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ד"בס  
   ירושלי�
ישיבת הכותל  

 א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
 ד"לפרשת דברי� תשס

 ללכת ע� השכל ולא ע� היצר
 
 "...אותנו' בשנאת ה"

אחרי שהמרגלי� שבו (התורה אומרת על דור המדבר 
ַוֵ#ָרְגנ� באהליכ� ): "מאר� ישראל ואמרו שאי אפשר לכבשה

לתת אָֹתנ� , � הוציאנו מאר� מצרי�אָֹתנ' ְ)ִ'ְנ%ת ה: ותאמרו
 כבר שני� רבות )כז, דברי� א("! ביד ָהֱאמִֹרי להשמידנו

אנשי� שרק לפני ? אי/ נית. להבי. דברי� כאלו: מתקשה אני
שנה ורבע לער/ יצאו ממצרי� לאחר שראו ש� את כל המכות 

צפרדע ושאר מכות , ד�, עשה במצרי�' הגדולות שה
ראו את קריעת י� סו2 וטביעת וש, שלמעלה מדר/ הטבע

מיישר לפניה� את ' ואחרי זה במדבר ה, פרעה וחילו בי�
מוריד לה� ָמ. ִמ. , הדר/ ומולי/ אות� בעמוד אש וענ.

, �ְל3ַָ)ת נות. לה� לח� משנה, השמי� ששו� ע� לא זכה לזה
ומדבר , נלח� לה� בעמלק' ה; ג� בשר מבקשי� ומקבלי�

א זכה לשמוע קול אלקי� חיי� ששו� ע� ל, אית� מ. השמי�
' כל כ/ הרבה חסד ה, מדבר מתו/ האש כמו ששמעו ישראל

וכל כ/ הרבה רחמנות וויתור על כל העבירות , ראו בעיניה�
נות. ' אפילו אחרי שחטאו בעגל ונשברו הלוחות ה, שעשו

ה בתשעה "ה� מנסי� את הקב; לה� פע� נוספת לוחות
רי� היה הנסיו. העשירי חטא המרגלי� שבו אנו מדב[נסיונות 

סולח לה� וממשי/ להולי/ אות� במדבר אל ' וה, ])א, ערכי. טו(
אָֹתנ� ' ְ)ִ'ְנ%ת ה"אחרי כל זה לבוא ולומר ; אר� ישראל

הווה "מה ה? אי/ אפשר להבי. זאת! ?"הוציאנו מאר� מצרי�
בשלמא א� היו אומרי� ? של אלו שטענו כ/" אמינא

 זה עוד אפשר היה להבי.  את�שונא אות� '  השעכשיו
ועכשיו , אהב אות� ועשה לה� ניסי�' בהתחלה ה. בהגיו.

אבל לומר שכבר מ. . ו"הוא שונא אות� ורוצה להשמיד� ח
ועשה לה� את כל הנסי� רק כדי , שנא אות�' ההתחלה ה

להביא אות� אל אר� ישראל להשמיד אות� ש� ביד האמורי 
לתת אָֹתנ� ביד , אר� מצרי�אָֹתנ� הוציאנו מ' ְ)ִ'ְנ%ת ה "�

?  אי/ אפשר לתפוס בהגיו. טענה כזו�" ָהֱאמִֹרי להשמידנו
הוא לא היה צרי/ את כל , היה רוצה להשמיד אות�' הרי א� ה

והמצִרי� היו שמחי� , היה יכול להשאיר אות� במצרי�! זה
 !לעשות את המלאכה

' ה: "משה רבינו אומר לה� באמת את כל הדברי� הללו
ככל אשר עשה ִאְ#ֶכ� , � ַההֵֹלְ/ לפניכ� הוא ילח� לכ�אלקיכ

אלקי/ ' אשר נשא/ ה, ובמדבר אשר ראית. במצרי� לעיניכ�
בכל הדר/ אשר הלכת� עד באכ� עד , כאשר ישא איש את בנו

, ַההֵֹלְ/ לפניכ� בדר/ לתור לכ� מקו� לחנתכ�... המקו� הזה
דברי� (" באש לילה לראתכ� בדר/ אשר תלכו בה ובענ. יומ�

אי/ אפשר , כל כ/ דאג לכ� במצרי� ובמדבר'  הרי ה� )לג�ל, א
 ?כ לומר שהוא שונא אתכ�"א

, על הרבה פחות מהנסי� שראו ישראל במצרי� ובמדבר
עולה בלהב המזבח '  ראיית מלא/ ה� בודד אחדעל נס 

שחשש שימותו ( אומרת אשת מנוח לבעלה �השמימה 
לא לקח מידנו , יתנולהמ' ל� ָחֵפ� ה): "בגלל מה שראו

וכעת לא השמיענו , עָֹלה ומנחה ולא הראנו את כל אלה
' שא� זה עתה לקח ה, היא מבינה. )כג, שופטי� יג(" כזאת

הרי שלא עשה זאת , והראה לה� נס גדול כזה, מיד� קרב.
אלא כדי לרוממ� לקראת היעוד שייעד לה� , כדי להמית�

ג� מישראל , הנהו). שמשו.( הולדת נזיר אלקי� וגידולו �
 וג� )ה, שמות כד(במעמד הר סיני , עולה ומנחה' לקח ה

והראה אות� הרבה יותר , )קרב. פסח במצרי�(קוד� לכ. 
וג� השמיע לה� הרבה , ממה שהראה למנוח ולאשתו

כ "וא, עשרת הדברות ומצוות נוספות שקבלו בסיני, יותר
לו "ש, ג� ה� היו צריכי� להבי. מה שהבינה אשת מנוח

לא הראנו את כל אלה וכעת לא , להמיתנו' פ� הח
אָֹתנ� ' בשנאת ה: "תחת זאת ה� אומרי�". השמיענו כזאת

מדוע ה� אינ� מביני� מה ". הוציאנו מאר� מצרי�
דור של , אי/ בדור דעה שכזה? שהבינה אשת מנוח

א2 , ע� נשיאי� וסנהדרי., בעלי השגות גבוהות, ענקי�
לות שאשת מנוח אחד לא שואל את עצמו את השא

מה עוד חסר כדי להבי. שלא בשנאת ? שואלת את בעלה
 ?אות� הוציא� מאר� מצרי�' ה

  קשה לענות בהגיו�
ַליצר 
שלא ההגיו. , כנראה שהתשובה לשאלה ששאלנו היא

על קושיה של . אלא היצר, מדבר מתו/ גרונ� של ישראל
א� מישהו אומר ל/ סברה . הגיו. אפשר לענות ע� הגיו.

אפשר לענות לו בסברה , �"ההלכה כמו הרמבלמה 
א ולא "למה הלכה דוקא כמו הרשב, טובה יותר, אחרת

ה� לא רוצי� . אבל על יצר קשה לענות. �"כמו הרמב
.  ונגד רצו. קשה לדבר בהגיו.�להיכנס לאר� ישראל 

מה , מה דבִלָ)/ על רחמ/: "ל"י מביא על זה מחז"רש
א� חושד אתה באוהב/ . )זכ, י דברי� א"רש(" דבִלֵ)יה על/

אי. זאת אלא מפני שאתה הוא זה , שהוא שונא אות/
אבל לישראל היתה , ו"לא שונא אותנו ח' ה. ששונא אותו

והשנאה הזאת קילקלה את השורה , ה"שנאה כלפי הקב
ההגיו. הרי . עד כדי עיוות ואיבוד ההגיו. באופ. מוחלט

על , אחרי כל הטובות שעשה עמנו' מחייב לאהוב את ה
כל שכ. דור , ה"כל נשימה ונשימה צרי/ להלל את הקב

במקו� זה שונאי� . שזכה לטובות שעי. לא ראתה כמות.
" אני חושב"על . שונא אותנו' וממילא אומרי� שה', את ה

י או "מרש. אפשר להוכיח למישהו שהוא טועה
לא " אני רוצה"אבל על . א מוכח שאתה טועה"מהמהרש

י או "ַ#ראה לו שרש. ניתתועיל שו� הוכחה הגיו
י "ורש, אני רוצה כ/. זה לא יעזור, א אמרו אחרת"המהרש
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האמת היא הרי . א רצו אחרת אז יצא לה� אחרת"והמהרש
אלא , רצהא לא פירש כפי שפירש מפני שכ/ הוא "שהמהרש

וכ/ ,  למה שהגיעבשכלוהוא הגיע . חשבמפני שכ/ הוא 
 על מי שרוצה אי אבל. י ושאר הראשוני� והאחרוני�"ג� רש

 .הוא רצה כ/ ואני רוצה אחרת, אפשר להקשות
, לפעמי� קורה שמישהו בא אלי ע� קושיה על הגמרא

והוא , ואני אומר לו שהפשט בגמרא אינו כפי שהוא סבור
עקיבא אייגר לא ' אני מראה לו שר. מתעקש שזהו כ. הפשט

עקיבא אייגר למד כפי ' ר? מה יש. וזה לא עוזר, למד כ/
אבל אני לומד אחרת וממילא , ד ולכ. לא היתה לו קושיהשלמ

עקיבא ' אלא ג� על ר, לא רק קושיא על הגמרא. יש לי קושיה
י לא "וא� ג� רש... למה הוא לא למד כמו שאני לומד, אייגר

. הכל מפני שאני רוצה כ/... י תמוה"הרי שג� רש, פרש כמוני
גר רצה עקיבא איי' י רצה אחרת או שר"אז מה יעזור שרש

אבל . ה� חשבו ולמדו. אבל האמת היא שה� לא רצו? אחרת
אפשר " אני חושב"ל. ממילא אי. זו סתירה, אני רוצה כ/

יש לי עוד . אי. סתירה" אני רוצה"אבל ל. להראות סתירות
י יצא מהסוגיה כ/ ולרבנו ת� יצא "הנה לפעמי� לרש, הוכחה

ת� רצה י רצה כ/ ורבנו "כנראה שרש? אי/ זה יתכ.. אחרת
כמוב. צרי/ להתחנ/ שלא הולכי� אחרי הרצו. . אחרת

 .אלא אחרי השכל, בלימוד
ר� אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�: "התורה אומרת " ולא ָתת:

ר� אחרי לבבכ� ואחרי "מה פירוש . )לט, במדבר טו( ולא ָתת:
כשמשה שולח את ! ?וכי אסור להשתמש בעיני�? "עיניכ�

�ע� , "ית� את האר� מה היאורא", המרגלי� לתור את האר
�וכ. ! ?לא ע� העיני�, מה הוא רוצה שיתורו ויראו את האר

הא� איננו צרי/ להסתכל בעיניו , אד� שרוצה לחצות כביש
או א� הרמזור ירוק או , א� יש מכוניות או אי. מכוניות

מהי א� כ. כוונת התורה בציווי ! ודאי שצרי/ להסתכל? אדו�
ר� אחרי לבבכ�" , התשובה היא? " ואחרי עיניכ�ולא ָתת:

אבל אסור שהעיני� תהיינה , שצרי/ כמוב. להשתמש בעיני�
יש מכונית או אי. : העיני� צריכות רק לדווח. המנהיגות שלנו

אבל לפסוק א� לחצות . יש אור ירוק או אי. אור ירוק; מכונית
וכ. לגבי אר� .  זה צרי/ להשאיר לשכל�את הכביש או לא 

וראית� את האר� מה ", צריכות רק לראותהעיני� . ישראל
אבל להחליט הא� לאור הנתוני� אפשר או אי אפשר , "היא

והשכל הרי . זה צרי/ להשאיר לשכל, להיכנס לאר� ישראל
למרות הענקי� , אומר שכ. אפשר להכנס לאר� ישראל

ה הוציא אותנו ממצרי� ביד "א� הקב. והערי� הבצורות
נת. לנו , ד מצרי� ונגד עמלקהראה את כוחו הגדול נג, חזקה

הרי שהוא יכול ג� להלח� , תורה מ. השמי� וברא את העול�
א� . מי שאמר לעולמו די יכול ג� לומר לכנעני� די. בכנעני�

אבל א� . אי. קושי להתגבר על הכנעני�, משתמשי� בשכל
העיני� ה. הפוסק והעיני� רואות ערי� גדולות ובצורות 

 .מת קשה להיכנס לאר� ישראלאז בא, בשמי� ובני ענקי�
, קהלת ב(" החכ� עיניו בראשו: "ה אומר"שלמה המל/ ע

ח "סוטה פ' ירוש(!" ?ברגליו? והכסיל במה: "ל"שאלו חז. )יד

עד שהחכ� : "ל"אמרו חז! ? וכי עיניו אינ� בראשו)י"ה
: כלומר. )ש�(" הוא יודע מה בסופו, בראשו של דבר

אלא ְלראש , גולגולתל, אי. הכוונה ְלראש האד�" בראשו"

החכ� רואיה כבר בראשית העני. מה . העני. העומד לפניו
לעומת זאת הכסיל אינו רואה אלא את מה . יהיה בסופו

חכ� מבי. שמי . ואינו מסוגל לראות לטווח ארו/, שלפניו
וטיפש , שניצח במצרי� ינצח ג� ערי� בצורות בשמי�

גבר על מי יכול להת: וחושב לעצמו, רואה ערי� בצורות
 .זה

ָראמ;ת ֱלֶאִויל ': "ל אומרי�"חז. כ/ ג� בלימוד
החכמה נראית לאויל כדבר : כלומר( )ז, משלי כד(' ָחְכמ;ת

ממילא הוא אינו מתאמ� , בלתי נית. להשגה, ר� וגבוה
לככר תלוי ) משל: (ר יוחנ."א. )ונשאר באוילתו, להשיגה

 את מי יכול להוריד: מי שטיפש אומר. באִויר; של בית
סימ. שישנה ! (?ולא אחר תלאו: מי שפיקח אומר? זה

מי יכול : כ/ מי שטיפש אומר)... אפשרות להגיע אליו
והוא לא : מי שפיקח אומר? ללמוד תורה שבלבו של חכ�

ושתי� , אלא הריני לומד שתי הלכות היו�! ?ֵמ%ֵחר ְלָמָד>
. )ב, ר יט"ויקר(" עד שאני לומד את כל התורה כולה, למחר

? אי/ אפשר להספיק ללמוד את כל התורה: טיפש אומרה
א ללמוד "א, )ש�(" פרקי�'  ל�כלי� , פרקי�'  ל�נזיקי. "

הרי עצ� מציאותה של ? מה אומר החכ�! כל כ/ הרבה
, שהיו חכמי� שלמדו אותה וסידרו אותה, המסכת מוכיחה

החכ� רואה את . כ הרי שאפשר ללמדה ולהשיגה"וא
החכ� עיניו "זהו ,  מה שלפניוהטיפש רואה את, המרחק
 ".בראשו

יש דר/ ישר לפני איש ואחריתה דרכי : "הפסוק אומר
שהיא , הטיפש רואה את התחלת הדר/. )יב, משלי יד(" מות

ונמנע , החכ� רואה שהדר/ מובילה אל דרכי מוות. ישרה
הטיפש רואה את הטוב . העול� מלא סכנות. מללכת בה

.  הסכנות שבעול� הזהוהחכ� רואה ג� את, שבעול� הזה
שהיה תלמיד חכ� , מסופר על השוחט של העיירה סלנט

ישראל מסלנט ואמר לו ' שבא פע� אל ר, וירא שמי� גדול
? למה. שאינו רוצה להמשי/ ולעסוק במלאכת השחיטה

 � אמר השוחט �מי יודע . בגלל האחריות הגדולה שיש בה
אולי יש לפעמי� פגימה קלה בסכי. השחיטה שאיני 

או שאלות אחרות שיכולות להיות בשחיטה , רגיש בהמ
. ונמצא אני מאכיל ליהודי� נבלות וטרפות, או בבהמה

ובאיזה מלאכה סבור אתה : ישראל מסלנט' שאל אותו ר
אמר לו השוחט שרצונו להיות ? לעסוק במקו� השחיטה

ומה בשחיטה שאי. בה כי א� : "ישראל' אמר לו ר. חנווני
על אחת כמה ,  חושש לעסוקלאו אחד של נבלה אתה

שכרוכי� בה , וכמה שיש ל/ לחשוש לעסוק בחנוונ�ת
לא , לא תגזול, לא תגנוב: הרבה אזהרות ואיסורי�

, לא תשקרו, לא תכחשו, לא תונו, לא תעשוק, תחמוד
, מדבר שקר תרחק, עשה ולא תעשה של מידות ומשקלות

ני אתה חושב שבעני. )א"א פרק ל"ח" תנועת המוסר("" ועוד
ז יש יותר מכשלות מאשר "בעוה, ז אי. מכשלות"עוה

, כמוב. השוחט צרי/ להיות ירא שמי�. להיות שוחט
אבל ג� חנווני , ולבדוק היטב את הסכי. ולשחוט כהוג.

שג� , וזה לא כל אחד מבי., צרי/ להיות ירא שמי�
יש . וכ. בכל מקצוע אחר, לחנווני יש הלכות הנוגעות לו

ל� מלא במכשלות של שמירת העו. ז"מכשלות בעוה
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שומעי� כל כ/ הרבה דעות , של שמירת המחשבה, העיני�
ר� אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�"', פסולות וכדו ". ולא ָתת:

וג� זה , ה עוד להזהר איכשהו"אפשר ב, כשנמצאי� בישיבה
אבל כשיוצאי� מהישיבה הסכנה גדולה מאד . לא תמיד

צרי/ לדעת מה היא . להיגרר אחרי המחשבות ואחרי העיני�
קרבת אלקי� . קרבת אלקי� שאד� יכול לשאו2 במעשה

אבל , וקרבת אלקי� ברגש היא בתפילה, בשכל היא בתורה
לתת , קרבת אלקי� במעשה היא בעשיית חסד ע� הבריות

ה הוא הרי רק נות. ולא "הקב. לא לקחת מהעול�, לעול�
במידת אנו מתדבקי� , "נותני�"וא� כ. ככל שאנו יותר , לוקח

אמנ� בשר וד� אינו יכול שלא לקחת . ה"החסד של הקב
מוכרח , מוכרח לשתות, הוא מוכרח לאכול, כלו� מהעול�

ומוכרח לקחת ג� , מוכרח לקחת כס2 בשביל להתפרנס, לישו.
אבל עליו להשתדל שכל מה שלוקח , דברי� אחרי� מהעול�

שהמטרה בכללותה תהיה נתינה , יהיה לצור/ נתינה לעול�
 .ל� ולא לקיחהלעו

כל . ה"ב,  יש�בעלי מלאכה ? מה אנו צריכי� לתת לעול�
אבל לתת לעול� מורי . החוגי� נותני� בעלי מלאכה לעול�

זה מחו� לישיבה אי. מי שית. , מי�"רבני� דייני� ור, הוראה
רק הישיבות יכולות לתת לעול� מורי הוראה רבני� . לעול�

אינני מדבר על . עול�ממילא לא כדאי לצאת מהישיבה ל. 'וכו
אני מדבר על מי . על כ/ נדבר עוד מעט, יציאה לבי. הזמני�

ֵידע שהמקו� לתת לעול� . שבכלל חושב לעזוב את הישיבה
לשאר . כא. יכול לתת לעול� מה שחסר לעול�, הוא בישיבה

מי� "ר, דייני�, אבל רבני�, הדברי� יש עוד מקורות אספקה
 .לה לתתרק הישיבה יכו, ושאר כלי קודש

 "בי� הזמני�"היחס הנכו� אל 
צרי/ באמת להזהר כיצד ֵ#ראה , "בי. הזמני�"כשיוצאי� ל

,  שלעתיד לבוא)ג�ז ב"ע(ל הרי אמרו "חז. היציאה שלנו
ה נות. שכר לישראל עבור המצוות "כשיראו הגויי� שהקב

כדי שג� לנו יהיה , ת. ג� לנו מצוות: יאמרו לו הגויי�, שעשו
לכו , מצוה קלה יש לי וסוכה שמה: "ה" הקביאמר לה�! שכר

מיד כל אחד נוטל והול/ ועושה סוכה בראש !... ועשו אותה
וכל אחד , ה מקדיר עליה� חמה בתקופת תמוז"והקב, גגו

ה יושב ומשחק "מיד הקב!... ואחד מבעט בסוכתו ויוצא
? מה הפסול במה שעשו הגויי�: שואלת הגמרא"... עליה.

. � מ. הסוכה כשח� מאד בסוכהוהרי ג� ישראל פטורי
בעוטי , נהי דפטור: "עונה הגמרא"! מצטער פטור מ. הסוכה"

, אמנ� ישראל יוצאי� מ. הסוכה כשח� בסוכה! ?"מי מבעטי
ה� אינ� . אבל ה� מצטערי� כשה� יוצאי� מ. הסוכה

 בה כשיוצאי� ממנה כמו שיבעטו הגויי� בסוכות מבעטי�
 מצטער על שאינו יכול יהודי שנאל� לצאת מ. הסוכה. שעשו

שהרי חג הסוכות , אמנ� הוא חייב לשמוח. לקיי� את המצוה
אבל יחד ע� השמחה הוא מצטער על , הוא זמ. שמחתנו

, לעומת זאת הגוי יבעט בסוכה. שאינו יכול לקיי� מצות סוכה
 .זה ההבדל בי. היהודי� לבי. הגויי�. שמח שנפטר מהסוכה

י הישיבה כמו שגוי עלינו להזהר אפוא לא להתנהג כלפ
! %ה: "לא לשמוח. מתנהג כלפי הסוכה כשנפטר ממנה

ה אחרי תשעה באב סוגרי� את הישיבה "ב! נפטרנו מהישיבה

אנו עוזבי� את הישיבה מפני "! והולכי� הביתה
אולי לשנות את , להחלי2 כוחות, שמוכרחי� לנוח קצת

אבל בכל זאת , א� כי האויר של ירושלי� מצוי., האויר
, י מישהו חושב שצרי/ לשנות את האויר או דבר אחראול

כמו שאי אפשר ". בי. הזמני�"לכ. יוצאי� לחופשת 
כ/ ג� בישיבה , לשבת בסוכה כשח� מדי או כשיורד גש�

לא , אבל ג� כשיוצאי� ממנה. לא תמיד אפשר לשבת
 .לצאת ממנה כתינוק הבורח מבית הספר

עליו ל הרי אמרו על אותו דור המדבר שדברנו "חז
" 'שסרו מאחרי ה", )לג, במדבר י(" 'ויסעו ֵמַהר ה: "קוד�

הרי כל נסיעה '? במה ה� סרו מאחרי ה. )א, שבת קטז(
מהר סיני , ובפרט נסיעה זו', שנסעו ישראל היתה על פי ה

כפי ',  בכתוב שהיתה על פי המפורש, למדבר פאר.
אלקינו ִ<ֶ)ר אלינו ְ)חֵֹרב ' ה: "שאומר משה בפרשתנו

ְ?נ� וסעו לכ� �בֹא� ַהר , ַרב לכ� 3ֶֶבת בהר הזה, לאמר
שהרי מטרת , ועוד. )ז�ו, דברי� א(" ָהֱאמִֹרי ואל כל שכניו

א� כ. מהי הטענה  ו,הנסיעה היא להגיע אל אר� ישראל
 ?על בני ישראל על כ/ שנסעו מהר סיני אל אר� ישראל

שהחסרו. היה בכוונת הלב של ישראל , התשובה היא
', אמנ� היזמה לנסיעה היתה על פי ה. סיעה הזובנ

אבל היחס הנפשי של ישראל , והנסיעה היא לאר� ישראל
כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו "לנסיעה זו היה 

ויסעו אל אר� "לא כתוב . )שבת ש�' תוס(" והול/ לו
הנסיעה שלה� היא בעיקר ". 'ויסעו מהר ה"אלא , "ישראל

, משה. ודאי לא כל ישראל חשו כ/. 'כדי להתרחק ֵמַהר ה
כדי להגיע ' יהושע ועוד צדיקי� ודאי נסעו מהר ה, אהר.

אבל על כלל . לא כדי לברוח מהר סיני, אל אר� ישראל
שמטרת נסיעת� כרגע לא היתה , ישראל מעידה התורה

כתינוק ", אלא לברוח מהר סיני, להגיע לאר� ישראל
 לפי שלמדו ...היוצא מבית הספר שבורח לו והול/ לו

משה רבנו בא אליה� בכל יו� . )ש�(" הרבה תורה בסיני
פה הוא אומר שבשבת אסור . חדשות" חומרות"ע� 

ופה הוא , ופה הוא אומר שבשמיטה אסור לעבוד, לעבוד
�וש� הוא אומר שביו� , אומר שבפסח אסור לאכול חמ

" חומרות"בכל יו� ... הכפורי� אסור לאכול בכלל
כדי שמשה ,  ה� רוצי� לברוח מהר סיניועל כ.!... חדשות

לא . צרי/ להשתדל לא להיות כ/... לא יביא עוד חומרות
 .כתינוק הבורח מבית הספר" בי. הזמני�"לצאת ל

שבליל שבת אסור לקרוא לאור , המשנה הרי אומרת
ויעבור על איסור , שמא יטה את השמ. אלא הפתילה(הנר 

,  אמרובאמת: "ומוסיפה המשנה). הבערת אש בשבת
" אבל הוא לא יקרא, החז. רואה היכ. התינוקות קוראי�

מדוע לתינוקות עצמ. כ. מותר לקרוא לאור . )א, שבת יא(
, אומרת הגמרא? מדוע אי. חוששי� שיטו את הנר? הנר

ש� (וממילא לא יטו , מפני שהתינוקות אימת רב. עליה�

רבינו נסי� גאו. (אבל בירושלמי אמרו טע� אחר . )א, יג
). ולכ. מעתיקו, מר בפירושו לבבלי שזהו תירו� חביבאו

מפני , בירושלמי אמרו שאי. חשש שהתינוקות יטו את הנר
ה� רוצי� , להפ/. שהתינוקות כלל אינ� רוצי� שהנר ידלק

כדי שיוכלו כבר ללכת , שהנר יכבה כמה שיותר מהר
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אסור לנו ... התינוקות רוצי� לברוח מבית הספר!... הביתה
צרי/ לרצות .  לא להיות כתינוק הבורח מבית הספר.להיות כ/

המנוחה צריכה להיות , וכשצרי/ לנוח, ללמוד כמה שיותר
המנוחה . לש� זה שיהיה לנו כח להמשי/ וללמוד עוד

ַוAְַרא ְמנ:ָחה כי טוב : "הרי יעקב אבינו אומר מהי, האמיתית
בראשית (" ַמס עֵֹבדַוAֵט 3ְִכמ; ִלְס)ֹל ַוְיִהי ְל, ואת האר� כי ָנֵעָמה

המנוחה , יששכר מבי. מהי המנוחה האמיתית. )טו, מט
זוהי המנוחה . להיות תלמיד חכ�, האמיתית היא להיות למד.

אבל , אמנ� ג� תלמיד חכ� מוכרח לנוח לפעמי�. האמיתית
בשביל לבוא , אלא להפ/, ו"לא בשביל לברוח מהתורה ח

 .בכוחות מחודשי� ללמוד בזמ. הבא

 ?ל שכר על בי� הזמני�כיצד נקב
. )ב, פסחי� ח(" שלוחי מצוה אינ. ניזוקי.: "ל אמרו"חז

הנפקא מינה בי. שני . ל מאיזה פסוק לומדי� זאת"ונחלקו חז
או ג� , הא� רק בהליכת. מובטחי� שאינ. ניזוקי., הלימודי�
, ששאלו את רב, הגמרא מביאה ש�, והנה. )ש�' עי(בחזירת. 

ק מקו� מבית המדרש יכולי� הא� תלמידי� הגרי� בריחו
או , לבית המדרש) בעוד שחשו/ בחו�(לבוא מוקד� בבוקר 

עלי ועל , שיבואו: אמר רב. שצריכי� לחשוש לסכנת הדרכי�
). כיו. שהולכי� לדבר מצוה, ודאי לא ינזקו: כלומר! (צוארי

הא� ג� לשוב לבית� בסו2 היו� יוכלו בשעת : שאלו אותו
 .עאיני יוד: אמר לה�? החשכה

א� סבר שרק בהליכת. ? כמו מי סבר רב: ולכאורה קשה
וא� סבר . היה לו לומר שלא יחזרו משחשכה, אינ. ניזוקי.

היה לומר שיכולי� לחזור , שג� בחזירת. אינ. ניזוקי.
ועל כ. . זהו דוחק, ולומר שהסתפק בי. שתי הדעות. משחשכה

שלוחי מצוה אינ. "רב סבר ש: נראה לעניות דעתי לבאר כ/
 אי. הבטחה שלא �אבל על חזרת. , הוא רק בהליכת." יזוקי.נ

פעמי� שהחזרה . לא תמיד היא רק חזרה, אלא שהחזרה. יוזקו
א� אד� חוזר ? כיצד. עצמה נחשבת להליכה לדבר מצוה

 �ה הסדר נגמר ואפשר ללכת לאכול ולישו. "הביתה מפני שב
אבל א� אד� חוזר הביתה . זו איננה הליכה לדבר מצוה

בשבילו ג� , ול ולישו. כדי שיהיה לו כח ללמוד מחרלאכ
כעת מדבר " חוזר"הוא אינו ! החזרה היא הליכה לדבר מצוה

להכי. עצמו ללימוד של , לדבר מצוה" הול/"אלא , מצוה
עלי ועל  "�שלגבי לבוא לבית המדרש , זהו שאמר רב! מחר

בי. א� באי� ללמוד , לא משנה מה תהיינה הכוונות". צוארי
בכל מקרה זוהי , בי. א� באי� ללמוד שלא לשמה, לשמה

אבל בחזרה . ומובטחי� שלא ינזקו בדר/, הליכה לדבר מצוה
על זה אי .  זה כבר מסור ללבו של כל אחד ואחד�הביתה 

, כי בזה הדבר תלוי בלבו של כל אד�. אפשר להבטיח כלו�
אד� יכול א� כ. . או שחוזר סת�, א� חוזר כדי ללמוד מחר

" בי. הזמני�"לא לצאת ל. החזרה שלו הליכהלעשות מ
 .אלא כדי להתכונ. לזמ. אלול, בשביל לברוח מבית הספר

שהיה פע� גדול , ל"זצ] ז אויערבא/"הגרש[שמעתי מהרב 
לפני שהיה , אחד שהיה זקוק לפעמי� לשינה באמצע היו�

מצב זה יצר בעיה עבור . הול/ לישיבה למסור את השיעור
היו באי� , שבזמ. שהרב היה יש., קרהפעמי� : אשתו הרבנית

ולרבנית לא היה , אנשי� אל בית הרב ומבקשי� לדבר עמו

? מה זאת אומרת. נעי� לה לומר לה� שהרב יש. עכשיו
מה יאמרו ! ?בשעה עשר או אחת עשרה בבוקר הרב יש.

אמרי לאנשי� המבקשי� : "אמר לה בעלה... ?הבריות
אי אפשר להפריע ו, הרב מכי. עכשיו את השיעור': אותי

? מדוע. חלילה, והסביר אותו גדול שאי. זה שקר". 'לו
מפני שבאמת אינו מסוגל לומר שיעור כהוג. א� לא ייש. 

 ...ממילא השינה היא אכ. אחת ההכנות לשיעור. קוד�
ה "אנו מתכונני� בע". בי. הזמני�"כ/ צרי/ להיות ג� 

, "י�בי. הזמנ"א� זו תהיה ההתייחסות שלנו ל. לזמ. הבא
, �"כמו שמסביר הרמב, נקבל שכר ג� על בי. הזמני�

או מפני , שא� יהודי אוכל לא רק מפני שהאֶֹכל טעי� לו
וכ. א� ', אלא כדי שיהיה לו כח לעבודת ה, שהוא רעב

אלא כדי שיהיה לו , הול/ לישו. לא רק מפני שהוא עי2
... תמיד' עובד את ה] הוא[כל ימיו "אזי ', כח לעבודת ה

נמצאת שינה שלו עבודה ... ו בשעה שהוא יש.ואפיל
הדבר מסור ללבו . )ג"ג ה"דעות פ' הלכ(" למקו� ברו/ הוא

לא לעשות מבי. הזמני� בחינה של , של כל אחד ואחד
ואז מקבל שכר ג� , אלא הכנה לאלול, בריחה מבית הספר

 .על המנוחה של בי. הזמני�
בי. "אי. צור/ להגזי� יותר מדי במנוחה ב, יחד ע� זה

יש לשמור , "בי. הזמני�"ע� כל הצור/ לנוח ב". הזמני�
אי. צור/ לישו. כל כ/ . עדיי. על זמ. קריאת שמע ותפילה

יש למצוא ג� ... הרבה עד שיעבור זמ. קריאת שמע ותפלה
לא מזיק א� לומדי� קצת בי. ". בי. הזמני�"זמ. ללמוד ב

 שצרי/ שלשה שבועות, עד כדי כ/ איננו חלשי�. הזמני�
זה לא . מותר לפתוח ספר ג� בבי. הזמני�. לא לפתוח ספר

כמו כ. יש לזכור במקומות שהול/ לש� בי. . אסו. גדול
לא להפ/ , להשתדל לגרו� לקידוש ש� שמי�, הזמני�

 ...ו"ח
לשמוח על זה שמתקרב , ויכי. את נפשו לזמ. אלול
, "אני ודודי ודודי לי"של , הזמ. של ִקרבת אלקי� הגדולה

 היו� שמשה רבנו עומד בהר סיני לקבל לוחות ארבעי�
אחרי שבחטא . ה"לחדש את הברית ע� הקב, אחרוני�

משה , ה"העגל כמעט ניתק הקשר בי. ע� ישראל והקב
ה ובי. ע� ישראל בארבעי� "מחדש את הקשר בי. הקב

. בתפילות ובתחנוני�, וַע� ישראל למטה, יו� אלו למעלה
הוריד אות� ביו� ל, משה זוכה לקבל לוחות אחרוני�

לעורר את ההרגשות . הכפורי� או למחרת יו� הכפורי�
אני לדודי ודודי "שאנו מתקרבי� למצב נפלא של , האלה

של אפשרות גדולה לכל אחד , של אהבה גדולה, "לי
להכריע , בתשובה שלו ובתורה שלו ובמעשי� טובי� שלו

ה "לגרו� שהקב, את עצמו ואת כל העול� כולו לכ2 זכות
ו� על כולנו גאולה וישועה ונחמות וכל הגזירות יחת

 !אמ., במהרה בימינו, הטובות


