
 אגדה ובקיאות

אם בחוקותי תלכו (כו, ג)

אם בחוקותי תלכו - ההוא דכתיב (תהלים קיט, נט): 
'חשבתי דרכי אושיבה רגלי אל עדותיך'. אמר דוד: רבש"ע, 

בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית 
דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי 

כנסיות ולבתי מדרשות, הה"ד 'ואשיבה רגלי אל עדותיך'" 
(ויק"ר לה, א)

המגיד מדובנא היה מפרש את דברי המדרש בדרך משל:
חנווני  אצל  סחורה  לקנות  ימימה  מימים  רגיל  היה  אחד  סוחר 
והיה  אחרת,  מחנות  סחורה  עם  יוצא  החנווני  ראהו  פעם  אחד. 
החנווני  בפני  להתנצל  הסוחר  היה  יכול  אמנם  בעיניו.  רע  הדבר 
סחורה  להשיג  שרצה  כיון  חנות  לאותה  הלך  שהוא  לו  ולהסביר 
שאינה מצויה בחנותו של אותו חנווני. אמנם אם לחנווני יש את 
כל הסחורה שבעולם, שוב אין לו שום פתחון פה לתרץ ולהצדיק 
לקנות  והלך  חנווני  אותו  של  חנותו  את  הסוחר  זנח  מדוע  עצמו 

בחנות אחרת.
למקום  ואומר  מחשב  הייתי  יום  "בכל  ע"ה:  המלך  דוד  אמר 
פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות", כי התורה הקדושה את כל החכמות וכל 
בבריאה,  הקיימות  החכמות  לכל  והשורש  המקור  והיא  המדעים 

לכן אין כל התנצלות וצידוק לעסוק בדברים אחרים.
(המגיד מדובנא) 

זרע  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  "והשיג 
ואכלתם לחמכם לשובע" (כו, ה) 

וז"ל רש"י על הפסוק: "והשיג לכם דיש את בציר, שיהא הדיש 
מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר, ובבציר תעסקו עד שעת הזרע: 

ואכלתם לחמכם לשובע, אוכל קמעא והוא מתברך במעיו".
ויש לתמוה: אם התבואה כ"כ מרובה-  מדוע צריך לנס ש"אוכל 
ומתברך  קמעא  ש"אוכל  נס  יש  ואם  במעיו"  ומתברך  קמעא 

במעיו" - מדוע צריך שתהיה התבואה מרובה?
ונראה לבאר זאת ע"פ חשבון נפלא: המדרש (ב"ר יב, ו) מבאר 
את הפסוק שנאמר בהמשך העניין "ואולך אתכם קוממיות" - "רבי 
שלעתיד  כלומר  אמה"  מאות  שלש  אמר  שמעון  רבי  בן  אלעזר 
לבא יהיו עם ישראל גבוהים 300 אמה, שכן דרש זאת כך: "קומ- 
מאה, מיות-מאתים". והנה גובהו של אדם בינוני הוא שלש אמות 
אנשים  כמאה  גובה  האדם  יהיה  שלעת"ל  ונמצא  מח.)  (עירובין 

של עכשיו, אך מסתבר שכשם שגובהו הוא כמאה אנשים כך גם 
אמה]   300 וגבוה  כעכשיו  רזה  שיהיה  יתכן  [שלא  ועוביו  רוחבו 
הרי  רוחבו,  על  פי 100  להכפיל  יש  אמה  אותם 300  את  וממילא 
שהכפלנו 100 כפול 100 והם 10,000 ושוב יש להכפיל את אותם 
10,000 פי 100 של עוביו, הרי שלעת"ל האדם יהיה פי 1000,000 

[מליון] מאדם רגיל!
והנה בזוה"ק (ויצא דף קסא.) מובא: "וברכתא דלעילא לאו איהו 
מ-1000  פחותה  אינה  הקב"ה  של  ש'ברכה'  כלומר  מאלף"  פחות 

פעמים.
כעת הדברים מאירים: מכיון שהפסוקים כאן מדברים על אנשים 
הרי  רגילים,  מאנשים  מליון  פי  גדולים  שיהיו  בעלי "קוממיות" - 
שגם האוכל צריך להיות מוכפל בהתאם לגודלם, ועל כן נתברכו 
כאן בשתי ברכות: ברכה אחת "שיהא הדיש מרובה", והיינו שהיה 
ברכה  ברכות:  וברכה  הקב"ה,  ברכת  היא  שכך   1000 פי  מרובה 
שכך  פי 1000,  מרובה  שיהיה  והיינו  מרובה",  הדיש  "שיהא  אחת 
היא ברכת הקב"ה, וברכה שניה "אוכל קמעא והוא מתברך במעו" 

פי 1000, אלף כפול אלף = מליון!
(הגאון מאוסטרובצה)

"ונתתי שלום בארץ" (כו, ו)

שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין 
כלום, תלמוד לומר: 'ונתתי שלום בארץ' (תו"כ)

לאחר שהובטחו ישראל בגשמים וביבול, במאכל ובמשתה, הם 
ולמשתה,  למאכל  ערך  כל  אין  ואז  שלום  יהיה  לא  שמא  יחששו 

לכן מבטיח להם השי"ת:
"ונתתי שלום בארץ". אך זאת יפלא, מדוע עליהם לחשוש שלא 

יהיה שלום בארץ?
אומר בעל ה"הפלאה" ב"פנים יפות":

בברכת כהנים נאמר (במדבר ו, כו): "ישא ה' פניו אליך וישם לך 
חז"ל במסכת ברכות (כ:) שטענו המלאכים כיצד  שלום". ואמרו 
ה' נושא פנים לישראל, והרי נאמר על השי"ת "אשר לא ישא פנים 
ולא יקח שוחד"? השיב להם הקב"ה: "וכי לא אשא פנים לישראל? 
שכתבתי להם בתורה 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך', והם 

מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה".
אם כן לאחר שהתברכו ישראל שיאכלו לשוב, אם כן יש לחוש 
שישוב הקטרוג כיצד הוא נושא פנים לישראל, ולא ניתן יהיה לה־
הם  שהרי  כביצה'  ועד  כזית  עד  עצמם  על  'מדקדקים  שהם  שיב 
אוכלים לשובע נפשם. ואם אכן יתקבל הקטרוג, שוב לא יתברכו 

בברכת "וישם לך שלום".
זהו שחששו ישראל "הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין 
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כלום", לכן הוצרכו להבטחה מיוחדת - "ונתתי שלום בארץ".
(הפלאה)

"ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם" (כו, 
ט)

וברש"י אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם. משמע שהקב"ה עסוק 
בהרבה דברים, וכדאיתא בגמרא בשלוש שעות ראשונות דן את 

העולם, וכן שמתפלל ומניח תפילין וכדומה הרבה.
אבל במדרש פרשת ויצא (בר"ר סח, ד) אמר רבי יוסי בר חלפ־
תא להמטרונה, מזמן שגמר מעשה בראשית הקב"ה יושב ומזווג 

זיווגים.
צריך  אינו  רצונו  שעושים  בזמן  כי  תליא  בהא  שהא  לומר  ויש 
לישב בדין ועוסק בלזווג זיווגים. וזה שאמר אפנה מכל עסקי, כי 
כשתלכו בחוקותי איני צריך לידון וכדומה, אלא אעסוק  בזיווגכם 
ואז יהיה זיווגכם מן השמים ותצליחו בבנים ובנות כראוי, והיינו 

והפריתי אתכם והרביתי אתכם.
את  לידון  צריך  הקב"ה  אז  ח"ו  רצונו  עושים  שאין  בזמן  אבל 

העולם וכו' ואינו נפנה כביכול לזווג זיווגים.
ובזה יש לפרש הפסוק (משלי יח כב) מצא אשה מצא טוב ויפק 
רצון מה', אם מצא טוב, ידע שויפק רצון מד', שזה היה זיווג מאת 

ד', לכן הצליח.

אבל מי שאינו בבחינת ויפק רצון מאת ה' ואז אין הקב"ה כבי־
האשה  את  אני'  'מוצא  בבחינת  והוא  בזיווגו  לעסוק  מתפנה  כול 
כלומר שהוא מצא זיווג לעצמו ואין סיעתא דשמיא ח"ו, על זה 
איניש  נסיב  כי  במערבא  בגמרא,  שאיתא  וזה  ממות,  מר  נאמר 
כשנשאה  תיכף  לידע  יכול  ואיך  מוצא,  או  מצא  לו  אמרו  אתתא 

אם טובה היא אם לאו.
מתנהג  אתה  האם  ששאלוהו  לומר  יש  שנתבאר  מה  לפי  אבל 
באופן שעושים רצונו של מקום ואז הקב"ה הזמין לו את זיווגו ואז 
הוא בבחינת מצא אשה כנ"ל, או ח"ו להיפך ואז הוא בחינת מוצא 

אני, וזה ודאי שכל אחד יש לו לידע ממצבו בעבודת ה'.
(תפארת חיים)

"ואם בחקתי תמאסו" (כו, טו)

מואס באחרים העושים שונא את החכמים (רש"י)
כדי להמחיש עד כמה חמור עונשו של המזלזל בכבוד תלמידי 
אחד  בידי  ספר  על  הודפס  שאלמלא  נורא  סיפור  מובא  חכמים, 
התרחשו  שהדברים  להאמין  היה  אפשר  אי  בגדד,  העיר  מגדולי 
מספר  אבות,  מסכת  על  אבות"  אמרי  "ליקוטי  בספר  במציאות. 

המחבר שהיה מגדולי בגדד, בשם ספר מעשי חייא:
מעשה שהיה באברך אחד, בנו של גביר מופלג וגם חתנו של 
עשיר גדול, והיה האברך ההוא עשיר בעצמו, והקדיש כל עיתותיו 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

בריח  אריח  ולא  מקדשיכם  את  "והשמותי 
ניחוחכם" (כו, לא)

לפני כמאה וחמישים שנה עלתה על הפרק שאלת הקרבת 
קרבנות בזמן הזה, כאשר הגאון רבי צבי הירש קאלישר פרסם 
את הקונרטס "דרישת ציון" (תרכ"ב) ובו העלה תחבולות שונות 

להתיר הקרבת קרבנות אף בזמן הזה, כאשר המקדש חרב.
הגאון  של  הניצחת  טענתו  את  מזכיר  הוא  דבריו,  שאר  בין 
בשו"ת  נדפס  לרבינו,  (במכתב  אלפנדרי  אליעזר  שלמה  רבי 
מהרש"א אלפנדרי, אורח חיים סימן טו), המתבססת על הפסוק 
שלפנינו: "והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם", 
שממנו עולה כי בזמן הזה חסר ריח ניחוח, ואף אם ירצו ישראל 
לבנות מחדש את המקדש ולהקריב קרבנות - "לא אריח", כי 

אין זה רצון ה' שנקריב.
בית,  שאין  פי  על  אף  שמקריבין  הרמב"ם,  לדעת  אף  ולכן 
שהיו  הקדושים  התנאים  מן  אחד  באף  מצאנו  לא  מקום  מכל 
לבנות  שיכלו  אף  קרבנות,  שהקריב  החורבן  אחר  בירושלים 
(כפי  לזה  התאוו  לא  שאף  ונראה  בטהרה,  אפילו  ולהקריב 
שמצאנו במשה רבינו שהתאוה לבוא לארץ כדי לקיים מצוות 
התלויות בארץ), וזה מפני שידעו שאין זה רצון ה' שנקריב - כי 

אם שנשוב אל ה' ואז יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו.
כמו  ניחוח  ריח  חסר  הזה  שבזמן  טענתו:  עיקר  על  והנה, 
שנאמר "ולא אריח בריח ניחוחכם", כבר עמד הגאון רבי יעקב 

עטלינגר מאלטונא בשו"ת בנין ציון (סימן א) ובדבריו מבואר 
עוד יותר: שמה שבזמן הזה אין 'ריח ניחוח' - הרי זה מעכב את 
הקרבת הקרבנות, שהרי למדנו בגמרא (זבחים מו:) 'לשם ששה 
דברים הזבח נזבח' ובכללם 'לשם ריח, לשם ניחוח', ועל כן לא 
יכלו התנאים הקדושים להקריב קרבנות לאחר החורבן, מכיון 

שחסר 'ריח ניחוח'.
אולם דעת הנצי"ב ב'משיב דבר' (יורה דעה סימן נו בקונטרס 
"דבר השמיטה) לחלק בענין זה בין קרבן פסח לשאר קרבנות, 
שכן בקרבן פסח לא נאמר כלל בתורה שהוא "לריח ניחוח" כפי 
שנאמר ביתר  הקרבנות, ולכן לא יתכן להקריב בזמן זה אלא 
קרבן פסח, אבל שאר הקרבנות אף לשיטת הרמב"ם שמקריבין 
בריח  יריח  שלא  הקב"ה  הודיענו  הלא   - בית  שאין  פי  על  אף 
ריח  לשם  להקריבן  אפשרות  אין  ולכן  החורבן,  לאחר  ניחוחנו 

ולשם ניחוח, וזה מעכב.
אולם הגרצ"פ פרנק זצוק"ל מעיר, שמדברי הרמב"ן (ויקרא 
והבן  "ודע  הרמב"ן:  לשון  וכך  כדבריהם,  שלא  מוכרח  טז)  כו, 
כי  ראשון,  לגלות  ירמזו  ויקרא)  (שבספר  האלה  האלות  כי 
בבית הראשון היו כל דברי הברית הזאת הגלות והגאולה ממנו 
בריח  אריח  ולא  מקדשיכם  את  'והשימותי  שאמר  והוא  וכו', 
ניחוחכם', יתרה בהם לסלק מהם מקדשו וקבול הקרבנות שהיו 
לרצון לו במקדש ההוא וכו', אבל הברית שבמשנה תורה ירמז 
לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנו וכו', ולא הזכיר שם המקדש 
וריח ניחוח כאשר הזכיר כאן, שלא היתה האש יורדת ואוכלת 

הקרבנות בבית שני, כמו שהעידו במסכת יומא (כא: ) וכו'..
(מקדש מלך פ"ז) 



יושב  היה  והתבונה  החכמה  פלגי  על  שתול  וכעץ  לתורה,  רק 
בתמידות בהתבודדות בחדר סגור ומסוגר במשך כל שעות היום 

ולא יצא מדלתי ביתו החוצה.
יום אחד ביקר הקיסר בעיר קראקא ותהום כל העיר לקראתו 
והכל רצו אל רחובה של עיר לראות את המלך ולברך את הברכה 
ורק  החוצה,  ולילך  תורתו  לבטל  רצה  לא  ההוא  האברך  הראויה. 
החוצה,  חדרו  חלון  מחרכי  הציץ  היער  ברחוב  המלך  רכב  כאשר 
כדי לברך 'אשר חלק מכבודו לבשר ודם'. והנה באותו רגע ממש 
של  סוסו  על  האברך  של  ביתו  מכיוון  אחת  אבן  פתאום  נפלה 
המלך. הדבר עורר סערה עצומה. הכל חפצו לדעת מי העז לפגוע 
בחיי הקיסר? מי ההין לעשות זאת? השוטרים עטו על הבית ולא 

מצאו בו רק אדם אחד, והוא האברך שישב ולמד כל היום.
כמובן שהאברך טען שידו לא היתה במעל, אבל המלך בהיותו 
בטוח שהוא הוא החוטא, לא התחשב בטענותיו וגזר עליו עונש 

מוות.
כל יהודי העיר לא נתנו שינה לעיניהם כי הכירוהו מקרוב וידעו 
מכתבים  שיגרו  כאלה,  ולפשעים  לו  ומה  תמים,  צדיק  שהוא  בו 
לכל שרי המלוכה, ביקשו והתחננו על נפש האברך, עד שהחליט 
ישאירוהו  זכות,  עליו  ילמד  ואם  העיר,  רב  פי  את  לשאול  המלך 

בחיים.
ויהי  לזכותו,  מילה  דיבר  ולא  העיר  רב  שתק  הכל,  להפתעת 
לפלא אדיר וכל מי שראה השתומם ונחרד, והאברך הוצא להורג.

והנה, לאחר ביצוע פסק הדין, ביקש רב העיר להביא את ההרוג 
אל בית הכנסת וכאשר עמדו נושאי המיטה ליד בית הכנסת, ניגש 
הרב אל המת ויען בו: מצווה אני עליך בגזירת התורה קום ועמוד 
ויוודע לעם סיבת מיתתך, למען לא ירננו כל העם, ותשתיק מעלי 

את תלונות בני ישראל.
הרואים,  כל  לעיני  במיטתו  המת  וישב  קם  הכל,  ולתדהמת 
ירמיהו  על  הראשונה  האבן  את  שזרק  פלוני  נשמת  אנכי  ואמר: 
כדי  פעמים  עשר  כבר  הזה  השפל  לעולם  שולחתי  ולכן  הנביא, 
נשמתי  ונשארה  הכל  תיקנו  זה  ובגלגול  עוותתי,  אשר  את  לתקן 
זכה ונקיה, לכן צפה זאת הרב ברוח הקודש, ולא לימד עלי זכות 
למען הביאנו אל מקומי בשלום. כל זאת דיבר הנפטר, ומאז חדלו 

מלהתרעם על הרב, וידעו שרוח הקודש דיברה מתוך גרונו.
מוסר ההשכל מהמעשה הנורא הוא, עד כמה חמור עונשם של 
הפוגעים בתלמידי חכמים, ובודאי שאין הבדל בין זורק אבן לבין 

משליך חצים בלשונו ומדבר סרה בתלמיד חכם. (טובך יביעו).
כידוע  ח"ג)  תשובות  (קובץ  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  ואמר 
("הסרטן")  תרופה..  לה  שאין  המחלה  מתפשטת  האחרון  בזמן 
ומה הפלא, הרי זו מדה כנגד מדה. כדברי המגרא במסכת שבת 
ולא  למכתו.  רפואה  לו  אין  חכם  תלמיד  המבזה  כל  ע"ב)  (קיט 

חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים.
מתרפאים,  שאינם  חולים  מאוד  הרבה  שיש  רואים  ולדאבונינו 
ככה,  ה'  עשה  מה  על  ומתפלאים  מוות...  שערי  עד  מגיעים  אלא 
אך בדברי חז"ל נמצאת התשובה, כי אם חז"ל אומרים אין רפואה 
למכתו, הרי זה כפשוטו אין רפואה למכתו! לא יועילו לא רופאים 
ולא רפואות!                                                           (דורש טוב) 

בני  אל  משה  את  ה'  צוה  אשר  המצוות  "אלה 
ישראל בהר סיני" (כז, לד)

התורה היא סדר האדם, והתורה היא סדר העולם, לפיכך 

התורה היא סדר הכל (נתיבות עולם - נתיב התורה פ"א)

גרינוולד  מרדכי  יעקב  רבי  הגאון  כתב  המהר"ל  לדברי  ביאור 
שליט"א:

התורה סדר האדם, איך צריך האדם להתנהג בחייו, מה לעשות 
בזמן ובמקום, בכל רגע ורגע של חייו. והתורה היא סדר העולם, כי 
הקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא, הקב"ה סידר את העולם 
על פי התורה לכן התורה היא סדר הכל. ובאמת מי שהיה זוכה 

לכך היה רואה הכל בתורה.
למשל ידוע היום עניין הקודים בתורה, אמר הגרי"מ. אני זכיתי 
הקודים.  אבי  שהיה  זצ"ל,  וייסמנדל  דוד  מיכאל  רבי  את  לשמש 
לא היה לו מחשב בזמנו, הכל היה במוחו, מוח של עילוי גדול, היו 
לו ספרים שהיה סופר כל פרשה ופרשה בתורה. הייתי אצלו פעם 
בסביבות הפורים, והוא שאל אותי, "כבר ספרת כמה אותיות יש 
במגילה", אמרתי לו שאינני יודע, והוא אמר, אני יודע. אני חושב 

שאמר בערך שתים עשרה אלף.
להביא  לי  ואמר  זה,  מספר  עם  לעשות  אפשר  מה  שאלתי, 
א'  מאות  תמנה  לי  ואמר  אותו,  ופתחתי  חומש  הבאתי  חומש. 
זו  מאות  ס',  לאות  תגיע  המגילה,  אותיות  כמנין  בתורה  הראשון 
תשוב  ומשם  ת',  לאות  תגיע  המגילה,  אותיות  כמנין  שוב  תמנה 
ותמנה כמנין אותיות המגילה, ותגיע לאות ר'. שזהו השם אסתר, 

זהו דבר נפלא.
אמרתי לו בבת צחוק, ומה יעשה מרדכי, תהיה לו עגמת נפש, 
והוא השיב ואמר אינני יודע, אבל תבוא בשנה הבאה. הגעתי אליו 
בשנה הבאה, ושאלתי ומה עם מרדכי, ואמר לי, מצאתי רמז גם 
למרדכי, אמרו חז"ל מרדכי מן התורה מנין, דכתיב "ואתה קח לך 
בשמים ראש מר דרור חמש מאות" וגו', ומתרגמינן "מירא דכיא", 
זהו המקום שבו מרומז מרדכי בתורה. ואמר לי, תמנה מהאות מ' 
שוב  תמנה  ר',  לאות  תגיע  המגילה,  אותיות  כמנין  דרור  מר  של 
תגיע לאות ד', תמנה שוב תגיע לאות כ', ושוב תמנה ותגיע לאות 

י', הרי לך מרדכי מן התורה!.
והוא מספר:

ומכוב־ חכמה  מאוד  אשה  בביתנו  התארחה  רבות  שנים  לפני 
והיא  היהדות,  עיקרי  את  מבארים  שבו  בסמינר  שהתה  היא  דת, 
לא  שבת  כשהגיעה  איתה.  קשה  והיה  הרבנים,  כל  עם  התווכחה 
היה לה מקום לאכול, והזמינו אותה אלי, לאחר הסעודה בקשה 
קצת לדבר, ושאלה את השאלות שהיו לה, ואמרה שאינה מאמי־

נה בתורה מן השמים, שזהו משוג שאי אפשר להשיג.
היא  ואסתר".  "מרדכי  רמז  ואת  הפורים  ענין  את  לה  סיפרתי 
הקשיבה לדברים ואח"כ קמה מהשולחן והלכה לחדר שלה, ויש־

בה שם על המחשב כמה שעות.
בשבת בבוקר ראינו אותה יוצאת מחדרה עייפה. והיא אמרה, 
אני עבדתי על הענין, זה היה תחום העבודה שלה. ולקח לה כמה 
שעות עד שעלה בידה לברר כמה אחוז של סיכוי יש שיהיה דבר 

שכזה במקרה, ואמרה שזה בלתי אפשרי.
שנים רבות אחרי כן כשהגעתי לארץ, היתי בחתונה וכשירדתי 
מהחופה, שמעתי אשה קוראת בשמי. אמרתי לה "סליחה, אינני 
אני  ה'  ברוך  רואה,  אתה  ואסתר,  מרדכי  לי, "אני  ואמרה  מכירך.. 
ילדים  לנו  ויש  בכולל,  שלומד  בעל  לי  יש  ראש,  בכיסוי  הולכת 

שהולכים לישיבה שגם אתה תהיה מרוצה ממנה".
(בינת המידות)



בין שבילי המוסר  

"אם בחוקותי תלכו" (כו, ג)

שתהיו עמלים בתורה (רש"י)

אחד מתנאי היסוד של עמלות בתורה הוא שתהיה זו עמלות בכל עת ובכל 
שעה, גם אם לכאורה התנאים בשטח אינם מאפשרים זאת.

ישיבת  ראש  מרן  אל  חופתו  ביום  שנכנס  חתן  על  מופלא  סיפור  שמענו 
פוניבז', הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, וביקש מראש הישיבה שייתן לו הדרכה 
לחיים. נטל ר' דוד את ידו של הבחור, הכניסה בתוך ידו שלו, ואמר לו בחיבה 

- רבתי:
'הינך נכנס עתה למסלול חדש של חיים, ומן הסתם חולפות במוחך אי אלו 
מחשבות שהצלחתך האישית תלויה במידת הקשר שיהיה לך עם אשתך, אולי 

גם בפרנסה, ובפרטים נוספים.
ואני רוצה לומר לך, שאמנם כל אלו הם דברים חשובים המסייעים ללומדי 
תורה, אבל הדבר העיקרי שהינך צריך לזכור הוא שהאושר האמיתי אינו תלוי 

בשום דבר אחר, לבד מהדביקות בתורה.
תחנות  אורך  לכל  אותו  שמכוונת  זו  והיא  ליבו,  בכל  בתורה  שדבק  מי  רק 

חייו, הוא הוא המאושר האמיתי!
ראש ישיבת פוניבז' ביקש להמחיש את הדברים באוזניו של החתן וסיפר לו 
מעשה שהיה בישיבת נובהרדוק. סיפור זה, שלא התפרסם, טומן בין מילותיו 

אל המפתח להצלחה בנפתולי החיים, וגם את המפתח לחיים עצמם.
המפלגה  פעם  אירגנה  בשיאו,  הקומוניסטי  השלטון  היה  שבה  בתקופה 
השלטון.  ראשי  כל  להשתתף  אמורים  היו  בה  גדולה,  עצרת  הקומוניסטית 
שחשב  מי  היה  ולכן  נובהרדוק,  ישיבת  מול  ממש  היה  העצרת  של  מיקומה 
קיומה  דבר  יוודע  שלא  כדי  יום,  באותו  הישיבה  את  לסגור  בהנהלה 

לקומוניסטים.
שאת.  וביתר  כרגיל,  יימשכו  הסדרים  שכל  הודיע  מנובהרדוק  הסבא  אבל 

ואף הבטיח כי מי שילמד בכל כוחו, לא יאונה לו כל רע.
הבחורים החלו ללמוד במרץ רב, וכדרכם בצעקות רמות. החיילים שהגיעו 
והיו  הסמוך,  מהבנין  העולים  קולות  לשמוע  הופתעו  העצרת,  את  לאבטח 
בטוחים שהנה עולה בידם סוף סוף ללכוד בני ישיבה הלומדים תורה, מעשה 

שהיה אסור בתכלית האיסור בתקופה ההיא.
לעשות  ומתכוננים  הבנין,  של  המדרגות  בגרם  נשקם  כלי  עם  עולים  הם 
לחדריהם  ברחו  בכך,  שהבחינו  בחורים  שני  הישיבה.  בהיכל  רח"ל  שחיטה 

והתחבאו בתוך ארונות הבגדים.
אל  אחד  הצועקים  הבחורים  את  וראו  ההיכל,  תוך  אל  החיילים  כשנכנסו 
מדובר  שכנראה  אמרו  משונות,  ידיים  תנועות  בתוספת  קולות,  בקולי  השני 
חמורה  עבירה  מהווה  במשוגעים  שפגיעה  שידעו  ומכיוון  משוגעים'...  ב'בית 
לפגוע  מעולם  התירו  לא  הקומוניסטי  בשלטון  וגם  הבינלאומי,  החוק  פי  על 

באנשים כאלה, החליטו לצאת מיד מן הישיבה ולא לעשות רעה לאף אחד.
משעזבו את פתח ההיכל, ונתקלו בבנין הפנימיה הסמוך, הציע אחד החילים 
כדבריו,  עשו  חבריו  נורמלים'...  בחורים  נמצא  ששם  ייתכן  'כי  לשם,  לגשת 
ובדיוק באותו רגע יצאו הבחורים ממחבואם. החיילים כיוונו אליהם את כלי 

נשקם והרגום. הי"ד.
רק  לא  זוכה  בתורה  שהדבק  לחתן,  פוברסקי  הגר"ד  אמר  למד,  נמצאת 

לחיים מאושרים, אלא גם לעצם החיים.

הדרך הפשוטה והיעילה ביותר לעמלות בתורה, היא ע"י התבוננות בגדולתה, 
והמעלות שיש בכוחה להעניק לאדם העמל בה. אבל קיימת גם דרך אחרת, 
המצויה להוותנו בדור אחרון שבו אנחנו חיים ונושמים, והיא, כאשר מתבוננים 
מסתאב  הוא  כיצד  ורואים  בתורה,  עוסק  שאינו  האדם  של  החיים  צורת  על 

והופך לחית בר, פשוטו כמשמעו!
לכשנתבונן באורח חייהם של אלה הנמצאים מחוץ לכתלי ביהמ"ד - נשכיל 
ונדע עד כמה נצרכת היא התורה לאדם כאויר לנשימה. משל לאדם שנטרפה 
ספינתו בים והוא מייחל לאחוז בעוגן הצלה, עד שמגיע לקרש קטן ונאחז בו 

בשארית כוחותיו.
והיה, אם יאחוז בו בכל כוחו, ולא ירפה ממנו ולוא לרגע קט, יינתנו לו חייו 

לשלל. אבל אם יתרפה קמעה, וינסה לשחרר את אחיזתו, יתנפלו עליו גלי הים 
הזועפים וישאוהו הרחק הרחק ללב ים, משם לא ישוב עוד.

לתלמידו  הישיבה  ראש  הטעים  התורה,  של  ממתיקותה  טועם  שאינו  מי 
התענוג  את  מפסיד  שהוא  מכך  לבד  לנפשו.  מרגוע  לעולם  ימצא  לא  החתן, 
האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים הקיים עלי אדמות - עוד הוא סובל כל 
ימי חיותו מאי שקט נפשי, וכל ימיו הוא רודף ורודף, ואינו יודע את מי ואת מה, 

עד שהוא מתדרדר לבאר שחת.
התורה מחזיקה את האדם לבל ימוט במכשולות החיים, מעניקה לו שפע 
של כוח ותעצומות לעמוד בהם, ואם הוא נוטשה לרגע קל, כולה או מקצתה, 

מיד הוא נופל. 

הגרי"ש אלישיב התבטא ואמר שיש 'רש"י מבהיל' שכדאי לשנן את דבריו. 
ובדרך אגב אציין, שאינני מכיר את מרן הגרי"ש מתבטא בסגנון הנ"ל ('רש"י 
מבהיל'), ואם הוא הוציא זאת מפיו בקשר לדברי רש"י אלה, אות ברור הוא 
הנפש  ואת  הגוף  את  לרענן  כדי  רש"י,  של  הקדושים  בדברים  שם,  יש  שאכן 

גם יחד.
רש"י נמצא במסכת שבת (דף פח עמוד ב) וכפי שאמר מו"ח בעת שהצרות 

מתגברות ותוכפות עלינו כדאי לשנן אותו ולהחדיר את דבריו אל תוך לבנו.
דברי רש"י נסובים על דברי הגמרא '...אף דברי תורה יש בם להמית ולהחיות. 

היינו דאמר רבא, למיימינין בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא'.
מרן הגרי"ש הדגיש שכוונתו הפשוטה של רש"י בביאור דברי הגמרא היא, 
בכל  ש'עסוקים  האנשים  רק  תמיד!  לא  אבל  חיים,  סם  אמנם  היא  שהתורה 
כוחם, וטרודים לדעת סודה', רק הם יוכלו להפיק מתורתנו הקדושה את סם 

החיים, ולהנצל בזכותו מכל הצרות הבאות לעולם.
בכל הדורות ידע עם ישראל שהזכות להנצל מהצרות נעוצה אך ורק בלימוד 
התורה. בדורנו זה, כאשר גם האנשים הפשוטים רואים שבדרך הטבע אי אפשר 
לשרוד ולהשאר בחיים ללא התורה, הרי שדברי רש"י הנ"ל צריכים לשמש לנו 

כמקור לעידוד ולנחמה רבתי, על שהדרך אל סם החיים ידועה ומוכרת לנו.
סודות  על  הכוונה  אין  סודה',  לדעת  ש'טרודים  אמר  זילברשטיין  הגר"י 
התורה, אלא על הוויות דאביי ורבא, שהלומדים צריכים להיות טרודים בהם, 

כדי להבינם על בוריים, ושיעסיקו את ראשם ורובם רק בדברי התורה.
הלימוד  סדרי  על  משמר  מכל  ולשמור  בזמן,  ל'סדר'  להגיע  הטירדה  גם 
וזמניהם נכללת בתוך ה'טרודים לדעת סודה', שכן רק מי שמקפיד לשמור על 

סדריו, יעלה בידו לנצל את זמנו ולדעת את התורה.
אמא אחת באה אלינו פעם והתלוננה על בנה שמרוב התמדתו בלימוד, אין 
הוא מגיע הביתה לבקר את ההורים, וגם כאשר הוא מגיע - 'הוא טרוד מאוד 

בהנהגתו', כדברי האם, ואין אני מצליחה לדבר איתו במנוחת הדעת.
דברי  את  לה  והראיתי  שבת,  במסכת  הנ"ל  הגמרא  את  האם  בפני  פתחתי 
רש"י 'וטרודים לדעת סודה', ואמרתי לה שהנהגתו זו של בנה, וטרדתו בלימוד 

התורה, תעניק לה ולכל בני ביתה את סם החיים הנחוץ כל כך בתקופתנו.
האם נרגעה, אולם יש להדגיש שבודאי אין הכוונה בדברי רש"י לכך שהאדם 
יהיה טרוד בתורה מתוך לחץ, או מה שקרוי כיום 'נערווים'. בשום אופן רש"י 
לא מתכוון לכך. וכשבן מגיע הביתה, הוא צריך להתנהג עם הוריו בכבוד, ולא 

להראות להם שהוא טרוד כבר לצאת...
טרדה זו צריכה להיות מורגשת בתוך ליבו של האדם פנימה, כדי שבאמת 

ירצה בכל מאודו לדעת את סודה של תורת השם.
וכדי להמחיש מה היא הכוונה ב'עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה', 
אספר כאן שבצעירותי סיפרו דבר נורא על מרן החזו"א, וכששאלתי את גיסי 

האם הדבר נכון, השיב לי שבודאי כן.
הסיפור היה שבני ביתו של מרן זצ"ל מצאוהו פעם שרוע על הרצפה, מעולף, 
שמנהגו  החזו"א  אמר  מהעלפון,  לכשהתעורר  ממיטתו.  מטר  של  במרחק 
מקדמת דנא הוא ללמוד בכל כוחותיו, וכל עוד יש לו כוח הוא ממשיך ללמוד, 

עד שמגיעה העת שבה הוא מרגיש שכוחותיו אזלו, ואז הוא נשכב במיטתו.
מה שקרה הפעם, המשיך מרן זצ"ל ואמר, שלא שיערתי במדויק את מידת 
ולא  המטה  עד  מהשלחן  להגיע  כוח  לי  שיש  סברתי  אני  בי;  שנשארה  הכוח 

דייקתי, והכוח נגמר לי במטר האחרון שלפני המיטה...

(ומתוק האור)

"

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.


