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הדלקת נרות

מאמר הרב
איך זוכים לאהבת התורה

רשת השבוע פותחת בפסוק "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִּתְשְׁמרּו 
ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם" )ויקרא כו, ג(, ומיד בהמשך מבטיחה התורה הקדושה 
את השכר לעושים כן. אומר בעל הטורים, "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" ראשי 
תיבות – אב"ת, שתלכו בדרכי האבות. הכל תלוי באבות, מה שהאבות משרים 
על הבנים הוא שיוביל אותם ויקח אותם במעלות עבודת ה', מעשה אבות 
סימן לבנים. אם האב בעל צורה ומידות טובות, ממילא זה חייב להשפיע גם 

על ילדיו ודורות ההמשך. 
גדול  עשיר  על  שמע  הישיבה  מראשי  שאחד  באופקים,  ישיבה  ישנה 
אליו  מי שפנה  ולכל  בארץ הקודש,  כעת  הנמצא  תורה,  מאמריקה שאוהב 
היה מחלק סכום סמלי, אך כאשר מדובר בתורה, לישיבות ולומדי תורה, מיד 

היה מוציא צ'ק ומחלק מכספו בנדיבות וביד רחבה. הבין 
ראש הישיבה שהעשיר הזה זכה לדבר מיוחד – לאהבת 
התורה, דבר שלא הרבה זוכים לו, אף על פי שהוא לא 
היה  שעצמו  הישיבה  ראש  המדרש.  בית  מיושבי  נמנה 
עשיר  לאותו  הוא  גם  הלך  הישיבה,  עבור  לכסף  זקוק 

לקבל ממנו תרומה לישיבה.
ופנה  הרב  נכנס  להכנס.  תורו  והגיע  ההמתנה  זמן  עבר 
השאלה  שמפאת  ויתכן  לכבודו,  שאלה  לי  יש  לעשיר, 
לי  כדאי  אבל  התרומה,  את  ואפסיד  עלי  תכעס  אולי 
שאפסיד  במחיר  אפילו  התשובה,  את  ולשמוע  לשאול 
את התרומה. פתח ראש הישיבה את פיו ושאל, מהיכן 
כדי שכל מי שמגיע  הזו, עד  קיבלת את אהבת התורה 
אליך וזה קשור לתורה, אתה מיד נותן כמה אלפי דולרים, 
נותן כך  ודוקא לתורה אתה  בימינו,  מה שקשה למצוא 
בנדיבות. אמור לי בבקשה מהיכן ירשת את זה? ענה לו 
העשיר, אני שמח ששאלת את השאלה הזו, זה אכן לא 
בא לחינם, וחיכיתי זמן רב שיבוא מי שישאל כיצד זכיתי 
לך  דע  התרומה,  על  חושש  אתה  ואם  התורה,  לאהבת 

שלא רק שלא הפסדת אלא שאכפיל אותה. 
היו  לא  מצווה  בר  לגיל  בהגיעי  רבות,  שנים  לפני  וסיפר,  העשיר  המשיך 
ישיבות רבות, לכן שלחה אותי אימי ללמוד בוילנא באחת מהישיבות במקום. 
לי  ששלחה  המועט  והמזון  ימים,  מספר  במשך  מפרכת  בדרך  לשם  נסעתי 
אמי נגמר בדרך. הגעתי לישיבה בשעת צהריים, עייף ורעב מאוד לאחר הדרך 
הארוכה והמתישה. התיישבתי ללמוד מעט אך הרעב הכריע אותי. ניגשתי 
והוא הפנה  היכן אוכלים הבחורים,  לאחד היושבים בבית המדרש ושאלתי 
אותי לאחראי. ניגשתי אליו ואמרתי שאני רעב ושכמעט ולא אכלתי במשך 
יומיים, וביקשתי שיחיה את נפשי ויתן לי משהו לאכול לפני שאגוע ברעב. 
הדל  התקציב  בישיבה,  אוכל  שאין  משום  תחינותיי,  יעזרו  שלא  אמר  הוא 

מאפשר להגיש בישיבה רק ארוחת צהריים, ולכן אאלץ לחכות למחר.
אחזיק  שלא  וחששתי  צעיר  בחור  סה"כ  הייתי  לבכות,  התחלתי 

מעמד. האחראי ראה זאת ואמר לי, שבעלי הבתים בוילנא מנדבים 
מלחמם לבחורי הישיבה, ושברגע זה הוא יכול לשלוח אותי למקום 

היחיד שנותר פנוי, שם הוא יודע בודאות שיתנו לי לאכול, אבל דע 
רכים,  ילדים  – אמר האחראי, מדובר בביתה של אלמנה עניה עם  לך 

אליה  שנשלח  מתחננת  אמנם  היא  הרבה,  תאכל  ולא  שתיזהר  אבקשך 
בחורים ותלמידי חכמים להאכיל, אבל עושה זאת בודאות על חשבון ילדיה, 

האוכל שברשותה הוא ממש מהיד לפה, לכן תאכל מעט ממה שיתנו לך. 
הרהרתי בעצב על מצבי העגום, רחוק מאמי ורעב ללחם במקום זר, והלכתי 
את  הילדים  אחד  פתח  האלמנה  של  לביתה  כשהגעתי  ברירה.  בלית  לשם 
הדלת וצעק לאימו, 'תלמיד חכם הגיע!', ומיד כל אחיו ששמעו הגיעו לעברי 
וקראו בקול גדול "הנה תלמיד חכם, זכינו שתלמיד חכם 
מתכוונים  אליי  וכי  להאמין,  סירבתי  בתחילה  הגיע", 
בי  דחקו  שהם  מכיוון  אבל  חכם,  תלמיד  כשאומרים 
נכנסתי במבוכה. האלמנה הגיעה לקראתי ואמרה בחום, 
תודה רבה שבאת וזיכית אותנו, הארת לנו את הבית, איזו 
זכות יש לנו שתלמיד חכם בא לאכול איתנו על שולחננו. 
לא האמנתי שאזכה לקבלת פנים משל הייתי לרב גדול. 
אחד  ולכל  הילדים,  מספר  לפי  צלחות  היו  השולחן  על 
בצלחתו מעט אורז וירקות ותוספת קטנה, מנה שבקושי 

אפשר לשבוע ממנה, ולצידם הבחנתי בצלחת ריקה. 
עלינו  מה  חמודים  ילדים  ואמרה,  לילדיה  האם  פנתה 
כל  לקח  מיד  חכם?  לתלמיד  תורם  מי  עכשיו,  לעשות 
הצלחות  הריקה,  לצלחת  בנדיבות  ומזג  מצלחתו  ילד 
שלהם נשארו כמעט ריקות ואילו שלי התמלאה לגמרי. 
כזו, לכן אכלתי מעט  לא הייתי מסוגל לאכול בהרגשה 
וניסיתי להשאיר גם להם. לפתע הגיע לעברי ילד והתחנן 
ובכה, תאכל גם ממה שאני שמתי לך, זו זכות שתלמיד 
גם  בתורו שאוכל  ילד  כל  וכך התחנן  יאכל משלי,  חכם 
המנה  כל  את  שסיימתי  עד  ממני  הרפו  לא  הם  משלו. 
והשבעתי את נפשי. כאב לי על אותם ילדים, אבל הבנתי שזה ממש בחפץ 

לב.
לאחר סיום הארוחה, הגישה לי האלמנה כמה מיני מתיקה בשקית ובירכה 
בך  מקנא  אני  יום,  בכל  שתבוא  רצון  יהי  אותנו,  שזיכית  רבה  תודה  אותי, 
זכות  זה  והפליגה לתאר עד כמה  תורה,  ולומד  היושב  שאתה תלמיד חכם 
"תברך  לעברי,  הגיעו  הילדים  כל  בנוסף  חכמים.  תלמידי  להאכיל  עבורם 

אותנו שנזכה לגדול בתורה!", ביקשו כולם וכך עשיתי בחום.
כשחזרתי לישיבה אמר לי האחראי שמעתה אוכל בישיבה, 
ושלא יתכן ללכת בקביעות למקום כזה ולאכול על חשבון 
אחרים. כך למדתי בישיבה במשך כמה חודשים, עד שפרצה 
ברירה  בלית  נפשי.  על  לנוס  כולם  כמו  ונאלצתי  מלחמה, 
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תורה וגדולה במקום אחד
ספר גאב"ד חרדים, הרב אשר אנשיל כ"ץ, בעניין התחזקות ברוחניות ובטחון 
בקב"ה המשפיעה ישירות על הגשמיות. במדינת סין בעיר גוואנגז'ו, מתקיימת 
בכל שנה אחד הירידים היותר גדולים בעולם, המכונה 'קאנטון פייר'. היריד 
מתקיים לאורך של כשבוע ימים ברצף ומשתרע על מקבץ ענק של בניינים ורחובות 
שלמים, כשגשרים רחבים מקשרים ביניהם. מאות אלפי סוחרים מכל מדינות העולם 
מסתובבים בינות לחנויותיה ודוכניה, זאת מלבד רבבות חברות, מפעלים ויזמים אשר 

מציגים שם את מרכולתם בכל תחום אפשרי.
מטבע הדברים, גם יהודים מכל רחבי תבל מוצאים את עצמם בדרכם ליריד זה לצרכי 
פורצת  היהודית  עצומה, האחדות  זה  ביריד  ברעהו  הפוגש  יהודי  פרקמטיא. שמחת 
במלא עוזה, הלבבות מתאחדים ונפתחים זה לזה, ולא זזים משם עד שנעשים אוהבים 

בדברי עידוד וחיזוק. אה, מי כעמך ישראל !
המקומי,  המדרש  בבית  מוקדמת  שחרית  בתפילת  מתחיל  ביריד  היהודי  היום  סדר 
אחד,  ברגע  המקום  מתרוקן  מכן  ולאחר  בצוותא,  שחרית  פת  קצר,  הלכה  שיעור 
דקה  כל  הנה.  באו  שלשמה  למטרה  היריד  לעבר  יוצאים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם 
ביריד מחושבת, מנוצלת, ממוקדת במטרה. סוחרי היריד יכולים להוות ספר מוסר חי 
בחשיבות ניצול הזמן ללא בטלה של רגע... לפנות ערב, שבים אל ביתם האמיתי – בית 
למוסרו,  ה'  שזיכני  קצרצר,  תורה  שיעור  וביניהם  ומעריב  מנחה  מתפללים  המדרש, 
כולם  ומפעל שתחת כשרותי קיימת בפאתי העיר שם.לאחר ערבית סועדים  בהיות 

בצוותא ארוחת ערב, בשבת אחים גם יחד ומשם פונים לבית מלונם 
ובמהרה 'מתוקה שנת העובד'..., וכך יום יום בתקופת היריד. 

להיות  האמור  לביהמ"ד,  בצהריים  כשנכנסתי  הימים  מאותם  באחד 
צעיר  ביהמ"ד,  במרכז  להפתעתי  רואה  אני  אלו,  בשעות  מאדם  ריק 
ענוג  בלימוד  יעקב  בקול  קולו  ומגביה  ספר  מול  יושב  ליריד  שהגיע 
זך וטהור, כך למשך כמה שעות עד תפילת מנחה. הוא לא יצא כלל 
למקום היריד, אליו הגיע ממדינתו הרחוקה. גם למחרת נשנה הדבר, 
עוד טרם תפילת שחרית, בשעות של טרום השחר, וקולו של הצעיר 
כבר בוקע מחלונות ביהמ"ד. עברה התפילה וסעודת הבוקר, ביהמ"ד 
התרוקן ממתפלליו שאצו אל היריד, מלבד אחד, אותו בחור דנן נותר 
וכולו שקוע בלימודו כביום אתמול כי יעבור  על מקומו, ספרו פתוח 
לימוד  הן לא לשם  ויהי לפלא.  בהתמדה רבה ללא הפסק עד מנחה. 
התורה נדד למרחקים עד סין, את זה אפשר לעשות בכל ביהמ"ד אשר 
במקום מגוריו, ואילו הוא יושב ולומד כל היום כולו כמתעלם מהמטרה 

שלשמה בא, והדבר אומר דרשני.
להתאפק,  יכולתי  לא  שוב,  עצמו  על  הדבר  כשחזר  השלישי  ביום 
ניגשתי אליו בגמר לימודו, ציינתי לשבח בהתפעלות רבה את התמדתו 
הנדירה ואת הקידוש השם הכביר שהוא מחולל בעצם לימודו כאן, אך 
בנשימה אחת הוספתי לשאול כי ישיבתו כאן נראית תמוהה לחלוטין, 

הן כולם באו לעסוק כאן בדברי מסחר, ואילו אתה באת הנה לעסוק בדברי תורה... 
הבחור  הסמיק  בראשונה  בכך...  עניין  מסתתר  וודאי  אך  עסקיך,  הם  שאלו  אשריך 
מבושה והתנצל וכי לזאת תקרא לימוד, אני קצת קורא בתורה, ותו לא. משהבהרתי לו 
כי לימודו מקדש את השם באופן נדיר, ועצם הימצאותו בביהמ"ד הוא דבר יקר ערכין, 

ואינו עניין של מה בכך, קיבל את דבריי, והחל מגולל את סיפורו המאלף:
לא זכיתי לגדול בבית של תורה, הוא פותח, אולם לאחרונה התחזקתי בקיום התורה 
והמצוות, ומאז אני מקדיש את רוב יומי ללימוד התורה בשקידה רבה, בס"ד. אך כבר 
אמרו חז"ל 'אם אין קמח אין תורה', וצרכי הפרנסה דוחקים, זוהי הסיבה שאכן נקלעתי 
ולהתפרנס  להרוויח  כדומה  או  טוב  מסחר  כאן  למצוא  כיוונתי  הרחוקה,  לסין  לכאן, 

הימנה ולחזור למגוריי כשהפרוטה מצויה בכיסי ואינה דוחקת ומפריעה מהלימוד. 
אך הנה כי כן יגעתי וטרחתי, יצאתי ביום הראשון ליריד כמתוכנן, אך אוכזבתי, אמנם 
וחישבתי  להרוויח מכך. שבתי לאכסנייתי  ראוי שאוכל  יגעתי אך לא מצאתי משהו 
את דרכי, הנה בתקופה האחרונה עמלתי בסוגיא של 'ברי ושמא ברי עדיף', המבארת 
שכאשר יש לפנינו שני דברים האחד מוטל בספק והשני הוא דבר וודאי, הדבר הבטוח 
ביותר – עדיף. והנה ראיתי ביום זה כי העסק ביריד הוא דבר של 'שמא' מלא ספקות 
ו'אולי', הן כתתתי רגלי מהתם להכא ומהכא להתם ולא מצאתי סחורה ראויה, מאידך 
יציבה  סחורה  עילאי,  ותענוג  וודאית  מצווה  הוא  רגע  כל   – 'ברי'  זהו  התורה  לימוד 
ידי  יצאתי  ההשתדלות  חובת  ואת  ללמוד,  אתיישב  החלטתי,  משכך  לעד.  וקיימת 

חובתי בטירחתי ביום הראשון, וגם אצא אי"ה ביום האחרון, אז אולי אמצא סחורה 
שירד מחירה וכד', ובכך אצא ידי חובתי, ואני את נפשי הצלתי.

--- נאלמתי דום. מה אומר ומה אדבר, תשובתו הספוגה יראת שמים ואהבת התורה 
כנה, הלהט המשתפך מתוך מסירות נפש והתמדה, הכו בי כרעם, ולא מצאתי באותה 
שעה טוב משתיקה. אך כי זאת עשיתי, ברכתיו שיראה הצלחה בעמלו הן ברוחניות 

והן בגשמיות, ונפרדנו. 
במתיקות  המתמיד,  הצעיר  של  תורתו  בקול  מלווים  ללכת,  ממשיכים  היריד  ימי 
ובעריבות שאינם פוסקים לרגע. והנה הגיע היום האחרון ליריד, אני נכנס לביהמ"ד, 
מתנגן  הזך  וקולו  ספר  אותו  עם  מקום  באותו  בחור  אותו  נמצא  שוב  מאמין,  ואיני 
פשוטות  ובידיים  אליו  לגשת  שלא  יכולתי  לא  ובלהב.  דאורייתא  בריתחא  בלימודו 
ופנים מלאות תמיהה, כמעט זעקתי מה זאת ?! הלא היום האחרון הוא היום! ואם לא 

עכשיו תעסוק בפרנסתך, אימתי...
הבחור מרים את עיניו מספרו ובחיוך מתרחב עונה לי: 'כבוד הרב, אתה לא תאמין, עד 
כמה ה' אוהב אותי'. ומוסיף לבאר: אכן כוונתי הייתה, כאמור, לצאת היום ליריד. אך 

הקו  ועל  טלפון  אני מקבל שיחת  לימודי,  סיום  עם  הנה אתמול, 
היריד.  של  הראשון  ביום  ביקרתי  בהן  החברות  אחת  של  פקיד 
מכיוון שלא  אך  מסוים שלהם,  ממוצר  מאוד  התלהבתי  בביקורי 
רצו לתת לי בלעדיות על המוצר, והדבר אומר שרבים יוכלו למכור 
מוצר זה בארצנו, לא רציתי לקחת סיכון וירדתי מהעסק. הפקיד 
בטלפון החל לספר לי כי במשך ימי היריד עברו כמוני עוד אלפי לקוחות שהתעניינו 
במוצר, אך משום מה אני הוא זה שמצאתי חן בעיניהם יותר מכל האחרים, ובשמחה 

רבה מעניקים הם לי בלעדיות על המוצר. 
למען האמת, בתחילה חשבתי כי זהו משחק או דמיון, המוצר הנחשק מבוקש מאוד, 
והחברה הינה יצרנית ייחודית ללא מתחרים מה שאמור להרחיק יותר את האפשרות 
של הענקת בלעדיות, אך משהפנמתי כי דברים כהווייתן והכל שריר וקיים נתתי את 
הסכמתי הברורה ועוד באותה שעה אמש, במלון בו התאכסנתי, חתמנו על חוזה והסכם 
הממציאה  ה'  יד  את  משראיתי  הצעיר,  מסיים  ושמן...  תפוח  בכיסי  הוא  והנה  מכר, 
ללומדי תורתו את פרנסתם בכפית של זהב עד לפיהם, ללא השקעה ומאמץ, באופן 
מכובד שכזה, הגדלתי את אהבתי לה' ולתורתו, ושוב אני עם הספר יושב ולמד כשכולי 

שבח והודיה לאבא שבשמים שהדריכני בדרך זו. 
ֹאְיֵביֶהם,  כך מעיד הקב"ה בסוף התוכחות שבפרשתינו, "ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ 
ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם, ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם, ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶהם" )ויקרא כו, 
ולילה, חוקות שמים וארץ  יומם  ואין ברית אלא תורה, שנאמר "אם לא בריתי  מה(, 
לא שמתי". אם כן אנו למדים מפסוק זה, שאדם הדבק בבריתו עם הקב"ה, ומתמיד 
בלימוד התורה ובקיום מצוותיה, אף אם יהיה בארצות הנכר, לא יטשהו ה' ולא יעזבהו, 
אלא יקיים בריתו עם יהודי יקר זה, כנאמר בפסוק הבא, "ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים, 

ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים, ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִקים, ֲאִני ה'".
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העמל בתורה – בדין הוא שיטול שכרו
דבר מפליא אומרת התורה בפרשתינו, ועוד יותר מפליא 
לעמוד על ביאורו המפורסם של רש"י, "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו 
ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִּתְשְׁמרּו ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם, ְוָנַתִּתי ִגְשֵׁמיֶכם ְּבִעָּתם 
ִויַשְׁבֶּתם  ָלשַֹׂבע  ַלְחְמֶכם  ַוֲאַכְלֶּתם  ְיבּוָלּה..  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה 
הקדוש:  רש"י  אומר  ג-ה(.  כו,  )ויקרא  ְּבַאְרְצֶכם"  ָלֶבַטח 
אם בחוקותי תלכו - יכול זה קיום המצות? כשהוא אומר 
'ואת מצוותי תשמרו' הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני 

מקיים אם בחקותי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. 

מובן מדבריו הקדושים, שהיות וקיום המצוות כבר נאמר 
כן  אם  תשמרו',  מצוותי  'ואת  שנאמר  בפירוש,  בפסוק 
לקיום  הכוונה  אין  תלכו'  'בחוקותי  התורה  כשאמרה 
המצוות, מכאן אומר רש"י הקדוש בשם המדרש, שאין 
בתורה  העמלים  שאותם  התורה,  לעמל  אלא  הכוונה 
הם שיזכו לכל הברכות האמורות כאן, לגשמים בעיתם, 
יבול מוצלח, אכילה לשובע וישיבה לבטח בארצנו. אבל 
התורה  לעמל  שדווקא  לדרוש  לרש"י  מהיכן  עיון,  צריך 
הרי  ועוד,  אחר?  לענין  התכוונה  אולי  התורה,  התכוונה 
– אין שכר בעולם הזה  ליכא'  'שכר מצוות בהאי עלמא 
על קיום התורה והמצוות, ומדוע אם כן מבטיחה התורה 

שיקבלו שכרם בעולם הזה?

אומר ה'כתב סופר' חידוש נפלא, אכן על 'קיום המצוות' 
נקבל  המצווה'  'יגיעת  על  אך  הזה,  בעולם  שכר  אין 
וזהו מה שכתבה התורה  גם בעולם הזה,  שכר מצווה 
"אם בחקותי תלכו", תלכו דווקא - אם תכתתו רגליכם 
לגשמיכם  העולם  בזה  תזכו  זה  על  בתורה,  ותתייגעו 
מצווות  שכר  יש  והעמל  הטרחה  שעל  וכו',  בעיתם 
רש"י,  דברי  על  הקושיה  מיושבת  בזה  הזה.  בעולם  גם 
בלשון  נקט  ומדוע  בתורה',  עמלים  'שתהיו  פירש  מדוע 
עמל דווקא, משום שיודע רש"י הקדוש, שעל עצם הלימוד 
לא שייך לתת לקבל שכר בעולם הזה, ומכאן הוכחה שדיברה 
התורה על העמל והיגיעה, שעל כך ניתן שכר אף בעולם הזה, 
והקרן קיימת לעולם הבא, ומכאן מובן שהעמל בלימוד התורה 

'בדין הוא שיטול שכרו'.

מבטיחה התורה 'גשמיכם בעיתם' וכן 'וישבתם לבטח בארצכם', 
לבטח.  התורה  לעמלי  מובטחים  יחד  גם  והגשמיות  הארציות 
'גשמיכם',  זה  מה  גשמיכם',  'ונתתי  הכתוב  לשון  גם  יובן  בכך 
הקב"ה'  בידי  גשמים  של  'מפתח  והרי  הוא,  שלנו  הגשם  וכי 
)תענית ב.(, אלא שלא רק על הגשם עצמו דיבר הכתוב, כי אם 
העמלים  לאותם  ע"י  לבטח  תינתן  שהיא  כולה,  הגשמיות  על 

בתורה.

משל ונמשל

השקפה לבית היהודי

שאלה לשולחן שבת

רק אל תלכו עמי בקרי
נשים  אם  השבוע,  שבפרשת  בתוכחות  טמון  לחיינו  עצום  השכל  מוסר 
לב, לאחר כל מספר פסוקי תוכחה אומרת התורה "ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי"... 
ועל כך  ְבֶּקִרי",  ִעִמּי  ַוֲהַלְכֶתּם  ִלי  ִתְשְׁמעּו  ְבֹּזאת ֹלא  "ְוִאם  ואומרת  וחוזרת 
הקדוש  רש"י  אומר  ֶקִרי".  ַּבֲחַמת  ִעָּמֶכם  "ְוָהַלְכִּתי  ואומרת,  התורה  עונה 
במקרה,  עראי,  אמרו  רבותינו   - קרי'  עמי  תלכו  'ואם  כא(,  כז,  )ויקרא 
שאינו אלא לפרקים.. ואונקלוס פירש לשון קושי, שמקשים לבם להמנע 

מהתקרב אלי. 
כדי להבין עד כמה יש להזהר מלשייך את הקשיים בחיינו ל"מקרה" או 
מבתי  לאחד  זצ"ל.  רוזנבוים  פנחס  מרבי  יפה  משל  נביא  הטבע",  ל"דרך 
ישראל הגיח לפתע אריה מפחיד ונורא. פחד ובהלה נשתררה באותו בית, 
וזה  הספרים  לארון  נכנס  זה  מוות,  מפחד  ומגן  מחסה  וחיפשו  רצו  הכל 
לארון הבגדים והאחד כמעט נפל מהחלון... ולפתע ממקום מסתורם ראו 
פליאתם  גדלה  וביותר  ובישוב הדעת,  היושב בשלווה  את אחד מאחיהם 
משראו שהאריה מתקרב אליו נוהם ושואג, ואחיהם החל מחבקו ומנשקו 
ונתגלה אליהם  מכל עבר... עד שהוריד ה'אריה' את ה'מסווה' מעל פניו, 

אביהם בכבודו ובעצמו. 
כיצד  מפחד,  גופך  רעד  לא  כיצד  הקטן...  אחינו  בפליאה:  האחים  שאלו 
בקומה  הבית  הרי  לעצמי,  חשבתי  אחיהם,  ענה  לאריה...  סמוך  נשארת 
גבוהה, ונעול על מנעול ובריח, כיצד נכנס האריה דרך דלת הבית, וכי יש 
בידו 'מפתח', ובכלל יכול הוא לתחוב המפתח בחור המנעול ולפתחו, בעל 
הבית'  'בעל  אבינו שהוא  אלא  טורפת,  חיה  כאן שום  כרחך תאמר שאין 
ורק בידו ה'מפתח', והוא המסתתר תחת עור האריה, ואם כן ממה יש לי 
לחשוש ולפחד. לכן הבטתי בעיניו כאומר לו 'ידעתי אבי ידעתי' כי אתה 
לי  השיב  אבינו  ואכן   – העת  בזו  גם  בקרבתך  אני  וחפץ  כאן,  המסתתר 

באהבה כפולה ומכופלת.
פעמים נראה לנו כי אריה טורף ושואג בא לקראתנו ... אך ברור שאין כח 
בעולם זולתי אבינו שבשמים – ורק בידו ה 'מפתח' לעשות בעולם כרצונו, 
ומובן שתחת הקושי מסתתר 'אבינו מלכנו', תחת לבושים והסתרות, ואין 
לאדם אלא להביט בעיניו ולומר, אבי! מכיר אני בך אף מבעד לחשיכה, לא 
ולכך  גדול,  לאור  מאפילה  ויצא  רחמים  שערי  בפניו  יפתחו  ובזה  אעזבך, 
יזכה כל מי שמבין שאין יד המקרה בחייו, ויחפש את אביו שבשמיים בתוך 

החשיכה.

מסע חוויתי בעולם
"ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִּתְשְׁמרּו ַוֲעִשׂיֶתם ֹאָתם" )ויקרא כו, ג( - והוא מאמר 
אם בחוקתי, שהיא גזירת המיתה שחקק ה' שאין מידו מציל, אם תלכו בהם, שכל 
יום יאמר למחר ימות, בזה ודאי 'ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם' )אור החיים(

שאלה: מעשה ברופא שערך לחולה מספר בדיקות מקיפות, וגילה כי הוא חולה 
במחלה סופנית, ולא נותר לו זמן רב לחיות. "תשמע ידידי – פנה לחולה – צר לי 
מאוד להודיעך, אך לפי ממצאי הבדיקות, נראה כי נותרה לך לכל היותר חצי שנה 
לחיות", ניסה הרופא לרכך את הבשורה ואמר: "אני מציע לך לערוך מסע בעולם, 
שנותר  הזמן  את  בהנאה  להעביר  תוכל  וכך  ומעניינים,  יפים  במחוזות  לטייל  צא 

בחייך".

כאן המקום לומר, שיהודי שומר תורה ומצוות, מבין שבמצב כזה עליו להתחזק, 
ולהרבות יותר ויותר זכויות לקראת יום הדין, אך רופא זה למרבה הצער, לא זכה 
להכיר בעובדה שעולם זה הוא רק פרוזדור, שבו אדם אוסף תורה מצוות ומעשים 

טובים לקראת חיי הנצח בעולם הבא.

החולה ההמום החליט לשמוע לעצת הרופא, ולהשיב את נפשו ע"י מסע שכזה, 
הוא התפטר מעבודתו ומכר חלק גדול מרכושו ויצא למסע. חולפת לה חצי שנה, 
החולה הספיק לסייר ברחבי העולם וגם ולהפרד ממכריו, אך מלאך המוות עדיין 

לא הגיע!

שגוי  אבחון  היה  ולרופא  החולה,  לחיי  חשש  כלל  היה  לא  שלמעשה  התברר 
מלכתחילה. עכשיו תובע החולה את הרופא: "אבחנתך המוטעית ועצתך הרעה, 
גרמו לי לכלות את ממוני, עליך להשיב לי את כל הפסדיי", לעומתו טוען הרופא: 
"לא הכרחתי אותך להוציא כסף רב, בסה"כ המלצתי לך לצאת לטיול, ועל כך לא 

תוכל לחייבני...". עם מי הדין?

תשובה: אי אפשר לקרוא לרופא בשם "מזיק", כי לא הזיק באופן ישיר לחולה, 
הכשיל  אמנם  לדבריו.  לשמוע  החולה  שחייב  באופן  כן  לעשות  עליו  ציווה  ולא 
הרופא את החולה בעצה רעה, אך אין על כך חיוב תשלומין, כמבואר )חו"מ שפו 
סע' ג ברמ"א(: "המזיק לחבירו בעצתו שיעץ לו, פטור, שאינו אלא גרמא בנזיקין".

את  ליאש  עלולה  שכזו  איוב  בשורת  כי  ברופא,  לגעור  צריך  הדין  בית  זאת,  עם 
החולה ולדרדר את מצבו, ויש מקום אף לאסור עליו לעסוק במלאכת הרפואה, או 

להשית עליו קנס כבד כדי להרתיעו שלא ימשיך להתרשל במלאכתו.

)אחת שאלתי 3, מאוצרו של הגר"י זילברשטיין( 

אכן על 'קיום המצוות' אין 
שכר בעולם הזה, אך על 
'יגיעת המצווה' נקבל שכר 
מצווה גם בעולם הזה, 
וזהו מה שכתבה התורה 
"אם בחקותי תלכו" - 
שתהיו עמלים בתורה



הגעתי לארצות הברית, ופתחתי עסק קטן כדי לחיות ולהתקיים, שעם 
הזמן הלך והצליח. כך הפך עם הזמן לעשיר גדול.

לגדול  "שנזכה  ברגש:  ואמר  שמולו  הישיבה  לראש  העשיר  פנה 
בתורה" - מילים אלו מתנגנות בליבי ובראשי מאז ועד עתה! דע לך, 
את האלמנה הזו וילדיה, ומה שעשו עבורי ואמרו הילדים לא אשכח לעולם, ראיתי 
את אהבת התורה שבהם, אהבת תלמידי חכמים, וזה בער בי כאש בנעורת, קיבלתי 
התורה  את  לאהוב  ממשיך  אני  אלו  לרגעים  ועד  ומאז  חשמלי,  זרם  כמו  זה  את 
ולומדיה, וכל תלמיד חכם שיבוא אלי, ויאמר שהוא רוצה תרומה בשביל תורה, יקבל 

ממני סכום הגון.
זה הסמל והדוגמא, כשאדם רואה מחזה כזה של אהבת תורה, ואף על פי שפה לא 
היה מדובר באבותיו, מעשה זה משפיע עליו לאורך כל חייו, כל שכן אם יראה הבן 
שאביו ואימו מעריכים באמת את לומדי התורה, דבר זה יטע בקרבו את אהבת תורה.
את  מונים  ובמהלכה  פלונית...',  מסכת  עלך  'הדרן  אנו  אומרים  מסכת  סיום  בכל 
עשרת בניו של רב פפא, "אבא בר פפא, מרי בר פפא" וכו', מדוע זכה רב פפא שבכל 
סיום מסכת לאורך כל הדורות יזכירו אותו ואת בניו? מבאר הרב אלישיב, רב פפא 
זכה לכך משום שעשה שלום במחלוקות בין חכמים. למשל באחת מהם איך נחלקו 
חכמים בברכת "אשר יצר". מאן דאמר אחד אמר לברך "רופא כל בשר", והשני אמר 
"מפליא לעשות", בא רב פפא ואומר 'נמרינו לתרויהו' – נאמר את שניהם, "רופא כל 
בשר ומפליא לעשות", וכך לקח מחלוקת ועשה שלום בין שתי הדעות, וכך מצינו 

עשר פעמים בש"ס.
כנגד אותם עשר פעמים, זכה רב פפא לעשרה בנים אלו, אבל מדוע זכה שכל בניו 
יהיו תלמידי חכמים מופלגים, כולם לומדי תורה ויודעים את כל הש"ס, שאם לא 
היו גאונים בתורה, לא היו מוזכרים בסיום מסכת בשמם. החזון איש כותב באגרות 
שלו דבר פלא עצום, הגמרא )הוריות יב:(, מספרת שרבא הסתפק ושאל את רב נחמן 
שאלה, האם כהן גדול מצורע מותר באלמנה, הרי התורה אוסרת לכהן גדול לישא 
לעבודה  ופסול  מום  ובעל  מצורע  הוא  ואילו  כשר,  בכהן  זה  אבל  וגרושה,  אלמנה 
במקדש. אם כן האם הוא מותר באלמנה? מספרת הגמרא שרב נחמן לא ידע לענות. 
ממשיכה הגמרא ואומרת, שלאחר זמן ישב רב פפא עם רב נחמן ובנו רב הונא, רב 
פפא שאל את רב נחמן את אותה השאלה, ושוב מספרת הגמרא שלא ידע רב נחמן 
שם  תוספתה  ששמע  ואמר  התשובה,  את  ידע  נחמן  רב  של  בנו  הונא  רב  לענות. 
מובאת שיטת רבי עקיבא, שכהן גדול בעל מום נשאר בקדושתו ואסור לו לשאת 
אלמנה. מספרת הגמרא שקם רב פפא ונישק את רב הונא הבן, ולא זו בלבד, אלא 

שרב פפא לקח את ביתו והשיא אותה לרב הונא. 
אומר מכאן החזון איש דבר עצום, ללמדנו את אהבת התורה של רב פפא ושכרה. 
רב הונא הבן לא פלפל ולא חידש חידוש משלו, הוא בסך הכל אמר שמועה ששמע 
פפא  רב  כולה.  התורה  כל  בעצמו את  פפא שידע  לרב  אותו  ומסר  בבית המדרש, 
ששמע זאת יצא מגדרו, נישק אותו ונתן לו את ביתו לאשה. בימינו עד שסוגרים 
לא  פפא  רב  ואילו  עשה,  ומה  למד  היכן  רבות,  ומבררים  ובודקים  חוקרים  שידוך, 
מברר ולא שואל ולא חוקר, אלא מיד משדך את ביתו לבנו של רב נחמן, ומאהבת 
זו  בנים שכולם תלמידי חכמים מופלגים, פלא פלאים.  זכה לעשרה  התורה הזאת 

אהבת התורה וזה מה שהאבות יכולים להנחיל לבניהם, ואשרי הזוכה.
בברכת שבת שלום, הרב אברהם עטיה

המשך מאמר הרבגדולי ישראל

 המשך
מעמוד 1 <<

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  //  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

ההכנסות קודש להחזקת הכולל • לתחזוקת המקוה • לנזקקים

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

רבי שלום גולדמן מזוועהיל זצ"ל 
האדמו"ר  היה  מזוועהיל  שלומ'קה  רבי 
הרביעי בשושלת זוועהיל. כבר מגיל ינקות 
למרחקים,  יצא  ושמו  וחכים',  'יניק  היה 

להגיע  שעתיד  תרומיות  מידות  כבעל 
יחד עם  לימים הקים  ונצורות.  לגדולות 
ישיבה  גולדמן,  מיכל  יחיאל  רבי  אחיו, 

גדולה בעיירתו ועמד בראשה. 
מצד  גדול  לחץ  של  שנים  לאחר 
הרב  עלה  תרפ"ו  בשנת  הקומוניסטים, 
עם  לירושלים  והגיע  ישראל  לארץ 

ביפו,  כשירדו מהספינה  מרדכי.  רבי  נכדו 
אמר הרב לנכדו: "אנחנו משליכים את האדמו"רות לים", ומאז נהג בצניעות 
והסתרה גמורה, וחי כאחד האדם בדירה קטנה ששכר בעיר העתיקה. במשך 
אין  אך  מזוועהיל",  "האדמו"ר  עבור  מכתבים  לירושלים  הגיעו  שנים  שלוש 
איש יודע במי מדובר ולאן לשלוח את המכתבים. כשהגיעו לירושלים תיירים 

מעירו, הם זיהו מיד את רבם, ומאז שמעו יצא בכל רחבי ארץ הקודש. 
לנהוג  מתעקש  שלמה,  ר'  כשמנהיגם,  זוועהיל  חסידות  לה  צמחה  אט  אט 
בענווה ובשפלות כבראשונה, ומסרב לקבל עליו גינוני מלכות. ביתו היה בית 
גבאים. היה צנוע בהליכותיו,  וללא  ריהוט, ללא שמשים  וכמעט ללא  פשוט 
גאון בנגלה ובנסתר, מלומד בניסים ובעל רוח הקודש, וידוע כי רבים נהרו אל 

הרב לברכותיו מהם נושעו.

מעשיו מרובים מחכמתו
לפרוט  מאד  משתדל  המדרש,  בבית  מסתובב  שלומ'קה  רבי  את  ראו  פעם 
מטבע בעל ערך גדול. כששאלו אותו למעשיו הסביר, שראה יהודי נכנס לבית 
מדרש, שניסה ללא הצלחה לפרוט את המטבע – ורצה לעזור לו. רבי שלומ'קה 
הוסיף שמשום שהרגיש בעצמו כעת ש"חכמתו מרובה ממעשיו", ולא רצה 
להשאר במצב זה חלילה, מיהר לעשות טובה ליהודי כדי להוסיף במעשיו, כך 
היה תמיד מרגיש בצער הזולת – ואפילו בדבר פעוט זה של פריטת מטבע, 
ומאידך לדעת שהחכמה בעבודת ה' היא חשובה ונצרכת, אבל צריך לשאוף 

להיות "מעשיו מרובין מחכמתו", כי המעשה הוא העיקר.

מופלא בסבלנותו
רצה  כדרכו,  שלומ'קה  ר'  לנתחה.  והוצרכו  בסכנה  היתה  נכדתו  אחת  פעם 
להתפלל ליד מטתה בבית הרפואה בזמן הניתוח, כאשר עמד הרב בפתח הדלת 
לצאת לבית הרפואה, הגיע יהודי עני ומסכן והתחיל לספר על צרותיו, ללא כל 
בקשה מסוימת לישועה, אלא רק רצה לספר על צרותיו. היהודי עיכב את רבי 
שלומ'קה וסיפר באריכות רבה על צרותיו, תוך שהוא מונע ממנו ללכת, ורבי 
שלומ'קה עמד והקשיב לו בסבלנות רבה. עד שעזב היהודי את רבי שלומ'קה 
שהוא  הרב  אמר  הרפואה,  לבית  ללכת  טעם  היה  לא  וכבר  הניתוח  הסתיים 
מקוה שזכות סבלנותו בשמיעת היהודי, והחסד בכך שנתן לו לפרוק את ליבו, 

תעמוד לנכדתו כמו התפילה שרצה להתפלל, ואף יותר ממנה.


