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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשבמדבר לפרשת 

   ישראל נמשכים אל הקדושה-"  ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה,ָמְׁשֵכִני"
  

בני קהת נמשכים אל הקדושה גם במצב של סכנת 
  נפשות

ַאל : ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה: "כתוב בפרשתנו
וצריך  .)יח, במדבר ד(" ַּתְכִריתּו ֶאת ֵׁשֶבט ִמְׁשְּפחֹת ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים

וכי עלה על דעתם של משה ? מה פירושו של הציווי הזה: להבין
 , להכרית מן העולם שום יהודי,אוהבי ישראל הגדולים, ואהרן

הרי משפַחת הקהתי היא משפחתם של משה : ועוד קשה! ?ו"ח
ואיך יעלה על דעתם , )כ-יח, שמות ו(שמבני קהת היו , אהרן עצמםו

  ? להכרית את משפחתם
היות ובני קהת הם אלה שנושאים את כלי : ל"מסבירים חז

ושני המזבחות ושאר כלי , והמנורה, והשולחן, הארון(הקודש 
היו , והיו יודעין שכל מי שטוען בארון ְׂשכרו מרובה", )הקודש

, וכולם רצין לארון ליטול שכר, מנורה והמזבחותמניחין השולחן וה
וזה ֵמריב ואומר ',  טוען כאןאני'ומתוך כך היה זה ֵמריב ואומר 

והיתה השכינה , ומתוך כך היו נוהגין בקלות ראש',  טוען כאןאני'
. )לד, י בראשית כט"הובא בקצרה ברש. א, ר ה"במד(והיו מתים " פוגעת בהן

כי בני קהת , בט לוי היה קטן כל כךזאת גם אחת הסיבות לכך שש[
אמר ? כיצד נפתרה הבעיה]. )שם(היו נדחפים אל הקודש ומתים 

ְוָׂשמּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו , ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָיבֹאּו: "ה למשה"הקב
ֲעֵׂשה להם תקנה כדי שלא ִיְתַּכּלּו מן . ")יט, במדבר ד(" ְוֶאל ַמָּׂשאֹו

שלא , בניו יסדרו אותם על עבודתם ועל משאםאהרן ו... העולם
  .)ר שם"במד(" יריבו זה עם זה

הרי מדובר ? כיצד קרה כדבר הזה לבני קהת: וצריך להבין
במדבר ( "ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה"! באנשים מבוגרים

למה , אם הם רואים שההתנפלות על הארון גורמת להם למות .)ג, ד
להשגיח עליהם , וכי צריך את אהרן ובניו? הם ממשיכים לעשות זאת

התשובה ! ?שלא ינהגו בצורה מסוכנת כל כך, כמו על ילדים קטנים
כמו שאי אפשר לומר לברזל ! שהם אינם מסוגלים להפסיק, היא

כך גם בני ,  הוא נמשך אליומטבעוכי , שלא להמשך אל המגנט
עד שאין בכֹחם , ל כך חזקההמשיכה שלהם אל הקודש היא כ: קהת

צריך שאהרן ובניו יורו  !למרות הסכנה שבדבר, לַרסן את עצמם
 לאאתה , ניאלמו' ר! אתה נושא היום את הארון, פלוני' ר: להם

רק על פי אהרן . אי אפשר אחרת!... רק מחר, נושא היום את הארון
  .ובניו

  במצב של סכנת נפשותגם  אל הקדושה ישראל נמשכים
כונה זו של משיכה והתקרבות אל הקדושה עד כדי ת, והנה

 שהם המשפחה הכי קרובה אל - אופינית רק לבני קהתאינה , סיכון
התורה  . וגם זאת רואים בפרשתנו,ם ישראל אלא לכל ע-  כביכול,'ה

ובין השאר ְמַצוה עליהם , מדברת בפרשתנו על תפקידי הלויים
ְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת ... ְׁשַּכן ָהֵעֻדתְוַהְלִוִּים ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמ : "התורה

בהמשך הפרשה ְמַצוה התורה . )נג, אשם (" ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות
ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֵׁשְרתּו , ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי: "שוב

לפי . ")ז, שם(" ְרּתֹוְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשמַ  "-? ומהו השירות. )ו, שם ג(" אֹתֹו
והלוים הללו מַסייעין ... רב ז שלא יקרַ ,1ששמירת המקדש עליו

 .)ו, י שם"רש(" ואות
וכי לא די לצוות ? למה צריך להפקיד שומרים על המשכן: וקשה

שבני , התשובה היא -? וזהו, את בני ישראל שלא יכנסו למשכן
ין אוכמעט עד ש, צמה רבהבעָ  ישראל נמשכים אל הקדושה

, משכןבאפשרותם להתגבר על משיכה זו ולהמנע מכניסה אל ה
, להפקיד שומרים על המשכן לכן צריך .שבדברלמרות הסכנה 

  .ולהצילם ממיתה,  אל הקודשלמנוע את כניסת בני ישראל
: ֶאל ַאֲהרֹן' ַוּיֹאֶמר ה: "ציווי נוסף בענין זה מופיע בפרשת קַֹרח

ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ... 2ָּתְך ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁשַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך ִא 
ְוָׁשְמרּו ... ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט ָאִביָך ַהְקֵרב ִאָּתְך ְוִיָּלוּו ָעֶליָך ִויָׁשֲרתּוךָ 

ציווי זה בא לאחר . )ג-א, שם יח(' וגו" ָך ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהלִמְׁשַמְרְּת 
אחרי מה שקורה לקרח .  במשכןהנסיון של קרח ועדתו לעבוד

ֻּכָּלנּו , ָאַבְדנּו, ֵהן ָּגַוְענּו: " למשהבאים בני ישראל וטוענים, ולעדתו
! ?"ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹועַ !  ָימּות-' ּכֹל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן ה    !ָאָבְדנּו

בתגובה  )י שם"רש(! ?"שמא הופקרנו למיתה": כלומר )כח-כז, שם יז(
ומַצוה את אהרן ואת הלוים להציב מתוכם '  זו חוזר הלטענה

למנוע מזרים להכנס ולעבוד , שומרים קבועים בשערי המשכן
 כמו שהיה )ה, שם יח(" ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ֶקֶצף ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", במשכן

  .)י שם"רש(כבר 
וכי לא די ? למה צריך להפקיד שומרים על המשכן: קשהגם כאן 
איזו מין , ובכלל? וזהו, בני ישראל שלא יכנסו למשכןלצוות את 

? "ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹועַ ... ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו, ָאַבְדנּו, ֵהן ָּגַוְענּו", טענה היא זו
ולאחר שמזהירים אותם , שראו מה שקרה לקרח ולעדתואחרי 

' ומכאן אסור להכנס, עד כאן מותר להכנס, 'בצורה ברורה ומדוייקת
אין אנו יכולין להיות זהירין ", למה הם אומרים?  סכנה יש כאן איזו-

 כל כך קשה להזהר שלא להכנס למשכן ושלא )כח, י שם יז"רש(? "בכך
  !?לעבוד בו

 בני ישראל נמשכים אל הקדושה . כפי שאמרנו כברהתשובה היא
משיכה זו אין באפשרותם להתגבר על וכמעט עד ש,  כזוצמה רבהבעָ 

כי : וזה צעקתם. "שבדברלמרות הסכנה , ל הקודשולהמנע מכניסה א
הלא אין מעצור , מי שיעלה על רצונו להשיג דבקות ורוח הקודש

כ "וא', כי ַעזה כמוות אהבת ה', לפניו לפרוץ גדרו ולעלות להיכל ה
ֶׁשָהָיה אותו הדור כולם יודעים ִמֶּזה העונג ... עלולים המה למות

העמק '("  איש ממנו בטוח בחייוואם כן אין, ]להדבק בשכינה[הנפלא 

עד שאין בכחם להתגבר על , כל כך הקודש מושך אותם. )כח, שם' דבר
  "!ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹועַ ", לכן הם אומרים. המשיכה הזו

 בני ישראל נמשכים אל הקדושה במתן תורה
משיכה חזקה של ישראל אל הקדושה עד כדי סיכון הנפש רואים 

ה "אומר הקב, ם לפני המעמד הנשגבשלשה ימי. גם במתן תורה
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע , ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר: "למשה
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ביום מתן , אחר כך. )יב, שמות יט(" ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת, ְּבָקֵצהּו
, אחרי שמשה מגביל את העם שלא לעלות אל הר סיני, תורה עצמו

ִּכי ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו , לֹא יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני: "'ומר להוא
" ֶלְך ֵרד: "ה"אומר לו הקב, )כג, שם(" ֵלאמֹר ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו

, שמזרזין את האדם קודם מעשה. ֵׁשִניתְוָהֵעד בהם  ")כד, שם(
כי כמה שהגבלת . )י שם"רש(" וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה

ִלְראֹות ' ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה", יש עדין חשש גדול, אותם והזהרת אותם
כשיראו את הקדושה הנוראה וישמעו את . )כא, שם(" ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב

כל כך הם . הם לא יוכלו להתאפק, קול השופר וכל הדברים הנפלאים
ם בשעת שצריך עוד פעם להזהיר אות, רוצים להתקרב לקדושה

  .שלא יעלו להר סיני ולא ימותו, מעשה
. את אומות העולם לא היה צריך להגביל שלא לעלות אל הר סיני

ה חזר על כל "הקב.  אותם אל הר סינילקרבאי אפשר אפילו 
. חפץ בהואף אחד לא , הציע להם לקבל את התורה, אומות העולם

 ה אומר להם"וכשהקב, "מה כתוב בה"ה "הם שואלים את הקב
לא . "הם מחליטים שזה לא בשבילם, "לא תגנוב"שבתורה כתוב 

. אי אפשר לקבל את החומרה הזאת!  חומרה גדולה מדי-! ?"תגנוב
אי אפשר . מצוההרי יהאד זו 'ג.  זה בכלל אי אפשר-! ?"לא תרצח"

. )ב, י דברים לג"רש' ועי. רמז תתקנאדברים ש "ילק( התורהאת לקבל 
. א צריך להגביל שלא לעלות אל הר סיניאת אומות העולם ל, ממילא

 מוכרחים להגיע אל -אבל ישראל . הם מעצמם כבר לא יבואו
 מפני שהגויים . רוצים להכנס.רוצים את הקדושההם . הקודש

 לא נמשכיםישראל מטבעם ו,  מהקדושהבורחיםמטבעם 
הקדושים ישראל ולכן , הקודש נמשך אל הקודשכי  .קדושהה

רק  אתה .)ד, ש א"שה( " ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה,ְׁשֵכִנימָ  ".נמשכים אל התורה
 לא רצים לאא, "נסחבים" יננו א.רצים אנו כברו, קצתמושך 

  .קדושהה
ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר : "ואומרים להםאת ישראל ם כשמזהירים ג, לכן

, שמות יט(" קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר"וגם כשיש , "מֹות יּוָמת

עז רצונם להתקרב אל . 'מלהתקרב אל ההם לא נרתעים , )טז
צריך להזהיר ,  ממילא.גם כשהדבר כרוך בסכנת נפשות, הקדושה

  .שלא יתקרבו אל הקודש, אותם פעם נוספת
היו ש, דן על מנהג שהיה בדורוז "הרדב. גם לדורות זה גם כך

נסה ז מ"והרדב, אנשים שהיו עולים למקומות מסוימים בהר הבית
שסמכו על כמה ספקות שיש בענין זה , יר את המנהג בכךלהסב

מרוב , תלו הדבר להקל"ו, ] מסוימים בהר הביתלגבי אותם מקומות[
פ "אע. [)א"תרצ' ב סי"ז ח"ת הרדב"שו' עי(" ׁשדֶ ּקֹחשקתם לחזות ּבַ 

,  כפי שהורה ַלשואל-  ראוי להקל בספקות אלו איןז" הרדבלדעתש
אסר ומות שהיו נכנסים אליהם בחלק מן המק ו-שלא להקל בזה 

כי לגביהם אין שום ספק שאפשר , ליהם להכנס אבודאיז "הרדב
כי ישראל מטבעם נמשכים אל . ])שם בסוף התשובה' עי(לסמוך עליו 

 -גם כשיש סכנה בדבר , וקשה להם שלא להתקרב אליה, הקדושה
  .כרת בעולם הבאמיתה ואו סכנת , סכנת מיתה בעולם הזה

 -שראל אל הקדושה למרות הסכנה משיכה של יַה 
  מורשה מיעקב אבינו

יש סכנה גם כש, רצון עז של ישראל להתקרב אל הקדושהאותו 
: כפי שרואים בפרשת תולדות,  מֹוָרָׁשה היא לנו מיעקב אבינו-בדבר 

" ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה", מיד אחרי שמבקש עשו מיעקב
, שם(" ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבכָֹרְתָך ִלי: "יעקב לעשואומר , )ל, בראשית כה(

מה אכפת לו שנולד כמה דקות ? למה זקוק יעקב לבכורה. )לא

היתה עבודת ,  מפני שעד שלא הוקם המשכן-?  עשואחרי
וכיון שֵעשו הרשע לא . )ב, זבחים קטו(י הבכורות "הקרבנות נעשית ע

, ור לו את הבכורהמבקש יעקב מעשו למכ', מתאים להיות כהן לה
  .והוא יקריב את הקרבנות, כדי שיעקב יהיה הכהן

 מה )לב, י בראשית כה"רש(? "מה טיבה של עבודה זו: "ֵעָׂשושואל 
כמה אזהרות ועונשין ": מסביר לו יעקב? עלול אני להפסיד כאן

שתויי יין , ֵאלו הן שבמיתה': כאותה ששנינו, ומיתות תלויין בה
אם כן ! אני הולך למות על ידה: אמר ֵעָׂשו. )א, פג' סנה(' ופרועי ראש

, אינני רוצה להתחייב מיתה '- )י בראשית שם"רש(? "מה ֵחפץ לי בה
? מה יש. 'ותהיה אתה הבכור, יותר טוב שאוותר על הבכורה! ו"ח

וכל כך ! ?כל כך קשה להמנע משתיית יין לפני שהולכים לעבוד
וגם , לא יכול בלי ייןהוא ! שו זה קשהלעֵ !  כן-! ?קשה להסתפר

אי אפשר לוותר על תספורת . מפריעת ראש קשה לו מאד להזהר
על כן מעדיף ֵעשו !...]. כנראה שזאת היתה האופנה שם!... [בוהמית

מאשר ְלַוֵּתר על יין ושער , ְלַוֵּתר על הבכורה ועל עבודת הקרבנות
  .ארוך

 וכמה", גם הוא יודע שהעבודה מסוכנת,  יעקב-לעומת זאת 
הוא ודאי לא רוצה להיכשל ". אזהרות ועונשין ומיתות תלויין בה

, כ הוא קונה את הבכורה" ואעפ.ו" מיתה בידי שמים חבעוון שיש בו
הרי סוף סוף אפשר להנצל מן הסכנות . כי הוא שואף לקדושה

ביום שֶארצה . י שנזהרים בכל פרטיה ודקדוקיה"ע, שבעבודה
מה נורא .  נלך ַלַּסָּפר-דל שערות ואם אסור לג. לא אשתה יין, לעבוד
  .ה כמה שיותר"העיקר שאוכל להתקרב לקב... ?כל כך
הוא לא רק . הוא לא שואף לזה. ה"שו לא רוצה להתקרב לקבעֵ 

אזהרות ועונשין "לַוֵּתר על הבכורה בגלל הפחד להכשל ב" נאלץ"
 ֵעָׂשו ֶאת ַוִּיֶבז"אלא התורה מעידה ש, "ומיתות התלויין בה

לא אכפת לו ו, הוא בז לעבודת הקרבנות. )לד, בראשית כה(" ָרהַהְּבכֹ
שאחרי מכירת הבכורה קרא עשו לחבריו , מוסרים עודל "חז .ממנה

נתן לי נזיד עדשים בלא כל ! תראו את הטפש הזה': ואמר להם
עסקת "במקום להבין שיעקב עשה את . )יט, ר סג"ב(' תמורה ממשית

חושב , בעד לחם ונזיד עדשים,  קנה את הבכורה בעד כלום,"חייו
שום שו עֵ לאין כי  !חתלעשה את העסקה המוצזה ש שהואשו עֵ 

כל  .'בודת הקרבנות המקרבת את האדם להלבכורה ולעהערכה 
 .אומות העולםכך הן  .מלחם ונזיד עדשיםהענין לא שווה אצלו יותר 

 מדבר על בודדים מהם שהתגיירו יננאי. קדושהאין להם שום ענין ּבַ 
ן אבל ברוב , ואחריםכרות המואביה, באו לחסות תחת כנפי השכינהו
 ,"חלא תרצ" תלא רוצו. 'אינן מעוניינות בעבודת ה אומות העולם -

 בשום צד עם התורהוענין עסק להן אין ו ,"בלא תגנֹ"לא רוצות 
  .ותו לא, לם הזה את העוים רקרוצ .שהוא

  לגוים אין שייכות אל התורה
ם כשיראו הגוי, שלעתיד לבוא, )ג-ז ב"ע( ריםומל א"חז, ובכל זאת

 םהגוייאמרו , שוה נותן שכר לישראל עבור המצוות שעָ "שהקב
יאמר להם ! כדי שגם לנו יהיה שכר, תן גם לנו מצוות: ה"לקב
מיד כל !... לכו ועשו אותה, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה: "ה"הקב

ר עליהם ה מקדי"והקב, אחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו
כל אחד ואחד  "-?  של הגויםתגובתםהיא  ומה ."ופת תמוזחמה בתק

, וכמובן, "ה יושב ומשחק עליהן"יד הקבמ... !מבעט בסוכתו ויוצא
  .הם אינם מקבלים שום שכר

יוצאים מן הרי גם ישראל ו? מה הבעיה כאן :ואלת הגמראש
מצטער פטור מן "שהרי  ,צער לשבת בהלהם כשיש הסוכה 
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 כשיש מן הסוכהיוצאים גם ישראל  ,כןא : הגמראעונה !"הסוכה
 במצב בסוכה מבעטיםאינם אבל ישראל . להם צער לשבת בה

וגם אם אשב , אי אפשר לשבת בסוכה, חם: ישראל מצטערים !כזה
 .ים בו דרך דירה לדור בבית שמצטערוכי אין ז, בה לא אקיים מצוה

 לא מבעט בה .הסוכשאיני יכול לשבת בכך  על מצטעראבל אני 
ישראל שואפים . זה ההבדל בין ישראל לגוים. ו" ח,כמו הגוים

צריך להזהיר , נמשכים להר סיני, נמשכים לתורה ומצוות, לקדושה
' לרוב תאוותם לראות את ה, ים לא לעלות אל ההראותם פעם ופעמַ 

את אומות העולם אי אפשר כלל , לעומת זאת. )כא, י שמות יט"רש(
 והם אינם רוצים ,תורהמציע להם את הה "הקב. יהר סינאל להביא 

הם אז , השכרמגיע זמן חלוקת כש  רק.הם דוחים אותה. לקבל
, כשרק אפשר. הם לא חפצים באמת במצוות, אזוגם  .נזכרים לבוא

 שייךלא  שגם ,באמתו .לא מגיע להם שכר, לכן. ןהם בועטים בה
וב ש - ? עבור רוחניות השכר הואמה שהרי .לתת להם שכר

  . כזה לא בשבילם שכר.ברוחניות הם אינם מעוניניםוהרי  !רוחניות
 כאן, שלרשעים משולם שכר המצוות שעשו, הסיבה לכךהרי זוהי [

 .)י, דברים ז( "ְלַהֲאִבידֹו ּוְמַׁשֵּלם ְלשְֹנָאיו ֶאל ָּפָניו": כמו שנאמר, בעולם הזה

. )י שם"רש("  כדי להאבידו מן העולם הבא,בחייו משלם לו גמולו הטוב"

? כמו שמקבלים הצדיקים, "עולם הבא"קצת הרשע למה לא יקבל ? מדוע

כתוב , כמדומני, התירוץ? למה פורעים לו את שכרו כבר כאן בעולם הזה

ְמספק לכל אחד את ' ה". ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ : "ַּבפסוק

מקבל את שכרו כפי ', בקות בהרוחניות ודחפצו הוא הצדיק שכל . רצונו

' ושם הוא מקבל שפע של דבקות בה, הוא זוכה לחיי עולם הבא: רצונו

הרשע . אבל הרשע הרי איננו מחפש רוחניות. כפי רצונו, והשגות רוחניות

 -כ משלמים לו במטבע שהוא מעוניין בה "א. מחפש גשמיות ועולם הזה

אי וגם , בר אליומטבע של עולם הבא לא תד. בגשמיות ובעולם הזה

כי נפשו אינה מוכשרת ,  לשלם לו במטבע כזואפשר ואין טעם

כל אחד קובע לעצמו באיזה . והוא לא יוכל להנות מתשלום כזה, לכך

  ].מטבע יקבל את שכרו

  ' ואת מתנות המצוות התורהאת  העריךל
,  את התורה והמצוותרוצים אנחנו .אנחנו לא מבעטים בסוכה

על לימוד התורה ועל קיום ' כים את ה אנו מבר.ושמחים בהן
נו מכל  אשר בחר ב,קינו מלך העולםאל' ברוך אתה ה" ,המצוות

' הואילו בנו  ,תורהרצו את ה העמים לא ."העמים ונתן לנו את תורתו
אנו . בברכת התורה ו מודים לעל כך אנוו, בחר לתת לנו את התורה

" ונובמצותיו וצאשר קדשנו ... ברוך", גם על המצוות 'מברכים את ה
  מתנות טובותהמצוות הן אנו מבינים ש.וה זמצועל מצוה זו ועל 
  .ומברכים אותו על כך, נתן לנו' שה

רק בשביל ניתנה לנו  ,רץ ישראלששמה אהנפלאה המתנה גם 
ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים " .מצוותלקיים ללמוד תורה ו

זאת  .)מה, תהלים קה(" ְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּוַּבֲעבּור יִ     ,ִייָרׁשּו
 אחרת היה .רץ ישראללא ה"הקבהמטרה שלשמה הביא אותנו 

 היה יכול להביא ,ואם כל כך רע במצרים, משאיר אותנו במצרים
לא ' ל האב. או למקום אחר, שגם שם יש נוף יפה ,אותנו לשווצריה

רצה להביא ' ה. לאמריקה לא  אפילו.רצה להביא אותנו לשוצריה
לקיים ', לעבודת ההמתאימה מפני שזאת הארץ , רץ ישראלאותנו לא

  .בה תורה ומצוות
של (בברכת הארץ שכל שלא הזכיר ברית ותורה , בגמרא מובא

לכן אנו אומרים . [)ב, ברכות מח( לא יצא ידי חובתו, )ברכת המזון
תמת בבשרנו ועל  שחבריתךעל ... אלקינו' נודה לך ה: "בברכה זו

... נודה לך: "והספרדים מוסיפים ואומרים גם, " שִּלמדתנותורתך
מה ?  כךלמה זה"]. ותורה ברית ,על ארץ חמדה טובה ורחבה

ר יוסף שלמה "ר הג"הסביר מו? ענין לברית ותורה עם ברכת הארץ
צריך סתם כך  ש,שאין הפירוש בזה, )'הרב מפוניבז( ל"כהנמן זצ
על בריתך שחתמת בבשרנו ועל "גם הארץ  כתבבר' להלהודות 

 בין ברית ותורה קשרשיש  ,אלא הכוונה היא. "תורתך שִּלמדתנו
שזוכים בה , שארץ ישראל היא ארץ כזו,  והקשר הוא.לארץ ישראל

 כךעל , ה"אנו מודים אפוא בברכת הארץ לקב. י ברית ותורה"רק ע
 .רהברית ותוי "שזוכים בה רק ע, כזומיוחדת שקבלנו ארץ 

בלי ברית גם פשר לזכות א ,כל ארץ אחרתבדה או קנבבשווצריה או 
אם לא , לכן .י ברית ותורה" זוכים רק ערץ ישראל אבל בא.ותורה

כי לא , ידי חובתו לא יצא ,ברית ותורהבברכת הארץ אדם הזכיר 
 ארץהזכיר את יחודה של לא כיון ש , ישראל כראויהודה על ארץ

  .ישראל משאר הארצות
כדי להזכיר את הבורא , היא מתנה טובה שניתנה לנושבת גם ה

ֶאת ַהָּׁשַמִים ' ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה", הנפלאה שבראואת הבריאה 
ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ". )יא, שמות כ(" ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי... ְוֶאת ָהָאֶרץ

 . ברא'יאה הנפלאה שהות על כל הברלהוד, "'טֹוב ְלהֹדֹות ַלה    ,ַהַּׁשָּבת
 .ברא את העולם' שהמכך  שהוא מרוצה ,רקֶ כל ּבֹביהודי הרי אומר 

 .שאמר והיה העולם' ני מודה לה א,"ברוך שאמר והיה העולם"
סך הכל באבל , ושם יש צרות, פה יש צרות,  יש צרות בעולםמנםא

 ַוַּיְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר", טוב מאדהוא ה מעיד שהעולם "הקב
הם בני אדם  -?  יש צרות.)לא, בראשית א(" ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד

 .ברא עולם טוב מאדמצדו ה " הקב.ת לעצמם את הצרושגורמים
שכיון שיש כל כך הרבה צרות , טעןשפילוסוף אחד היה ש, מביאם "הרמב[

 הגיהנםאלא הוא , "עולם"על כרחך שהעולם שלנו איננו ה, בעולם

ענה ו!  הקודם"עולם" ב,הרשעים שחטאו קודם לכןת א' אליו שולח ה

שכן העולם , שלו אינה נכונה" הוכחה"שה,  לאותו פילוסוףם"הרמב

ורק בני האדם הם אלו שגורמים לעצמם את , ביסודו הוא טוב ויפה ומסודר

ובזה , ב"וכיו אינם שומרים על תזונה נכונה, נלחמים זה בזה. רוב הצרות

אבל העולם מצד עצמו . רוב הצרות שבעולםהם אלו שגורמים לעצמם את 

  .]מאד הוא טוב
כמה מיוחדת ומעולה היא , מציינים בתפלהשבת במנחה אנו ב

ובסוף , "ישתבח"לפני (ו אומרים השבוע אנימות כל ב. השבת
 ואילו, "ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד'  הִיְהֶיהַּבּיֹום ַההּוא "") עלינו לשבח"

 הגענו  כבר."דחָ  אֶ ךָ ְמ ִׁש ד וְ חָ ה אֶ ּתָ ַא" אנו אומרים תבבמנחה של ש
כי עדין ,  למעשה עוד לא הגענו לגמרי. אחדואחד ושמ' שהלמצב 

אבל כבר מרגישים מעין , "דיין האמת"ו צריך לפעמים לברך "ח
  ."אתה אחד ושמך אחד"ש, בשבת מרגישים .לם הבאעו

 "ִּדיםִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחמַ  ",ה"קב הלעכנסת ישראל אומרת 
 למי שלא .נפלאים והם מתוקים' ם של ה כל הדיבורי.)טז, ש ה"שה(

י "באאם יושבים  . כל כךמתוקיםאינם  הדברים , את הדבריםמקיים
מי ו .י"גלה אותנו מאה באמת מַ "הקב, תורה ומצוותשומרים ולא 

גם ה וטד של מ"בביגם , נענש באופן חמור, שלא רוצה לשמור שבת
  הופכות לקטרוגמתנות ה,'הנות שבועט במְּת מי  .העל מד של"בבי

  עבורו, ונוהג עמן כראוי את המתנותשרוצה אבל מי .עליו
  . ונפלאותהמתנות הן טובות

  ? למה מרמז-" ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם 'הִמְנָחה ֲחָדָׁשה לַ "
 בשבועות לאכול מאכלי חלבבכל מקום נוהגים ש, א מביא"הרמ

נוהגין ש,  הביא)ג"ק י"שם ס(ברורה ובמשנה . )ג"ד ס"תצ' ח סי"א או"רמ(
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מפני שהתורה נמשלה , בשבועות דבש  גםבקצת מקומות לאכול
. )יא, ש ד"שה(" ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנךְ ": שנאמר, לדבש וחלב

 , היו רגילים פעם.כדבש בה עלינוערֵ ואות שהתורה מתוקה להר
,  אותיותלוח עםלהביא לו  ,ת"ף בי"לכשילד היה מתחיל ללמוד א

דע שהתורה יֵ ו, הדבש שילקק את , דבשועל האותיות היו מורחים
 אם לא .ה בחיידר'הרב מֵ המכלפעמים כ אולי יקבל " אח.היא מתוקה

עצמה היא התורה ש, דעשיֵ  אבל .הה נותן מכ' הרב, בסדריםמתנהג
  .מתוקה

 חלב ימאכללמה נוהגים לאכול , הפוסקים כתבו עוד טעם
 ,ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים" ,על חג השבועותשהרי נאמר  :בשבועות

 "ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם' ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה
 ראשי תיבות -" ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם' ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה. ")כו, במדבר כח( 'וכו

  .)'ז' ג סע"ק' ע סי"קצור שו(" ֵמָחָלב"
לילה על המנהג לאכול מאכלי חלב בלי לחלוק ח, והנה

 'הִמְנָחה ֲחָדָׁשה לַ ": שאולי אפשר לדרוש גם כך, חשבתי, בשבועות
שהם שני הכלים הנצרכים , "מַֹח ֵלב" ראשי תיבות -" ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם

להבין , צריך מַֹח כדי להבין את התורה ַּבשכל. לקבלת התורהלאדם 
ודיני נזיקין ושאר דיני דיני שבת , ולהשכיל דיני כל מצוה ומצוה

. לבצריך גם אבל , ללמוד בעיון ולרדת לעומק הענין, התורה
,  בתורהלרצות ולחשוק.  ושמחהשהלימוד יהיה מתוך אהבה

כפה עלינו הר ' לא רק מפני שה ! בהולשמוחלהעריך אותה 
אני !  אני רוצה ללמודמרצוניאלא , כגיגית אני יושב ולומד

אם רוצים את התורה . לכן אני לומדו,  ושמח בהאוהב את התורה
נים את אז קו, ומשתמשים במח כדי להבין אותה, ואוהבים אותה

  .התורה
ח דברים שהתורה נקנית " מכנגד, ח"גמטריא מבח מֹ, כמו כן

ם יח דבר" מהדבר הראשון מתוך, וגם שם. )ה"ו מ"אבות פ( בהם
 שאר כל  לא יעזרו, אם לא לומדים. הוא תלמוד,ת בהםישהתורה נקנ

 שהיא מתוקה , צריך מח ולב כשהולכים לקבל את התורה.הדברים
גם , ובועטים במתנות, אם לא רוצים .נעימה לנו וטובה לנוו ,מדבש

 נמשכיםו, רוצים לקבל את התורה אבל כש.המתנות בועטות בנו
ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך "אז , )ד, ש א"שה( " ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה,ָמְׁשֵכִני", אליה

. ה מסייע לנו להכנס אל התורה ואל הקדושה"הקב. )שם( "ָריוֲחדָ 
ם התורה אומרת א, לותהגבכל העם לקיים את התורה אמנם צריכים 

 ,אז לא עולים להר הבית בזמן הזה,  בזמן הזהלא לעלות להר הבית
ר ה לאנוכל לעלות  כןמתי , לשאוףו לרצותצריך אבל יחד עם זה 

 וכן, ת עליה לרגלור ממצוַ ט פאניה "ב ,נו" : לא לחשוב.הבית
 שכןצריכים לשאוף ! אלא להפך ." חגיגהישלמו מעולת ראיה

מפני חטאינו "אמנם כרגע אנו במצב ש .נקיים את המצוות האלה
 ," יכולים לעלות ולהראות ולהשתחוות ואין אנחנו,גלינו מארצנו

כולים לקיים  ייננולקיים את המצוות שאכבר אבל לשאוף שנוכל 
  .צוות שאנו כן יכולים לקייםמלשמוח בו ,הבזמן הז

, פסחים סח(" הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם", בגמרא מובא

אם אפשר לקיים את ה ,תנאיםנחלקו שאר ימים טובים לגבי . )ב
בלי אכילה , היינו ["לכם"בלי " 'כולו לה"החג באופן של שמחת 
 אבל ".וחציו לכם' יו להחצ"או שחייב להיות דוקא , ]ושתיה

 יום -? מאי טעמא". "לכם"גם מודים שצריך  הכל - בשבועות
אי אפשר לשמוח בלא ,  ביום כזה.)שם(" 3שניתנה בו תורה הוא

 :שלכאורה היה צריך להיות להפך, כךושאלו על . אכילה ושתיה
 שנוהגים פיכ( בלימודהיה צריך להוסיף , ביום שניתנה בו תורה

הוסיף בו חיוב אכילה שאינו ולא ל, )4באמת ללמוד בליל שבועות
שאם היינו רק לומדים , התירוץ הוא! קיים בשאר ימים טובים

ומקיימים ' היינו באמת מראים בזה שאנו נכנעים לרצון ה, בשבועות
. ובאמת אני יושב ולומד תורה, דרש שאלמד תורה' ה. את התורה

אנו רוצים .  בחג השבועותאבל לא זה מה שאנו רוצים להראות
אמנם !  בתורה שקבלנושמחיםשאנו , בחג השבועות להראות

אבל זהו עול , )א, ה כח"י ר"רש(התורה ניתנה לנו כעול על ַצוארנו 
אנו שמחים . ו"ח, ולא עצובים בו, שאנו שמחים בו, מתוק מדבש

, "הכל מודים בעצרת ְּדָבִעיַנן נמי לכם"כן ל! בתורה שניתנה לנו
 יום זה ח ומקובלשנולהראות , שישמח בו במאכל ומשתה"

ואינה עליו כעול על ", )ב, י פסחים סח"רש(" לישראל שניתנה תורה בו
)חידושי רבינו דוד שם(" צוארו

ה "להתקרב לקב, הרי זוהי שאיפתנו .5
ועל כן השמחה שלנו היא גדולה , ולהתקרב אל הקדושה כמה שיותר

  .כשאנו מקבלים את התורה וזוכים להתקרב אל הקדושהועצומה 
לשמוח על , רצון שנזכה באמת לקבל את התורה בשמחהיהי 

ונזכה כל ימינו לעבדו בלבב , תוספת הקדושה שבקבלת התורה
  .אמן, שלם
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

                                                           
  .על אהרן. 1
  ". על כל זר הבא ליגעאתם תשבו ותזהירו... עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם: "י"רש. 2
 ימים הם שהכל מודים שצריך שיהיה בהם גם ארבעהאלא , "לכם"שלא רק בשבועות מודים כולם שצריך שיהיה בו גם , גמרא מבוארובאמת ב. 3

בועות  על ש-? "לכם"למה דווקא בארבעה זמנים אלה מודים כולם שצריך שיהיה בהם גם . ערב יום הכפורים ופורים, שבועות, שבת": לכם"
 יום שניתנה בו תורה -שבת : גם על שלשת הזמנים האחרים אפשר לומר כן, אבל למעשה". יום שניתנה בו תורה הוא"מפני ש, מפורש הטעם בגמרא

. רוניםהלוחות האח) כ"ביוה(שניתנו בו ,  יום שניתנה בו תורה הוא-ערב יום הכפורים . )ב, שבת פו(" דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל"; הוא
כל ארבעת הזמנים המוזכרים בגמרא הם אפוא זמנים של מתן .  ִקְּימּו מה שקבלו כבר-" ִקְּימּו וקבלו היהודים";  יום שניתנה בו תורה הוא-וכן פורים 

  ).ו"א לפרשת משפטים תשס"שיחת הרב שליטמתוך " (לכם"לכן בכולם הכל מודים דבעינן נמי , תורה
  .א חיובול, אלא שזהו מנהג בלבד. 4
כי כן , שעשו שמחה ויום טוב, וטעם ַוִּיְׁשּתּו: "שכתב, )יא, שמות כד" (ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹקים ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו: "ן על הפסוק שנאמר במתן תורה"רמב' ועי. 5

  .ש"ע, "חובה לשמוח בקבלת התורה

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) םאם ישנ(וכל טעות או חסרון 


