גיליון  537מתן תורה תשפ"ב
מאוצרותיו דמוה"ר יוסף חי סימן טוב שליט"א
מחבר הספרים "כרם יוסף" ושא"ס פעיה"ק ירושלים תובב"א

למה הקב"ה כפה רק על ישראל הר כגיגית להמיתם לאחר שאמרו נעשה
ונשמע והלא מתחילה היה תביעה על העולם כולו ולא כפה?

למה נענש דוד בגלל שקרא לדברי תורה זמירות והרי הכתוב קורא לתורה
"שירה" ,והאם מותר ללמוד תורה כדי להפיג צערו?

מבואר במסכת סוטה דף ל"ה שדוד המלך נענש שקרא לד"ת זמירות שנא' "זמירות היו לי חוקיך
התוספות (שבת דף פ"ח) ביארו שהקב"ה כפה על ישראל בקבלת תורה ,שמא יחזרו בהם כשיראו את
בבית מגורי" ,וקשה שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב (דברים ל"א) "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת",
השבוע יקבלו את התורה יתחייבו
ישראל שאם לא
שהיה תביעה על
ומבואר מזה
הגדולה שיצאה
האש
בפרשת
שבת
נשמתן.ועונג
נפלאים
חידושים
השירהטובה!
וחתימה
הזאת ביום ההוא וילמדה את בני
כתיבהאת
ועוד נאמר שם "וענתה השירה הזאת" "ויכתוב משה
מיתה מידית בתחתית ההר ,וקשה שהרי מתחילה לא היה תביעה על ישראל דוקא ולא כפה הקב"ה את
מאת הצב"י רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א מחה"ס "כרם יוסף"
ישראל" ,ועוד כתיב "וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם" .הרי שהכתוב
התורה על שום אומה ולשון?
ראש ישיבת המתמידים "אור התורה" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו
קורא לדברי תורה "שירה" ,ומפסוק זה לומדים מצות כתיבת ספר תורה (סנהדרין כא ,):הרי שלכל התורה
והנה יישוב נפלא לקושיא זו יש לומר על פי מה שביארנו בס"ד בדברי הגמרא (שבת פח):
קורא "שירה" .ומצינו גם בעירובין (יח :):אמר רבי ירמיה בן אלעזר כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה
שבשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה התיירא שמא ישרפוהו בהבל שבפיהם עד שאמר לו
שוב אינו נחרב שנא' (איוב ל"ה) "ולא אמר איה אלוה עושי נתן זמירות בלילה" ,הרי שהגמרא דורשת
הקב"ה אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה ,וצ"ע היאך התיירא שהמלאכים ישרפוהו בהבל
ש"זמירות" הכוונה לדברי תורה?
שבפיהם ,והלא התורה אגוני מגנא ואצולי מצלא לעוסקים בה לשמה ,בין בשעה שעוסק בה ובין בשעה
שאין עוסק בה כמבואר במסכת סוטה (כא ,).על אחת כמה וכמה בשעה שעוסק בה בפמליא של מעלה
ומשיב למלאכים בדברי תורה לפני קוב"ה כדי לקבל את התורה לישראל שזו תכלית הלשמה?
ו נראה ליישב בס"ד יישוב נפלא בדבר ,והוא יסוד גדול להבנה הבסיסית בערך התרה ,על פי מה שביאר
המהרש"א (שבת פח ):שאין הכוונה שמשה רבינו התיירא שמלאכי השרת ישרפוהו וימיתוהו באש,
אלא ינצחוהו בהבל פיהם שהוא כולו רוחני ומוכן יותר להשיג דבר רוחני מאדם המוטבע בחומר ,ועל זה
השיבו הקב"ה אחוז בכסא כבודי ,שלמרות שהאדם מוטבע בחומר הגוף כי הוא בשר ודם ,מכל מקום
מצד שהוא אחוז בכסא כבודי ,שנשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים תחת כסא הכבוד מוכן לקבל
דברים הרוחניים .ומבואר במהרש"א שאין הכוונה שמלאכי השרת ישרפוהו וימיתוהו למשה ממש,
אלא ינצחוהו בתשובתם!
ולפי זה צ"ב מה הוא הלשון שאמר משה "ישרפוני בהבל שבפיהם"?
ונראה שכוונת הדברים באומרו של משה שאילולא שתתקבל תשובתו וינצחוהו המלאכים
בהבל תשובתם ,הרי שלא יקבל את התורה ,ולולא התורה הרי זה לו כמיתה ממש ,כאילו השליכוהו
לכבשן האש ונעשה כולו אפר ,בשריפת הבל שבפיהם! וכמאמר אדוננו דוד המלך ע"ה "לולי תורתך
שעשועי אז אבדתי בעוניי" .וכיוצא בזה איתא במסכת מכות (י ).תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין את
רבו עמו לעיר מקלט ,ודורשת את זה הגמרא מהכתוב (דברים ד' מ"ב) "ונס אל אחת מן הערים האל
וחי" ,עשה לו דבר שתהיה לו חיות ממנו ולא מיתה ,והתלמיד בלא שיוכל ללמוד תורה מפי רבו הרי זה
לו כמיתה ,על אחת כמה וכמה משה רבינו .וכן כתב הרמב"ם (פ"ז מהל' רוצח) תלמיד שגלה מגלין רבו
עמו שנא' "וחי" ,עשה לו כדי שיחיה "וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין".
ובזה גם מיושב למה הקב"ה כפה רק על ישראל הר כגיגית להמיתם אילו לא יקבלו את התורה,
והלא קודם שאמרו נעשה ונשמע היה תביעה על העולם כולו ולא רק על ישראל בדוקא ,ברם לאור האמור
יש לומר שהקב"ה הראה לעם ישראל באספקלריא המאירה שלולא התורה הרי זה בבחינת שם תהיה
קבורתכם ,וזה הפשט כפה עליהם הר כגיגית ,שהקב"ה הראה להם כי לולא התורה הרי הם כקוברים
עצמם ומאבדים חיי עולם וחיי נצח ,וראיה זו הביאה אותם לידי הסכמה לקבל על עצמם את התורה ולא
לחזור בהם ,כמו קבלה מכפיה ,כי הראיה שלולא התורה למה להם חיים ,היתה ראיה ברורה ובהירה.
ומצינו כיו"ב במסכת פסחים (קיב ).שכאשר היה רבי עקיבא חבוש בבית האסורין ,בא לפניו
רשב"י לבקרו וביקש ממנו שילמדנו תורה ,אמר לו רבי עקיבא לרשב"י איני מלמדך ,מפני הסכנה .אמר
לו רשב"י "אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכות" .וצ"ע היאך רשב"י יאיים על
רבו רבי עקיבא שאם לא ילמדנו תורה יעשה את העוון החמור ביותר למסור את רבו למלכות?
ברם לאור האמור י"ל שרשב"י הרגיש ללא תורת רבו כמיתה וכאילו ר"ע משכים להורגו ,לכן
התבטא בדברים אלו לבטא את תחושתו ולשכנע את רבו ללמדו תורה ,וכיו"ב תירץ מרן הגרי"ש
אלישיב זצ"ל שרשב"י הרגיש לולא תורתו של ר"ע שאין לו חיים ,וכאילו עומד למות ממש ,וכשהיה
במצב זה דיבר קשות כל כך ,והן הן הדברים .וראה עוד בזה בספר החדש "המערה" שי"ל בימים אלו.
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מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מדקדק מדברי רש"י שהטענה על דוד לא היתה על עצם מה שקרא
לדברי התורה "זמירות" ,אלא על שעשה התורה כביכול לשעשועים לשכח צערו והוי סרך עוון שלא
החשיב התורה די בשביל עצמותה ,אלא בשביל שעשאה כשעשוע לשכח צערו .ומלשון זה משמע
שאין דין שאסור ללמוד תורה להפיג צערו ,אלא האיסור אם אינו מחשיב עסק התורה לעצמו אלא רק
כדי להפיג הצער[ .ועפ"ז יש לפרש שורש מ"ש יוסף לאחיו אל תרגזו בדרך].
אולם בחי' מחול הכרם (סוטה לה ).מפרש שמה שקראו בגמרא לדברי תורה זמירות ,היינו
שכדי לכוון דעתו ולזכור את הלימוד מותר לזמר .וכמו שמצינו במסכת מגילה (לב ).אמר רבי שפטיה
אמר רבי יוחנן כל הקורא בתורה בלא נעימה ושונה בלא זימרה עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ') "וגם אני
נתתי להם חוקים לא טובים" וביארו שם התוספות שהיו רגילין לשנות המשניות בזימרה ,לפי שהיו
שונין אותן על פה ,ועל ידי כך היו נזכרים יותר .וכן מצינו בחידושי הר"ש למסכת פרה (פ"ד מ"א)
שהביא בשם התוספתא ,ר"ע אומר צריך האדם לחזור על משנתו בכל פעם ,זמר בתדירא זמר ,וביאר
הר"ש שקרא התוספתא לתורה "זמר" כמו שאמר דוד המלך "זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" ,והיינו
שכדי לכוון דעתו ולזכור את הלימוד מותר לזמר בהן .וביאר במחול הכרם שמפני כך היה קפידא על
דוד המלך  ,כי לא קרא לדברי תורה "זמירות" להורות שצריך לזמר ולחזור עליהן כדי לזוכרן ,אלא קרא
להן זמר כפירוש רש"י (סוטה לה ).שכשהיה בורח מפני אויביו ומפחד ,היה משתעשע בדברי התורה
והיו לו לזמירות ,ועל זה אמר לו הקב"ה שאין לקרוא זמירות לכוונה זו ,שנשתעשע בד"ת ועל ידי זה
הפיג צערו .ומשמע קצת מפירושו שאסור ללמוד תורה כדי להפיג צערו.
עוד מתרץ מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שעיקר הקפידא שקורא לדברי תורה זמירות ,שלעניין
איכות הלימוד ועומק עיונה הוא היפך הזמירות ,כי צריך כל אדם להתעמק בתורה ולא לעשותה
כזמירות ,וזו הטענה על דוד שאמר על דברי תורה שהם זמירות .ומבואר גם בזה היסוד שכתבנו לעיל
כאמור שעיקר הקפידא שאי אפשר לקוראם בשם חלוט "זמירות" אבל ודאי ראוי לזמר בדברי התורה
לפני הקב"ה להודות לו על רוב חסדיו וכל טובותיו.
והנה מצאתי במדרש תנחומא (פרשת פנחס) שמפרש להדיא שהקפידא על דוד היתה משום
שכביכול נתגאה שלימוד התורה קל לו כזמירות ,וזה לשונם :יש צדיקים שנתגאו בדברים של מצוה
והתיש הקב"ה כוחן ,אתה מוצא שאמר דוד "זמירות היו לי חוקיך" ,שקלות ורגילות עלי כזמירות ,אמר
לו הקב"ה חייך שסופך לטעות בדבר שהתינוקות של בית רבן יודעין בו ,בשעה שהעלה הארון טעה
ונתנו על העגלה .א"ל הקב"ה לא אמרת "זמירות היו לי חוקיך" ,לא למדת "ולבני קהת לא נתן כי עבודת
הקודש עליהם בכתף יישאו" (במדבר ז') התחיל תוהה ואמר "פרץ ה' אלהינו בנו כי לא דרשנוהו
כמשפט" (ד"ה א' ט"ו) .וכן משה על שאמר "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו" (דברים
א') ,התיש הקב"ה כוחו ,באו בנות צלופחד והפליא ממנו שנא' "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" ,כן
בנות צלופחד דוברות כך הוא הדין ,אמר לו הקב"ה למשה לא כך אמרת ,הדבר הקשה מכם תקריבון
אלי ,ודין זה שאין אתה יודע הרי הנשים יודעות אותו .וראה עוד יישובים נוספים בזה בחיבורי "אשכול
יוסף" על התורה עמ' תשצ"ה והלאה.

להצטרפות לאלפי מנויי "אשכול יוסף":
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היאך אמרו שהמתכנן הספקים בלימוד לא יצליח והלא רב אחא בר יעקב
עשה כן ,והרי האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל?
יש להקשות שהרי מצינו לרב אחא בר יעקב בעירובין (סה ).דיזיף ופרע ,ופירש רש"י שהיה
קובע לו לשנות כך וכך פרקים ביום והיה רגיל לעסוק ביום ופעמים שהיה טרוד במזונותיו ביום ופורע
קביעות עתו בלילה ,אם כן חזינן עובדא מפורשת ,שרב אחא בר יעקב נהג לקבוע לעצמו ללמוד כך וכך
פרקים ביום ,היפך דברי רש"י בסנהדרין דף כ"ו שמחשבה מועלת לד"ת למי שמתכנן הספקים?
המאירי בסנהדרין שם ,כותב" :לעולם יהא אדם שקוד ללמוד תורה תמיד ואל יאמר
לכשאפנה אשנה שהמחשבה שהוא מחשב בליבו מכאן ועד יום פלוני אסיים כך וכך ,ואיני צריך כל כך
לשקוד ,מועלת היא לבעליה ,רצונו לומר שאינה מתקיימת ואף בדברי תורה" .ומבואר בדבריו שאין
הכוונה כמו שסבורים העולם ,שיש מניעה סגולית שלא יאמר האדם כך וכך אלמד ,אלא הכוונה שאם
מתרשל בלימודו ואומר לכשאפנה אשנה ,מפני שבכל זאת חשקה נפשו בתורה ,ומדמה בנפשו
שיספיק עד זמן מסויים ללמוד כך וכך ,על זה באה הגמרא להורות כי לא יועילו מחשבותיו .וכיוצא
בזה פירשו התוספות (שם) בשם יש מפרשים ,שכוונת הגמרא באופן שאדם חושב גם להעשיר וגם
לזכות לדברי תורה ,דלא יספיק אלא כשעשה לשמה.
ומעתה אפשר שזה גם כוונת רש"י שמחשבה שאדם מחשב כך וכך תעלה בידי ,היינו באופן
שאינו מתמסר רק ללימוד ,ולפי זה רב אחא בר יעקב שהיה תורתו אומנותו ,יכול היה לחשב מתחילה
לומר כך וכך אלמד ,וכך וכך אסיים עד זמן פלוני .ובזה ניחא גם מה שאמרו בנדרים (ח ).האומר
אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל ,לפי שניכר שהנודר להשכים ולשנות פרק ,כל
שאיפתו וצפייתו לזכות רק לתורה.
והנה העולם רגיל לפרש בכוונת רש"י שמחשבה מועלת אפי' לד"ת כשאומר כך וכך אשנה
היום ,משום שאז השטן מקטרג ואינו מניח לאדם לקיים מבוקשו ,לכך באה הגמרא להורות שראוי
שלא יאמר כך וכך אסיים .וכן מצינו להמפרשים בביאור מאמר רבותינו (ויקר"ר בחוקותי ל"ה) עה"פ
(תהלים קי"ט נ"ט) "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" אמר דוד רבש"ע בכל יום ויום הייתי
מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך ,והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי
מדרשות ,הדא הוא דכתיב "ואשיבה רגלי אל עדותיך" ,וביארו המפרשים שהיה דוד המלך עושה כן
בדווקא ,שכאשר היה אומר שהולך למקום פלוני ,הסטרא אחרא והיצר הרע סבר שזה אמת ,ולא היה
מקטרג עליו שלא ילך ללמוד ,וכך היה עולה בידו ללכת ללמוד ,וכן כתב מרן החיד"א (מראית העין
סנהדרין כו ):בשם המפרשים ,וכן איתא בפלא יועץ (ערך תחבולות) ובספר בינה לעיתים (דרוש ס"ז).
ולפי זה חשבתי בס"ד לבאר דשמא עיקר הקפידא על סיום מסכת דווקא ,שכידוע עיקר
מלחמתו של הס"מ שלא יעשו סיום מסכת ,וכמו שכתבו בסה"ק שהשם סמא"ל ר"ת "סיום מסכת
אין לעשות" ,ולכן אין מניעה כשקובע לעצמו איזה פרקים ללמוד היום ומחר ,אלא רק כאשר קובע
לעצמו סדר לימוד לסיים המסכת .ודבר זה מדוקדק ברש"י בעירובין שכ' שרב אחא בר יעקב היה
קובע לו לשנות כך וכך "פרקים" ,ובסנהדרין גבי מחשבה מועלת לד"ת כתב" :כגון האומר עד יום פלוני
אסיים כך וכך מסכתות בגירסא" ,ודו"ק .ובזה ניחא גם מה שאמרו בנדרים (ח ).האומר אשכים ואשנה
"פרק זה" נדר גדול נדר לאלוקי ישראל ,לפי שאומר בפיו שילמד רק "פרק".
ובס"ד מצאתי בספר אוצר אפרים (פרשת בהעלותך) ,שהביא מהגאון מקלויזנבורג ,האדמו"ר
מצאנז (דברי תורה גיליון תתע"ב ,שנת תשכ"ט) ,שעמד ליישב היאך אמרו שמחשבה מועלת לד"ת,
והלא בנדרים (ח ).איתא שהאומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל ,וביאר שיש
חילוק בין מי שאומר כך וכך יעלה בידי להספיק וללמוד ,שסמוך ובטוח בעצמו ובכוחותיו שיעלה בידו
ללמוד כך ,הרי זה אסור כמי שאינו שם מבטחו בהשי"ת ,אלא סמוך על כוחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה .משא"כ מי שנודר אשכים ואשנה פרק זה ,שסומך ובוטח בהשי"ת באמונתו וחסדיו
שיספיק ללמוד כך וכך ,באופן זה הרי זה ראוי ומשובח .ומעתה י"ל בפשיטות דמה שהיה רב אחא בר
יעקב אומר שילמד כך וכך היינו מתוך אמונה ברחמיו וחסדיו של השי"ת ,וכמו שתמיד היה סמוך
ובטוח בהשי"ת ולא היה מתיירא מיצה"ר.
וכן ראיתי להגאון המופלא מריה דכולא תלמודא מוהר"ר יהושע כהן שליט"א בספרו כרם
יהושע (עמ' ע"ד) שעמד לבאר שודאי מותר ודבר גדול הוא לקבל על עצמו כך וכך פרקים ללמוד בכך
וכך חודשים ,ונדר גדול נדר לאלוקי ישראל וכדברי הגמרא בנדרים ,ומה שאמר עולא מחשבה מועלת
לדברי תורה ,אין הפירוש שעצם הקבלה ללמוד כך וכך פרקים בכך וכך חודשים ,מועלת שלא יצליח,
אלא כוונת עולא במי שבטוח בעצמו בהצלחתו שיקיים כל היוצא מפיו ,ורק מחשבה ודיבור כאלו
מועילים שלא יצליח ,כדוגמת מה שאמרו חז" ל בברכות (נה ).גבי עיון תפילה ,שמי שבטוח שתפילתו
תתקבל ,אז אדרבה מזכירים לו עוונותיו בשמים ,כי מי הוא זה ואיזהו ,שיכול להיות בטוח בעצמו,
וכעין מה דאיתא בנדרים (כב ).שכיון שאדם נודר פותחין פנקסו וממשמשין במעשיו ,אבל עצם הדבר
לקבל על עצמו להספיק ,ושם מבטחו ותפילתו בלתי להשי"ת שיעזרהו לקיים מה שקיבל על עצמו,
אדרבה ראוי הוא מאוד ,כי על ידי הקבלה יזרז עצמו לקיים .וכתב שכן מדוקדק ברש"י שכתב
דמחשבה מועלת כאשר מחשב "כך וכך תעלה בידי".
וראה עוד מה שהארכתי בזה בספר "אשכול יוסף עה"ת עמ' תתק"ט והלאה.

יישוב ח'
מחשבה מועלת לד"ת רק כאשר מחשב ללמוד דברים מועטים בזמן מרובה
בספר זכר עשה (פ"ד עמ' קס"ה) לידידי הרה"ג יקותיאל אוהב ציון שליט"א מבאר שרש"י
בסנהדרין דקדק בלשונו שכ' "כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא" ,כלומר
שחושב על זמן רחוק ,בזה אמרו בגמרא שמחשבה מועלת שלא יצליח ,משא"כ כאשר מחשב לימודו

אם התורה היתה בשמים היאך היה ניתן לעלות אחריה ללומדה בשמים?
אמר אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב (דברים ל') "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא",
לא בשמים היא ,שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה[ ,עירובין נה.].
ואפילו היו אומרים לך עשה סולמות ועלה לשמים ולמד תורה אתה ראוי לעלות ,כל שכן שיש
לך ללמוד בזמן שאין אתה עולה[ ,מדרש דב"ר מכת"י].
בספר חפץ חיים עה"ת (בפרשתינו עמ' רע"ט) מבאר דבר נורא ,שמקרא זה "לא בשמים היא"
נוקב ויורד עד תהום ,עד כמה מגיע גודל החיוב ללמוד תורה ,שאילו היתה בשמים היה צריך לעלות
אחריה ,כלומר היינו מחוייבים לחפש אחר איש שיעלה בשליחות כולם לשמים לבקש מאת ה'
שיורידה לנו ,דבר שאפשר רק בנס .וסיים החפץ חיים שמדבר זה שאנו מחוייבים לבקש עיצה
ותחבולה לעלות השמימה ולהשמיענו אותה ונעשנה ,אנו למדים שצריך האדם לעשות השתדלות
יתירה לבקש ולהשיג התורה.
והגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל מבאר בספרו ברכת מרדכי
שלמרות שודאי לא קיימת מציאות לעלות אחרי התורה השמימה ,אולם הכמיהה לתורה ,יוצרת את
השגתה ,ולכן אילו היתה התורה בשמים ,או מעבר לים ,הרי שהכמיהה אליה היתה יוצרת מיני
סולמות או מיני כלי שיט ,שאף אם הם בלתי מושגים עתה ,ואינם עולים על דעתנו ,אך אילו היינו
זקוקים לכל אלו כדי להשיג את התורה ,הרי שיחד עם הכמיהה היו אלו נוצרים והיה האדם יכול
לעלות לשמים ולעסוק בתורה.
ועי"ל דעיקר כוונת הגמרא שאם התורה היתה בשמים היה צריך לעלות אחריה ,כלומר שהיה
האדם יכול ללומדה ולהשיגה רק אחרי מותו ,בעת בואו לעולם העליון בפמליא של מעלה ,ששם
עוסקים ומתענגים בתורה כנודע בכל דוכתי ,והיה חיוב להתפלל שיזכה בקרב ימים למסור נשמתו
לבוראו ,כדי לעלות לשמים ולעסוק בתורה ,היפך מה שעכשיו שניתנה לנו התורה אדרבה אנו
מתפללים ומבקשים אריכות ימים ושנים ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ולקיים כל דברי התורה
בעוה"ז .וכעין זה מצינו עם רבי יוחנן (ב"מ פד ,).שאחרי שנפטר החברותא שלו ריש לקיש ,ולא יכול
היה רבי יוחנן לעסוק בתורה לבדו נעקרה דעתו ,והתפללו עליו החכמים שיפטר (ע"ש בר"ן) ונפטר.
וכיוצא בזה ביאר הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל בספרו נפש שמשון (התורה וקניניה עמ'
מ"א) שאילו היתה התורה בשמים היה צריך לעלות אחריה וללומדה ,שבכל בוקר היינו צריכים לברך
אשר קדשנו במצותיו וציוונו לעלות לשמים ,ולבקש על כך מרבש"ע שיעזרנו לעלות לשמים כדי
להשיג את התורה .אך כעת שזכינו לקבלה מברכים אנו אקב"ו לעסוק בדברי תורה ,ומבקשים והערב
נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו .וכבר ידעת כח מעלת התפילה שגדולה היא ,צא ולמד ממה
שביאר המהרש"א בחידושיו לקידושין (כט ):היאך אביי הכניס את רב אחא בר יעקב לסכנה ,שגרם לו
שיכנס לבית המדרש שהיה בו מזיק בעל שבע ראשים ,שהיה מזיק לכל מי שנכנס בו ,ואפילו לשנים
הנכנסים בו ביום ,כי אביי סמך על חסידותו של רב אחא בר יעקב ,שמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק
ואדרבה יהרוג את המזיק ,ואין זה נקרא נס כיון שעל ידי תפילתו ודאי יצליח להרוג את המזיק.
ומרן הגאון רבי יהודה לייב שטיינמן זצ"ל באילת השחר (עמ' קצ"א) מבאר שאילו היתה
התורה בשמים היה צריך לעלות אחריה לשמים ממש על ידי שם ,כמשמעות דברי חז"ל ,וסיים
דמבואר מזה שאם התורה היתה בשמים היה אפשר וצריך לעלות לשם ללמדה ,ועכשיו שהיא בארץ
צריך לחזר אחריה וללכת אחריה ולחפשה ,והביא מהקדמה לפאת השולחן שהגר"א לא ידע ביאור
בשני מקומות בזוהר ,ואמר שאם היה יודע על אדם בסוף העולם שיודע לפרשם ,היה נוסע אצלו.
והנה כעין זה מצינו בתוספות בגיטין (פד ).שהקשו גבי האומר לאשתו הרי זה גיטך על מנת
שתעלי לרקיע ,אינו גט ,דבמסכת בבא מציעא (צד ).אמרו ,אם נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו
גט ,ותימה היאך יכול לקיימו ,ותירצו שיכול לקיימו על ידי שם .ומצינו עוד בתוספות בקידושין (עג).
שהקשו למה נשים שהלכו בעליהם למדינת הים יש לתלות בוולד שלהן שהוא ממזר כמבואר שם,
והרי יש לנו להכשירו דשמא בא בעלה על ידי שם ושימש כמו אותו מעשה עם אביו של שמואל,
שהלך למדינת הים ובא על ידי שם ושימש והוליד את שמואל ,ותירצו שכיון שיש ריעותא שהשליכתו
ברחוב ,לכן אין אנו תולים שבא על ידי שם .ומבואר מדבריהם שסתם אשה שבעלה במדינת הים
ונתעברה ,אם לא השליכתו ברחוב יש לתלות שבעלה בא על ידי שם וחזר לדרכו .ואח"כ תירצו עוד
דלא תולים שבא עליה על ידי שם אלא דוקא כאשר האשה אומרת כן.
ומעשה אבוה דשמואל כתוב בתשובות הגאונים (צ"ז ,שע"ת סי' י"ח) ,שאביו של שמואל הלך
למקום רחוק לסחורה ,ו מצאה אותו מדית אחת שהיתה יודעת בלשון העופות ותבעתו לדבר עבירה
והבטיחה ליתן לו אלף אלפים ככרי כסף ,ואמר לה למה ,והשיבתו כי שמעתי שבזה הלילה תוליד בן
שלא יהיה כמוהו בחכמה .וכששמע כן הלך בקפיצה בלילה אל ביתו וידע את אשתו ונתעברה ושב
לדרכו בקפיצה .וכשנודע לבית דין שאשתו מעוברת ובעלה אינו בעיר ,סברו על פי עדות זו שהיא הרה
היא לזנונים ,והביאוה לבית דין והלקוה וילדה בן ונקרא שמואל ,ואחר כן בא אביו והעיד עליו ,והיה
שמואל אומר אני ידעתי כשהלקו את אמי והכוני ברצועה על ראשי ,ומקום הרצועה ניכר בראשי ,ועל
זה היו קורין אותו אבוה דשמואל להודיע לכל כי אביו היה ומיוחס הוא.
וראה עוד בזה באריכות באשכול יוסף עה"ת עמ' אלף מ"ג והלאה.

מדוע לא סירב משה לקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד הצלת כלל ישראל?
נראה לומר דאדרבה מכאן שאין מקום כלל לענווה בכל הקשור לקבלת ועסק התורה ,ואף שכאשר נתבקש משה
ללכת לפני פרעה ולהיות שופרו של השי"ת לדבר בפני העם ולבשר להם הגאולה ,ולהיות המוציא והמביא שעל פיו ישק כל
דבר ,בכל זאת משה רבינו מסר בכל מיני טענות ומענות לגודל ענותנותו ,אבל כאשר מדובר לקבל תורה ,אין מקום לענווה
כלל ,ואדרבה חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם ,ולהאמין בעצמו שיכול להשיג ולקנות דרכי החכמה ,ולחדש ולהנחילה
לרבים ,וכיוצא בזה שנינו באבות (ב' ,ו') לא הביישן למד ,ואיתא בשו"ע (יו"ד סי' רמ"ו) "ולא יהא התלמיד בוש מחבירו
שלמד בפעם ראשונה או שניה והוא לא למד אפילו אחר כמה פעמים ,שאם נתבייש מדבר זה נמצא נכנס ויוצא לבית
המדרש והוא לא למד כלום".
אחר הדברים האלה נראה ליישב על פי זה כמה תמיהות בדברי הגמרא :א' .הנה כאשר שעלה משה למרום ,נענו
המלאכים ואמרו מה לילוד אשה בנינו ,וקשה וכי על משה רבינו שנתעלה ונתקדש ונתגדל ,שייך לקוראו ילוד אשה ,והלא
היה אש שלהבת ,ובודאי עלתה מעלתו על המלאכים .ב' ,מה שאמר הקב"ה למשה החזר להן תשובה ,קשה למה לא השיבן
הקב"ה בכבודו ובעצמו .ג' .מה שהשיב משה רבינו מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם ,וביאר המהרש"א שהכוונה
שישיבוהו תשובה ניצחת ,וצ"ע איזה תשובה ניצחת יש להן להשיב ,והלא טענותיו של משה שהתורה לא שייכת להם כלל,
המה טענות נכוחות מוצקות וגדולות .ד' .מה שהקב"ה אומר למשה אחוז בכיסא כבודי והשב להן תשובה ,קשה איזה סגולה
יש באחיזת כסא כבודו של השי"ת .ה' .עוד צ"ב שכאשר משה מתחיל לפרט את ראיותיו שהתורה לא שייכת למלאכים,
הוא פותח באנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,אמר להן למצרים ירדתן לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא
לכם .וצ"ע הלא היה למשה לפתוח במצוה הראשונה הכתובה בתורה ,שהיא מצות פריה ורביה ,שודאי אינה שייכת
במלאכים כלל.
ברם לאור האמור הכל ניחא ,כי עיקר טענת המלאכים מה לילוד אשה בנינו ,כוונתם היתה והלא משה רבינו כאשר
נדרש ללכת לפני פרעה להשתדל בעד גאולת ישראל ,הלא הקטין עצמו ,שאינו אלא ילוד אשה ,הן בני ישראל לא שמעו אלי
ואיך ישמעני פרעה ואנכי ערל שפתים ,ואם כן עתה היאך בא לקבל את התורה?! ובזה מיושב גם הקושיא השניה ,כי על
משה עצמו היתה הטענה ,לכן נתבקש מהשי"ת להשיב תשובה על טענתם .ומפני טענה זו היה משה מתיירא שמא ישרפוהו
בהבל שבפיהם ,כי מאחר וקיבל חלישות הדעת כאשר ראה את רבי עקיבא ותלמידיו ,היה רואה בטענה זו כתשובה ניצחת.
ועל זה אמר הקב"ה למשה אחוז בכיסא כבודי והשב להן תשובה ,כלומר תשיב להם שכאשר אוחזים בכיסא כבודי ,שבאים
ליטול תורה ויראה ,אין מקום לענווה וקטנות .ומטעם זה כאשר השיב משה למלאכים ,לא בא להשיבן ממצות פריה וכדומה,
אלא השיבן באותו מטבע שטענו כלפיו ,שהם טענו למה לא הלך אצל פרעה ,ועל זה השיבן משה כלום למצרים ירדתם
לפרעה השתעבדתם ,תורה למה תהא לכן.

בשורה משמחת לשוחרי התורה

והנה העירני ידידי הגאון הרב אבינועם יהב שליט"א שהרי בגמרא מנחות (כט ):איתא ,אמר רב יהודה אמר רב בשעה
שעלה משה למרום ,מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך ,כלומר מי מעכב על
מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים .אמר לו הקב"ה למשה ,אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות
ועקיבא בן יוסף שמו ,שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות .אמר לפניו רבש"ע ,הראהו לי ,אמר לו חזור
לאחורך ,הלך וישב בסוף שמונה שורות ,ולא היה יודע מה הן אומרים ,תשש כחו ,כיון שהגיע לדבר אחד ,אמרו לו תלמידיו,
רבי ,מנין לך ,אמר להן הלכה למשה מסיני ,נתיישבה דעתו של משה ,חזר ובא לפני הקב"ה ,אמר לפניו ריבונו של עולם ,יש
לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי ,אמר לו שתוק ,כך עלה במחשבה לפני.

בימים אלו הושק קו ישיר "קול יוסף"

לשיעורי מוה"ר יוסף חי סימן טוב

שליט"א

מחה"ס "כרם יוסף" ו"אשכול יוסף" ושא"ס

השיעורים מתובלים בדברי אגדה ומעשיות

ומבואר שמשה רבינו ביקש לפני הקב"ה שתינתן התורה על ידי רבי עקיבא ,ואם לפי דברינו שבקבלת התורה אין
מקום לענווה וקטנות ,למה כאן ביקש משה שלא תינתן התורה על ידו אלא על ידי רבי עקיבא?

370-073-3300

נראה ליישב בס"ד בכמה אופנים ,חדא י"ל שאף דברים אלו לא אמרם משה אלא מצד דרך ארץ ,שמאחר והראהו
הקב"ה למשה גדולתו של רבי עקיבא ,מן הראוי שיהיה משה מכבד לרבי עקיבא שתינתן התורה על ידו.

בעת האזנה ,ניתן להקיש9 :שמיעה מהירה 7שמיעה רגילה
12שיעור קודם 12שיעור הבא  5להפסקה ,ושוב  5לחזרה

ויותר נראה ליישב שמאחר ומשה חלשה דעתו באותה שעה ,שהיה יושב לפני רבי עקיבא ותלמידיו ,ולא הבין סוד
שיח דבריהם כביכול ,לכן ירא היה שתינתן התורה על ידו ,שחלילה לא יבוא לידי טעות ושיבוש כאשר ינחילה לרבים ,לכן
ביקש ליתנה על ידי רבי עקיבא ,ומטעם זה השיבו הקב"ה בתקיפות ,שתוק בני שתוק ,כי אדרבה רצה בכך לחזק וליישב
דעתו ,שראוי הוא משה להיות מקבל התורה ומנחילה לרבים.

שיעורים למתן תורה122 ,215, 221 ,219 ,218 :

בענייני תורה111 ,298 ,214 ,215 ,92 ,82 ,11 ,51 ,42 ,21 ,22 ,11 ,12 ,9 :
סדרת  9שיעורים בפרק קניין תורה211 ,212 ,211 ,212 ,111 ,227 ,224 ,222 ,222 :
שמעו ותחי נפשכם | את השיעורים ניתן להוריד מ"קול הלשון"

להצטרפות לאלפי מנויי "אשכול יוסף":
keremyosef@okmail.co.il

סגולה לחג מתן תורה
מרבינו האריז"ל
לראות נפלאות בתוה"ק כל השנה
ואולי יועיל אפילו לכל ימי חייו
בחג השבועות יום קבלת התורה יכווין בשעת קריאת
התורה באמירת עשרת הדיברות בהזכרת השם שם
היוצא מהפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"

יגהבווה
ילהיותה
יעהטומה
ייההותה
ינהנווה
ייהפורה
יוהלותה
יאהאוךה

ויכווין באמירת עשרת הדיברות בכוונה גדולה כאילו
נאמר מפי השי"ת ממש לתוך פיו על ידי משה
ויכווין בשם מה"ש שהוא מע"ב שמות
ואז כשירצה לחדש איזה דבר הן בעבודת השי"ת או בנגלה ובנסתר
יכוון שם הנ"ל ,ואז יראה נפלאות מתורתו הקדושה כל השנה או כל
ימי חייו (סידור האריז"ל)

ברכת מזל טוב
לכבוד ידיד נפשנו היקר והנעלה

הגאון רבי אלון ארביב

שליט"א

במעשיהם .ועל פי זה יש
החבלה תלוי
הרבני נתניה
 ,וכן בריאת מלאכיבית הדין
יוםושא"ס
שעשעי"
הדין" ,ומלאכים
תורתךבפיוט
ומחה"ס "אמנון
לבאר מאמר דרבי
והחשובלפקוד
השקדןיום הדין
ויאמרו הנה
יאחזון,
וחיל ניורעדה
החתן
שואי בנו
יחפזוןלרגל
על צבא מרום בדין" ,וצ"ע הלא למלאכים לא ניתנה
המופלג בתויר"ש ר' גבריאל מצליח הי"ו
הבחירה ,ולא שייך אצלם חטא ,וכיון שאינם חוטאים
על אדני
נאמן
לבנות
יה"ר
האמור
בישראללאור
הדין ,ברם
ביתביום
רועדים
שיזכומה
להקב"ה על
עושר
ובנות
והיראה ,בנים
וכבוד,יראה
הדין היא
ביום
המלאכים
התורה כי ייראת
מובן היטב
נגזר .דינם של
הדין
וביום
מאחר
ואמיתית,
צפויה
שובע שמחות וכל טוב לעד
המלאכים בהתאם לגמר הדין של כל אחד שבו תלויים
הם ועומדים.
ועל טענת מלאכי השרת השיבו הקב"ה למשה אחוז
בכסא כבודי והחזר להן "תשובה" ,רמז למה שאמר רבי
להאזנה לשיעורי המחבר:
לוי במסכת יומא (פו ).גדולה תשובה שמגעת עד "כסא
הכבוד" שנא' (הושע י"ד) "שובה ישראל עד ה' אלהיך",
ולכן אין להם להתיירא הרבה.

370-073-03-30

מגידים | דרשנים | מרצים | רמי"ם | מלמדים | ראשי
קהילות | סופרים | עורכים | ולכל שוחרי בהמ"ד
 הדים רבים בכל רחבי הארץ עם הופעת הספר
החדש שרבים ציפו לו" :המערה" | גילויים חדשים
והברקות במעשה רשב"י בהיותו במערה  31שנים |
אוצר ייחודי ומקיף על מעשה רשב"י השופך אור
חדש בכל המעשה |  07קושיות חזקות על המעשה |
על כל קושיא תירוצים רבים | בנוסף :הרחבה
בעניינים נוספים הקשורים לרשב"י | | בנוסף
הרהורים בעקבות אסון הר מירון לתקפ"ץ | מאת
המחבר והיוצר הגאון רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א
ראש ישיבת "כרם יוסף" ומחבר סדרת הספרים
"אשכול יוסף" עה"ת וכרם יוסף על הש"ס |
גדולי ישראל שליט"א :ספר "המערה" מיוחד מאד
ברוחב היקפו ובעומק עיונו ,ומחזק הלבבות לשקידת
התורה ועמלה ,מגלה את אור תורתו של רשב"י באור
יקרות המרומם ומגדל השאיפות לחיים צרופים של
עמל התורה ובעז"ה יתקבל באהבה וחיבה |
ספר "המערה" מעורר בימים אלו גלים אדירים בכל
רחבי הארץ ,עם רוח התחדשות על המעשה המפורסם
של רשב"י בהיותו ספון וטמון ב"מערה"  31שנה .לא
נוכל להגדיר במילים את ייחודיותו וגודל היצירה של
הספר החדש "המערה" ,אך בשלוש מילים אחדות
קולעות אל המטרה ,נוכל לומר בבירור :היקף!
חדשנות! מתיקות! למי שמבין בספרים ,כל מילה
נוספת מיותרת!
ספר "המערה" סובב והולך על ענייני הרשב"י הפרוסים
ברחבי הש"ס ,ובייחוד בסוגיא דמעשה רשב"י שברח
למערה מפני המלכות ,ועסק בתורה במסירות נפש
עילאית שלוש עשרה שנה כשכל גופו טמון בחול ,יחד
עם בנו רבי אלעזר ,מתוך התנזרות מוחלטת מכל
תענוגי וענייני עולם הזה .ועוד עניינים נפלאים .מערכות
של קושיות חזקות ותירוצים רבים ,דברים נפלאים
ומרתקים ,השזורים בפנינים יקרים ,מתוקים מדבש
ונופת צופים ,הוצאת הספר הוא בבחינת יום בשורה
לכל שוחרי התורה ,ועל אחת כמה בקרב מגידי
שיעורים ומרביצי תורה ,לתבל דבריהם בדברי תורה
נעימים ,דברים ערבים על שומעיהם ,שיחושו הכל
וירגישו מתיקות ועריבות טוב התורה.
הקריאה המרתקת והלימוד המופלא בספר "המערה",
מכניסה את הקורא לתחושה מופלאה ,כאילו רשב"י
והמערה כאן ועכשיו ,וכאילו יושב הוא לציד של התנא
האלקי רשב"י זיע"א .נושאים מרתקים ומגוונים.
עוצמת ספר "המערה" באה לידי ביטוי בהיותו שוה
לכל נפש ,רבנים ,דרשנים ,מגידים ,תלמידים ,ועמך
בית ישראל .ספר מרתק ומיוחד!
את ספר "המערה" ניתן להשיג בכל חנויות הספרים
בארץ ובעולם ,וברשתות "אור החיים" ו"יפה נוף".
לבירורים נוספים 450-40-8444004 :או 40-5101504

חובה בכל בית בישראל!!!

המקיף והמלבן בייחודיות

מעשה רשב"י במערה
 07קושיות חזקות על המעשה ועל כל קושיא
תירוצים רבים ונפלאים
ועוד עניינים נוספים ומרתקים
בענייני רשב"י זיע"א

