעה שעלה משה למרום

וארבעה דורות קודם  להן לקבל תורה בא. אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנזוה לך תשע מאות ושבעים אמר
כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר  שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? "מה אנוש

ו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה. אמר לפניו, רבש"ע הודך על השמים"? אמר ל שמך בכל הארץ אשר תנה

אדמו"ר הוהקשה  וחזור להן תשובה. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו אחוז בכסא כבודי

להם תשובה", היה צריך לומר תענה להם  מה הלשון "החזיר א. ממישקולץ שליט"א לכאורה צריכים להבין:

בכסא כבודי וחזור להן תשובה" וכי בלי לאחוז בכסא אי אפשר לענות  זלמה אמר הקב"ה "אחו ב.תשובה? 
לאנשים פשוטים שיחטאו  אלא ההסבר הוא: שטענת המלאכים הייתה, איך אפשר לתת את התורה תשובה?

התורה לעם ישראל? וזה שאלו המלאכים "מה אנוש כי  ויעברו על מצוות התורה, ומה התועלת בנתינת
בתשובה".  תענה להם ששם למטה יש מושג "חזרה –למשה החזיר להם תשובה"  התזכרנו"? אמר לו הקב"

חדש. "אמר לפניו רבש"ע מתיירא אני שמא  שעל אף שאדם חוטא יש לו אפשרות לחזור בתשובה ולפתוח דף
 מפחד לומר למלאכים, שמא לא יקבלו זאת, מכיוון שאין הם מכירים בכוח אני –ישרפוני בהבל שבפיהם" 

)יומא פו.( גדולה תשובה שמגעת  שהרי אמרו חז"ל -"אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה" התשובה. 
מושג תשובה לאדם, וזה מה שאמר לו הקב"ה, אחוז בכסא  הכבוד הוכחה שיש  עד כסא הכבוד, הרי מכסא

 תשובה, ובזה יתבטלו כל טענותיהם.... כבודי ו'חזור' להן

 
ָאִכי לְּ י ַהּמַ ֵאר עִ ָידּוַע, ּכִ ְּ ָמִים": ַהש  ָ ָך ַעל ַהש ּ ָנה הֹודְּ "ה "ּתְּ ּבָ ּו ֵמַהּקָ ש  ָרֵאל ּוִבּקְּ ַעם ִיש ְּ ן ַהּתֹוָרה לְּ ֶנֶגד ַמּתַ גּו ּכְּ רְּ נּו ם ִקטְּ ּמָ

ּוָבה. ֶאת ַהּתֹוָרה. ש  יב ָלֶהם ּתְּ ִ ָהש  נּו לְּ ה ַרּבֵ ֶ מֹש  "ה לְּ ּבָ הּ  ָאַמר ַהּקַ תּוב ּבָ ה: "ּתֹוָרה, ַמה ּכָ ֶ ד ֶאת ָעָנה ָלֶהם מש  ּבֵ ? ּכַ

ָאה?" נְּ ש ִ ָאה וְּ יֵניֶכם ִקנְּ לּום ֵיש  ּבֵ לֹא ִתּטֹר, ּכְּ לּום ֵיש  ָלֶכם ַאב ָוֵאם? לֹא ִתּקֹם וְּ ָך. ּכְּ ֶאת ִאּמֶ ַאל ָאִביָך וְּ ָ ש  נּו יֹוֵסף  וְּ ַרּבֵ

ים ַזַצ"ל,  ּתֹוָרה ּפְּ ַחּיִ ש  ּבַ ּיֵ ֶ ָאִכים? ֵהם ָטֲענּו ש  לְּ ָתה ַטֲעַנת ַהּמַ ֱאֶמת ָהיְּ ּה, ַמה ּבֶ נּוִזים ּבָ ֵאין סֹוף ַלּסֹודֹות ַהּגְּ סֹוד וְּ ט וְּ ָ ש 
ן  ָקם, ַעל ּכֵ ָעמְּ ָאִכים לְּ לְּ ִביִנים ַרק ַהּמַ לּו מְּ ָאֵכן ֶאת ַהּסֹודֹות ַהּלָ ר. וְּ ֵהם ָהִעּקָ ֶ יָטָתם  -ש  ִ ש  ֵאר  -לְּ ָ ִהש ּ ִריָכה ַהּתֹוָרה לְּ צְּ

ַמִים! ָ ש ּ ל מ ּבַ ֶ ּוָבתֹו ש  ש  ָתה ּתְּ ִפי ֶזה, ַמה ָהיְּ ֵרי, לְּ ַגמְּ ֵמיָמד ַאֵחר לְּ ּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְּ ש  ּקְּ ָאִכים?! ַוֲהלֹא ֵהם ּבִ לְּ נּו ַלּמַ ה ַרּבֵ ֶ ש 

ַהּסֹוד. רֹות ָהָרז וְּ ֵמיַמד אֹוצְּ רֹוָמם; ּבְּ ל: ַנֲעֶלה ּומְּ ָׁ ש  מָׁ ר יּוַבן ּבְׁ בָׁ ַהּדָׁ ם.  וְׁ רּו ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּיָ ָניו ִהּגְּ ֵני ּבָ ְּ ּ ש  ֶ יר, ש  ִ ָעש  ל לְּ ָ ָמש 
ַלח ָלהֶ  ָ ִנים ָלִריב, ֶזה אֹוֵמר: "אֵ ש  ַיֲהלֹוִמים. ֵהֵחּלּו ַהּבָ יָסיו ּבְּ א ֶאת ּכִ יֹוֵתר, ּוִמּלֵ ר ּבְּ ֻהּדָ ֶגד ָיָקר ּומְּ ַלח ם ֲאִביֶהם ּבֶ ְּ ַלי ִנש 

י ֵהם". ּלִ ֶ ּבֹו, ש  ֶ ֲהלֹוִמים ש  ַהיַּ ַלח, וְּ ְּ י ֵאַלי הּוא ִנש  ֶזה אֹוֵמר: "לֹא, ּכִ ֶגד", וְּ ֹופֵ  ַהּבֶ ש  ָהָאח ָעלּו ֶאל ַהש ּ ִעיָרם. ִנּגַ ּבְּ ֶ ט ש 
סְּ  ּמִ ֶ ָאיֹות ש  יג רְּ לַֹח לֹו אֹוָצר ָיָקר. ַאף ִהּצִ ְּ צֹונֹו ִלש  רְּ ּבִ ֶ ָאִביו ָאַמר ש  ֶ עּו ש  מְּ ָ ש ּ ֶ ֵהִביא ֵעִדים, ש  ֲאָבִנים ָהֶאָחד וְּ ָחרֹו ּבָ

ַהֲעִניק לֹו ַיהֲ  ּתֹו לְּ ַדעְּ ּבְּ ֶ ַתב, ש  ם ּכָ ָ ב ֵמָאִביו ש  ּתָ ָאה ִמכְּ ֶהרְּ ּבֹו טֹובֹות וְּ ֶ ֲהלֹוִמים ש  ַהּיַ ֶגד ֶזה וְּ ן, ּבֶ חּו  -לֹוִמים. ִאם ּכֵ לְּ ְּ ִנש 
ּתֹר ֶאת ַטֲענֹות ָאִחיָך?" ֵאָליו. ֵדי ִלסְּ ִפיָך ּכְּ ַאל: "ַמה ּבְּ ָ ש  ִני וְּ ֵ ּ ֹוֵפט ֶאל ֶהָאח ַהש  ָנה ַהש ּ ָאַמר: "ֵאיִני ָצִריךְּ  ּפָ ָעָנה ָהָאח וְּ

ָאיֹות ַהּמֹוִכיחֹות  ָהִביא רְּ רַֹח לְּ מּוךְּ קֹוָמה, ִלטְּ ה, ֲאִני נְּ ים. ִהּנֵ ִלי ִמּלִ ֹות זֹאת ּבְּ ָקִתי. ֲאִני ָיכֹול ַלֲעש  ָאִחיֶאת ִצדְּ . -וְּ בֹוּהַ ּגָ
ִאים". ִמי הּוא ַמתְּ אּו לְּ ֶגד ּורְּ תֹו. ָענּו  ָהִביאּו ֶאת ַהּבֶ ִפי ִמּדָ הּוא ּכְּ ֶ ָדדֹו. ָראּו ַהּכֹל ש  מּוךְּ מְּ ָהָאח ַהּנָ ֶגד, וְּ ֵהִביאּו ֶאת ַהּבֶ

ּלֹו ֵהם".כָּ  ֶ ּבֹו, ש  ֶ ֲהלֹוִמים ש  ַהיַּ ַלח, וְּ ְּ ֶגד, ֵאָליו ִנש  י ַהּבֶ רּו: "צֹוֵדק הּוא, ֵאין ָסֵפק ּכִ ָאמְּ ִחים וְּ ל: ל ַהּנֹוכְּ ָׁ ש  מְׁ ַהּנִ ָאִכים  וְׁ לְּ ַהּמַ
ָקִרי ֲהלֹוִמים ַהיְּּ ּיַ מֹוהּו ּכַ ָרז, ּכָ ָלה, סֹוד וְּ ַקּבָ ר וְּ ּתָ ּתֹוָרה ֵיש  ֵחֶלק ִנסְּ ּבַ ֶ ם, ָטֲענּו ש  ּכָ ִביִנים ֶאת ֶערְּ ֵהם ַהּמְּ ַהזֹּוֲהִרים, וְּ ם וְּ

ּוָתם. ש  רְּ ַמִים ּבִ ָ ש ּ ֵאר ַהּתֹוָרה ּבַ ָ ש ּ ִפיָכךְּ ּתִ ֵלית  ּולְּ גְּ ּתֹוָרה ַהּנִ פּוִנים ֵהם ּבַ נּו: "אֹוָתם ַיֲהלֹוִמים צְּ ה ַרּבֵ ֶ ךְּ מש  ָעָנה ַעל ּכָ
ֵתנ ִפי ִמּדָ זּוִרים לְּ וֹוֶתיָה, ַוֲהֵרי ֵהם "ּגְּ ִמצְּ בּוש  ּובְּ ַהּלְּ ֶ ֵכיָון ש  ן... וְּ א ּוַמּתָ ָ ִדיֵני ַמש ּ ָדָקה, ּבְּ ֶחֶסד ּוצְּ ִכּבּוד ַאב ָוֵאם, ּבְּ ּו". ּבְּ

פֹון ּבֹו  ם ַהּסֹוד ַהּצָ ךְּ ָלנּו, ֲהֵרי ּגַ ּיָ ַ ן ִאיש  ַחִיל( -ש  רּו ָלנּו, ּבֶ  .ָלנּו הּוא! )ֲאבֹוֵתינּו ִסּפְּ

 

ֹוֵנךְׁ " ש  ַחת לְׁ ב ּתַ לָׁ חָׁ ַבש  וְׁ  ירים פרק ד' פסוק יא'()שיר הש "ּדְׁ

ַבש  ל)רבה של חברון( למה נמשלה התורה  רבי אליהו מני זצ"ל הגאוןכתב  ַבש  ? לומר לך מה הּדְׁ אין  –הזה  ּדְּ
כך במקום  –מתוק ממנו, אך מי יכול לרדותו, שכן בכל מקום שיש דבש יש דבורים עוקצות ומונעות ללוקחתו 

מאה השואבות כוחן מלימוד תורה שלא בקדושה, חלילה ומה שיש קדושה, מתרכזות גם הקליפות כוחות הטו

יָרא ה'ֶאת העצה לזה? להתאזר ביראת שמים, שנאמר )דברים ו,יג(: " א"". ֱאלֶֹהיָך ּתִ ירָׁ , תורהבגימטריה  "ּתִ
ללמדנו כי במקום שיש יראת שמים שם תמצא את התורה, ואכן היא הבית קיבול לתורה הקדושה וכמו 

ָמתוֹ "ט(: "שאמרו )אבות פ"ג מ ָחכְּ אֹו קֹוֶדֶמת לְּ ַאת ֶחטְּ רְּ ּיִ ֶ ל ש  ֶמת, ּכָ ַקּיֶ ָמתֹו ִמתְּ יש לה קיום ועמידה בפי  –" ָחכְּ
 הקליפות הטמאות. 

 
אמרו רבותינו ז"ל שבמעמד הר סיני עם ישראל קיבלו את התורה שבכתב ותורה שבעל פה )תנחומא נח ג', 

אמנם ? שבעל פהמדוע אמרו תורה  שבפהתורה שבת פח(. אם נדקדק לכאורה היה לומד תורה שבכתב ו
פה( אז הוא יכול לזכות לתורה, כי לפני שהוא –רבותינו ז"ל רצו ללמדנו שמי שהוא בעלים על הפה שלו )בעל 
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פה שכזה ראוי מדבר הוא בודק אם דיבורו אינו נגד רצונו של השם יתברך ורק אז הוא מדבר, הרי שבודאי 
 על המועדים חלק ב' דף רלה( -הוא לדברי תורה. )לבוש יוסף

 

 אתה בחרתנו מכל העמים
 רבי שמשון ורטהימר שימש כרב בווינה לפני שלוש מאות שנה. והוא נקלע לויכוחים עם הכמרים על 

 עם ישראל לעומת הגויים. הכמרים התלוננו על התחושה הרווחת בקרב  –"אתה בחרתנו מכל העמים" 
 "ואבדיל אתכם מן העמים, והייתם לי לעם". התווכחו  כתוב בתורה היהודים, שהם העם הנבחר, וכפי שאכן 

 הכמרים עמו רבות עד שהמלך אמר: "כבוד הרב! די לוויכוחים. אם הצדק איתך, בבקשה תוכיח בהוכחה 
"טוב, אדוני המלך", השיב הרב ורטהימר, "אני אראה לכם בצורה  מעשית כי קיים הבדל בין גוי ליהודי".

ל בין גוי ליהודי. רק תערוך סעודה דשנה, לגויים לבד וליהודים לבד, ובעזרת ה' בסעודה מוחשית את ההבד
הגויים המוזמנים הגיעו לסעודה. הם מצאו לפניהם שולחנות מלאים כל  תוכלו להיווכח בהבדל בין העמים".

געים שב מזלגות וכפות. המשרת יצא לברר את סיבת הדבר, ולאחר כמה ר –טוב. אבל דבר אחד היה חסר 
והודיע בשם המלך: "לא לגעת באוכל בלי מזלג וכף". טוב, ממתינים. חלפו עוד רגעים ארוכים, והנה נכנסו 
מלצרים, עם מזלגות וכפות של מטר וחצי כל אחת... "לאכול רק עם כפות ומזלגות!", הכריזו. תחשבו קצת 

ס בשיני המזלג, כאשר המזלג ארוך כל ותבינו, שלא שייך לתפוס בידית המזלג ולהכניס לפה את האוכל התפו
כך. הגויים החלו להסתובב סביב עצמם: "איך מגיעים לאוכל? מה, המלך השתגע?". הם ניסו בדרכים שונות. 

אולי כך? שמא בצורה אחרת? כאשר חלפה שעה, האוכל נשאר כמות שהוא. ואות ניתן לסיום הסעודה. אמרו 
 באולםן לראות מה היהודים יעשו. היהודים הלכו ליטול ידיים הגויים לעצמם אנחנו לא נזוז מכאן, נמתי

מביאים להם מזלגות וכפות באורך מטר  –השני, בו הוכן אוכל בתכלית הכשרות. והנה, גם כן אותו המשחק 

כל וחצי כל אחת. הגויים המתינו בציפייה לראות כיצד ייפול דבר. חייכו היהודים. הרהרו שוב ושוב. ואז... 

 חלפה רבע שעה, נגמר האוכל! אוכל במזלג והאכיל את חברו היושב מעברו השני של השולחן... יהודי נטל
 הרעיוןאמר הרב למלך: "אדוני המלך! אתה רואה את ההבדל בין הגוי ליהודי? מדוע רק ליהודים עלה 

לחשוב  להאכיל את השני? כי רק היהודים הספוגים ב"ואהבת לרעך כמוך", ונחשבים כנשמה אחת, מסוגלים
בכיוון הזה. אותם גויים שלא חשבו לתת לזולת, דומים לאותו קמצן שכמעט טבע בים. רץ המציל לעברו 

וצעק: "תן, תן לי יד!". קרא הטובע מתוך הסערה: "לתת? אני אף פעם לא נותן!". וכך טבע ונעלם בפי הדגים 
 (363ויקרא, עמוד -"להגיד", שמות הרב יעקב גלינסקי) הטורפים...

 
חֹק  דּו ֵמרָׁ ַעמְׁ ֻנעּו ַויַּ ם ַוּיָׁ עָׁ א הָׁ רְׁ  )שמות כ,יד( ַוּיַ
ם"" עָׁ א הָׁ רְׁ ֻנעוּ" ,"בעול התורה והמצוות ןוהתבונם כשראה הע - ַוּיַ נזדעזעו בני ישראל וחששו שמא לא  - "ַויָּׁ

חֹק: "ךמצאו עצה לכ ךאת התורה כתיקונה, א םיוכלו לקיי דּו ֵמרָׁ ַעמְׁ  ות להעמיד את התורה באמצע - "ַויַּ

חֹק"  (אוהב ישראללתורה . ) וסייגי ועשיית גדרי , על ידי התרחקות מאיסורי"ֵמרָׁ
 

ֻנעוּ "שאם האדם מנענע עצמו  הבעל שם טוב הקדוש זיע"א רמז: ם" בתפילה ועבודת ה' בשביל "ַוּיָׁ עָׁ א הָׁ רְׁ  -"ַוּיַ

דוּ "מפני שרואים אותו, ולא מחמת שבאמת בוער ליבו בה', אז סימן הוא ש ַעמְׁ חֹק ַויַּ שהוא עדיין מרוחק  -"ֵמרָׁ
 מהשם יתברך.

 

ר הָׁ ית הָׁ ּתִ ַתחְׁ בּו ּבְׁ ַיּצְׁ תְׁ ֲחֶנה ַוּיִ ֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ ַראת הָׁ ם ִלקְׁ עָׁ ה ֶאת הָׁ ֶ  )שמות יט,יז( ַוּיֹוֵצא מֹש 
משה רבינו ע"ה  ןעד שעוררם, ערבה להם בבוקר ושנתם תורה בקשו להתנמנ ןמתם דהנה איתא במדרש שביו

קודש שנפלו ם חלילה לחשוב על ע לוי יצחק זצ"ל מברדיטשוב רבי קהגה"ואמר . ש"ילקבל את התורה ע
היה ם אלא יש לומר, דכוונתם. הקב"ה את תורתו לה ןהנכבד שידעו שיתם בתרדמת העצלות והשינה, ביו

ם ובמחשבתם שהתחילו לעשות הכנה לקבלת התורה ועבדו בכל כוח ןשני בסיום השמיום, שמים לש
לא יוכלו לקבל את התורה במחשבה צלולה כראוי, על  ןפם עייפות, והיו מתייראי נפל עליהעד ש םהקדושי

בבהירות לקבלת ם ויתחזקו עשתונותיהם תנומה, בכדי שיתחדשו מוחותיהם ולעפעפ םנתנו שינה לעיניה ןכ
 )עבודת ישראל(. תורה הקדושה

 
 
 
 

 
 

 בן מרים, עוז בן מרים, לירון בן פנינה,זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא  בע"ה
, מורן בת רותי, אלכסי בן הילה בת אסתר ,, הדר בת ניליענבל בת פנינהאמיר בן פנינה, 

לציפורה בת שלמה: לציפורה בת מורוור, רפואה אירנה, הדר בת ויויאן, רוית בת אורלי 
, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, מרים

ן אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה. לעילוי נשמת: הרב יוסף שלום ב
הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  אברהם אלישיב זצוק"ל,

 רפאל ז"ל.

 


