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בס"ד

פרשת וזאת הברכה  /שמחת תורה  -הרב ברוך רוזנבלום ,כא' תשרי תשס"ד.

ֹשה ֶׁאת יָדָ יו עָ ָליו
בסוף פרשת וזאת הברכה ,ישנו פסוק שאומר (דברים לד ,ט) וִ יהֹושֻׁ ע ִבן נּון מָ ֵלא רּוח חָ כְ ָמה כִ י סָ מְך מ ֶׁ
ֹשה.
ִש ָר ֵאל ויעֲשּו כאֲ שֶׁ ר ִצּוָה ה' ֶׁאת מ ֶׁ
ִש ְמעּו ֵא ָליו בְ נֵי י ְ
וי ְ
את הציווי לקחת את יהושע בן-נון  ,ולמנות אותו בתור מנהיג של כלל ישראל ,לאחר משה רבינו ,קיבל כבר משה
רבינו ...למדנו את זה כבר בתורה ,בפרשת פינחס  ...משה רבינו ,שבנות צלופחד באות אליו ,ומבקשות חלק ונחלה
בארץ ישראל ,ומשה רבינו פונה לק ב"ה ,וממתין לשמוע מה יצוה ה' ,בקשר לנחלה של בנות צלופחד ,כי אביהם מת....
ִש ָר ֵאל
ומיד אחרי זה כתוב (במדבר כז ,טז) וִ יהֹושֻׁ ע בִ ן נּון מָ לֵ א רּוח חָ כְ ָמה כִ י סָ מְך מֹשֶׁ ה ֶׁאת יָדָ יו עָ ָליו ו ִי ְש ְמעּו ֵא ָליו בְ נֵי י ְ
ויעֲשּו כאֲ שֶׁ ר צִ ָּוה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה ...
שואל המדרש רבה (במדבר רבה ,פינחס כא ,אות יד) ָ -מה ָר ָאה ְלב ֵקש הדָ בָ ר הזֶׁה אחר סֵ דֶׁ ר ְנחָ לֹות ?
מה פתאום בא משה רבינו ומבקש למנות מנהיג ,מיד אחרי סדר הנחלות ?
יֹורשֹות בְ ִדין הּוא
ואומרֶׁ -אלָא ֵכיוָן שֶׁ י ְָרשּו בְ נֹות צְ ָלפְ חָ ד אֲ בִ יהֶׁ ןָ ,אמר משֶׁ ה הֲ ֵרי השָ עָ ה שֶׁ ֶׁא ְתבע בָ ּה צָ ְרכִ יִ ,אם הבָ נֹות ְ
ָשבּו לָ ֶׁהם וְ ל ֹא עָ ְסקּו
בֹודיָ .אמר לֹו ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא (משלי כז ,יח) :נֹצֵ ר ְת ֵאנָה י ֹאכל פִ ְריָּה ,בָ נֶׁיָך י ְ
שֶׁ י ְִרשּו בָ ני ֶׁאת כְ ִ
תֹורה ,יְהֹושֻׁ ע ה ְרבֵ ה שֵ ֶׁר ְתָך וְ ה ְרבֵ ה חָ לק לְָך כָ בֹוד ,וְ הּוא הָ יָה מ ְשכִ ים ּומע ֲִריב בְ בֵ ית הּועד שֶׁ לְ ָך ,הּוא הָ יָה ְמסדֵ ר ֶׁאת
ב ָ
הֹואיל וְ הּוא שֵ ֶׁר ְתָך בְ כָל כֹחֹו ,כְ דאי הּוא שֶׁ יְ ש ֵמש ֶׁאת ִי ְש ָר ֵאל שֶׁ ֵאינֹו ְמאבֵ ד
פֹורס ֶׁאת המ ְחצְ לָ אֹותִ ,
הספְ סָ ִלים ,וְ הּוא ֵ
ְשכָרֹו( ,במדבר כז ,יח) :קח לְָך ֶׁאת יְהֹושֻׁ ע בִ ן נּון ,לְקיֵם מה שֶׁ נֶׁאֱ מר :נֹצֵ ר ְת ֵא ָנה י ֹאכל פִ ְריָּה.
המשנה באבות אומרת (ב ,יב)  -רבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר ,י ְִהי מָ מֹון חֲ בֵ ְרָך חָ בִ יב עָ ֶׁליָך כְ שֶׁ ָלְך ,וְ ה ְת ֵקן עצְ ְמָך ִל ְלמֹד ת ָֹורה ,שֶׁ ֵאינָּה
יְרֻׁ שָ ה ָלְך
תֹורה ,שֶׁ ֵאינָּה ְירֻׁ שָ ה לְָך ,שאילו היתה
ישנו נוסח הרבה יותר רחב ,שנמצא באבות דרבי נתן  -וְ ה ְת ֵקן ע ְצ ְמָך ִל ְלמֹד ָ
התורה ירושה לך ,היה אדם מורישה לבנו ולבן בנו ולבן אחותו עד סוף כל הדורות ,שכן מצינו במשה ,שבשעה שהיה
ֹשה ֶׁאל ה' לֵאמֹר{ :טז} יִפְ קֹד ה' אֱ ֹלהֵ י הָ רּוחֹת ְלכָל בָ שָ ר
סבור שבניו עומדים תחתיו ,אמר (במדבר כז ,טו) ויְדבֵ ר מ ֶׁ
ִאיש על הָ עֵ ָדה  ....ומה אומר לו הקב"ה ?
ֹשה קח ְלָך ֶׁאת יְהֹושֻׁ ע ִבן נּון – תורה איננה עוברת בירושה ,מי שזכה בה ,הוא יהושע.
וי ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מ ֶׁ
ככה אומר הקב"ה ,למשה רבינו" ...הבנים שלך לא ירשו את זה ,ללמד אותך ,שתורה לא עוברת בירושה...
אומר הילקוט שמעוני ,על הפסוק (משלי כא ,כ) אֹוצָ ר נ ְֶׁחמָ ד ָו ֶׁשמֶׁ ן בִ ְנוֵ ה חָ ָכם ּוכְ ִסיל ָאדָ ם יְב ְלעֶׁ נּו  -אֹוצָ ר נ ְֶׁחמָ ד וָ שֶׁ מֶׁ ן
בִ ְנוֵה חָ ָכם זה משהּ ,וכְ ִסיל ָאדָ ם ְיבלְעֶׁ נּו זה יהושע  ,שלא היה בן תורה ,והיו ישראל קוראים אותו כְ ִסיל.
אומר המדרש  -ישראל קוראים ליהושע כְ ִסיל  ,והקב"ה אומר למשה רבינו קח לְָך ֶׁאת יְהֹושֻׁ ע בִ ן נּון ִאיש אֲ שֶׁ ר רּוח
בֹו ....ועל זה אמר שלמה בחכמתו נֹצֵ ר ְת ֵאנָה י ֹאכל פִ ְריָּה.
אומר המדרש דבר נורא (במדבר רבה  ,נשא  ,יב) ( -משלי כז ,יח) :נֹצֵ ר ְת ֵאנָה י ֹאכל פִ ְריָּה וגו'ְ ,מדבֵ ר בִ יהֹושֻׁ ע ֶׁשהּוא
תֹורה
ּומ ָש ְרתֹו יְ הֹושֻׁ ע בִ ן נּון נער ל ֹא י ִָמיש ִמתֹוְך הָ אֹהֶׁ לָ ,ל ָמה ִנ ְמ ְשלָה ָ
משה ,כְ מָ ה ְד ֵתימָ א (שמות לג ,יא)ְ :
ִש ֵמש ֶׁאת ֶׁ
תֹורה ,היֹום לֹומֵ ד
כ ְת ֵאנָה ,שֶׁ רֹב הָ ִאילָנֹות :הזיִת ,ה ֶׁגפֶׁן ,ה ְת ָמ ָרהִ ,נל ְָק ִטים כְ ֶׁא ָחת ,וְ ה ְת ֵאנָה ִנל ְֶׁקטֶׁ ת ְמעט ְמעָ ט .וְ ָכְך ה ָ
ְמעט ּולְמָ חָ ר ה ְרבֵ ה ,לְפִ י שֶׁ ֵאינָּה ִמ ְתלמֶׁ דֶׁ ת ל ֹא ְבשָ נָה וְ ל ֹא ִב ְשת ִים .עָ ָליו נֶׁאֱ מר :נֹצֵ ר ְת ֵאנָה .מהּו י ֹאכל פִ ְריָּה ,פְ ִרי שֶׁ ל
תֹורה ,מלְכּות וְ שָ רּות ,שֶׁ נֶׁאֱ מר (משלי ח ,טו טז) :בִ י ְמלָכִ ים י ְִמֹלכּו] וגו' בִ י ָש ִרים ָישרּו .וְ כֵן ֵארע לִיהֹושֻׁ ע ,שֶׁ ל ֹא י ְָרשּו
ָ
משה ְמקֹומֹו ֶׁאלָא ְיהֹושֻׁ ע יָרש ְמקֹומֹו ,כְ מָ ה ְד ֵתימָ א (במדבר כז ,יח) :קח ְלָך ֶׁאת יְ הֹושֻׁ ע בִ ן נּון וגו'.
בָ נָיו שֶׁ ל ֶׁ
ממשיך המדרש ואומר (שם ,אות יד) ָ -אמר לֹו ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא (משלי כז ,יח) :נֹצֵ ר ְת ֵא ָנה י ֹאכל פִ ְריָּה ,בָ נֶׁיָך י ְָשבּו
תֹורה ,יְהֹושֻׁ ע ה ְרבֵ ה שֵ ֶׁר ְתָך וְ ה ְרבֵ ה חָ לק לְָך ָכבֹוד ,וְ הּוא הָ יָה מ ְשכִ ים ּומע ֲִריב ְבבֵ ית הּועד שֶׁ לְ ָך ,הּוא
לָהֶׁ ם וְ ל ֹא עָ ְסקּו ב ָ
הֹואיל וְ הּוא שֵ ֶׁר ְתָך בְ ָכל כֹחֹו ,כְ דאי הּוא שֶׁ ְיש ֵמש ֶׁאת ִי ְש ָר ֵאל
הָ יָה ְמס ֵדר ֶׁאת הספְ סָ ִלים ,וְ הּוא פֹו ֵרס ֶׁאת המ ְחצְ לָאֹותִ ,
שֶׁ ֵאינֹו ְמאבֵ ד ְשכָרֹו( ,במדבר כז ,יח) :קח ְלָך ֶׁאת יְהֹושֻׁ ע בִ ן נּון ,לְקיֵם מה שֶׁ נֶׁאֱ מר :נֹצֵ ר ְת ֵא ָנה י ֹאכל פִ ְריָּה.
משה רבינ ו בטוח ,שהילדים שלו ראויים להנהגה ,ואם ככה ,פירוש הדבר ,שמשה רבינו בגדלות תורתו ,הבין שהילדים
שלו באמת ראויים .
זה לא סתם הרגשה של אבא ,שמחזיק מהבן שלו  ,אלא הוא ראה שהם בעלי אוריין לדבר הזה....
אומר לו הקב"ה – לא.
תֹורה...
אומר המדרש – למה ?!  ,בָ נֶׁיָך י ְָשבּו לָהֶׁ ם וְ ל ֹא עָ ְסקּו ב ָ
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אז מה הפשט ? הם לא עסקו בתורה ,אז איך משה רבינו רצה להעמיד אותם במקומו ?
הפשט הוא ,שהם לא עסקו בתורה ,כמו שיהושע בן-נון עסק בתורה.
יהושע בן-נון ,אומר המדרש ֵ ... -ש ֶׁר ְתָך ְבכָל כֹחֹו ,כְ דאי הּוא שֶׁ ְיש ֵמש ֶׁאת ִי ְש ָר ֵאל  ,הוא זה שראוי ,להמשיך את
ההנהגה של כלל ישראל במקומך.
חת הָ ֶׁאבֶׁ ן וְ הת ָֹורה
בסוף פרשת משפטים ,כתוב בתורה – (שמות כד ,יב) ֲעלֵה ֵאלי הָ הָ ָרה ו ְֶׁהיֵה שָ ם וְ ֶׁא ְתנָה ְלָך ֶׁאת ֻׁל ֹ
ֹלהים..
ֹשה ֶׁאל הר הָ אֱ ִ
וְ ה ִמצְ וָ ה אֲ שֶׁ ר כָת ְב ִתי לְהֹור ָֹתם{ :יג} וי ָָקם מֹשֶׁ ה וִ יהֹושֻׁ ע ְמשָ ְרתֹו ויעל מ ֶׁ
אומר רש"י  -ויקם משה ויהושע משרתו .לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן .ואומר אני ,שהיה התלמיד מלוה לרב עד
מקום הגבלת תחומי ההר ,שאינו רשאי לילך משם והלאה ,ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים ,ויהושע נטה שם
אהלו ונתעכב שם כל ארבעים יום ,שכן מצינו ,כשירד משה (לקמן לב יז) וישמע יהושע את קול העם ברעה ,למדנו שלא
היה יהושע עמהם.
הגמרא (מסכת יומא עה ,ב) מביאה פסוק { -תהילים עח-כה} לחם אבירים אכל איש זה יהושע שירד לו מן כנגד כל
ישראל כתיב הכא איש וכתיב התם {במדבר כז-יח} קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו
למרות שהמן ירד רק בתחומי המחנה ולא מחוץ למחנה ,ליהושע בן-נון זה ירד למרגלות ההר ,ששם הוא המתין.
אומר רש"י במקום  -זה יהושע .שעלה עם משה עד תחומי ההר שנאמר (שמות כד) ויקם משה ויהושע משרתו ויעל
משה אל הר סיני והמתין לו יהושע שם כל מ' יום שנאמר וישמע יהושע את קול העם ברעה למדנו שלא היה עמהם
ושם היה יורד לו מן כנגד כל ישראל.
עומדים כל המפרשים ושואלים – מה יהושע בן-נון עושה שם  40יום ?
הרי משה רבינו אמר לו ,שהוא עולה לארבעים יום ,ולאחר ארבעים יום הוא יחזור....
אז בסדר ,כולם עונים את התירוץ ,שהוא לא רצה להפסיד את הלווי ,בדרך חזור...
אז תחזור ביום ה ! 39-מה אתה יושב שם ארבעים יום ,למרגלות ההר ?
עומדים המפרשים ,לבאר את התכונה הזאת ,של יהושע בן-נון.
נכון ,משה אמר לו שהוא חוזר עוד  40יום ,אבל הוא חשש ,שמא הוא יחזור קודם ,ואם הוא יחזור קודם ,הוא יפסיד
את הלווי של משה ,חזרה למחנה ,והוא לא היה מוכן  ,על הצד הזה של החשש ,שמא הוא עלול להפסיד את זה...
אמר "עדיף לי לחכות  40יום ,שחס וחלילה ,אני לא אפסיד את משה רבינו ,עד צד שהוא יחזור קודם".
ּומסָ ָרּה לִיהֹושֻׁ ע..
תֹורה ִמ ִסיניְ ,
המשנה במסכת אבות אומרת ( -א ,א) משֶׁ ה ִקבֵ ל ָ
שואל רש"י – למה משה קיבל תורה מסיני ,ומסרה דוקא ליהושע ? למה לא לשבעים זקנים ? למה לא לפנחס ?
אלא ,אומר רש"י – לא רצה למוסרה ,אלא למי שממית את עצמו מנעוריו  ,באהלי החכמה  ,וקנה לו שם טוב בעולם,
שעליו נאמר (שמות לג ,יא) נער ל ֹא י ִָמיש ִמתֹוְך הָ אֹהֶׁ ל .
יהושע היה צמוד למשה רבינו ,ולא עזב אותו אפילו רגע אחד ,ואעפ"י אומר רש"י ,שכתוב על פינחס תֹורת אֱ ֶׁמת הָ י ְָתה
בְ פִ יהו ,הוא בחר דוקא ביהושע ,כי יהושע היה הדמות ,שממית עצמו מנעוריו .
היסוד הזה ,של יהושע בן-נון ,נמצא בסוף פרשת וזאת הברכה .מאחר ובס"ד ,אנחנו מסיימים את ספר דברים,
ומסיימים חמישה חמשי תורה ,והפסוק הזה נאמר כאן ,לגבי יהושע בן-נון  ,למרות שכל הענין הזה נמצא בפרשת
פינחס  ,כבר יודעים מי היה המנהיג ,מה פתאום זה חוזר כאן ?
אז ראיתי כמה שכותבים ,שהקב"ה רצה ל גלות לנו כמה מסודות התורה ,לפני שמתחילים מחדש את ספר בראשית .
רצה הקב"ה להחזיר לנו את הרגש הזה ,איך אדם יכל לזכות לקניין תורה .יהודי כמו יהושע בן-נון ,שאמרנו מקודם
את דברי המדרש  ,שהפסוק אומר עליו ּוכְ ִסיל ָאדָ ם יְבלְעֶׁ נּו  ,ככה דורש שלמה המלך ,וחז"ל נותנים לו תואר של כְ ִסיל.
יהושע שלא היה בן תורה ,ובני ישראל היו קוראים אותו כְ ִסיל ,אמר הקב"ה למשה קח ְלָך ֶׁאת יְהֹושֻׁ ע בִ ן נּון ִאיש אֲ שֶׁ ר
רּוח בֹו ....איך הוא זכה לזה ?
אומרים רבותינו ,שהזכייה הזאת היתה ,ע"י הצמדות לגדולי ישראל ,למשה רבינו ,ולשניה אחת לא לעזוב את מקום
הקדושה ,ועליו נאמר נֹצֵ ר ְת ֵאנָה י ֹאכל פִ ְריָּה – כמו התאנה הזאת ,שנלקטת מעט מעט  ,היא לא דומה ,לא לגפן ולא
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לזית  ,שנלקטים בבת אחת ,והתאנה נלקטת שלב אחר שלב ,ככה היה יהושע בן-נון  ,הוא לא קנה את התורה בבת
אחת .עוד שלב ועוד שלב ,עד שזוכים לקנין תורה .
מֹור ָשה ְק ִהלת י ֲעקֹב...
ֹשה ָ
תֹורה צִ ָּוה ָלנּו מ ֶׁ
בתחילת הפרשה וזאת הברכה ,אומרת התורה (לג ,ד) ָ
הגמרא (מסכת פסחים מט ,ב) אומרת  -אל תקרי מורשה אלא מאורסה ...
מה הקשר בין 'משה מורשה' לבין 'מאורסה' ?
מֹור ָשה  ,היינו חושבים שאת התורה,
ֹשה ָ
תֹורה צִ ָּוה ָלנּו מ ֶׁ
ָ
עומדים רבותינו לבאר את הענין הזה – אם היה כתוב
אפשר להעביר בירושה.
תֹורה ,שֶׁ ֵאינָּה יְרֻׁ ָשה ָלְך – תורה אי אפשר להעביר
הזכרנו מקודם את המשנה באבות ,שאומרת ה ְת ֵקן ע ְצמָ ְך ִללְ מֹוד ָ
בירושה...
מֹורשָ ה ,אין הכוונה לירושה,
תֹורה צִ ָּוה ָלנּו מֹשֶׁ ה ָ
אם אי-אפשר להעביר את התורה בירושה ,ממילא ,מה שנאמר כאן ָ
אלא  ,הכוונה היא ל'מאורסה'.
אומרים רבותינו – כמו שאירוסין לא נעשים ברגע אחד ,יש לזה תנאים מקדימים .זה נבנה שלב אחר שלב ,כך זה גם
קנין התורה ,כמו תאנה ,שנלקטת מעט מעט ...
חז"ל אומרים לנו בגמרא (מסכת סוכה מב ,א)  -ת''ר קטן היודע לנענע חייב בלולב להתעטף חייב בציצית לשמור
תפילין אביו לוקח לו תפילין יודע לדבר אביו לומדו תורה וק''ש תורה מאי היא א''ר המנונא {דברים לג-ד} תורה צוה
לנו משה מורשה קהלת יעקב זה הדבר הראשון ,שמלמדים ילד קטן ,ברגע שהוא יכל ללמוד תורה..
מה פתאום הפסוק הזה ?
באים ואומרים לילד – תדע לך ,אתה מתחיל עכשיו ללמוד תורה .תורה לא תקבל בקנין .זה שאבא שלך תלמיד חכם,
זה שאבא שלך ראש ישיבה ,זה שמשה רבינו היה ראש ישראל ,זה לא נתן לו את האפשרות ,למנות את הבנים שלו
אחר כך ,בתור מנהיגי ישראל ...לא זה שנתן לו את הכוח.
מה שנתן ליהושע בן-נון את הכוח ,לקבל את ההנהגה של כלל ישראל  ,היה שתורה איננה עוברת בירושה ,אלא תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,אל תקרי מורשה אלא מאורסה  ...שלב אחר שלב ,נדבך אחר נדבך ,כל שלב ,מקרב
אותך יותר ,אל הדרגה הזאת של האירוסין עם התורה.
על זה אומר רש"י במקום  -תורה .אשר צוה לנו משה מורשה היא לקהלת יעקב ,אחזנוה ולא נעזבנה.
לפני שניגש ונדבר ,על מהות היום הזה ,שנקרא 'שמחת תורה'  ,ישנו רעיון נפלא ,שכל הנושא הזה ,של 'שמחת תורה' ,
מחפשים לו מקור.
בתורה לא כתוב ,שיש חג שנקרא 'שמחת תורה' ,מה המקור לחג הזה ?
מובא בספר 'אור זרוע' ,שהמנהג הזה ,של 'שמחת תורה' ,מובא בזוהר הקדוש .
ּומע ְט ָרן
תֹורהְ .
ִש ָר ֵאל עִ מָ ּה חֶׁ ְדוָ ה ,וְ ִא ְת ְק ִריאת ִש ְמחת ָ
כתוב בזוהר הקדוש (פרשת פינחס ,רנ"ו  ,ע"ב)  -וְ נֹוהֲ גִ ין לְמֶׁ עְ בד י ְ
תֹורה בְ כֶׁ ֶׁתר ִדילֵיּה...
ְלסֵ פֶׁר ָ
אבל המקור למנהג ,שאנחנו מתחילים לחגוג את השמחת תורה ,נמצא בספר 'אור זרוע' ,בשם ר' עמרם גאון ,מתקופת
הגאונים ,שכתוב שם כך – נוהגים לעשות יום טוב ,בשם 'שמחת תורה'...
הוא סמך את דבריו על דברי מדרש בספר קהלת ,זה גם נמצא בשיר-השירים ,ששם כתוב ,ששלמה המלך עשה משתה,
בגמרה של תורה.
איזה משתה הוא עשה ?
ישנם כמה פסוקים ,בספר מלכים א' ,לגבי חלומו של שלמה (ג ,ה) בְ גִ בְ עֹון נ ְִר ָאה ה' ֶׁאל ְשֹלמֹה בחֲ לֹום ה ָל ְילָה וי ֹאמֶׁ ר
ִשפֹט ֶׁאת ע ְמָך ל ְָה ִבין בֵ ין טֹוב ל ְָרע כִ י ִמי יּוכל
ֹלהים ְשאל מָ ה ֶׁא ֶׁתן לְָך תבקש מה אתה רוצה {ט} וְ נָת ָת לְע ְב ְדָך לֵב ש ֵֹמע ל ְ
אֱ ִ
ֹלהים ֵא ָליו יען אֲ שֶׁ ר שָ א ְל ָת ֶׁאת הדָ בָ ר הזֶׁה וְ ל ֹא שָ אל ְָת ְלָך י ִָמים רבִ ים וְ ל ֹא
ל ְִשפֹט ֶׁאת ע ְמָך הכָבֵ ד הזֶׁה { ...יא} וי ֹאמֶׁ ר אֱ ִ
שָ א ְל ָת לְָך עֹשֶׁ ר וְ ל ֹא שָ א ְל ָת ֶׁנ ֶׁפש אֹיְ בֶׁ יָך וְ שָ אלְ ָת ְלָך הָ בִ ין לִ ְשמֹע ִמ ְש ָפט יכולת לדרוש הרבה דברים אחרים ,ולא ביקשת
יתי כִ ְדבָ ֶׁריָך ִהנֵה נָת ִתי לְָך לֵב חָ ָכם וְ נָבֹון אֲ שֶׁ ר כָמֹוָך ל ֹא הָ יָה ְל ָפנֶׁיָך וְ אחֲ ֶׁריָך ל ֹא יָקּום כָ מֹוָך מבטיח לו
{יב} ִהנֵה עָ ִש ִ
הקב"ה  ,תקבל את זה ,לא היתה חכמה כמוך ,וכמוך גם לא תהיה {טו} ויִקץ ְשֹלמֹה וְ ִהנֵה חֲ לֹום ויָבֹוא יְרּושָ ל ִם וי ֲעמֹד
לִפְ נֵי אֲ רֹון בְ ִרית אֲ ֹדנָי ויעל עֹלֹות ויעש ְשל ִָמים ויעש ִמ ְש ֶׁתה ְלכָל עֲבָ דָ יו עד כאן מה שכתוב בדברי הנביא..
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במדרש בקהלת ,הוא מביא את הפסוקים האלה ואומר כך (קהלת רבה ,פרשה א) ָ -אמר רבִ י ִסימֹון בְ ֵשם רבִ י ִש ְמעֹון
שֹואל
ֵ
בֶׁ ן חֲ לפְ ָתא לְבלְוֹוטֹוס שֶׁ הָ יָה גָדֵ ל ְב ָפ ָל ִטין שֶׁ ל ְמלָכִ יםָ ,אמר לֹו המֶׁ ֶׁלְך ְשאל מָ ה ֶׁא ֵתן לְ ָךָ ,אמר אֹותֹו ב ְלוֹוטֹוסִ ,אם
שֹואל בִ תֹו וְ הכֹל ִינ ֵָתן ִלי ִבכְ לל בִ תֹו .כְָך
ֵ
נֹותן ִליֶׁ .אלָא אֲ ִני
נֹותן ִלי .בְ ג ִָדים ,הּוא ֵ
אֲ ִני ֶׁכסֶׁ ף וְ זָהָ ב אֹו מ ְר ָג ִליֹות טֹובֹות ,הּוא ֵ
שֹואל
ֵ
ֹלהים ְשאל מָ ה ֶׁא ֶׁתן לְָךָ ,אמר ְשֹלמֹה ִאם אֲ ִני
בְ גִ בְ עֹון נ ְִר ָאה ה' ֶׁאל ְשֹלמֹה בחֲ לֹום הל ְילָה (מלכים א ג ,ה) :וי ֹאמֶׁ ר אֱ ִ
שֹואל ֶׁאת החָ כְ מָ ה וְ הכֹל בִ כְ לָל ,הֲ דָ א הּוא ִדכְ ִתיב (מלכים א ג ,ט) :וְ נָת ָת
ֵ
נֹותן ִלי ,אֲ לָא הֲ ֵרי ִני
ֶׁכסֶׁ ף וְ זָהָ ב ּומ ְר ָג ִליֹות הּוא ֵ
לְעבְ ְדָך ֵלב שֹמֵ עָ ,אמר לֹו ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ה ָחכְ מָ ה שָ אל ְָת וְ ל ֹא שָ אלְ ָת לְָך עשֶׁ ר וְ כָבֹוד וְ נֶׁפֶׁ ש אֹו ְיבֶׁ יָך ,לְפִ יכְָך ה ָחכְ מָ ה
וְ המדָ ע נָתּון לְ ָך ,וְ על יְדֵ י כֵן גם עשֶׁ ר ּו ְנ ָכ ִסים וְ כָבֹוד ֶׁא ֶׁתן לְָךִ ,מיָד (מלכים א ג ,טו) :ויִקץ ְשֹלמֹה וְ ִה ֵנה חֲ לֹום.
עֹומד על כנֹו זה לא סתם שהוא חלם את החלום ,מי אמר שהקב"ה קיבל את בקשתו ?! צִ פֹור
ָאמר רבִ י יִצְ חָ ק חֲ לֹום ֵ
ְמצֹויֵץ וְ יֹודֵ ע על מָ ה ְמצֹויֵץ ,חֲ מֹור נֹוהֵ ק וְ יֹודֵ ע על מָ ה נֹוהֵ קִ ,מיָד (מלכים א ג ,טו) :ויָבֹוא יְרּושָ ָל ִים וי ֲעמֹד לִפְ נֵי [ארון
תֹורה.
עּודה ְלג ְָמ ָרּה שֶׁ ל ָ
ֹושין ְס ָ
ברית אדני ויעל עלות ויעש שלמים] ויעש ִמ ְש ֶׁתה ְלכָל עֲבָ דָ יוָ ,אמר רבִ י יִצְ חָ ק ִמכָאן שֶׁ ע ִ
זה המקור לעשיית סעודה ִמיָד ָש ְר ָתה עָ ָליו רּוח הק ֶֹׁדש וְ ָאמר ְשלשָ ה ְספ ִָרים הלָלּוִ :מ ְש ֵלי ,וְ ִשיר ה ִש ִירים ,וְ קֹהֶׁ לֶׁ ת,
הֲ דָ א הּוא ִדכְ ִתיבִ :דבְ ֵרי קֹהֶׁ ֶׁלת בֶׁ ן ָדוִ ד.
עד כאן דברי המדרש.
איפה כתוב פה במדרש ,ששלמה המלך עשה סעודה לגמרה של תורה ?
שלמה המלך בא וביקש מהקב"ה לב חכם ונבון .
הוא לא ביקש לא עושה ולא נכסים ולא כבוד ולא אריכות ימים ,הוא ביקש לב חכם ונבון ,והקב"ה נתן לו .אז איפה
מונח כאן ,שעושים סעודה לגמרה של תורה ?
ראיתי הרבה שמדברים על זה....
סכֹה  ,הוא מביא את השאלה הזאת ,והוא אומר שבעצם שלמה המלך ,לא קיבל את התורה בבת אחת,
בספר יצפנני ב ֹ
אבל באותו רגע שהוא ביקש וקיבל לב שומע ,הוא נחשב כמחוסר זמן  ,עד שידע את כל התורה כולה .מכאן והלאה,
האפשרות שלו להגיע לתורה ,היא ממש כחוט השערה .
יש לך את כל הכלים ,אז ממילא  ,רק תשב ותלמד...
הוא מביא ביאור נוסף ,בשם הרב רוזן ,רעיון נפלא – אומרת הגמרא (מסכת ברכות מ ,א)  -וא''ר זירא ואיתימא ר'
חיננא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק אבל
הקב''ה אינו כן מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק שנאמר {שמות טו-כו} ויאמר אם שמוע תשמע אם שמוע תשמע ואם
לאו לא תשמע ד''א אם שמוע בישן תשמע בחדש ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע.
אדם שהוא מלא בתורה ,יכל להעמיס עוד ,יכל להעמיס לעצמו עוד ועוד ,אבל אדם שהוא ריק מתורה ,אינו יכל
להכניס .אז הנהגת הקב"ה ,היא בדיוק להיפך ממידת בשר ודם.
אצל בשר ודם ,אם יש לו כלי מלא ,הוא לא יכל להכניס עוד ,אבל אצל הקב"ה ,אדם שהוא מלא בתורה ,הוא יכל
להכניס לעצמו עוד ועוד תורה.
נמצאנו למדים מהגמרא הזאת ,שככל שהאדם ממלא את עצמו בתורה ,עוד ועוד תורה ,ככל שאתה קונה לעצמך עוד
קניני תורה ,אתה הופך להיות כלי מלא  ,וכלי מלא מחזיק !
אומרת הגמרא  -אם שמוע בישן תשמע בחדש...
אומר הרב רוזן – באותו רגע ,ששלמה המלך קיבל לב שומע ,כלי הקיבול שלו ,הפך להיות כלי מלא.
זו ההנהגה של הקב"ה .כלי מלא ,יש לו את היכולת ללמוד עוד ועוד תורה.
לפי זה ,אנחנו יכולים להבין טוב מאוד ,מדוע ההנהגה הזאת ,שכאשר מסיימים מסכת אחת ,מיד מתחילים מסכת
חדשה .גומרים ספר דברים ,ובאותו רגע מתחילים ספר בראשית ,למה ?
כי באותו רגע שהאדם הופך להיות כלי מלא ,הוא מילא את עצמו בחמשה חמשי תורה ,אתה כלי מלא אתה יכל
להחזיק בעצמך דבר נוסף ,מיד אתה יכל להכניס לעצמך את תחילת ספר בראשית...

התורה בפרשת נצבים אומרת( -דברים ל ,יא) כִ י ה ִמצְ וָה הז ֹאת אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצּוְ ָך היֹום ֹֽל ֹא-נִפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך וְ ל ֹא ְרח ָֹקה
ֲשנָה{ :יג} וְ ֹֽל ֹא-מֵ עֵ בֶׁ ר ליָם ִהוא
ִ ֹֽהוא{ :יב} ל ֹא ב ָשמ ִים ִהוא לֵאמֹר ִמי י ֲעלֶׁהָ -לנּו השָ מ ְי ָמה וְ י ִָק ֶׁחהָ ָלנּו וְ י ְש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ נע ֶׁ ֹֽ
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ּובלְבָ בְ ָך
ֲשנָה{ :יד} ִ ֹֽכיָ -קרֹוב ֵא ֶׁליָך הדָ בָ ר ְמאֹד בְ פִ יָך ִ ֹֽ
לֵאמֹר ִמי יעֲבָ רָ -לנּו ֶׁאל-עֵ בֶׁ ר היָם וְ י ִָקחֶׁ הָ ָלנּו וְ י ְש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ נע ֶׁ ֹֽ
ל ֲעש ֹֹֽתֹו
מביא המדרש פסוק מספר משלי (כד ,ז) ָראמֹות לֶׁאֱ וִ יל חָ כְ מֹות בשער ל ֹא יִפְ תח פִ יהּו
אומר המדרש (דברים רבה ,פרשה ח)  -מהּו ָראמֹות לֶׁאֱ וִ יל חָ כְ מֹותָ ,אמר רבִ י תנְחּומָ א ה ִטפֵ ש הזֶׁה נִכְ נס לְבֵ ית הכְ נֶׁסֶׁ ת
אֹומ ִרין ,הּוא ִמ ְתביֵש ,שֶׁ נֶׁאֱ מר :בשער ל ֹא ִיפְ תח
נֹות ִנים בתלְמּוד וְ הּוא ֵאינֹו יֹודֵ ע מָ ה הֵ ן ְ
נֹוש ִאים וְ ְ
אֹותן שֶׁ ְ
רֹואה ָ
וְ הּוא ֶׁ
פִ יהּו ,וְ ֵאין שער ֶׁא ָלא סנְהֶׁ ְד ִריןִ ,דכְ ִתיב (דברים כה ,ז) :וְ עָ ל ְָתה יְבִ ְמתֹו השע ֲָרה ֶׁאל הזְ ֵק ִנים.
תֹורה ,וְ הּוא אֹומֵ ר ָל ֶׁהן הֵ יאְך ָאדָ ם ָל ֵמד
עֹוס ִקים ב ָ
אֹותן ְ
רֹואה ָ
דָ בָ ר אחֵ ר ,רבָ נָן ָא ְמ ֵרי ה ִטפֵ ש הזֶׁ ה נִכְ נס לְבֵ ית הכְ נֶׁסֶׁ ת וְ ֶׁ
יאים ,וְ אחר כְָך בכְ תּובִ יםִ ,מ ֶׁשהּוא גֹומֵ ר
קֹורא ב ְמגִ לָ ה ,וְ אחר ָכְך בסֵ פֶׁ ר ,וְ אחר כְָך בנְבִ ִ
אֹומ ִרים לֹו ְת ִחלָה ֵ
תֹורה ְת ִחלָהְ ,
ָ
ֶׁאת ה ִמ ְק ָרא שֹונֶׁה ֶׁאת התלְמּוד ,וְ אחר ָכְך בהֲ לָכֹות ,וְ אחר כָ ְך באגָדֹותֵ ,כי ָון ֶׁששֹומֵ ע ָכְך אֹומֵ ר בְ לִבֹו ֵאימָ תי אֲ ִני לָמֵ ד כָל
ז ֹאת אומר לעצמו – מה אני עושה פה ?! אין לי מה לחפש פה ....אני לא יכל לקלוט כל כך הרבה תורה וְ חֹוזֵר ִמן השער,
הֱ ֵוי בשער ל ֹא יִפְ תח פִ יהּו.
אֹומר ִמי יּוכל להֲ בִ יאֹוּ ,ופִ ֵקח אֹו ֵמר ל ֹא ֶׁאחָ ד ָתלָ ה
דֹומה ,לְ כִ כָר שֶׁ הָ יָה ָתלּוי בָ אֲ וִ ירִ ,טפֵ ש ֵ
ָאמר רבִ י ינאי לְמָ ה הדָ בָ ר ֶׁ
ּומי שֶׁ הּוא פִ ֵקח מהּו
תֹורהִ ,
ּומֹוריד אֹותֹוָ .כְך כָל ִמי שֶׁ הּוא ִטפֵ ש אֹומֵ ר ֵאימָ תי ֶׁא ְק ָרא כָל ה ָ
ִ
אֹותֹו ,מֵ בִ יא סֻׁ ָלם אֹו ָקנֶׁה
תֹורה כֻׁלָ ּהָ ,אמר ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא :ל ֹא נִפְ ֵלאת ִהוא ,וְ ִאם נִפְ ֵלאת
עֹושֶׁ ה ,שֹונֶׁה פ ֶֶׁׁרק ֶׁאחָ ד בְ כָל יֹום ָויֹום עד שֶׁ ְמסיֵם כָל ה ָ
ִהיאִ ,מ ְמָך ,שֶׁ ֵאין א ָתה עָ סּוק בָ ּה ,הֱ ֵוי כִ י ה ִמצְ ָוה הז ֹאת.
עומדים המפרשים על דברי המדרש הזה ,ותמהים – לכאורה ,הטיפש הזה צודק ,איך אפשר ללמוד את כל התורה
כולה???
אם ניקח את הגמרא במסכת סנהדרין (סח ,א) שמספרת  -והתניא כשחלה ר' אליעזר נכנסו ר' עקיבא וחביריו לבקרו
הוא יושב בקינוף שלו והן יושבין בטרקלין שלו ואותו היום ע''ש היה ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפליו גער בו ויצא
בנזיפה אמר להן לחביריו כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה אמר להן דעתו ודעת אמו נטרפה היאך מניחין איסור
סקילה ועוסקין באיסור שבות כיון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו נכנסו וישבו לפניו מרחוק ד' אמות א''ל למה
באתם א''ל ללמוד תורה באנו א''ל ועד עכשיו למה לא באתם א''ל לא היה לנו פנאי אמר להן תמיה אני אם ימותו
מיתת עצמן אמר לו ר' עקיבא שלי מהו אמר לו שלך קשה משלהן נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם
שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללין הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי הרבה תורה למדתי ולא
חסרתי מרבותי אפילו ככלב המלקק מן הים הרבה תורה לימדתי ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת ולא
עוד אלא שאני שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם ולא עוד אלא שאני
שונה שלש מאות הלכות ואמרי לה שלשת אלפים הלכות בנטיעת קשואין.
בא אותו טיפש ואומר – רבותי ,אין לי סיכוי להגיע לכל הידע הזה !
לכאורה ,הוא צודק ,אז למה קוראים לו טיפש ??
היסוד בתירוץ של הענין הזה ,נמצא במאירי ,בביאורו לספר משלי.
מביא המאירי דבר נפלא – פירוש  :שאם תיעד זמן ,בלימוד החכמה ,על דרך שאמרו בברייתא של אבות  ,יכל אדם
ללמוד תורה בעשר שנים ,לא תחשוב שהחלק העשירי ממנו ,ילמד בשנה.
אם תיקח ,אומר המאירי ,אדם שצריך ללמוד  100%בעשר שנים ,אז הוא חושב ככה – כל שנה ,עוד  ...10%ככה עד
שתשלים .100%
זה מה שאומר המאירי – אלא בראשונה ישיג מעט  ,ובשנייה כפליים  ,וככל שיתעסק בה עוד ,תקבל הבנתו  ,וימצא
לפניו נתיב החכמה בדרך סלולה ....ויפה לו שעה אחת בסוף ,מאורך זמן בהתחלה.
מה שלמדת בהתחלה ,ולקח לך חודש-חדשים-שלושה ,בשנה בשלישית או הרביעית ,דבר כזה יקח לך עשה קלה ,כי
אחרי שאתה שונה את זה כמה וכמה פעמים ,הפעמים הבאות יהפכו אותך לתלמיד חכם ,שהכל הולך לך יותר מהר.
מה שהתקשית לאורך זמן בהתחלה ,הופך לשעה קלה בסוף.
היסוד הזה ,של אותו טיפש ,שרואה כיכר למעלה ,ברעיון הכללי שלו  ,הוא צודק .בהתחלה  ,כשאתה ניגש ללימוד
התורה ,אתה רואה שזה בשמים  ,אתה רואה שזה מעבר לים ,זה באמת קשה...
אבל אומר הקב"ה ֹֽ -ל ֹא-נִפְ ֵלאת ִהוא ִמ ְמָך .
אם אתה מתעצל ,אז זה באמת בשמים ובים  ,אבל באותו רגע שאתה לוקח את זה ,ושונה היום פרק ,ולמחר פרק,
ועוד פרק ועוד ...אז אתה רואה כִ י ה ִמ ְצוָה הז ֹאת אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצּוְ ָך היֹום ֹֽל ֹא-נִפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך וְ ל ֹא ְרח ָֹקה ִ ֹֽהוא ,ל ֹא
ּובלְבָ ְבָך ל ֲעש ֹֹֽתֹו.
בשָ מ ִים ִהוא ...כי אם בְ פִ יָך ִ ֹֽ
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ממילא ,שלמה המלך מקבל חלום ,ושואל אותו הקב"ה "מה אתה רוצה" ...
ושלמה המלך אומר "ריבונו של עולם ,אני רוצה לב שומע" ..
באים בעלי המוסר ואומרים – אתה רוצה לדעת את המבחן האמיתי ?
אומר שלמה המלך (שיר-השירים א ,ג) על ִמ ְשכָבִ י ב ֵלילֹות בִ ק ְש ִתי ֵאת שֶׁ ָאהֲ בָ ה נפְ ִשי ...
אדם שוכב בלילה במיטה ,אתה מעיר אותו ב –  , 3:00ואתה שואל אותו – תגיד ,מה אתה רוצה ???
התשובה הראשונה שהוא יענה לך ,תדע ששם הבן-אדם נמצא !
ישנו בן-אדם שיגיד לך – מה אני רוצה ?! תסגור לי את המינוס !...
השני יגיד – תשלם לי את המשכנתא ! ....
כל אחד יביע את המשאלה ,שבזה הראש שלו עובד כל שעות היום.
שלמה המלך  ,העיר אותו הקב"ה בחלום הלילה ,ושאל אותו "מה תבקש"  ,אמר לו שלמה "אני לא מבקש שום דבר,
רק לב שומע !
אומרים חז"ל – באותו רגע שבן-אדם הגיע לבקשה הזו  ,שנקראת 'לב שומע'  ,הוא הגיע לתכלית סיום התורה .הוא
סיים את התורה.
אדם ,שכל הבקשה ש לו ,היא בקשה אחת ,שהיא 'לב שומע'  ,מכאן אמר ר' יצחק ,אנחנו לומדים מה זה 'גֹמרה של
תורה'.
אדם שהגיע לבסיס ,והגיע להכרה ,שאין דבר אחר בעולם ,מלבד זה ,הגיע להכרה הנכונה ,שהיא תכלית – התורה.
אֹורי וְ יִ ְשעִ י.
אנחנו בעדת האשכנזים ,נוהגים היום לסיים את לְדָ וִ ד ה' ִ
דוד המלך ,אביו של שלמה המלך ,שממנו ינק את כל המידות וההנהגות שלו ,אומר בפסוק אחת שָ אל ְִתי מֵ ֵאת ה'
אֹותּה אֲ ב ֵקש ִש ְב ִתי בְ בֵ ית ה' כָל ְי ֵמי חיי לחֲ זֹות בְ נֹעם ה' ּולְב ֵקר ְבהֵ יכָלֹו...
ָ
הבקשה הזאת ,היא בקשה שמתקיימת  ,מחר בשמחת תורה ,אתה יכל לבקש אחת שָ אל ְִתי מֵ ֵאת ה' ...הגיע הרגע
שאתה מתייחד עם הקב"ה  ,ואתה יכל לבקש ממנו ִשבְ ִתי בְ בֵ ית ה' כָ ל יְמֵ י חיי ....הגעת לשמחת תורה ,אתה יכל
עכשיו להתחיל מחדש....
יש לך את האפשרות  ...היום שונה פרק אחד ,מחר שונה פרק אחר ...תהיה כמו יהושע בן-נון נֹצֵ ר ְת ֵאנָה י ֹאכל פִ ְריָּה –
הוא ליקט פרק ועוד פרק ...כולם קראו לו כסיל  ,עד שהקב"ה העיד עליו ִאיש אֲ שֶׁ ר רּוח בֹו...
אתם קוראים לו כסיל ,אבל אני אומר לכם ,שהוא איש מלא רוח ה' .הוא זה שעבד את משה רבינו ולא הפסיד ממנו
רגע אחד.
אֹותּה אֲ ב ֵקש...
דוד המלך אומר אחת שָ אל ְִתי מֵ ֵאת ה' ָ
המדקדקים בלשון ,אומרים שיש כאן סטירה – אם הוא אומר אחת שָ אל ְִתי ...הוא היה צריך לומר אותה שָ אל ְִתי
אֹותּה ביקשתי  ...הנוסח של ההתחלה והסוף ,לא מתאימים אחד לשני .
מֵ ֵאת ה' ָ
אומרים המפרשים – כ ל אדם שהוא גדל יותר ,מגיל שנה/שנתיים/שלוש ,המשאלות שלו הופכות להיות משאלות
אחרות  -בגיל שנה הוא מבקש צעצועים  ,בגיל שנתיים הוא מבקש צעצועים יותר גדולים ,וככל שהוא גדל ,המשאלות
שלו אחרות.
אֹותּה אֲ ב ֵקש – גם כשהייתי ילד קטן ,והייתי מוזנח וזרוק ע"י האחים שלי,
אומר דוד המלך  -אחת שָ אל ְִתי ֵמ ֵאת ה' ָ
שלא רצו להכיר אותי ,היתה לי משאלה אחת ִ -שבְ ִתי בְ בֵ ית ה' ...
אֹותּה אֲ ב ֵקש – זה מה שאני מבקש גם היום ,כשאני מלך .הבקשה היא אחת ,היא לא השתנתה  ,השאיפה שלי היתה
ָ
אחת ויחידה ִש ְב ִתי בְ בֵ ית ה' כָל ְי ֵמי חיי
אנחנו נמצאים בערב שמחת תורה.
חיתום הדין היה היום ,אבל כתוב בזוהר הקדוש ,שהשלוחים אמנם קיבלו לידיהם את פסק הדין ,אבל עדיין ניתן
לשנות אותו בשמיני עצרת .כך מבאר האר"י הקדוש ,את דברי הזוהר.
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אנחנו תמיד ידענו  ,שהושענא רבה ,הוא נחשב היום של גמר חיתו ם הדין ,ואכן זה כך .זה יום חיתום הדין  ,זה הזמן
שנמסרים הפתקים לשלוחים ...
בא הזוהר הקדוש (פרשת ויחי ר"כ ע"א) ואומר ִ -אי ָז ֵכי בִ ְתשּובָ ה ,וְ ָלא ְשלֵימָ ָתא כְ ְד ָקא יְאּות ,ת ְליָין לֵיּה עד ההּוא יֹומָ א
אריּהִ ,א ְת ְק ָרעּו – אם הוא חוזר בתשובה,
ב ְת ָר ָאה דעֲצֶׁ ֶׁרתְ ,דהּוא ְת ִמינ ָָאה ֶׁל ָחג .וְ ִאי עֲבד ְתשּובָ ה ְשלֵימָ ָתא לְקמֵ י מָ ֵ
קורעים את הדין ,למרות שזה נימסר כבר לשלוחים .
כתוב בזוהר הקדוש ,ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו  ,אבל יש לו מעלה ,שהמדרש בפרשת פינחס מביא  ,שאמר
הקב"ה "קשה עלי פרדתכ ם  ... "..רש"י מביא את זה" ...ותעשו לי יום אחד ,זה נקרא שמיני עצרת "...
ביום הזה ,כל שבעת ימי הסוכות  ,עם ישראל היה עסוק עם שבעים פרים ,כנגד שבעים אומות  .מגיע היום הזה,
שנקרא שמיני עצרת  ,זה היום שכלל ישראל עסוק עם הקב"ה ,בכבודו ובעצמו...
אומר המדרש בפרשת פינחס – כיון שיצאו שבעת ימי החג ,אמר להם הקב"ה לישראל "עכשיו אני ואתם נשמח יחד,
ואינני מטריח עליכם הרבה ,רק פר אחד ואיל אחד".
כיון ששמעו ישראל כך ,החלו מקלסים לקב"ה ואומרים ֶזה הַ ּיֹום עָ שָ ה ה' נָגִ ילָה וְ ִנ ְש ְמחָ ה בֹו.
יֹודעִ ין ב ֶׁמה ִל ְשמֹחִ ,אם ביֹום שמיני עצרת ִאם בְ ה ָקדֹוש
אומר המדרש (שיר-השירים רבה) ָ -אמר רבִ י ָאבִ ין ֵאין ָאנּו ְ
ִש ְמחָ ה בָ ְך ,בְ ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,בָ ְך בִ ישּועָ ָתְך ,בָ ְך בְ ת ָֹור ָתְך ,בָ ְך בְ י ְִר ָא ָתְך .אנחנו
בָ רּוְך הּוא ,בָ א ְשֹלמֹה ּופֵ רש נָגִ ילָה וְ נ ְ
שמחים בקב"ה ,ושמחים בישועה שלו.
ָותא בשמחה הזאת שנקראת שמיני עצרת
אומר הזוהר הקדוש דבר נורא ואיום (ויקרא  ,צו  ,לב ע"א) ּ -ובְ ההּוא חֶׁ ְדו ָ
ִש ָר ֵאל בִ לְחֹודיְיהּו לא נמצאים בשמחה הזאת ,אלא ישראל לבדםּ .ומאן ְדי ִָתיב עִ ם מלְ כָא
לָא ִמ ְשתכְ חֵ י בְ מ ְל ָכא ֶׁא ָלא י ְ
מי שיושב עם מלך מלכי המלכים לבד ,וְ נָטל לֵיּה בִ לְחֹודֵ יּה ונמצא איתו ביחידותָ ,כל מה ְדבָ עֵ י ָש ִאיל ,וְ י ִָהיב לֵיּה כל מה
ִש ָר ֵאל
שהוא מבקש מהקב"ה ,ניתן לו (הרב דסלר כותב בספרו ,מכתב מאליהו ,שזה דוקא בבקשות רוחניות) .וְ על דָ א י ְ
שָ ָראן ,וְ ע ִמין עֹובְ דֵ י עֲבֹודָ ה ז ָָרה ְמס ְיימֵ י .וְ על דָ א כְ ִתיב( ,מלאכי א) ָאהבְ ִתי ֶׁא ְת ֶׁכם ָאמר ְי ָי' וְ גֹו'.
אנחנו מחר בע"ה ,מסיימים את ספר דברים  ,ומסיימים את חמישה חמשי תורה ,ומתחילים בס"ד ,ספר בראשית.
ראיתי משל נפלא שאמר האדמו"ר מצאנז...
הוא אמר ,שאנשים יוצאים מהחג הזה  ,מי שמרגיש את ההתעלות של הימים הנוראים  ....הוא מרגיש מן תחושה של
"אחח ,כמה חבל שהחג עבר"...
נכנסים עכשיו לשישה חודשים ,עד פסח ,החג שהוא מדאורייתא  ...ישנה הרגשה כזאת ,של מעין התנתקות...
אמר האדמו"ר מצאנז משל נפלא – היה יהודי אחד ,שהיו לו מחלות רבות – סבל מלחץ דם ,מלב  ,מכליות ...והיה לו
רופא מומחה ,שכל בעיה שהוא היה בא אליו ,הוא היה יודע להתאים לו כדור...אמנם הוא לקח  5-6כדורים ,אבל
בסדר ,הוא המשיך להתקיים ...
יום אחד הוא שומע ,שהרופא נוסע להשתלמות של שיש חודשים ,והרופא לא יהיה בארץ ...
"אוי ויי ...רק זה מה שחסר לי ,שהרופא שלי לא יהיה פה חצי שנה"...
הוא מהר רץ לרופא ,ואמר לו "אדוני הרופא ,האם נכונה השמועה ,שאתה לא תהיה פה חצי שנה"???
אמר לו הרופא "אכן כן".
"הרופא יודע מה המשמעות של זה ? אני בא אליך כל חודש ,יש לי כאב הכי קטן ,אתה מיד רושם לי את הכדור
המתאים ,והכל עובר ,מה יהיה ?!?"
אמר לו הרופא "אין שום בעיה ...יש לי כדור לשעת חירום ,אתה לוקח את הכדור הזה ...על כל צרה ,זה מביא
ישועה!"
זהו המשל שאמר האדמו"ר מצאנז...
והנמשל הוא אמר – אנחנו יוצאים משמחת תורה ,יוצאים מ 52-ימים ,שלכל דבר היה פתרון ,כי השופר היה ,כדי
להרטיט את הלב  ,ואחרי זה הגע יום הכיפורים ,כדי להחליש את הגוף ...הגיע סוכות צילא דמהימנותא ,הגיע
הושענא-רבה ...כל דבר יש לו פתרון !
פתאום באים במוצאי שמחת תורה ,ושומעים שהקב"ה "נוסע" לחצי שנה ,הוא לא יהיה פה !
מה נעשה ,אין לנו שום חג עכשיו ??
אומר הקב"ה – אין לכם שום בעיה ,יש לי כדור אחד  ,שנקרא תורה ...תדבקו בתורה שלי ,ותראו שזה הפתרון לכל
התחלואים כולם.
חז"ל אומרים ,שאם אדם יושב ולומד לבד ,אומרת המשנה באבות – שכינה כנגדו ! אין לך מה לדאוג ,הקב"ה איתך !
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אנחנו יוצאים מהחגים האלה ,לכאורה ,אם הרגשה כזאת נפולה  ,כשעוזבים את החגים המרוממים האלה ,אבל
ִש ְמ ָחה
אנחנו צריכים לדעת ,את ההרגשה הנפלאה הזאת ,שהיא טמונה כאן בדברי המדרש  -בָ א ְשֹלמֹה ּו ֵפרש נָגִ ילָה וְ נ ְ
תֹור ָתְך ...
בָ ְך ,בְ ה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,בָ ְך בִ ישּועָ ָתְך ,בָ ְך ְב ָ
אם אנחנו נדבק בתורה ,ונעשה כמו שכתוב לנו בחז"ל  ,כמו תאנה – היום שונה פרק אחד ,מחר שונה שני פרקים ...
נלקוט עוד ועוד ,נתחיל מחזור חדש ,מחמשת חומשי התורה ...השנה הזאת ,שנת תשס"ד  ,היא שנה שהראשי תיבות
שלה ,מסמלת את הסיעתא דשמיא  -תהיה שנת סיעתא דשמיא  ,אשר כל אחד ,תהיה לו את הסיעתא דשמיא,
להתחיל את התורה מחדש ,את ספר בראשית  ,כמה ב"ה ,אנחנו מאושרים שזכינו לסיים את התורה !
תֹור ָתְך ...
הקב"ה יתן לנו את הזכות  ,להיות נמשכים ונדבקים בו ,נָגִ ילָה וְ נִ ְש ְמחָ ה בָ ְך ...בָ ְך בִ ישּועָ ָתְך ,בָ ְך בְ ָ
את ההרגשה הזאת ,שהקב"ה מתייחד עם כל אחד לבדו ,שההרגשה הזאת תמשיך ללוות אותנו כל השנה  ,והפתקים
שנמסרו בידי השלוחים ,יהיו פתקים כאלו ,שנותנים לכל אחד ,שנה טובה ומאושרת .

שתהיה השנה הזאת ,שנת גאולה וישועה  ,שנת בניית בית הבחירה ,במהרה בימנו אמן ואמן !!!

