ואתם הדבקים
הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א
מנהל רוחני בישיבת ארחות תורה
נמסר ע"י מערכת 'כאיל תערוג'

כאילו לא חטאתם מעולם:
בירושלמי [ר"ה א,ב] אמרו' :א"ר יודן בכל קרבנות המוספים כתוב חטא ואילו בשל עצרת לא כתוב
חטא ,אמר הקב"ה כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא
חטאתם מעולם'.
הדברים הללו מהוים עבורנו כלי זין להכנס עמו לשבועות .הן חג מתן תורתינו יום דין הוא ,כפי
שהביא מרן הרב שך זצ"ל שהוא יום דין של תורה ,ובשל"ה משמיה ד'התולעת יעקב'
שהוא יום דין על ביטול תורה ,והרי ביטול תורה עולה על הכל שכן 'ויתר הקב"ה על ע"ז ג"ע
ושפ"ד ולא ויתר על עוון ביטול תורה' [פתיחתא איכ"ר],
העצה שבידנו היא זו המבוארת בירושלמי 'קבלת עול תורה' ,כך נעשים לבריה חדשה ,כך
מקדמים את הדין כראוי.
'תושיה' מאימתי:
'קבלת עול תורה' נראה שטעות נכרכת במושגנו על קבלת עול תורה ,ואם בנוגע ללימוד התורה
מבינים אנו ויודעים את ההשקעה הנדרשת בשביל כך את הקרבת הכוחות על מזבח
עמלה הרי שבנוגע לקבלת עול תורה נדמה לנו כי מדובר בענין של מה בכך כזה שאין בו אלא
החלטה גרידא.
בא וראה עמל התורה במושגיו הגבוהים על מרן החזו"א מסופר :בחתונת אחת מאחיותיו עת
עמדו לתפילת מעריב ,התפלל הוא בלי מגבעת לראשו ,הדבר היה לתימה ,חקרו ודרשו ונודע
מפיו אחיו הגר"מ זצ"ל טעמו של דבר ופשרו שהיתה לו זאת עקב עמלו העצום ויגיעתו הכבירה
בתורת ה' עד תשות כח כזו שלא הותירה שיור ולו כדי החזקת כובעו על ראשו ,וכבר מצינו כזאת
במדרש [שה"ש עה"פ] 'מעולפת ספירים' [ה ,טו] שדרשוהו על התורה שהיא 'מעולפת כחן של בני אדם
שהיא קשה כספיר הזה'.
ומסופר שם על ר' אלעזר בר"ש שהיה כוחו גדול מאד ,שהעלה חמורים לגג אחד יחד והורידם
שנים שנים ,וכיון שנתעסק בתורה אפילו טליתו לא היה יכול לסבול .כך גם בבן ביתו
של רבן גמליאל שרגיל היה ליטול קופה של ארבעים סאה ולהוליכה אצל נחתום ,כיון שנתעסק
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בתורה תש כוחו עוד ועוד ולבסוף אפילו של סאה לא יכל לטול ויש אומרים שגם סבניה [בגד
דק] לא יכל.
אמנם כל סיפורי הוד ושגב אלו נסובים בעיקרם על עצם העמל בתורה שכן נקראת התורה
'תושיה' 'שמתשת כוחו של אדם' אך עדיין עמנו לפרש ולהבהיר ענינה של קבלת עול
תורה ומהותה.
ודברים מופלאים מצינו בגמ' ב"מ [פה,א] המספרת על ריש לקיש שהיה בתחילת ענינו רבן של
לסטין וגיבור כח ביום אחד כשראהו רבי יוחנן בקפיצתו לירדן אחריו אמר לו' :חילך
לאוריתא' והבטיחו שישיאו לאחותו באם יקבל עליו עול תורה ,קיבל על עצמו ,וכאשר רצה
לשוב כבראשונה בקפיצה לא יכל ,כוחותיו תששו משקבל על עצמו עול תורה ,המעשה הזה
אומר דרשני כי מאד תמוה מה לתושיה שמתשת אצל קבלת עול תורה ומה מקום לחולשה עוד
קודם הלימוד עצמו.
קבלת עול תורה ומלחמת היצר:
וההסבר הוא על פי דברי הזוהר חדש שהביא מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר 'ארחות יושר'
[ערך תורה]' :התורה נקראת תושיה בתחילה ואח"כ גבורה שנאמר 'לי עצה ותושיה' וגו',
תדע לך כי בתחלה נקראת תושיה שמתשת כחו של אדם מפני שיש לו להלחם עם יצה"ר ולכתת
כל גופו בבית המדרש עד שירגיל אותו בתורה ,כיון שהוא רגיל לעסוק בתורה אז יש לו שמחה
וגבורה שנאמר 'אני בינה לי גבורה'.
מפורש שמענו יוצא מדברי הזוהר חדש מפני מה התורה מתשת כוחו של אדם משום מלחמת
היצר הספונה בלימודה ,הקרב בשדה המערכה טעון הקרבת כח ,וא"כ נבין גם את סוד
התושיה כבר בקבלת עול תורה כי אכן כשם שהלימוד עומד בסימן של מאבק עם היצר הרע כך
הוא גם בקבלת עול תורה עצמה ,כבר אז מתחלת המלחמה והיא מערכה ממערכות הקרב .ודאי,
אם כן ,נכללת קבלת העול בכלל 'תושיה' שמתשת כוחו של אדם.
ושמעתי הארה נפלאה מאד ,בזמרה 'יונה מצאה בו מנוח' דשבת קודש נאמר' :ובאו כולם בברית
יחד ,נעשה ונשמע אמרו כאחד ,ופתחו ואמרו ד' אחד ,ברוך הנותן ליעף כח'.
שבח זה ברוך הנותן ליעף כח ,מה לו בכאן ,הלשם התחרזות בעלמא בא? אכן הם הם הדברים
מאחר ש'נעשה ונשמע אמרו כאחד' ובכך קבלו עול תורה ,כבר נכנסו ובאו אל היכלותיה
של תושיה המתשת וזקוקים הם לברכה מיוחדת 'הנותן ליעף כח'!
ההולכים בחושך ראו אור גדול:
ומהי קבלת עול תורה ,הנה ידועים דברי התנחומא פרשת נח' :ללמדך שכל מי שאוהב עושר
ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה לפי שיש בה צער גדול ונידוד שינה ,ויש מבזה
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ומנבל עצמו עליה ,והיכן מתן שכרה לעולם הבא שנאמר :העם ההולכים בחושך ראו אור גדול'.
בקבלת עול תורה מונחת ההסכמה לותר על תענוג ,על גדולה וכבוד .למסור ולהתמסר למען
התורה הקדושה .על הגר"ח שמואלביץ זצ"ל מסופר שבערוב ימיו נשא ידיו כלפי מעלה
ואמר 'גלוי וידוע לפניך שאת כל מה שהיה לי  -מסרתי עבור התורה'! מסירת לב עבור התורה
הקדושה.
דודי הגר"א מישקובסקי זצ"ל פירש [בהקדמת ספרו על סנהדרין] את דברי הגמרא [סוטה לה,א] שדוד
המלך ע"ה נענש על שקרא לדברי תורה זמירות [תהילים ,קיט] ואמר לו הקב"ה דברי תורה
שכתוב בהן 'התעיף עינך בו ואיננו' [משלי כג ,ה] אתה קורא אותן זמירות? הריני מכשילך בדבר
שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו' ,ונשכחה ממנו הלכה של 'בכתף ישאו' [במדבר ז ,ט]
ונשא את ארון הברית בעגלה.
וביאר דודי זצ"ל :השירה ,הזמרה ,עם כל עוצם התענוג הקיים בה ,תענוג עלאי ,אך אי אפשר
לה אלא במצב מסוים של השראה ,רגש ולב .גם מחבב השירה היותר גדול אינו בר שירה
בכל עת אלא בזמנים ובעיתים כשיעלה הרגש ויפרוט על לבו ,בהשראה כזו יפתח בשירה.
התביעה על דוד המלך בדקות כפי רום מדרגתו היתה על התבטאות שאפשר לשמוע ממנה
ש'חוקיך' כ'זמירות' .כאילו שאין כל העיתים שוות דברי תורה שכתוב בהן 'התעיף
עיניך בו ואיננו' שמידתם נתינת הדעת ודבקות גמורה ובהסח דעת אפילו כל שהיא כבר 'ואיננו'
הלאלו תקרא זמירות ,ובכך נענש בשכחת הלכה פשוטה שאפילו תינוקות של ב"ר יודעים.
ומכיון שכך היא מידתה של תורה החלטה גמורה למסירת לב ,הרי דורשת היא הקרבה ומלחמה
עם היצר הרע כזו שגורמת תשישות וביחוד לריש לקיש שכרבן של לסטים גמר בלבו
להקריב כוחותיו לנשיאת העול.
רבי ירוחם ממיר זצ"ל הביא את דרשת חז"ל על הפסוק [משלי ,ו']' :נואף אשה חסר לב' 'זה הלומד
תורה לפרקים'[ .סנהדרין צט,ב] והסביר שהלומד תורה לפרקים זהו אחד שלומד לפי מידת
הרצון והחשק שמצויים בו באותו זמן .ובהעדר חשק יזנח את הגמרא יפנה וילך לו לפרקים ,ובזה
הוא דומה לנואף אשה שפועל אך משום שכעת רוצה בכך בשונה מצורת חיי הנישואין הנכונה
בהם הקשר בין האיש לאשתו אינו תלוי במצבי רוח של חשק והעדר חשק אלא מצב תמידי קיים
שזו גם הצורה האמיתית של חיי תורה קשר תמידי גם בזמנים שאין רצונו נוטה אל דף הגמרא
יאחז הלומד בה ולא ירפה.
ויש להוסיף על כך ולדייק שמלבד מה שקורא הפסוק ללומד לפרקים 'נואף אשה' עוד יקראהו:
'חסר לב' שהרי בעוכריו חוסר מסירת לב לתורה שהיא הבסיס לקשר האמיתי עם התורה
הקדושה .זהו הלב שהוא הכלי קיבול לתורה' ,ותן בלבנו' ,אנו צריכים ליחדו ולהביאו לדבקות
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בתורה ,להסכמה ללימוד בכל המצבים והתנאים ,כי אין התורה עשויה לשינויי זמנים ולתלות
בחשק ,אלא דבקות תדירית 'ואתם הדבקים'! כמו שמצינו ברות שנאמר עליה 'ורות דבקה בה'
זוהי המידה בלימוד התורה ובקבלת עולה ,כך זוכים!
על יצועי אהבתו:
אמרו במדרש עה"פ 'מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי' [תהלים ,קיט]' :התורה משולה לחבית
מלאה דבש ,אם נתנה לחבית רביעית מים יצאה כנגדה רביעית דבש ,כך הם אם הכנסת
דברים אחרים בתוך לבך יצאו דברי תורה'.
אחד הדברים המופלאים במרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאינו יודע שמותיהם של רחובות בני
ברק .זה לו עשרות שנות מגורים בעיר ושמות רחובותיה לא נכנסו בין ידיעותיו,
ממרן ראש הישיבה שליט"א שמעתי מעשה על הגר"ח עוד משנות בחרותו כשלמד בישיבת
לומז'א בפתח תקווה נקרא באחד העיתים אל משרדי הצבא ,שאלוהו על מקום הלימודים,
השיב :בישיבת לומז'א .והיכן היא ,הוסיפו לשאול ,השיב :בפתח תקוה ,והרחוב ,מה שמו' ,אינני
יודע' ,ענה לעומתם ,היתכן? תמהו ,והוא חתם זאת יודע אני שהרחוב הוא היכן שנמצאת
הישיבה ...הפקידים שלא הורגלו לכעין זה פטרוהו ועזבוהו לנפשו...
וספר לי חתנו שליט"א ששאלוהו על דבר זה איך יתכן כזאת חוסר ידיעה מוחלטת במושגים כה
מצויים ופשוטים .והשיב הגר"ח :באותו זמן שהנני מכניס שם של רחוב לראש הרי עלי
לוותר על משנה במקומו ,האם כדאי הוא לי?!
אכן אלו הם דברי חז"ל במדרש זה :נכנס מים יצא דבש ,נכנס דבר בטל יצא תורה ,כי כאמור
וכמבואר קבלת עול תורה פירושה שהתורה ממלאת לב ונפש ,והיא העסק המקיף שדברים
בטלים סתירה הם לו.
בהספד שהספיד הגר"י קלמנוביץ שליט"א את מרן הקהלות יעקב זצ"ל הקשה על הבקשה שאנו
מבקשים מדי בוקר 'והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו' .מעולם לא שמענו
מבקשים :רבונו של עולם עשה שימתק בשוקולד לחיכנו .ותורה שנאמר עליה 'ומתוקים מדבש
ונופת צופים' [תהלים יט,יא] שאין מתוק ממנה ,איך מתאים לה הבקשה הזו 'והערב נא' ולשם מה
היא נצרכת?
אכן הוא הדבר אשר דברנו ובהקדים שהמשל שנקט המדרש האמור הוא' :חבית מלאה דבש',
כי מדובר כאן על מתיקות של תורה שדבר בטל מוציא ממתיקותה ,ככל שירבו דברים
בטלים תתפוגג המתיקות וככל שימעטו תתעצם ,הבקשה 'והערב נא' היא שיתן לנו הקב"ה את
הכח להשאר עם המתיקות של תורה ,שלא יהיה לנו דברים אחרים בטלים ,אלו המוציאים
ומעילימים דובשנה ומתיקותה של תורה ,התורה אמנם מתוקה בעצם ,אנו מיחלים שלא נגרשה

286

.כל הזכויות שמורות .האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

מעמנו ,שנדבק בעוז בדף הגמרא והיא תמלא את ישותינו כך מה מאד תנעם ותמתק לחיכנו כך
תערב מדבש ונופת צופים!
תורה ולא זולתה היא היא חיינו .בלשון הזה כתב חובת הלבבות' :ולא ישן כי אם על יצועי
אהבתו ולא יקום כי אם עם מתיקות זכרו' כאשר הולכים לישון וקושיא על הרמב"ם
מהדהדת בתוכנו אלו הם 'יצועי אהבתו' .וכאשר קמים עם פשט חדש ומאיר זהו 'מתיקות זכרו'!
כי אין בני תורה ישנים על מיטות כי אם על יצועי אהבתו.
מרכבה והיכל לשכינתו יתברך:
נסובו הדברים על אופן וצורת החיים של לימוד התורה ,שבשונה משאר חכמות שאין בהם אלא
השכלתם בלבד וכפי שישקיע הלומד כך ידע ,שונה התורה הקדושה שלימודה יצירת קשר
והקדשת כחות עד דבקות גמורה ,ומפני מה?
ידועים דברי הב"ח שמבאר את העוון שלא בירכו בתורה תחילה [נדרים פא,א] וזה לשונו' :ונראה
דכונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות
ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה ולכן נתן הקב"ה תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח
מאתנו כדי שתתדבק נשמתינו וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה גידים ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה
לא תעשה שבתורה
ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה
השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה והארץ
כולה היתה מאירה מכבודו' .והמשיך לבאר שבזה החסרון כשכל המטרה לדברים גשמיים לדעת
הדין לצורך משא ומתן או להתגאות ולהראות חכמתם ולא לשם המטרה האמתית.
מכל מקום שמענו רצונו של מקום .הקב"ה חפץ שנהפך לעצם מעצמה של תורה .שנדבק בה
ורמ"ח ושס"ה שלנו יתאחדו עמה ,שנהיה לחפצא של תורה .ולכך נדרש ונצרך התמסרות
מסירת כוחות ולב ,זו הדרך ישכון אור.
מכאן ואילך יערב לכם:
ואמנם הגם שבתחילתה מתשת התורה כחו של אדם אך לבסוף מתקיים כהמשך דברי הזוה"ק:
'כיון שהוא רגיל לעסוק בתורה אז יש לו שמחה וגבורה שנא' אני בינה לי גבורה'.
ואף כי 'כל ההתחלות קשות' אך אט אט חולפים הקשיים ,הסייעתא דשמיא מתגלה והלימוד
נהפך להיות 'ומתוקים מדבש ונופת צופים' שאין אהבה כאהבת התורה ואין מתיקות
כמתיקותה .כך כתבו התוספות בכתובות 'שדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול' ולפיכך
כשפתחו לכלבא שבועא שעל דעת גברא רבה לא נדר לא נחשב פתח זה ל'נולד'.
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אצלינו אמרו על דברי תוס' הללו שאם ראית מישהו שלא נעשה אדם גדול הוי אומר שלא הלך
ללמוד תורה ,כי כאמור אם האדם הולך ללמוד תורה ,הרי הוא מקבל את הסייעתא
דשמיא ,ודאי שהתורה נקראת תושיה ,ודאי שהתחלת קבלת העול קשה ,אבל לאחר מכן יראה
הלומד כיצד סלו מסילות לו ותנעם לו התורה ויערב לימודה מנופת צוף וכל טעם.
ורבי עקיבא עצמו ,הרי כפי שאמר הגרי"ס ז"ל מהגמ' משמע שלאחר שנתקשה בלימוד ואף
חברתם של תינוקות באי בית הספר בראשית דרכם לא הועילה לו ,פנה הלך לו .אבל
משמים לא עזבוהו וזימן לו ה' את המחזה איך ששחקו המים הנוטפים אבן קשה למען יפיק לקח
וישכיל דרך .ואכן רבי עקיבא ראה והבין ,הבין והפנים ,חזר אל הקושי אך נעשה לרבי עקיבא.
שכן דרך בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול ,לא כתוב שלא יתלוה קושי להליכה זו ושלא יהא
הלימוד טעון מסירת כח .אלא שלבסוף יעשה לאדם גדול על כל המשתמע מכך ,הקב"ה
ישלח מסייעים והדרך תהא סלולה לגדלות .המתיאש מלכתחילה ודאי שלא יגיע.
ומרן הגר"ח שליט"א ב'ארחות יושר' כתב בזה"ל' :יש בחורים שחושבים שהתורה תלך להם קל
וכשרואים שלא הולך קל חושבין שאין מסוגלים ללמוד ומתייאשים וסופם שמפסיקים
ללמוד ,וזה טעות גדול '...המוכן לגשת לעמוד גם בקושי ובנסיון יעשה אף יצליח ,כי יקבל עזר
ממרום.
זו המלחמה שאנו נתונים בה וזה מה שנדרש מעמנו כעת הזאת :קבלת עול תורה אמיתית ,ושני
דברים יש לחזק שהחיזוק בהם הוא קבלת עול תורה :א .שמירת סדרים .באותה שמירה יש
את מלחמת היצר ובאותו חיזוק מונחת הסיעתא דשמיא .ב .ועוד  -הלימוד בימי שישי ושבת
קדש שעל זה אנו צריכים לשוב בתשובה שלימה איככה הפכו זמנים אלו להיות כ'מת מצוה' על
מה חסרנום מלימוד התורה הקדושה ,על כך גדולה הבושה!
נסיים בדברי המסילת ישרים' :ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים הוא יהיה האדם
השלם אשר יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים'.
אנו במלחמה אשר אמנם מתשת היא בתחילתה אך הנלחם יזכה וינצח ,לאור באור החיים!
עשה לך רב
הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל
ראש ישיבת תורה ודעת

רבינו היה אומר :שכל אדם צריך רב ,אפילו בכדי ללמוד מוסר כהוגן צריכים רב .בלי
רב ,יכול האדם ללמוד ולסיים את כל ספר מסילת ישרים ,ולמעשה לא יוציא
ממנו רק את הדברים המענינים אותו [במחיצת רבינו]
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דרך לימווד התורה
הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א
ישיבת מיר

כתב הרמב"ם [פ"ג מהל' ת"ת הי"ב] אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ,ולא באלו
שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה ,אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו
תמיד ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה ,אמרו חכמים דרך רמז' ,זאת התורה אדם כי ימות
באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי חכמים' וכו' עכ"ל.
והנה בהבנה פשוטה ענין מסירות נפש לתורה היא מדה בחיוב תלמוד תורה ,והיינו שאף שיבא
אדם עד כדי מצב של מסירות נפש עדיין חייב בתלמוד תורה ,ובזה באו דברי הר"מ
לאלפינו דעת כי מסירות נפש אין זה רק מדה בחיוב תלמוד תורה אלא זהו הדרך להגיע לתורה,
וביותר שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן.
ומעתה עלינו להתבונן היאך יבא האדם לידי דרגה זו שימסור גופו ונפשו לעמל התורה ,ונראה
ברור שעל ידי שאדם יכיר ערכה של תורה שהיא תכלית שמים וארץ ושלימות מציאות
האדם ,אז ייקל בעיניו למסור כל חפצו ורצונותיו הגשמיים לתכלית נשגבה זו.
צא ולמד ממה שצוותה לנו תורה גבי שכר שכיר [פ' כי תצא] דכתיב 'ביומו תתן שכרו' וגו' 'ואליו
הוא נושא את נפשו' וגו' .ופירש"י אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות עלה בכבש
ונתלה באילן עכ"ל ,והוא מדברי חז"ל [פ' המקבל] ,ומבואר שהראיה לערכו של הדבר אצל השני
היא מסירות נפשו על זה ,כי הסיבה שמסר נפשו ע"ז משום שחייו תלויים בפרנסתו.
וא"כ כמדת ערך התורה אצל האדם כן יגבר חשקו ורצונו להשיגה ,וימסור כנגד זה כל ענין אחר,
ויקטן בעיניו לחיות חיי צער ולהמנע מכל תענוגות העולם בעבור זה כדי להיות שייך
לתורה ,ועד כדי כך שהורונו חז"ל אהא דכתיב כי התורה לא בשמים היא ,שאילו היתה בשמים
היה מחויב האדם לעלות אחריה השמים להשיגה וכן לא מעבר הים היא שאילו היתה מעבר הים
היה חיוב לעבור את הים על מנת להשיג התורה וללומדה ,ואמנם כאשר ירא האדם ויכיר
במעלת התורה לא ייפלא זאת בעיניו כלל.
ובזה יש להוסיף שמה יעשה אדם שעדיין לא הגיע למדה זו של ההכרה בגדל ייקרת התורה בזה
ישים נר לרגליו העצה היעוצה שיעץ בזה המסילת ישרים [סוף פ"ז] שהאדם שאין החמדה
הזאת לוהטת בו עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו ,כדי שימשך מזה שתולד לו החמדה בטבע,
כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית ,ובודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית אך

289

.כל הזכויות שמורות .האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

אם ישתמש ממה שבידו יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך כי תוליד בו השמחה הפנימית והחפץ
והחמדה מכח מה שהוא מתלהט בתנעותו ברצון וכו'.
ויסודו בספר החינוך [מצוה טז] שכתב ודע כי האדם נפעל כפי פעולותיו עיי"ש ,וא"כ אף בענינינו
אם לא זכה עדיין להרגיש ולהכיר בערך התורה ירבה בעמל התורה כפי כוחו ואז ידע
ויכיר ערכה וכשיכיר ערכה אף יוסיף אומץ ביגיעתו וימסור נפשו עליה.
וזאת יש לידע שלא הפסיד העמל בתורה חלקו בעולם הזה שבאמת אינו כלום לעומת שכרו
הנצחי ,אך עדיין גם בעולם הזה ירווח וכמאמר התנא באבות 'פת במלח תאכל ומים
במשורה תשתה וכו' ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא' ובזה הרבה יש
להאריך ואין כאן המקום .ושנזכה שיקויים בנו אשריכם בעולם הזה וטוב לכם לעולם הבא לנצח
נצחים.

נעשה ונשמע
הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל
רב ואב"ד אופקים

בכל שנה ושנה כשמגיע ליל שבועות ,הקב"ה כביכול ,סובב בעולם ושואל כל אחד
מאיתנו' :האם הנך מעוניין לקבל את התורה'? ומה אנו עונים לו ,כביכול?
'רגע ,מה כתוב בה ,'...כלומר ,אם באמת הכוונה בקבלת התורה היא להעשות
מתמיד עצום וללמוד כל היום ממש כגדולי הדור ,איננו בטוחים במאת האחוזים
שאכן הננו מעוניינים ...רוצים אנו לטעום גם מעט מהנאות העולם הזה [עיתונים,
טיולים וכיוצ"ב] .מוכנים אנו להיות 'בחורי ישיבה' ,ללמוד את המסכת הנלמדת
בישיבה ,ואף למסור עליה 'חבורה' ,אך להקריב את החיים ...זו כבר שאלה אחרת'.
הדוגמאות הללו אולי אינן שייכות לכל אחד ,אך כל אחד מאתנו יודע מהי אצלו
הנקודה האישית שלו שבשום אופן הוא אינו מוכן להתנתק ממנה .הוא
מוכן לקיים את כל התורה כולה ,רק באותה נקודה  -מבקש הוא כביכול מאתו
יתברך  -אל תיגע .אך הקב"ה במתן תורה דורש מאיתנו שינוי בכל צורת החיים.
להעשות 'בן תורה' אמיתי ולהקדיש את כל מציאותינו לבורא כל העולמים.
ואמירת 'נעשה ונשמע' על ידנו ,אין כוונתה שהננו מוכנים למות על קידוש השם,
אלא שנמצא את האושר הטמון בחיים של קיום תורה ומצוות [שיחות הגרש"ד]
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ערבות במעמד הר סיני
הגאון רבי משה סמסנוביץ שליט"א
מנהל רוחני כולל 'בית אב'
ומח"ס קריאה בקריה'

'ערבות' ממשיכה בעולם האמת:
הרמח"ל בספרו דרך ה'

[ב ,ג ,ח ,עמ'  60הוצאת פלדהיים]

מבאר את הענין של הנהגה אישית ואת הנהגה

כללית וז"ל' :יש עוד ענין אחר נמשך משני חלקי הנהגה שזכרנו ,האישית והכללית .והוא
כי הנה השקיפה החכמה העליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא ,תיקון המין שיעשה ממנו קבוץ
השלמה וכו' ,וראתה שהיה ענין ראות להם מאד ,שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם.
פירוש :שלא יוחלט הדבר ,שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות ,יהיה מן הנמנים בקבוץ בני
העולם הבא ,אלא גם מי שכבר יגיעוהו מעשיו ,שבהתלותו באחר ,זכאי ממנו ,יוכל ליהנות
בשלמות ,הנה יכנס בכלל ההוא ,אלא שיהיה במדרגה תחתונה ,שהיא מדגה הנתלה בחבירו.
ונמצא שלא ידחה מן השלמות לגמרי אלא מי שלא יהיה ראוי ליהנות בו ,לא מצד עצמו ולא מצד
התלותו בזולתו ,ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה וירבו יותר הנהנים .ואולם הנהנים
ומהנים לאחרים ,ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקבוץ ההוא ,והם יהיו הראשים ,והצריכים לתלות
בם יהיו משועבדים להם וצריכים להם'.
כיצד פועלת הצלה זו שאחד יוכל להציל את חבירו? ממשיך הרמח"ל [שם ,עמ' ' :]61וכדי שיהיה מקום
לתקון הגדול הזה ,קשרה מתחלה האישים זה עם זה .זה ענין 'כל ישראל ערבים זה לזה' שזכרו
חז"ל

[שבועות לט,א].

כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים איש לעצמו,

והנה מדה טובה תמיד מרובה ,ואם נתפסים זה על זה בחטא ,כל שכן שיועילו זה על זה בזכות'.
'יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים ,כי בא בסוד העם':
רמב"ן [ריש ספר במדבר]' :וזהו שאמרו רבותינו מרוב חבתם מונה אותם כל שעה .ועוד כי הבא לפני אב
הנביאים ואחיו קדוש ה' והוא נודע אליהם בשמו יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים ,כי בא בסוד
העם ובכתב בני ישראל וזכות הרבים במספרם ,וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרן כי
ישימו עליהם עינם לטובה ,יבקשו עליהם רחמים ,ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים
ולא ימעיט מספרכם ,והשקלים כופר על נפשותיכם:
ובמדבר סיני רבה ראיתי כך ,במספר שמות לגולגלותם ,אמר לו הקב"ה למנותם בכבוד ובגדולה ,לכל
אחד ואחד ,לא תהיה אומר לראש המשפחה 'כמה במשפחתך' 'כמה בנים יש לך' ,אלא
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כולהון יהון עוברים לפניך באימה ובכבוד ואתה מונה אותם ,הדא הוא דכתיב [פסוק יח] במספר שמות
מבן עשרים שנה ומעלה לגולגלותם' ,עכ"ל.
כוונת הרמב"ן [כפי ששמעתי ממו"ר הגר"י דויד שליט"א] במילים' :כי בא בסוד העם' היא שיש בכל יהודי את
כל כלל ישראל .הבחנה זו הודגשה בשעה שבאו לפני משה ואהרן ,כי הם ראו בו את הבחינה
הזו שהיא מיוחדת לו לבדו ,והיא כוללת את כל הכלל ,הנקרא 'בסוד העם' [הארכנו במאמר 'כלל ופרט בנפש
היהודית'' ,קריאה בקריה' ח"ב ,עמ' שמ"ג ,ובמיוחד בשם האיז'ביצא].

לאור הנ"ל מדויק היטב הפסוק הנ"ל' :ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה' .כלומר ,בכל יהודי באשר
הוא 'יהודי' ,טמון בו כלל ישראל שלם ,לכן 'להיות לו לעם סגולה' ,כי בקרבו הוא נושא את כל
עם סגולה .ממילא יש לנו מעלה בתור כלל של 'עם קדוש לה' אלוקיך' ,וגם מעלה נוספת של כל יהודי
נבחר לשאת בו את כלל ישראל ,אף ביחידות!
נשמע מתוך זה צליל חדש על 'כאיש אחד בלב אחד' .כולם כאיש אחד ,וכל יחיד הוא הנציג באותו
רגע ,הוא האיש! השלכה למעשה :כותב המגן אברהם

[או"ח סי' קס"ד סק"מ מ]

מי שאינו אוכל

וה"ה בכל ברכת הנהנין דדוקא בברכת המצות שכל ישראל ערבין זה בזה וכשחבירו לא יצא כאלו
הוא לא יצא לכן יכול לברך וכו' ,משא"כ בברכת הנהנין דלא ליתנהו ולא לברך'.
'זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן':
יש חשבון נוסף שאינו כלול בדין 'ערבות' ,והוא מה שאמרו חז"ל [חגיגה טו,ב]' :זכה נוטל חלקו וחלק
חבירו בגן עדן ,נתחייב ,נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם' .הדברים מבוארים כמין חומר בבית
הלוי.
בית הלוי

[פ' בראשית נח ,פרק ו']:

'אברהם כו' ,להודיע חיבתו של אברהם אבינו שכל הדורות היו

מכעיסין עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם ,דבכל מה שחטאו העשרה דורות נגדל בזה השכר
לאברהם ,דבחטאם נתוסף זכות לאברהם וע"כ לא נדונו בכליה ועונש כמו בימי נח ,דכמו דהקב"ה
ברא ליצה"ר כדי שיזכו בו הצדיקים כשכובשים אותו ומתגברים עליו כמו כן באותו בחינה ממש היו
הרשעים שבדורו של אברהם אבינו ע"ה והחזיקם בעולם כדי שיוגדל זכותו של אברהם אבינו.
וזהו שאמרו' :וקיבל שכר כולם' ,דהכוונה שכר כנגד כולם דכל מה שהוסיפו לחטא נתוסף לו שכר,
וכן איזו מצות שעשו המכעיסין קיבל אברהם שכרו ד'זכה צדיק נוטל חלק חבירו בג"ע' ,וכמו
שפירשנו ,דלאברהם היה לו חלק בהטוב שעשו הם ,וכמו שהם במעשיהם הרעים הכבידו עליו
העבודה להנצל מהיצר הרע שלהם הרי כמו כן מגיע לו עבור זה השכר מהטוב שלהם .אבל נח שהיה
צריך לסיוע מן השמים שלא יקלקלו אותו אנשי דורו הרי לא נגדל זכותו בחטאים שלהם וע"כ לא
הגין עליהם רק ה' יתברך הפריש אותו מהם ואז נשאר הוא צדיק גמור והם נאבדו' ,עכ"ל.
רע"ב על אבות [פ"ה מ"ב] להודיע כמה ארך אפים לפניו אף אתה אל תתמה שהאריך לאומות העולם כל
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השנים הללו שהן משתעבדין בבניו וכו' .וקבל עליו שכר כולם עשה מעשים טובים כנגד מה שהיה ראוי
שיעשו כולם ,לפיכך ניצולו כולם בזכותו .וכמו שנטל עליו עול מצות בעוה"ז כנגד כולם כך קבל בעוה"ב
שכר כנגד כולם ,שכל אדם יש לו שני חלקים וכו' ,נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם

[חגיגה טו,ב].

כאמור ,אין זה 'ערבות' אלא מנגנון של מי עוזר למי ומי מכביד על מי .וכל חייב להיות מאוזן לחלוקה
של גן עדן וגיהנום.
איבוד הזכויות בסיפור לשון הרע:
דוגמא נוספת שאינה קשורה בערבות בין היהודים .חובת הלבבות

[שער הכניעה פ"ז]:

יאמר למספר:

אחי ,אין מן התימה מה שהצילני הבורא מעשות מה שתלית בי אצל רוב הטובות ,אשר
גמלני ,אך התימה סתרו עלי במה שהוא יותר מגונה וגדול מאד ממה שספרת עלי.
הרף ,אחי ,וחמל על זכיותיך ,שלא תאבדנה ממך ולא תרגיש ,כי כבר נאמר על אחד מן החסידים,
שזכרו אותו לרעה ,וכיון שהגיעו הדבר ,שלח למדבר בו כלי מלא מזמרת ארצו ,וכתב אליו:
הגיעני ,ששלחת לי מנחה מזכיותיך ,וגמלתיך בזה.
ואמר אחד מן החסידים :הרבה בני אדם יבואו ליום החשבון ,וכשמראים להם מעשיהם ,ימצאו
בספר זכיותם זכיות ,שלא עשו אותם ,ויאמרו :לא עשינו אותם .ויאמר להם :עשה אותם אשר
דבר בכם וספר בגנותכם .וכן כשיחסר מספר זכיות המספרים בגנותם ,יבקשו אותם בעת ההיא,
ויאמר להם :אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ופלוני .וכן יש מהם גם כן שימצאו בספר חובותם
חובות שלא עשו ,וכשאומרים :לא עשינום ,יאמר להם :נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדברתם
בם ,כמו שנאמר [תהלים עט,יב]' :והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך ה" .ועל זה
לקיָך לְ ִמ ְריָםּ ,בַ ּדֶ ֶרְך'.
הזהירנו הכתוב באמרו [דברים כד ,ט]' :זָכוֹר ,אֵ ת אֲ ֶׁשר-עשה ה' אֱ ֶ
כעין יסוד הדברים נכתבו בספר מגיד מישרים [למגיד של הבית יוסף ,פ' ויקהל מהדורא קמא]' :וגם בענין
הקמות אשר קמו נגדך אין להרהר כי הם לא יזיקוך אלא הועילו ,כי מי שאומר לשון הרע על
חבירו מנכין לו מזכיותיו ונותנים וכו' הוא אמת ויציב .ואלו הוי ידעי בני נשא דא ,הוו חדאין כד
שמעין דאמרי ביש מנהון ,כאלו יהבי לון מתנת כסף או זהב אלא בגין יקרא דאורייתא דילך דזלזלו
בה אחזי לכולי עלמא קטירי דיקומון בהון ,ואתה תעמוד מנגד ותחזה ותחדי ,אבל את לא תהרהר
בהאי ולא במלה אוחרא רק ביראת ה' כל היום וכל הלילה ובתורתו' ,עכ"ל.
[ביאורים שונים נאמרו להסביר את דברי חובת הלבבות ודברי המגיד משרים .בחוברת מרפא לשון חוברת ג' וד' הובאו
ביאורים שונים .המפרש 'מרפא לנפש' בספר חובת הלבבות ,גם מהרב דסלר והרב חיים פרידלנדר .וגם בסוף חוברת
ד' מהרב מרדכי פוטאש ,ואכמ"ל].

מהלך הדברים כאן אינו בגלל 'ערבות זה בזה' כי אם בגלל איזון של

העולם ,המחריב משלם בעידית שבזכויותיו.
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'סלקא דעתא' ביאור הרמ"ע מפאנו:
הבאנו כמה פעמים [עי' מאמר 'צעקה ,עולם פנימי של תפילה' ,ז' שבט ,תשנ"ט ,נדפס ב'קריאה בקריה' ,ח"ב עמ' ש'] את
ביאור יסודי של הרמ"ע מפאנו.
הנה הרמ''ע מפאנו

[עשרה מאמרות ,מאמר חקור דין ,חלק ג ,פרק ח ,עמ' רג]

לימד אותנו כלל על כל מקום

שנאמר 'סלקא דעתא' ולבסוף הגמרא אומרת 'אלא אימא' ,שלכאורה קשה להבין אחרי
שהמסקנה היא שהלשון אינו מדוייק מדוע לא תיקנו את הסגנון במשנה או בברייתא

[אף שיש ליישב

שלא רצו לשנות מהלשון ששינו רבותינו].

ומבאר הרמ"ע ביאור לדברי רז"ל שכוונתם אינה לחזור מהלשון המקורי אלא לבאר את הלשון,
כלומר אחרי שמסיקה הגמרא 'אלא אימא כך וכך' ,עליך לשנן שוב את דברי חז"ל המקורים
ולמצוא את המסקנה בלשון הראשון

[בלשונו הזהב כותב' :וזה דרך אמת ומוכרח בהבנת הגמרא לכל המאמרים

הבאים בשטה זו ,איש לא נעדר קחנו ועיניך שים עליו כי הוא פלא'].

'עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו' :
שנינו בקידושין [כ,א]' :תניא רבי יוסי ברבי חנינא אומר בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם
נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו שנאמר [ויקרא כה ,יג]' :בשנת היובל
תשובו איש אל אחוזתו' וסמיך ליה 'וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך' ,דבר הנקנה מיד
ליד .לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיו שנאמר [ויקרא כה]' :כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו' .לא באת לידו
עד שמוכר את ביתו שנאמר [ויקרא כה ,כה]' :כי ימכור בית מושב עיר חומה.
מאי שנא התם דאמר 'לא הרגיש' ומאי שנא הכא דאמר 'לא באת לידו'? כדרב הונא דאמר רב הונא
כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו .הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתר'.
הרמ"ע מפאנו [עשרה מאמרות ,מאמר חקור דין ח"ג פר' י"ד ,עמ' ר"כ עם פירוש יד יהודה] מבאר' :כמו שהיה הדבר
באדם הראשון מסביר שם :שהותרה לו הקשר על ידי שעבר ושנה

[שם ביאר על אדה"ר :הותרה לו

תאות המשגל שהיתה תחלה קשורה בחבלי השכל ונאסרת בעבותות הטבע הישר הגורם אהבה בתענוגים לאבינו שבשמים],

למדנו רב הונא בכל אדם ואמר כל העובר עבירה ושנה ,הותרה לו .והכוונה שהותר לו הקשר שיצר
הרע קשור בן וכו' .שלכך תלוי הדבר בעבר ושנה ,כי בעבירה אחת מתיר חצי הקשר שמצד הגוף
וכששנה בה מתיר חציה השנייה שמצד השכל .והמשילוהו בעל אגדה לכלב רע האסור בזיקים
והעובר ושונה מתיר אותו ומשסהו בעצמו ,ודיניה הוי שאין לו על בעל הכלב אפילו תערומות

[ב"ק

כד,ב].

מסיים הרמ''ע מפאנו בחידוש גדול .ה'מתיר' את עצמו ומרגיש 'כאילו הותרה' ,פגם במערכות של
שמירה ,שמירה שכלית וטבעית ,וכן קוראים לו באמת 'הותרה לו' .מהיום ,אף שיקים את
המצוות וישמר מלעשות את עבירה יקבל שכר רק כאינו מצווה ועושה!! כיון שאין לן הרגשה של
'מצווה' שהרי התיר את הקשר .בערוב הימים כשיחזיר לעצמו את ה'קשר בר קיימא' אז יותן לו גם
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כן שכר של מצווה .חידוש נורא!
[לפי הכלל הזה גם כאן צריכים לבאר את דבריהם ז"ל בגמרא הנ"ל :ברכות מז,ב 'אמר ריב"ל לעולם ישכים אדם לבית הכנסת
כדי שימנה עם עשרה הראשונים שכל הנמנה עם עשרה הראשונים נותנין לו שכר כולם .תניא נמי הכי כו' שכר כולם
ס"ד? אלא שכר כנגד כולם .לפי הכלל הנ"ל ,חוזרים להסביר את האמרה ש'שכר כולם' היינו כי עשרה ראשונים גרמו לשכינה
שתבוא בגללם ,לכן הזכות של באים אחריהם תמיד יהיה בגללם .מעולם לא רצתה הגמרא לקחת את השכר של כולם ,אלא
לומר שהראשונים שבנו את תשתית של חלות השכינה ,ישארו בעדם]

'זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן':
נחזור לדו שיח בין 'אחר' לבין רבי מאיר .בגמרא [חגיגה טז,ב] 'שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא
לתרבות רעה ,אמר ליה :מאי דכתיב [קהלת ז,יד]' :גם את זה לעומת זה עשה האלקים'? אמר לו:
כל מה שברא הקב"ה ברא כנגדו ,ברא הרים ברא גבעות ,ברא ימים ברא נהרות .אמר לו :רבי עקיבא
רבך לא אמר כך ,אלא :ברא צדיקים ברא רשעים ,ברא גן עדן ברא גיהנם.
כל אחד ואחד יש לו שני חלקים ,אחד בגן עדן ואחד בגיהנם ,זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן
עדן ,נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם .אמר רב משרשיא :מאי קראה? גבי צדיקים
כתיב [ישעיהו סא,ז]' :לכן בארצם משנה יירשו' .גבי רשעים כתיב [ירמיהו יז,יח]' :ומשנה שברון שברם'.
המפרשים מסבירים שכוונת 'אחר' לומר שחלקו בגן עדן כבר נמסר לזולתו ,ואם כן אין לו מה
להרוויח בהיותו ירא אלוקים ,לכן 'נאכל ונשתה כי מחר תמות' .אולם טעותו כי חלק
כנגד חלק נאמר על החלוקה כוללת של הבריאה ולא על אחדות של כלל ישראל .אף שאין לו משלו,
הרי הצדיק יגרור אותו ויביא אותו לחיי עולם הבא.
זה הסכנה של 'הותרה' לו ,שנעשה לו כהיתר שהוא כבר התנתק מ'חבל נחלתו' .מיואש מעצמו ,והרי
הקב"ה דאג לכך ש'לא ידח ממנו נידח' ,וחיבר את כל בני ישראל בערבות מוחלטת .זאת ועוד,
מי הציל את 'אחר' לבסוף? רבי מאיר התפלל עליו ,כמבואר בחז"ל.
איך על ידי תפלה אחד יכול לזכות את השני? החזון איש אומר שהוא כוח של ערבות ,כיון שהחטאים
של 'אחר' נוגעות לכולם ,לכן יכולים להתפלל עבורו ולרומם אותו לגן עדן.
[עי' במהרש"א ברכות י,א ששואל כיצד רבי מאיר התפלל עבור השובבים שיחזרו בתשובה ,הרי הוא נכנס בתחום של בחירת
השובבים? המהרש"א משיב שמתפלל שהקב"ה ימציא לו אווירה לעשות תשובה אבל לא התפלל שיעשו תשובה .וכן נקט
באגרות משה ,אולם החזון איש סובר שיכול להתפלל עבור הזולת שיחזרו בתשובה ,מדין ערבות].

השתלשלות הערבות:
ובחזרה לסוגיא של ערבות במעמד הר סיני .מצאנו השתלשלות של הערבות .ערבות של מתן תורה
וערבות של ערבות מואב .הנה המקורות ומה יש להעיר בסוגיא זו.
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בסנהדרין

[כז,ב שבועות לט,א]

דרשו על מאי דכתיב

[ויקרא כו לז]:

'וכשלו איש באחיו' ,היינו בעון אחיו,

מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה .ומוקמינן לה בשיש בידם למחות .והסברא היא שכשם
שערב על הלואה משלם ממון שלוה חברו ולא הוא ,מפני שערב לו ,כך ישראל ערבים זה בזה,
וכשעובר אחד מהם עבירה מתחייבים כולם עליו ,מפני שהיה להם למחות ולא מיחו .פסוק זה נאמר
לפני ערבות מואב .היכן היתה הערבות? במעמד הר סיני!
הבה נסתכל על מה שאמרו באגדה

[אוצר המדרשים אייזנשטיין ילמדנו]:

'ונפש כי תחטא'

[ויקרא ה,ה],

אינו

אומר' :נפשות כי יחטאו' ,אלא נפש ,שכל ישראל נקראו נפש אחת ,שנאמר' :כל איש ישראל' ,
כולם כאיש אחד ,ואם חטא אחד מהם כולם ערבים זה בזה' ,עכ"ל.
'כל איש ישראל' נאמר בשני מקומות ,בפרשת בכורים ובפרשת נצבים .בפרשת כי תבוא ,פרשת
הביכורים נאמר
בפרשת נצבים

[דברים כז ,יד]:

[דברים כט,ט]:

'וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם ארור האיש וגו".

אׁשיכֶם ִׁשבְ טֵ יכֶם ,זִ ְקנֵיכֶם
'אַ ֶּתם נִ ּצָ בִ ים הַ ּיוֹם ּכֻּלְ כֶם ,לִ פְ נֵי ה' אֱ ֹלקיכֶםָ :ר ֵ

וְ ׁש ְֹט ֵריכֶםּ ,כֹלִ ,איׁש י ְִׂש ָראֵ ל'.
רבנו בחיי

[נצבים כט,ט]:

'נתקבצו עתה בכאן כל ישראל בברית השני כשם שנתקבצו בברית הראשון

במעמד הר סיני ,ומפני שבטלו הברית הראשון שבסיני באמרם[ :שמות לב,ד] 'אלה אלהיך ישראל',
לפיכך חזר כאן בארץ מואב לכרות עמהם ברית אחר ,וקבלוהו עליהם באלה ובשבועה .ומזה יאמר
להם משה' :אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם' ,כלומר המעמד הזה שאתם בברית הזאת
נצבים כלכם לפני השי"ת כמו שהיו אבותיכם בהר סיני בברית הראשון ,הוא שתכנסו בברית השי"ת
ושתקבלו אותו עליכם באלה ובשבועה מה שלא נעשה בראשון' ,עכ"ל.
'אחר' הרגיש שאיבד את חלקו בגן עדן ואולי אף התחייב את חלקו של אחרים בגיהנום .הוא שמע
'שובו בנים שובבים חוץ מאחר' .אבל לאמתו של דבר זוהי ההרגשה של 'הותרה' ,ולכן צריכים
אלה ושבועה ,לחזק שוב את הברית של ערבות.
לכאורה כמה נקודות תורפה בערבות של מואב [נחלת יעקב יהושע פר' בחוקותי כו לז] :דעת הרא"ש
כא,א]

[בברכות

שאין ערבות רק באנשים אבל לא בנשים ,אם כן אם עברו נשים עבירות לא יהיו

נפרעין מכל העולם [חוץ משבועה שכתוב מפורש] .פחות מבן עשרים אינו בכלל ערבות [לוית חן נצבים] ,אם
כן לא יהיו נפרעין מעבירות של מי שהוא פחות מבן כ' [חוץ משבועה] .לדעת הרא"ש שנשים אינם בכלל
ערבות ,ה"ה כהנים ולווים [כהערת הצל"ח בברכות כא,א] ,אם כן אם כהנים שעברו לא יענשו עבורם ,וכן
להיפך.
שני ערבויות שתשתננה לפי מעלת הדור:
לדעת המלבי"ם ברית ערבות מואב הוסיפה שתי נקודות :קבלת התורה מתוך אהבה המקיפה את כל
המשפחה ,וגם אחריות עבור אחרים וז"ל של מלבי"ם [דברים לג]' :עת כריתת ברית ערבות מואב
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וכו' נהיו עובדי ה' מאהבה ,התעוררו מעצמם לברית ההיא לקבל עליהם ועל זרעם ,לשמור את כל
דברי התורה ,וגם נכנסו בערבות על אחרים' .ומעת הזאת הסכים ה' להשכין שכינתו בתוכם לעולם',
עכ"ל.
במקום אחר מוסיף המלבי"ם

[דברים כז]:

'את משנה התורה אז באו בתכלית שלמות האהבה .ועפ"ז

יש לתת טעם למה בא הברית שבערבות מואב ולא די בהברית שבהר חורב .מפני כי עבדי
המלך כל שיתעלו למדרגה יותר גבוהה יתעלה וישתנה לעמתם גם שכרם וענשן ומכ"ש ש'אין דומה
עונש ושכר שר הצבא לעונש ושכר של איש חיל הפשוט' .לכן כשעלו ישראל למדרגה הגדולה הזאת
כמש"כ

[דברים כו,יח]:

'את ה' האמרת וה' האמירך' ,הוכרח לפרש להם ברית חדש שכר ועונש לאנשי

המעלה הגדולה שהוא לעובדים מאהבה.
אכן הנמשל אינו דומה למשל שבמשל הברית החדש מבטל ברית הראשון שאינו לפי ערכו היום .אבל
בנמשל מעניני התורה שהיא לדורי דורות הלא כשם שהדור הזה עלו במדרגה יוכלו ח"ו הדורות
הבאים לחזור אחורנית .והבאים אחריהם לשוב ולהתעלות במעלה עליונה לכן גם ברית הר חורב
הוא בתקפו.
שאם יהיה דור שהוא במדרגת דור מקבלי התורה בסיני עובדי מיראה יתנהגו מה' על פי ברית הר
חורב ואם יהיה דור עובדים מאהבה יתנהגו ע"פ ברית ערבות מואב ,וזה הוא שמסיים כאן
אלה דברי הברית אשר כרת אתם וגו' מלבד הברית

[כמו מלבד עולת הבקר]

לומר ששניהם קיימים רק

שתשתנה לפי מעלת הדור.
[ענין דומה לכך מצאנו בלוחות הראשונות ,למרות שקבלנו את הלוחות שניות והיה נראה שאין לנו קשר או יניקה מן
הראשונים ,הדבר אינו כן .היחס של כנסת ישראל למתן הלוחות הראשונות מוסבר ע"י הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל
(פחד יצחק ,ספר הזכרון ,עמ' שסג)' :אור של ברית מתן לוחות ראשונות מאיר בחלל ההעלם ,בנפשם של כנס"י' וכיון שהגמ'
בברכות ח,א לומדת את הדין של כבוד התורה בזקן ששכח תלמודו ,מפני ששברי לוחות מונחים בארון ,לכן עלינו להתבונן
בדברי רז"ל שמעמידנו על הדעת כי יחסה של כנס"י למתן לוחות ראשונות הוא יחס של זקן ששכח תלמודו.
ודעת לנבון נקל שכבוד התורה הניתן לזקן ששכח תלמודו אין זה מפני שבזמן מן הזמנים שכנה בו תורה ,אלא עיקר הכבוד לזקן
ששכח תלמודו הוא מפני שאע"פ שאין תורתו עכשיו בהדיא ובאתגליא הרי היא נמצאת עכשיו בהעלם ובאתכסיא .והעלם
זה הוא המחייב של כבוד התורה לגביה .וממש זהו המצב ביחס של מתן לוחות ראשונות בכנס"י' ,עכ"ל .כלומר ,הארתן של
הלוחות הראשונות מאירה לעד בנשמת ישראל אולם הערה זו אינה בגלוי אלא בהעלם ובכיסוי ,הארכנו במאמר 'כתרים בהר
סיני הם כלי זיין' ,כ"ט חשון תשס"א קרית ספר].

סיכום:
תכלית העולם נברא להטיב לבריותיו ,לכן בני אדם נברא מקושרים זה בזה ,להקיף את רוב היהודים
בעולם הנצחי ,אף הרחוקים .קשר אמיץ זה ,לרמח"ל ,הוא ערבות' :ערבים זה בזה' .לדברי

297

.כל הזכויות שמורות .האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

הרמב"ן הנפשות קשורות עד כדי כך שנפש אחד כלולות כולן' ,בסוד העם' .לכן מוציאים ידי חובתם
לאחרים מדין ערבות' .חלקו וחלק חבירו' אינו מדין ערבות כי אם אחריות קולקטיבית לדבירי הבית
הלוי .גם איבוד זכויות כשמדבר לשון הרע הוא במהלך דומה .חידוש גדול של כל 'סלקא דעתא' .ביאור
של 'הותרה לו' בעשות העבירה פעמיים .הבדל בין קבלת התורה בסיני ומערבות מואב ,לדעת המלבי"ם
ההבדל נשאר לדורות בין אם יהיה דרגה של יראה במעמד הר סיני לבין דרגה של אהבה במעמד מערות
מואב.
הערה:
פטירתו של אחר מתוארת בגמרא [חגיגה טו,ב]' :כי נח נפשיה דאחר אמרי לא מידן לידייניה ולא לעלמא
דאתי ליתי לא מידן לידייניה משום דעסק באורייתא ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא אמר
ר"מ מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי מתי אמות ואעלה עשן מקברו כי נח נפשיה דר' מאיר סליק
קוטרא מקבריה דאחר אמר ר' יוחנן גבורתא למיקלא רביה חד הוה ביננא ולא מצינן לאצוליה אי נקטיה
ביד מאן מרמי ליה מאן אמר מתי אמות ואכבה עשן מקברו כי נח נפשיה דר' יוחנן פסק קוטרא מקבריה
דאחר'.
היינו דרבי מאיר בחייו אמר שהוא ויעלה עשן מקברו ומלאחר מכן רבי יוחנן אמר שהוא יכבה את
העשן בגיהנום .בין כה ,רבי מאיר וברי יוחנן הבטיחו שבכוח ערבות שלהם יעלוהו מן מקומו.
עיין עוד בסוטה [ז,ב] 'כל אותן נים שהיו שיראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון עד
שעמד משה וביקש עליו רחמים .אמר לפני רבש"ע וכו' .לכאורה ראיה שמעלין כוח התפילה .ולפי
החזון איש ,היינו דרך כוח ערבות בין זה לזה.

סלוף עמוד התורה
רבי ישראל אלי' וינטרויב זצ"ל

בתקופת מלחמת העולם השניה ,החל שלב נוסף בגלות אדום ,במלחמה של היצר
החיצוני ,בתקופה זו בה איבדנו את כל 'הגדולים' שהיו לנו כמעט לגמרי ,ונשארו
רק יחידים שרידים לדור דעה ,כדי לקיים הבטחתו שלא תשכח התורה מישראל ממש
כפשוטו.
וכאן נכנסו וירדנו שלב נוסף בגלות של הזיוף ,נעשה חשש חדש של זיוף שלא היה עדיין
כמוהו עד עתה והוא החריף והחמור מכולם! והוא החשש של זיוף צורת 'הבית
קיבול' של תורה ,ואם חלילה צורתו תהא מסולפת ,אז אין כאן זיוף וסילוף של משפטי
התורה בלבד ,אלא סלוף וזיוף של כל עמוד התורה כולה! [עינ"י].
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