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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ז"לפרשת �ֹא תשס

�ֶ�ה ַ �   #ֶפִתי ַיְעִרי�
ֵל
  

  ?מהי ליצנות
�ה : "הכתוב אומרֶ�. )כה, משלי יט("  $ֶפִתי ַיְעִר�ֵל� ַ

. הפתי רואה וַמחכי�, כשמכי� את הל� על מעשי ליצנותו
? היכ( יש דוגמא לזה). שו( ערמה וחכמה ל" ַיְעִר�("

�ה': ל"אומרי� חזֶ�'; י ה" אלו פרעה ועמלק שהוכו ע' ֵל� ַ
על ידי מכות פרעה ומלחמת עמלק . " זה יתרו' $ֶפִתי ַיְעִר�'
  .)פ המדרש"ע, י ש�"רש (" החכי� יתרו ונתגייר) ברפידי�(

היכ( ? "ל�"מדוע מכוני� פרעה ועמלק בש� : וקשה
מצינו , בשלמא פרעה?  שהתלוצצו או סיפרו בדיחותמצינו

 לבלתי שלח את ָהֵתלרק 1ל יֵֹס/ פרעה : "שמשה אומר לו
כנראה , כשהבטיח לשלוח את ישראל. )כה, שמות ח(" הע�

אבל אצל . הוא לא התכוי( ברצינות. התכוי( רק להתבדח
כ מכני� אותו "מדוע א. עמלק לא מצינו לכאורה כל ליצנות

  ?"ל�"ל "חז
: המשנה אומרת. כעי( זה יש להקשות ג� על המשנה

 הרי זה מושב שני� שיושבי( ואי( ביניה( דברי תורה "
שאות� שני� , המשנה אינה אומרת. )ב"ג מ"אבות פ(" לצי�

יתכ( שה� משוחחי� על . יושבי� ומספרי� בדיחות זה לזה
או על מדיניות , או על המצב הבטחוני באר�, מזג האוויר

אי( ביניה� דברי תורה "כיו( ש, א/ על פי כ(. הממשלה 
אי( מדובר במקרה שהשיחה , כמוב(". [הרי זה מושב לצי�

אבל א� . נחוצה לצור3 פרנסה או בטחו( וכיוצא בזה
אלא נערכת סת� כ3 , השיחה איננה נחוצה לצור3 כלשהו

מדוע : וקשה]. הרי זה מושב לצי�, לש� שיחה בעלמא
אפשר היה להבי( א� היו ? "לצי�מושב "שיחה כזו היא 
מושב "אבל למה ". בטלני�מושב "מכני� אותה 

  ?איזו התלוצצות יש כא(? "לצי�
ל� איננו ". ל�"יש להבי( מהו , כדי להשיב על שאלותנו
רבה היה אומר מילתא הרי . בהכרח זה שמספר בדיחות

, )ב, שבת ל(דבדיחותא לפני כל שיעור שמסר לתלמידיו 
ל� הוא זה ? מהו אפוא ל�. ה ל�וכמוב( שהוא לא הי

כזה היה . שמתייחס לדברי� בעלי ער3 כאילו היו חסרי ער3
לא ידע את  "מזלזל בחיוב להכיר טובה ליוס/ הוא . פרעה
שג� בני נח הוזהרו ( מזלזל באיסור גזל  )ח, שמות א(" יוס/
מזלזל באיסור , בהעבידו את בני ישראל ללא תמורה) עליו

שלי3 את הילדי� ליאור או לשקע� רציחה כשמַצוה לה
ומצוי� ' וכשמשה ואהר( באי� אליו בשליחות ה, בבנייני�

הוא מודיע שג� את , עליו לשלח את בני ישראל ממצרי�
לא ... אשר אשמע 6ְקֹל5' מי ה "ה הוא לא מחשיב "הקב

ג� האות . )ב, ש� ה(" וג� את ישראל לא אשלח', ידעתי את ה
 כשמטה אהר( בולע את כל ,שנותני� לו משה ואהר(

וג� ,  לא משנה אצלו כלו� )י ש�"רש' ועי, יב, ש� ז(התניני� 

כ הוא "אח. )כג, ש�(" ולא שת לבו ג� לזאת. "מכת ד� לא
אבל למעשה הוא לא , כבר מבטיח לשלוח את ישראל

במכות , )ג"תשובה ה' ו מהלכ"פ(� "לדעת הרמב. [שולח
כעונש על , חירהה את הב"האחרונות כבר שלל ממנו הקב

ומנע ממנו את האפשרות לעשות תשובה , רשעתו הגדולה
לשלוח ' למה ממשי3 ה, לדבריו קשה. ולשלח את ישראל

, אליו את משה שוב ושוב לצוות עליו לשלח את ישראל
ומה הטע� לדבר , והרי לא היתה לו כבר בחירה לעשות זאת

( " הרמבאבל. )מה שתיר�' ועי, � ש� שהקשה כ("ברמב' עי(איתו 
שמה שכתוב ,  פירשו)ש�( והספורנו )ג בפירוש שני, שמות ז(
אי( הכוונה שנטלו ממנו , )ש�(" ואני אקשה את לב פרעה"

אד� אחר כבר !  נתנו לו בחירהאלא להפ3 , את הבחירה
והיה מוכרח , היה מאבד את הבחירה אחרי מכות כאלה

את לב ' על כ( הכביד ה. לשלוח את ישראל מפחד המכות
לש� כדי שיוכל עדי( לבחור א� לשלוח את ישראל , פרעה

ופרעה החליט , או לא, )ולא מפחד המכות (שמי�
לפי זה לא קשה למה שולח אליו . בבחירתו שלא לשלוח

  ].ה את משה שוב ושוב"הקב
ומודיע בדיוק מתי היא , משה מגיע כבר למכה העשירית

ומודיע , )א, ברכות ד(ד בניס( "הוא עומד בחצות ליל י. תהיה
מה ! ה יכה את כל בכורי מצרי�"שבחצות הלילה הבא הקב

 מה שמנהיג אחראי עושה במצב ? היה על פרעה לעשות
וד( מה לעשות במקרה , ְמַכ8ֵס ישיבת ממשלה דחופה! כזה

הרי משה . ול$ באופ( חלקי, שדבריו של משה יתגשמו
" איתמחי גברא"כבר ,  פעמי�תשעהראה את כחו כבר 

, וא� כ( יש להקדי� רפואה למכה, מכות על מצרי�להביא 
א "או צותי זק, לטפל בפצועי�" סהר אדו�"להקי� ִצְוֵתי 

אבל !... או לפחות להתפלל לאלהי מצרי�, לטפל בהרוגי�
 לא ישיבת .פרעה אינו עושה א/ אחת מ( הפעולות הללו

וג� לא סהר , לא אלילי מצרי�, ל"לא ישיבת מטכ, ממשלה
ויהי בחצי "! הוא הול3 לישו(?  כ( עושהמה הוא. אדו�

ויק� פרעה ... הכה כל בכור באר� מצרי�' וה, הלילה
י "רש(" ממיטתו ויק� פרעה . ")לכט, שמות יב(..." לילה

 פעמי� התקיי� כל מה תשע!  מכות כבר עברותשע. )ש�
החרטומי� כבר מזמ( הגיעו למסקנה ! שמשה רבנו אמר

עבדי פרעה ג� ה� . )טו, ש� ח(" אצבע אלקי� ִהוא"ש
שלח את , עד מתי יהיה זה לנו למוקש: "אומרי� לו

ג� הע� . )ז, ש� י(! ?"הטר� תדע כי אבדה מצרי�... האנשי�
ג� האיש משה גדול מאד : "המצרי מכיר בגדלותו של משה

. )ג, ש� יא(" באר� מצרי� בעיני עבדי פרעה ובעיני הע�
מתמרדי�  הבכורות שחוששי� למות במכה העשירית 

" ְלַמֵ�ה ִמְצַרִי� 6ְִבכ5ֵריֶה�"לכ( כתוב . [)ג"ש תהלי� תתפ"ילק(
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כי הבכורות ִהיכו ; "ְלַמֵ�ה 6ְכ5ֵרי ִמְצַרִי�" ולא )י, תהלי� קלו(
שסרבו לשלח את ישראל כדי להציל את הבכורי� , במצִרי�
ג� פרעה עצמו כבר הבטיח כמה פעמי� לשחרר ]. ממיתה

ובכל זאת בליל מכת . שי המכותאת ישראל מחמת קו
לא ידוע א� אמר ברכת ! הוא הול3 לישו(... בכורות

אבל המציאות היא שבשעת חצות הלילה , או לא" המפיל"
אפילו . הוא שוכב במיטתו כאילו לא עומד לקרות דבר

, הסקרנות האנושית הטבעית לא מצליחה להשאירו ֵער
, יהיה בסדרהכל , אי( מה לדאוג. "לראות אולי יקרה משהו

ותהי צעקה גדֹלה ", בשעת מעשה, כ"אח". לא יקרה כלו�
 אפשר אבל עד אז . ואז הוא כבר ק� )ל, שמות יב(" במצרי�

כל ! זוהי ליצנות מוחלטת. אי( ממה לחשוש. לישו( בשקט
שו� רוש� לא נשאר על פרעה .  כאילו לא היהמה שעבר 

  ! מכל המכות שהיו עד עכשיו
, קצת מליצנותו במכת בכורות" התעורר"אחרי שכבר 

 אחרי כמה ימי� הוא שוב וכבר שלח סו/ סו/ את ישראל 
ש� (" מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל ֵמָעְבֵדנ$. "מתחרט

לא לקח . צרי3 לנסות עוד פע� לשעבד את ישראל. )ה, יד
ויאמר מצרי� אנוסה מפני "עד שבי� סו/ , שו� דבר ללב

א3 , יודע א� פרעה בעצמו אמר זאתאינני . )כה, ש�(" ישראל
זהו הל� . שו� דבר לא משפיע עליו, עד שהגיע לי� סו/

שו� דבר לא . שמבטל את הכל כעפרא דארעא, הגמור
 .הכל כמא( דליתיה דמי. ג� לא מכת בכורות, מרשי� אותו

  ליצנותו של עמלק
ַוָ;בֹא  "זמ( קצר לאחר יציאת מצרי� . כ3 היה ג� עמלק

על מה בא . )ח, ש� יז(" � ישראל ברפיִד�עמלק וילח� ע
. סכסו3 קרקעות לא בא בחשבו(? עמלק להלח� בישראל

ואי( סיבה לסכסו3 , ישראל לא יושבי� עדי( בשו� מקו�
כ להיות הסיבה "מה יכולה א. כזה בי( עמלק לישראל

פיוט (" ָרצ$ ְ>ל5ל ַמַ�( לפידי�: "אומר הפיט(? למלחמה הזו

או ) 'ריצה'מלשו( , במלעיל(עמלק ָרצ$ , רכלומ. )לפרשת זכור
את מת( תורה ) ְ>ל5ל(למנוע ) 'רצו('מלשו( , במלרע(ָרצ$ 

לכ( בא עמלק ). טו, שמות כ שניתנה בקולות ובלפידי� (
שהיא התחנה האחרונה לפני , להלח� ע� ישראל ברפידי�

ש� היו עתידי� ישראל לקבל , )ב, וש� יט, ח, ש� יז' עי(סיני 
  .תורהאת ה

למה לו למנוע ', א� עמלק אינו מאמי( במציאות ה, והנה
מה אכפת לו א� משה ֵירד מהר סיני ע� ? "מת( תורה"את 

הרי הלוחות ? לוחות אבני� שחרוטי� עליה� עשר דברות
והמכתב אינו מכתב אלקי� , האלו אינ� מעשה אלקי�

 הוא שחצב את הלוחות משהאלא , שחרות על הלוחות
אי( לה( ! וכתב עליה� מה שכתב, 6ָהרמאחד הסלעי� ש

רק מי . ואי( סיבה להלח� בזה, שו� משמעות מיוחדת
עומד לתת ' וֵמבי( שה, שמאמי( במציאותו של בורא עול�

שתיצור ע� נבחר שדרכו נוגדת , מתנה יקרת ער3 לישראל
 רק לו יש סיבה לבוא ולנסות למנוע את דרכו של עמלק 

ולכ( הוא ', מלק מאמי( בהשע, על כרחנו אפוא. את הדבר
  .בא להלח�

כשכל העמי� רואי� את ! וזוהי גופא ליצנותו של עמלק
חיל , שמעו עמי� ירגזו(", בקריעת י� סו/ ומתפעלי�' יד ה

ָנמֹג$ כל יְֹ>ֵבי , אילי מואב יאחזמו רעד.... אחז יְֹ>ֵבי פלשת
מביני� , כול� חלי� ורועדי� מישראל, )טויד, ש� טו(" כנע(

הוא .  לעמלק אי( זה נוגע כללאית� " להתעסק"א כדאי של
. ובא להלח� בישראל ללא מורא, אינו מחשיב את כל זה

 האמי�לא כתוב שלא . )יח, דברי� כה(" ולא ירא אלקי�"
אבל אינו , כפי שהסברנו', הוא מאמי( במציאות ה. באלקי�

עשר מכות מצרי� וניסי ! כי הוא ל�? מדוע. ירא ממנו
משה קרע את .  בטלי� ומבוטלי� אצלו סו/ קריעת י�

' אני אצליח להתגבר על ה. לי זה לא יקרה! אז מה? הי�
אני , רוצה לתת תורה לישראל' ג� א� ה. ועל ישראל ג� יחד

וזוהי , זהו עמלק! בכוחי ועוצ� ידי אצליח למנוע את זה
  .וחושב שאפשר להתנגד לו בכח', מאמי( בה. ליצנותו

  ָהָמ� הליצ�
 הלא כ אצל נכדו של עמלק " תופעה מוצאי� אחאותה

ג� המ( מאמי( במציאות , כמו עמלק הסבא. הוא המ( האגגי
מני( שהאמי( . אבל חושב שאפשר להתגבר עליו', ה

במגילת (כל מקו� שנאמר : "ל"חז אמרו '? במציאות ה
 במל3 אחשורוש הכתוב ' אחשורושלמל3 ') אסתר
 משמש קודש ת� ס' למל3'וכל מקו� שנאמר ; מדבר
, )כפשוטו" (חול"משמש , כלומר; )סו/ י, ר ג"אסת(" וחול

ורומז , "קודש"אבל משמש ג� , כתואר ַלמל3 אחשורוש
: כשהמ( אומר בלבו, כ"וא. ה"למל3 מלכי המלכי� הקב

, )ו, אסתר ו("  לעשות יקר יותר ממניהמל�למי יח=ֹ� "
קר  רוצה לתת לו יה"הקבהכוונה היא שהוא חושב שג� 

  .'הרי שהמ( מאמי( במציאות ה. וגדולה
הוא סבור ', אבל למרות שהמ( מאמי( במציאות ה

הוא . שאפשר להתגבר עליו ולהשמיד את עמו נגד רצונו
ואינו יכול , )ה"הקב(כבר ָזֵק( הוא ": אומר לאחשורוש

וג� ע� , התמודד' ִע� מצַרי� ה. )יג, ר ז"אסת(" לעשות כלו�
אבל זה ,  הוא התמודד בהצלחהסיסרא ושאר שונאי ישראל

אבל היו� הוא כבר , היה כשהוא עוד היה צעיר והיה לו כח
 שנבוכדנצר הצליח לשרו/ את והראיה , זק( ואי( לו כח

, ה כנראה עוד היה צעיר"בימי סנחריב הקב. בית המקדש
אבל בימי נבוכדנצר , וסנחריב לא הצליח לעשות זאת

הרי . ו/ את ביתוולכ( הצליחו לשר, ה כבר הזדק("הקב
הצליח נגד פרעה ' ומאמי( שה', שהמ( מאמי( במציאות ה

אבל עכשיו אני אצליח , ונגד סיסרא ונגד הסבא עמלק
  ).ו"ח... (ה הזק("להסתדר ע� הקב

 כפי שהגדרתה היא , ליצנות גמורה, כמוב(, זוהי
 אי הערכה מספקת לעניני� הראויי� שהסברנו לעיל 

 כראוי את הדבר הראוי ביותר המ( אינו מערי3. להערכה
הוא מייחס ! ה בכבודו ובעצמו" הלא הוא הקבלהערכה 

,  מה שלא שיי3 אלא אצל קרוצי חומרה זקנה ועֵיפות "לקב
 .ה שאינו גו/ ולא ישיגוהו משיגי הגו/"ולא אצל הקב

  ערכה של תורה
ג� ". שני� שיושבי( ואי( ביניה( דברי תורה"כ3 ה� ג� 
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 ה� מתייחסי� לדבר חשוב ובעל ער3 מפני שג�, ה� לצי�
 כאילו היתה חסרת ער3  לתורה הקדושה מאי( כמותו 

 היו משוחחי� בדברי א� היו מביני� את ער3 התורה . ו"ח
זמ( בשיחה בטלה על מזג האויר או " שורפי�"ולא , תורה

שאי( בה� (אד� שרואה ַ?ק מלא בשטרות כס/ . דבר אחר
ואינו טורח לקחת מה� ) כגו( של הפקר, איסור גניבה

מגלה דעתו שאי( לשטרות אלו כל , לעצמו מלוא חפני�
כנראה הוא סבור שה� שייכי� למדינה שפשטה . ער3 בעיניו

כ3 ג� מי שיכול לעסוק בתורה ואינו . ב"את הרגל וכיו
הרי הוא מראה בזה שאינו מבי( כמה רב הוא השכר , עוסק

כל מילה של א� היו חושבי� שעבור ; עבור לימוד תורה
כל , הרי כבר אז היה כדאי ללמוד, תורה משלמי� אל/ שקל

תלמוד תורה כנגד "שכ( , שכ( שהשכר הוא הרבה יותר מזה
" 6ָָזה' כי דבר ה: "ל"לכ( אמרו חז. )א"א מ"פאה פ(" כול�

שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו " זה מי  )לא, במדבר טו(
�ֵרת הנפש "  והעונש על זה הוא ,)א, צט' סנה(" עוסקָ�ִהָ�ֵרת ִ

�ֵרת לעוה, ז"ִהָ�ֵרת בעוה, )במדבר ש�(" ַהִהוא ֲע5ָנה ָב@ָ�ב "ִ
כי א� יש באפשרות3 ? למה עונש חמור כזה. )ש�' סנה(

אתה מוריד . 'הרי זה ביזוי דבר ה, לעסוק בתורה ואינ3 עוסק
במקו� לעסוק . ומשווה אותה לאי( ואפס, את ער3 התורה

שמעלי� את מדרגת נשמת3 ומנחילי� ל3 חיי בדברי תורה 
 הרי זה מראה אתה יושב ועוסק בדברי� בטלי� , ב"עוה

וא� מצאת ג� . שאינ3 מחשיב את התורה, שאתה ל� גמור
  ".מושב לצי�"הרי זה כבר , חברותא לעני( זה

! איננו יודעי� עד כמה רב הוא השכר עבור תלמוד תורה
ז אי( לנו "ובעוה, שכר תלמוד תורה הוא חיי עול� הבא

כדי לקרב מעט , ובכל זאת. ב"כלי� להבי( מה ה� חיי עוה
ננסה לַחשב מהו , את הדברי� אל עול� המושגי� שלנו

בי( . !..גובה השכר עבור תלמוד תורה בשקלי� או בדולרי�
דברי� שאד� אוכל "כ, הדברי� שמוזכרי� בברייתא

 ,"והקר( קיימת לו לעול� הבא, פרותיה� בעול� הזה
ביקור ? מהו ביקור חולי�. מופיעה ג� מצַות ביקור חולי�

ולאחל לו " מה שלומ3"חולי� איננו רק לשאול את החולה 
ביקור חולי� כולל ג� לדאוג לחולה לרופא . רפואה שלמה

להטיסו , מומחה או לאחות צמודה א� הוא צרי3 לכ3
ל לניתוח במידת הצור3 ולדאוג לכל הסידורי� "לחו

עלולות אפוא " ביקור חולי�" הוצאות הנצרכי� לזה 
הכנסת "כ3 ג� בנוגע למצַות . להסתכ� במאות אלפי שקלי�

זה לא רק לרקוד " הכנסת כלה. "המוזכרת בברייתא" כלה
כוללת " הכנסת כלה. "קצת בחתונה ולאכול ש� רבע עו/

מכונת , קניית בגדי�, קניית רהיטי�, ג� קניית דירה לכלה
וכ( לדאוג לאול� , שהכלה צריכהכביסה וכל שאר הדברי� 

 ג� כא( עשויות ההוצאות להסתכ� במאות ' ותזמורת וכו
ה משל� לאד� "ברור שהשכר שהקב, והנה. אלפי שקלי�

. אינו פחות מ( ההוצאה שהוציא עבורה, עבור מצָוה שעשה
איננו , שהשכר עבור ביקור חולי� והכנסת כלה, נמצא אפוא

תלמוד "וא� . קלי�פחות מער3 של כמה מאות אלפי ש
עבור כל פירושו של דבר הוא שהשכר , "תורה כנגד כול�

ואפילו בשיעור , פע� שאנו מקיימי� מצַות תלמוד תורה
  !מגיע לכמה מאות אלפי שקלי�, הקט( ביותר

, במחיר כזה! ?הא� לא כדאי במחיר כזה לעבוד קצת
!... אפילו ההסתדרות היתה מסכימה לעבוד שעות נוספות

כי אי( לו הערכה , הוא ל�, שיושב ובטל מהתורהמי , לכ(
" להרוג"חושב . לא חושב שירוויח כלו�. מספקת לתורה

כי , ובאמת לא את הזמ( הוא הורג אלא את עצמו, את הזמ(
 הורג חלק מהחיי� והמבטל את הזמ( , הזמ( הוא החיי�

, בראשית כד(" ואברה� זק( בא בימי�: "התורה אומרת. שלו

שבא ע� כל הימי� שלו כשה� ? "בא בימי�"מה פירוש . )א
מי שאינו עושה . לא בזבז א/ רגע אחד מה� לריק, שלמי�

וכשיגיע , יכול להמצא בעול� הזה מאה ועשרי� שנה, כ3
" חיי�"לעול� הבא יראה שבידיו עשרי� או שלושי� שנות 

צרי3 להשתדל להגיע . כי את שאר השני� בזבז לריק, בלבד
 .לא לבזבז אות� לריק, י� שלנוב ע� כל הימ"אל העוה

אבל כשהוא לא צרי3 , אד� צרי3 לפעמי� לנוח, כמוב(
זהו . זה חמור מאד, אלא סת� לא אכפת לו הלימוד, לנוח

 ,"שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק", "6ָָזה' דבר ה"
�ֵרת הנפש ַהִהוא ֲע5ָנה ָב@" והעונש על זה הוא ָ�" ִהָ�ֵרת ִ

 .ו"ח
על מל3 שהל3 , � הרי אמר בזה משל יפההחפ� חיי

. עבר ש� כושי אחד והציל אותו. להתרח� בי� וכמעט טבע
 ציוה לתת לו ?ק רצה המל3 לגמול ַלכושי חסד כמפעלו 

שהיו ש� (ולהכניסו למש3 שעה אחת לאוצר המלכות 
וכל מה שיכניס לשק באותה שעה יהיה , )אבני� יקרות

וסבר שבמקו� , מרו לוהכושי לא הבי( בדיוק מה א! שלו
לסחוב שק מלא , נותני� לו עבודה קשה, להכיר לו טובה

הכניס כמה אבני� לשק . החליט לבזבז את הזמ(. אבני�
וכעבור שעה יצא , ...)שלא יאשימו אותו שלא עשה כלו�(

סו/ סו/ מוציאי� : כשהוא שמח בלבו, ע� שק כמעט ריק
ל� אי3 הצליח וסיפר לכו, הגיע ַלכפר!... אותי לחופש מכא(

ולהתחמק מ( המשימה הכבדה , להערי� על המל3 הרשע
א� היית עושה ! שוטה שבעול�: "אמרו לו. שהטיל עליו

הרי אתה ובני3 ובני , כדבר המל3 וממלא את השק באבני�
! בני3 חיי� היית� מ( האבני� הללו עד סו/ כל הדורות

שלקחת אבני� מעטות כל כ3 שאינ( שוות , טעות מרה עשית
למלא , ז ע� ?ק"שולח אותנו לעוה, ה"כ3 ג� הקב". רבהה

ב ונחיה ממנו "כדי שנבוא עמו לעוה, אותו בתורה ובמצוות
שמח , ואול� האד� מתעצל ואינו ממלא את השק. חיי נצח

עכשיו יש לו פטור . על כל הזדמנות להפטר מ( העבודה
ועכשיו הוא צרי3 , מללמוד תורה כי הוא צרי3 לאכול

כ3 .  העיקר לא ללמודשיו הוא צרי3 משהו אחר ועכ, לישו(
. מוותרי� על מרגליות יקרות תמורת זכוכיות שבורות, אנו

שאיננו מעריכי� כראוי את התורה ואת , זוהי הליצנות שבנו
 ממלאי� את השק שלנו בשטויות ובדברי� חסרי המצוות 

  .במקו� בתורה ובמצוות, ער3

  ( בליצנות"לימוד תנ
ו לחכמי ישראל "נוגע למי שלועג חה( ה( הדברי� ב 

ולא , לא יודע לכבד את החכמי�, לא יודע מהו כבוד התורה
ל את כל "זהו הל� שעליו אמרו חז. יודע לכבד את הנביאי�

מפני שאינו , )א, סוטה מב(הדברי� הנוראי� על כת ליצי� 
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ולא , 3"קוראי� את התנ. מחשיב את מי שצרי3 להחשיב
, קוראי� שפלוני חטא. ל" חזמסתכלי� עליו במבט של

3 כמו "וחושבי� שאפשר למדוד את אישי התנ, ופלוני חטא
לא מביני� שיש כא( עסק ע� . שמודדי� אנשי� מהרחוב

ג� א� התורה מותחת ביקורת בנקודה ! עמודי עול�
הרי אחרי הכל הוא עדיי( , למשל, מסויימת על ראוב(
 על נושא את שמות�שהכה( הגדול , מהשבטי� הקדושי�

שיהא רואה " כדי )כט, וש�; יב, שמות כח(כתפיו ועל לבו 
, י ש�"רש(" ה השבטי� כתובי� לפניו ויזכור צדקת�"הקב

אני יותר טוב : "במו אזני שמעתי פע� יהודי דתי אומר. )יב
 ואני דוד המל3 הרג אד� ולקח אשת איש ! מדוד המל3

לא ". ולא לקחתי אשת איש, ה לא הרגתי שו� אד�"ב
מסתכלי� על דוד המל3 כעל אד� ! ני� מיהו דוד המל3מבי

שדוד המל3 חיבר את ספר תהילי� שכל יהודי ! מהרחוב
 בזה הוא לא ושבזכות� נעני� הרבה פעמי� , אומר

ה משבח "שהקב, ובגדלות הנוראה של דוד המל3. מתחשב
 ג� בזה הוא אותו כל כ3 על רצונו לבנות את בית המקדש 

שהמלכות תהיה , כרת ברית ע� דודה "ושהקב. לא מתחשב
ושהמשיח יהיה במהרה בימינו מבית דוד , לבית דוד לעול�

זוהי . וזהו זה, דוד היה פרא אד�.  לכל זה אי( משקל אצלו
ולא להסתכל על שו� דבר , לבטל כל ער3, ליצנות נוראה

  .ברצינות
אי( , )ב, שבת נה(" כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"

אלא , טועה רק בהבנת פרשת דוד ובת שבעהכוונה שהוא 
3 "את כל התנ!  הוא טועהבכל גישתו לתורה

, לא הבי( מה זה חטא! מתחילתו ועד סופו הוא לא הבי(
וממילא לא הבי( שע� חטאי� חמורי� כפי שמיוחסי� 

י "רש' עי(לא יתכ( שתשרה עליו רוח הקודש , לכאורה לדוד

 אחד מארבעי� ושמונה שדוד המל3 הוא, ה נבואה"א ד, מגילה יד

אי( הנבואה "לא מביני� ש. )נביאי� שנבואת� הוצרכה לדורות
שלא יהא יצרו מתגבר עליו , גבור במדותיו... חלה אלא על

" אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בדבר שבעול�
בערב אפשר חושבי� ש. )א"ז ה"יסודי התורה פ' � הלכ"רמב(

והכל ,  תשובהבבוקר עושי� קצת, לחטוא באשת איש
לא מביני� את . אפשר כבר לחבר מזמור תהילי�. נשכח

ישעיהו . דקדוק הדי( על כל מעשה ומעשה שאד� עושה
 הוא כשמוני� שנהולאחר , הנביא נכשל בדיבור קל

בגלל אותו , י פגיעה בפיו"י מנשה מל3 יהודה ע"נהרג ע
שִ�ינה את ישראל בכינוי בלתי , ֵחְטא קל שָחָטא בפיו

שמוני� שנה של סבל ורדיפות  )ב, יבמות מט' עי(! מכובד
ושמוני� תעניות יו� , )ו, ישעיהו נ' עי(שעברו עליו מאז שָחָטא 

ובה� נעשה שעיר המשתלח המכפר , הכפורי� שעברו מאז
א "תשובה פ' � הלכ"רמב(על עבירות קלות אפילו בלי תשובה 

) וישעיהו ודאי עשה תשובה(וכל שכ( ע� תשובה , )ב"ה 
כל אלו לא הספיקו לתק( ולמחוק את חטאו של ישעיהו 

הרי שאפילו ֵחטא קל כמו זה של ישעיהו קשה לתק( . לגמרי
חושבי� שאפשר להכשל בעבירות וכא( . באופ( מוחלט

משיח אלקי יעקב "ויחד ע� זה להיות , חמורות שבחמורות
. ולחבר את ספר תהילי�, )א, ב כג"שמ(" $ְנִעי� ְזִמר5ת ישראל

  .ה זה כשלא מביני� מה זו עבירה ומה זו קדושהככ

3 מלמד אותנו כמה עצו� הוא המרחק בי( "כל התנ
להכשל מי שחושב שאפשר , ממילא! קדושה לעברות כאלה

ויחד ע� זה להכתב על , בעבירות חמורות ובתאוות שפלות
להיות מלי� יושר על ', אבני החוש( והאפוד לזכרו( לפני ה

ליצנות ! טועה בכל התורה כולה אינו אלא ע� ישראל 
צרי3 להזהר מאד לא . 3 בצורה כזו"ללמוד תנ, אחת גדולה

. שאי( אצל� שו� משקל לעבירות, להיות מהליצני� האלה
כי , קצת שומר שבת וקצת מחלל שבת, לא לומד, כ( לומד

... הכל אותו דבר? מה זה משנה, אינו בקי בהלכות שבת
עת שהדברי� עומדי� צריכי� לד. זוהי הליצנות הגמורה

שאי( לנו כלל כלי� למדוד את גודל היקר , ברומו של עול�
את גודל , את גודל היקר של חכמי ישראל, של דברי תורה

, צריכי� לדעת. היקר של השבת ושל שאר מצוות התורה
 זה הרבה יותר " עול�"ו, עול�נטע בתוכנו חיי ' שה

!  שנהממליו�אפילו יותר . מחמשת אלפי� שנה
כֵלי שכלנו דלי� מלתפוס את מלוא ! זה נצח" עול�"

מה ה( , אנו יודעי� מה זו שנה. נצחמה הוא , המשמעות
. מה ה( אל/ שני�,  השכל יכול איכשהו לדמיי(אל/ שני� 

!  א/ אחד לא יכול אפילו לדמיי( מה זה נצחאבל 
צרי3 . נטע בתוכנו'  שהעול�היא חיי , והתורה היא נצח

  .לא להיות ל�. ל הדברי�להבי( את ערכ� ש

   זה יתרו
" #ֶפִתי ַיְעִר�"
�ה "ֶ�הוא רואה מה .  יתרו לוקח ללב". $ֶפִתי ַיְעִר�ֵל� ַ

והוא מבי( במה צרי3 לבחור , מה קרה לעמלק, קרה למצרי�
לוותר על כל מה שיש .  צרי3 לבחור להיות ִע� ישראל

חֶֹנה ָ>� ַהר ) שהמ(ֶאל ַהCְִד6ָר ֲאֶ>ר ה$א "וללכת , במדיי(
יש מחלוקת בפיסוק הטעמי� בפסוק . )ה, שמות יח(" האלקי�

מוטע� " ֶאל ַהCְִד6ָר", לפי מה שנדפס בחומשי� שלנו. זה
מוטע� " ֶאל ַהCְִד6ָר", אבל לפי גירסה אחרת. בזק/ קט(

" הר האלקי�",  בִטפחא" ֲאֶ>ר ה$א חֶֹנה ָ>�", ברביע 
להיכ( ,  ההבדל הוא? י( הגירסאותמה ההבדל ב. סו/ פסוק

הא� ה( נצמדות ". ֲאֶ>ר ה$א חֶֹנה ָ>�"נצמדות המילי� 
ֶאל "או ל, )לפי הגירסא שבדפוסי�" (הר האלקי�"ל

לפי הפשט נראה לכאורה ). לפי הגירסה האחרת" (ַהCְִד6ָר
: ולפי זה יש להבי( את הפסוק כ3, כמו האפשרות השניה

 הר ? ואיזה מדבר הוא זה, "ר ה$א חֶֹנה ָ>�ֶאל ַהCְִד6ָר ֲאֶ>"
לפחות , אבל חושבני שבכוונה הפיסוק אינו כ3. האלקי�

ולפי זה הפסוק מד6ֵר על , לפי הגירסה שבחומשי� שלנו
מצד אחד יתרו : שני דברי� מנוגדי� שעומדי� זה מול זה

לוותר על כל הטוב של אר� , "ֶאל ַהCְִד6ָר"צרי3 ללכת 
אבל מצד , כת למקו� שאי( בו לח� ואי( בו מי�ולל, מדיי(
, ש� נמצא משה"! ֲאֶ>ר ה$א חֶֹנה ָ>� הר האלקי� "שני 

בניגוד ַללצי� שבתחילת הפסוק ! וש� נמצאת השכינה
יתרו הוא , שאינ� יודעי� להערי3 שו� דבר) פרעה ועמלק(
ומבי( , יודע להערי3 מה שראוי להערכה, "ֶ=ִתי ַיְעִרי�"ה

בלי , כדאי ללכת אל המדבר. ב מדיי( הוא אי( ואפסשכל ט$
ובלבד שיהיה קרוב למשה רבינו ולהר , לח� ובלי מי�

ובזה נזכה , זוהי ערמה שג� אנו צריכי� ללמוד. האלקי�
  .אמ(, לחיי העול� הבא


