
 

 

 1 

 

 

 

ית  מבט נ ן אמו  (א)על הפרנסה בעי

אחד התחומים אשר ללא ספק מעסיק את בני האדם וטורד את מנוחתם זהו עניין הפרנסה, שהוא אחד מעיקרי טרדתו של האדם 
 בני, חיי, ומזוני. -בעולם המעשה 

והקב"ה יזרים לו פרנסתו בערוץ אחר. בעל השתדלות האדם אינה מחייבת את אופן הפרנסה. ייתכן שאדם יתאמץ בערוץ אחד, 
 בטחון, היודע זאת ומכין עצמו לכל אפשרות, לעולם אינו מופתע, וכמובן שאינו דואג כשהוא מגלה כי השקעתו לא צלחה.

 קודם שניגע בכמה תובנות מעשיות בחיזוק המבט האמוני כלפי העניין, נפתח במעשה הממחיש את גודל ההשגחה בזה.

!"לא מוצלחת"סחורה  ! ! 

רבי לייב, אביו של בעל ה"שולחן שלמה", היה איש צדיק, חסיד ותמים בכל דרכיו. פרנסתו היתה מחנות אריגים שברשותו, אולם 
הוא כמעט ולא היה נוכח בה. רעייתו היתה זו שנשאה ונתנה עם הלקוחות. היא הזמינה את הבגדים הדרושים מאת סוחרי הבדים 

 תשלומים ואת החשבונות, בעוד בעלה שוקד על התורה ועל העבודה יומם ולילה.בעיר, וניהלה ביד רמה את ה

שנה אחת הרהרה לעצמה: מנהגי הקבוע הוא לרכוש סחורה מאת סוחרים המייבאים אותה מן היריד הגדול בלייפציג. האם לא 
 גדולים, ונחסוך את פער התיווך?חבל? אולי אשלח את בעלי עם כל הסוחרים ללייפציג, ושם נקנה סחורה ישירות מן הסוחרים ה

הציעה את הרעיון בפני בעלה, ודירבנה אותו לנסוע ולרכוש סחורה שתספיק להם לכל ימות השנה. ישרו דבריה בעיניו, והוא הביע 
את הסכמתו. הזדרזה האשה, ערכה לו רשימה מסודרת של שני סוגי אריגים שהיא מעוניינת בהם, ובנוסף צירפה את סכומי הכסף 

תאימים לצורך הקניה. לא נחה דעתה עד שתפרה לו במו ידיה את הארנק עם הכסף לבגדו, לבל יאבד חלילה. הרי סכום הכסף המ
 הגדול הזה אמור להספיק להם עבור סחורה לשנה שלמה!

יי לשהות כאן עד כשהגיע רבי לייב ללייפציג, נודע לו כי היריד יארך חודש ימים. אמר בלבו: מה לי למהר? אם בין כך ובין כך על
גמר היריד, כדי שאוכל לחזור הביתה עם שאר הסוחרים, אקנה את סחורתי ביום האחרון של היריד, ובינתיים אשב ואעסוק 

 בתורה.

 וכך אמנם עשה. ישב כל אותו החודש ועסק בתורה בבית המדרש, מבלי שהמולת היריד בחוץ נוגעת לו.

מצאוהו יושב ולומד, ועדכנו אותו כי מחר יסתיים היריד, והם מתכוונים לצאת  עד מהרה חלף החודש. הסוחרים, חבריו למסע,
 לדרך.

הזרדז רבי לייב לסגור את ספריו, ופנה החוצה. עד מהרה התברר לו כי איש אינו ממתין עבורו. הדוכנים בשוק היו ריקים מסחורה, 
משיך לעבור מדוכן לדוכן ולחפש משהו לקנות, והנה והסוחרים היו עסוקים באריזת הדוכן ובספירת הכסף או המלאי הנותר. ה

הגיע לסוחר אחד שהחזיק בידו מלאי של אריג אדום יוקרתי, שבו נהגו שרים גדולים לקשט את בגדיהם. התבונן רבי לייב ברשימה 
כל הכסף שערכה לו אשתו, ולא מצא שם את סוג הבד הזה. שאל למחירו של הבד, ולאחר מחשבה קצרה שלשל בידי הסוחר את 

 שהיה ברשותו, וקנה את כל המלאי.

כשחזר הביתה הניח את צרורותיו, ומיד פנה לבית המדרש ולשקוד על התורה ועל העבודה. רעייתו מיהרה לפרוק את החבילות 
 שלהן ציפתה כל כך. החנות זקוקה נואשות לסחורה חדשה!

יקרים להחריד, חשכו עיניה. מה הביא לה? איה כל  כשהבחינה שבעלה לא הביא דבר מלבד כמות אדירה של גלילים אדומים
 הסחורה שביקשה?

רצה לבית מדרשו כשהיא ממררת בבכי: "מה עשית? במשך עשרים שנה לא אצליח למכור את הסחורה שהבאת! בחנות האריגים 
 הגדולה ביותר נמכרות מן הבד הזה רק כעשר ַאמֹות לשנה!... נותרנו ללא סחורה וללא כסף!"

"היכן בטחונך? האם אינך מאמינה שמזונותינו קצובים לנו מראש השנה עד ראש השנה? מה  –ענה לה רבי לייב  –וכה?" "מה לך ב
 לי אריג זה או אחר?!"... ומיד החזיר את עיניו לספריו, והמשיך ללמוד בשלוה גדולה.
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כשליח מבית הרוזן המושל על האזור. רצונו חלפו כמה ימים, האשה עמדה ומכרה בחנותה, כשאל החנות נכנס גוי, והציג את עצמו 
של הרוזן להלביש בבגדים אדומים את כל משרתיו, והוא זקוק לבד אדום יוקרתי. בו במקום רכש הקונה כל כמות הבד, ושילם 

 עליה טבין ותקילין.

 מכסף זה התפרנסו רבי לייב וכל משפחתו ברווח כל אותה שנה!

ו י כו ואכזבותת,ז  הצלחות 

 חות עם נערים, ואפילו בחורים מבוגרים יותר, עולה אצלם השאלה, מנין וכיצד אתפרנס בעתיד?לא פעם, בשי

פעמים רבות, תהיות אלו מצויות אצל נערים שאינם יציבים וחזקים ַדיָּם ביסודות האמונה, וגורמות להסקת מסקנות מוטעות 
יים שעלולים להיות ממש קריטיים ביחס לכל עתידם ורצון לייצר שינוי במהלך חייהם ע"י החלפת מסגרת וכיוצא בזה, שינו

 הערכי, הרוחני, ואף הגשמי.

במבט שטחי, על פי תוכניותיהם, העתיד נראה להם ורוד וזוהר, אך הם אינם יודעים שלא תמיד הדברים אכן באים לידי ביטוי 
 מעשי ולפי התוכניות שהם חשבו שכך יהיה.

 והדבר מצריך התבוננות רבה!

מבוגר, שעבר דבר או שניים בחייו, האם כל מה שהשיג עד עתה בחייו מבחינת פרנסה, על כל המשתמע, התרקם  נשאל כל אדם
 במוחו לפי תוכנית מסודרת כבר מצעירותו?

 ונקבל מן הסתם ברוב המקרים את התשובה הבאה:

התאמה מעשית בין הציפיות להצלחות. ולא משנה כלל  או שהצליח מעבר לציפיות, או שלהיפך, ציפיותיו היו גדולות אך לא היתה
 מה הסיבות לכך אלא הנתון העובדתי.

 ידיעה זו תהיה בודאי פתיח טוב לכל עלם צעיר, לדעת, להבין ולהשכיל, כיצד להתבונן על החיים במבט אמוני יותר.

 וכאמור הרי זה מוכרח, קריטי, וגורלי לחייו של כל אחד.

*** 

לפ"לו שהקבמובטח  ידאג   רנסתוה 

 יסוד זה למדנו מהפסוק הראשון בפרשתנו, פרשת 'במדבר'.

 "וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד".

"למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה: באש, במים ובמדבר. וכו'. ובמדבר מנין? 'וידבר ה' אל משה 
 במדבר סיני'".

 –מלמדת על הקשר הכפול שבין תורה ובין ביטחון בה'  –גר"י ניימן זצ"ל בספרו "דרכי מוסר" אומר ה –נתינת התורה במדבר 
 משום שעל לומדי התורה לבטוח בה' הן באשר לדאגה לקיומם הגשמי והן בנוגע לעצם הלימוד.

אליו. מרן ה"חפץ חיים" הבטחון בסיפוק צרכיו הגשמיים של הלומד, בדומה לירידת המן לבני דור המדבר, הוא דבר פשוט ומובן מ
רגיל היה להמשיל את הדבר לילד שהלך ללמוד בתלמוד תורה ושכח לקחת עמו אוכל. האם יעלה על הדעת שאביו שהבחין בדבר, 
ישאיר אותו ללא אוכל? הרי אין ספק שיעשה כל שביכולתו לדאוג שבנו יקבל אוכל. כך גם מי שעוסק בתורה בכל כוחו, מובטח 

 לו אוכל כפי צורכו. שהקב"ה ידאג לספק

שכאשר היתה התייקרות כללית במצרכי מזון ונתקפתי בפחד שמא לא יהא לישיבה  –מספר הרב ניימן זצ"ל  –על בשרי חזיתי 
מספיק כסף כדי להאכיל את התלמידים, באה הישועה בדרך נס. ולא זו בלבד שלא היה חסר מאומה, אלא מצבה הכלכלי של 

 באותה תקופה קשה. הישיבה השתפר והתחזק דווקא

גם כדי להצליח בלימוד עצמו יש להתאזר במידת הבטחון. הבטחון הוא סיבה להצלחה בלימוד התורה, כמו שאנו אומרים מידי 
 יום: "בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו".
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ניווכח לראות עין בעין ממש כיצד יד ההשגחה והאמת, שהדברים הם ממש מעשים שבכל יום אצל עמלי תורה, כאשר נתבונן 
 מלווה אותם בצורה שאין לה אח ורע, והרבה שלוחים לו למקום.

 'רק בהלבטוח 

את פשר העניין ניתן להבין על פי מה שביאר המשגיח דישיבת לומז'א זצ"ל על הפסוק: "ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון 
ו". אמר המשגיח: אימתי זוכה אדם ל"יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו"? כאשר הוא חי יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינ

בתחושה הדומה לזו של אדם הנמצא "בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון". כשם שההוא בבדידותו מבין שאין לו על מי לסמוך כי אם 
 מגן בעדו. על הקב"ה, כך גם צריך להרגיש כל אחד ואחד, ואז הקב"ה שומר עליו ו

הנני כגר שאין לו קרוב ומכיר אלא הקב"ה לבדו. אבל אם חושב אדם כאותו כפרי  –וכמו שאמר דוד המלך ע"ה: "ֵגר אנכי בארץ" 
 שהתפלל אל ה' ואמר: "אם לא תעזור לי, אלך לבקש מדודי העשיר", אזי ה' לא יעזרנו. לפי שאין ה' עוזר למי שבוטח באחרים.

 דבר, להורות על הבטחון, שהוא תנאי להצלחה.לפיכך ניתנה התורה במ

נמצינו למדים שישנו קשר ישיר בין התורה והעמל בה לבין עיקר פרנסתו ומזונו של האדם, אלא שבתווך עומדת מידת הבטחון 
 והאמונה בבורא כמבחן פרטי של האדם.

 וללא ספק דרגות רבות בדבר!!!

ע  רוקע ברגלו בשפת הנהרמדו  ?הסוס 

הבטחון אף היא נלמדת מן המדבר: כשם ששם אין מי שיקפחנו וייטול ממנו מה שבידו, כך גם האדם בקרב אנשים, אל לו שלימות 
 לחשוש מהם, רק רצונו של ה' יקום ובידו בלבד האפשרות לקחת ממנו ולהעניק לו.

משום שבתוך המים נשקפת לו העולם אומר: מדוע רוקע הסוס ברגליו כאשר הוא ניצב על שפת הנהר ומבקש לשתות ממימיו? 
דמותו, והוא חושב שזהו סוס אחר העומד כנגדו ומכלה את המים שהוא רוצה לשתות. כיון שכך רוקע הוא ברגליו כדי להכותו 

 ובינתיים מתמלאים המים בחול ושוב אינם ראויים לשתיה.

ממנו את חלקו, וכתוצאה מכך מפסיד גם את כך גם האדם. בחששו מפני חברו אשר כביכול מקפחו, הוא עושה השתדלויות למנוע 
 לא יחסר כל טוב. –חלקו הוא. אבל הבוטח בה' ויודע שאין מי שיכול להרע לו 

י במצב הפרנסהבט מ ו נ  על שי

מצב של קבע עלול לגרום לירידה בביטחון, וככל שהגוף התומך יציב יותר מבחינה כלכלית, כך מתגבר הניסיון. אדם רגיל לקבל 
ש את תלוש המשכורת הקבוע שלו, עבודתו הקבועה היא מבחינתו עובדה. הוא 'יודע' כמעט בוודאות שביטוח לאומי בסוף כל חוד

יפקיד בחשבונו סכום מסוים, ומרשה לעצמו לערוך קניות על חשבון אותה קצבה. אפילו תמיכה של גמ"ח שהגיעה פעם או פעמיים 
 דקה, המרגיעים את עצמם בהכנסה הצפויה להם.בערבי חגים יוצרת תחושה של יציבות בקרב מקבלי הצ

הוא אך ורק בקב"ה, ולא בבשר ודם. ממילא, שום  בעלי בטחון אינם נמנים על האנשים שקביעות גורמת להם לרגיעה. בטחונם
שינוי בסדרים הקבועים אינו טורד את מנוחתם. הם לא בטחו מראש בקביעות הזו, ואין הם רואים עצמם מול שוקת שבורה 

 בהיעדרה. לעולם פרנסה מן השמים היא!

אינו דבר פשוט, בפרט שצריך לאחוז  המעשה הבא עוסק אמנם בבעלי אמונה במדרגות גבוהות, ומן הסתם שלאמץ את הנהגתם
במדרגה זו בכדי להנחיל אותה בארחות חיינו, אך ללא ספק שגם עובדות שעוסקות בגדולים האוחזים במדרגה גבוהה, מעניקה 

 על העולם, על פרנסתנו, ובכלל. -כאנשים קטנים  -פרספקטיבה שונה לנו 

ו  נ ושא רבו ז עולם,  !רעבשל 

אודות אחד מגדולי הצדיקים ובעלי הבטחון שהוכיח כי פרנסה שצריכה להגיע משמים אינה כפופה בספר "אמונה שלמה" מסופר 
 לרצונו וליכולתו של בשר ודם:
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תפקידו של שמש בית המדרש באניפולי כלל תפקיד חשוב נוסף, מלבד שלל תפקידיו בתחזוק בית הכנסת ושמירת כבודו. את 
רבי זושא, שקבע את מושבו  -או לעצמם זכות לקחת חלק בכלכלתו של הצדיק הנודע התפקיד הזה הטילו עליו תושבי העיר, אשר ר

ביניהם. ידוע ידעו היטב את צדקותו של רבי זושא ואת קדושתו, וגם עניותו הגדולה לא נעלמה מידיעתם משום כך הקפידו לשלם 
 ת תפילת שחרית.לשמש בעד ארוחה טובה ומזינה שאותה היה מגיש לרב בכל בוקר, מיד לאחר שסיים א

"זושא צריך כך וכך", כך לגבי האירוח נהג כך. כשהיה מסיים את התפלה היה  –רבי זושא נהג להזכיר את רצונותיו בגוף שלישי 
נושא עיניו כלפי מעלה ואומר: "ריבונו של עולם, זושא רעב!" כשהיה השמש שומע את הקריאה, ידע שזהו הרגע שבו עליו להגיש 

 לצדיק את ארוחתו.

באחד הימים היה השמש קצר רוח במיוחד. הוא רצה לצאת מוקדם מבית הכנסת כדי לפנות לסדר כמה עיסוקים בוערים, ומלבד 
זאת כעס על זלזולם של בני העיירה באי סידור הספרים והספסלים, כך שהוא צריך לעשות את כל העבודה בכתפיו השחוחות. הוא 

בי זושא, ותוך כדי כך התגנבה לראשו מחשבה מרדנית: רבי זושא תולה את כל צרכיו המתין באי רצון בולט לסיום תפילתו של ר
בשמים, ואינו מתייחס כלל לעובדה שבשר ודם הוא המגיש לו את ארוחותיו בקביעות! הוא עומד להוכיח לו שאחרי הכל, אלמלא 

ו, ויפנה קריאת עזרה לשמים, לא יזוז עזרתו של השמש הנאמן, עתיד הוא להישאר רעב. מחר, כשיסיים רבי זושא את תפילת
 השמש ממקומו, ולא יגיש לו את הארוחה, עד שהוא יפנה ויבקש אותה ממנו באופן מפורש ויכיר בתרומתו!

כשהעריב היום, פנה רבי זושא ויצא מבית הכנסת בדרכו לביתו. שלולית גדולה של מים חסמה את הדרך, ואחד העוברים ושבים 
שימש מעין גשר לעוברים ושבים. רבי זושא צעד על גבי הקרש בזהירות, פסיעה אחר פסיעה. לפתע הגיח מן הניח מעליה קרש צר, ש

העבר השני נער פוחז. הוא לא הכיר את דמותו של רבי זושא, והחליט לחמוד לצון: עלה על קצה הקרש, קפץ עליו בכל כוחו, עד 
 שהזקן המהלך שם החליק ונפל למים.

, והתבונן בעניין ברבי זושא שקם לאיטו, ומרים את כובעו הרטוב. להפתעתו, כשנתקל במבטו, החזיר לו הנער פרץ בצחוק גדול
 הזקן עיניים אוהבות, והחל לברכו בחמימות רבה, כאילו גמל עמו חסד נפלא.

עים חיים, הנער נכנס לחנותו הסמוכה של אחד מבעלי המלאכה, ושיתף אותו בתקרית המבדחת. הוא תיאר לו את החוויה בצב
אלא שלפתע הרצין איש שיחו והחל לחקור אותו אודות מראהו של הזקן הנופל. תוך כדי תיאור החל בעל המלאכה לצעוק עליו: 

 "מה עשית? ברבי זושא פגעת! חטאתך לא תכופר! אוי לך ולנפשך!".

שאל בקול מבוהל: "מה ביכולתי הנער החל לרעוד. הוא לא העלה בדעתו שהתעלול הקטן שלו הינו דבר נורא כל כך! לבסוף 
לעשות? כיצד אוכל לתקן את המעוות?" הרהר בעל המלאכה ארוכות, עד שעלה רעיון במוחו. הוא יעץ לנער לבוא למחרת בבוקר 
לבית הכנסת ולהביא עמו ארוחת בוקר טובה. כשיסיים הצדיק את תפילתו, ויכריז 'זושא רעב', ייכנס פנימה, יביא את מנחתו 

 נונים את מחילתו.ויבקש בתח

למחרת היום, המתין השמש במתח רב לסיום תפילת הצדיק. הוא היה נחוש בדעתו שלא להתייחס לקריאתו הקבועה של הצדיק, 
והיה מסוקרן מאוד לדעת מה תהיה תגובתו, וכיצד יפנה אליו ויבקש את עזרתו. והנה הגיע הרגע. רבי זושא סיים את תפלתו 

 ושא רעב". וקרא: "ריבונו של עולם, ז

 השמש התנשם עמוקות אך לא זע ממקומו.

מאכלים כיד המלך, מזונות ושתיה. הוא  –אלא שאז נפתחה דלת בית המדרש, ובעדה נכנס נער צעיר כשבידו מגש עמוס בכל טוב 
 הניח את המגש לפני הצדיק והתנצל עמוקות על התקרית של אתמול.

 ה לא היתה עליו שום קפידה, והוסיף לברכו.רבי זושא אחז בידו, ואמר לו כי כבר בשעת מעש

מן הצד עמד השמש, ועקב אחר הנעשה בתדהמה מוחלטת. הנה כי כן, משמים דואגים למזונות הצדיק, והוא אינו אלא שליח 
 ההשגחה. הצדיק באמת אינו זקוק כלל למתנת בשר ודם!

על  מבט ותר  י ימי  נוחפנ י  י

חיזוק בסיסי באמונה מחזק את כל המערכת הפנימית של האדם, החל מצורת ומהלך הגם שבענייני פרנסה עסקינן, אך ודאי שכל 
 החשיבה על הדברים, ועד ההנהגה המעשית על פי הרגשות העולים, באופן בו אט אט ייווצר שינוי לטובה בחיי הבוטח ובנפשו.

תהיה אשר תהיה, לתת לכל דבר מבט  ודווקא מהעובדות המתרחשות סביבנו, ברמה ה"פשוטה" ביותר, עם קבלת כל אינפורמציה,
 אמוני.

 וכדלהלן:
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ע  וף לעבודהמדו ן המנ  ?לא הגיע מתקי

היתה זו  השבוע לפני שנה )אייר התשע"ט( אירע אסון באתר בנייה ביבנה: ארבעה פועלים נהרגו בקריסת מנוף )עגורן צריח(.
 תאונת בנייה שגבתה מחיר כבד.

בעל מקצוע המתמחה בהתקנת והרכבת מנופים גדולים ופירוקם באתרי בניה. באותו בהקשר לכך, סח לי יהודי אחד שהוא מכיר 
יום, היה צריך אותו מנופאי להיות על המנוף שקרס, אלא שבבוקרו של יום לפתע לא חש בטוב והתלבט אם להגיע לעבודה או לא 

 עד שהחליט שהוא לא מגיע.

 ת מאוד להצלת חייו...כמה שעות לאחר מכן התברר עד כמה החלטה זו היתה גורלי

 מאת ה' היתה זאת והיא נפלאת בעינינו.

ר"בבית הספר הטרגדיה   "נתיב מאי

 הרבה שלוחים לו למקום, ולעיתים מקבל הדבר משמעות גורלית מסעירה.

 יעיד על כך המעשה המפעים הבא:

בבוקר יום כ"ג באייר תשל"ד, יצאו כמתוכנן ארבע כיתות ט' מבית הספר התיכון הדתי 'מעלה' בירושלים לשלושה ימי טיול בגליל, 
בהובלתו של שלמה וסרטיל, המדריך של בית הספר. באותם ימים מקובל היה שתלמידי בתי הספר שיצאו לטיול שנתי היו ישנים 

לים באזור הטיול, וכך תוכנן שהתלמידים מבית הספר 'מעלה' בירושלים ילונו בבית הספר בשקי שינה בכיתות של בתי ספר מקבי
 'נתיב מאיר' במעלות בליל כ"ג באייר.

באותם ימים לא היו טלפונים ניידים. בשעות הצהריים המאוחרות, תוך כדי טיול בהרי הגלבוע עם התלמידים, ביקש שלמה לטלפן 
 לתאם איתו היכן יהיה המפתח לבית הספר, או לחילופין מי ימתין להם כדי לפתוח את השער.מהמקום אל אחראי בית הספר, כדי 

ת בית הספר ענה לו: "אל תדאג, בית הספר כבר יהיה פתוח. יהיו שם תלמידים מצפת, שבאים גם הם לטייל ולישון במקום. הם  רָּ שָּ
 שארו בקומה הראשונה וככה לא תפריעו זה לזה".מגיעים לפניכם ויעלו לקומה השנייה, ואילו אתם תגיעו אחר כך ותי

לא נאמר לו שיהיו שני בתי ספר שילונו באותו בניין. הוא חשש שיהיה בלגן,  שלמה הופתע, שכן בסיכום עם בית הספר ממעלות
הפשוט היה  תלמידים,  ועליו לדאוג לכך שהלילה הזה יעבור בשלום. היה עליו לקבל החלטה במקום. ההיגיון 120הרי יש לו כבר 

להשלים עם המצב, הרי איך ימצא כעת מקום חלופי? בכל זאת משהו בתוכו לא הניח לו. "למה לא יידעתם אותי מראש?!" טען, 
 "לא מתאים לי!" ובלי לצפות לתשובה אמר לשרת: "לא נגיע אליכם! נחפש מקום אחר".

יול ולהישאר בגלבוע, סמוך למחנה נורית, בתיאום עם שלמה התייעץ עם חלק מהמורים שהיו איתו והחליט לשנות את מסלול הט
מפקדים שהיו חבריו מהימים שבהם שירת שם. באותו ערב הקימו אוהלי סיירים משמיכות שדה, אוהל לכל שלושה תלמידים, 

 ולאחר ארוחת ערב ופעילות חברתית נערכו ללינה באוהלים.

דרך הודעה להתקשר בבהילות לד"ר מנחם בולה, מנהל בית הספר כשהתלמידים כבר היו שקועים בשינה, קיבל שלמה בדרך לא 
 'מעלה'. הוא הצליח להגיע לטלפון ושאל את ד"ר בולה: "מה קרה? מה דחוף כל כך?"...

 לפני שסיים את המשפט שמע את המנהל אומר בהתרגשות לא אופיינית לו: "שלמה, איפה אתם נמצאים? ומה עם הילדים?"

 "על מה הבהלה?" "קרה משהו?" שאל שלמה,

 המנהל המשיך בלי להתייחס לדבריו: "מה קורה? ההורים מתקשרים אליי בדאגה ומבקשים לדעת מה קורה עם ילדיהם..."

שלמה ניסה להבין לנפשו. ד"ר בולה היה אב שכול שבנו טייס הקרב נהרג בירדן במלחמת ששת הימים, ובתו נהרגה מפגיעת מוקש 
וא ענה בניחותא, "הכל בסדר, הילדים מקסימים. הם ישנים בשקי שינה והכל בשליטה. אני ברמת מגשימים. "ברוך השם" ה

 מתנצל שלא דיווחתי לך ששיניתי את מקום הלינה בגלל ש..."

 אנחת רווחה גדולה נשמעה מעבר לקו: "ברוך השם! ברוך השם!"

ת הספר 'נתיב מאיר' במעלות, ולקחו את תלמידי בעודו אוחז בשפופרת סיפרו לו אנשי הבסיס על מחבלים שהשתלטו בלילה על בי
בית הספר מצפת שישנו במקום כבני ערובה. שלמה לא ידע את נפשו. במקום הזה ובזמן הזה הוא היה אמור להיות שם עם כל 

 התלמידים!
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כביש הצפון ארבו בתום האירוע מורט העצבים נודע כי יומיים לפני כן חדרו שלושה מחבלים מלבנון לתחומי ישראל, ובדרכם על 
לרכב ישראלי. אז עבר במקום רכב ובו עובדות שחזרו לביתן. המחבלים ירו לעבר המכונית והצליחו לפגוע בנוסעות ובנהג. אחת 
הנוסעות נהרגה והרכב המשיך בניסיון חילוץ בדרכו אל מושב מלקוש, שם הזעיקו עזרה ודיווחו לצבא. כוחות צבא יצאו בעקבות 

צליחו לאתרם. המחבלים התחבאו במשך היום, ולפנות ערב המשיכו לכיוון מעלות, עד שהגיעו לאחד הבתים המחבלים, אך לא ה
בפאתי העיירה. במסווה של שוטרים נכנסו לבית משפחת כהן ורצחו את בני הזוג ואחד מילדיהם. תינוק שהאם הספיקה להסתירו 

יכן נמצא בית הספר קרוב. הם התכוונו לארוב לתלמידים שיגיעו ניצל. משם המשיכו המחבלים, פגשו בעובר אורח ושאלו אותו ה
 למחרת בבוקר. לאחר מכן ניסו לרצוח את עובר האורח, אך הוא נפצע וניצל.

כאשר הגיעו החבלים לבית הספר הופתעו למצוא יותר ממאה תלמידים מבית ספר בצפת שבאו ללון שם, ולקחו אותם כבני ערובה 
תלמידים וכן חייל אחד, היה זה מהפיגועים הקשים  22אים בישראל, במהלך ניסיון החילוץ נטבחו תמורת שחרור חבריהם הכלו

 ביותר שידעה ישראל.

שנים, מציין שלמה את יום כ"ג באייר. הוא  עולה לבית העלמין של צפת להתייחד עם הנספים הצעירים בטבח  45ומאז, במשך 
 התלמידים שעל שלומם היה מופקד. 120-הנורא, ולהודות על הנס הגלוי שאירע לו ול

*** 

) ב' (  מבט על הפרנסה 

 ונפתח נא פתח נוסף בעומק הדברים בקשר האמיץ שיש בין פרנסה ותורה ומה שביניהם.

עולם 'ה ליח י  ד  מעמו

ים בפרשתנו, פרשת 'במדבר', נאמר: "כל פקודי הלויים אשר פקד משה ואהרן על פי ה' למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה שנ
 ועשרים אלף" )במדבר ג, לט(.

 רבנו האור החיים הקדוש העלה תמיהה: 

"הרמב''ן ז''ל תמה בדבר שיש לתמוה בו, כי הלויים הן הנה ידידי ה' וקרוביו, ואשר לא חטאו בעגל, ולא ניגפו ולא הורגו ולא 
קטן שבישראל, ולכשתעמוד על הושקו, ואיך נתמעטו כל כך מכל השבטים? שאינם מגיעים במספרם מבן חודש לחצי שבט ה

 מספרם מבן עשרים, לא יגיע לשליש ולרביע".

ק  ו ז  ההשקפה הטהורהחי

לפני שנביא את דברי המפרשים בישוב הדבר, נקדים ונאמר כי מדבריהם נראה מהו הבסיס ליסודות המוצקים לאותם אשר זכו   
להיות עמלי תורה, לדעת לחזק ולהשריש בקרבם את הידיעה בערך הדבר, בבחינת 'דע מה שתשיב', ואף כדי לייקר ולהאדיר את 

 רט.עוצמת חשיבות עסק התורה בכלל ובדורנו בפ

נמצאים אנו במערכה קשה מצד היחס המנוכר שיש כלפי בני התורה בדורנו, ולצערנו דווקא כאן בארץ הקודש, ודווקא על ידי   
 אחינו בשרנו.

ישנם תמיהות רבות העולות במוחו של כל צורב, שאלות כבדות משקל הצצים בליבו של אברך, גם אלו שמאחוריהם שנים של   
ת המתעוררות בצוק העיתים, הגם שאלו מקננים בסתר מרתפי הלב ואינם נשאלים להדיא, ודאי שיש לימוד לא יימלטו מספקו

לענות ולהשיב עליהם כדי לחזק את ההשקפה הצרופה בהתייחסות ובגישה התורנית אשר הנחילו לנו רבותינו, ורבותינו 
 ה, אשר ניתנה לנו על ידי משה רבנו ע"ה.מרבותיהם, בדרך המסורה לנו מדור דור במסורת ישראל סבא, עד תורתנו הקדוש

 מה שתשיבדע 

 ראשית חכמה, נתבונן בכמה נקודות הצריכות ביאור:  

א. כאשר אנו עדים בתקופה כזו, בה יש כאלו שעולם התורה הפורח הוא לצנינים בעיניהם, וכל מטרתם להצר את צעדיהם של בני   
 המבט כלפי אותם אלו העומדים במתרס השני? התורה, היגעים בתורתם אומנותם, כיצד צריך להיות



 

 

 7 

ב. דבר נוסף, מקובלנו כי לעיתות כאלו, חשבון הנפש מצידנו צריך להיעשות ביתר שאת, ואם כן, איזה סוג של חיזוק ניקח לעצמנו   
 כדי לסתום פיות המקטרגים?

נוראית והחדרת שנאה בעם כלפי כל מה ג. מהי הדרך בה נלך? מה הם הכלים בהם נשתמש כדי להתמודד עם תופעה של הסתה   
שריח של תורה וקדושה נודף ממנו, בבחינת שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים, עוינות שנותנת את אותותיה ברחוב, ועל פירותיה 

 הבאושים, לצערנו, שומעים מדי יום.

חת הכלכלה, 'שוויון בנטל' כפי שהם ד. מנגד, ישנם הטוענים, שאם היו בני התורה מטים שכם ותורמים מחלקם לשגשוג ולפרי  
 קוראים לזה, או אז היה היישוב בארץ ישראל נראה מפותח ומצליח יותר, מה נשיב להם על טענתם זו?

ה. בעת שאנו רואים אי אלו שנמנו על חובשי ספסלי בית המדרש, ולצערנו מתפתים והולכים שבי אחר הצעות מפוקפקות של כל   
ראים להם לעזוב את ספסלי הלימודים ולעסוק בהוויות העולם, היאך עלינו להתייחס לתופעה מזוית מיני אינשי דלא מעלי הקו

 השקפה תורנית באספקלריית חז"ל?

לכשנבוא לעסוק בביאור הנושא וללבן סוגיא מורכבת זו, תחילה וראש נביא את דברי רבותינו אשר הם לנו לעיניים, המאירים לנו   
 את הדרך בה נלך.

ישבט   המעט מכל השבטים-לו

 הרמב"ן )במדבר ג, יד(, בהתייחסו לנושא, כותב כך:  

"והנה לא היו שבט הלויים כשאר השבטים, כי מבן חודש ומעלה לא היו רק עשרים ושנים אלף )להלן פסוק לט(, ומבן שלשים   
ישראל הפחות שבכולם, ועדיין לא נשאו שנה כולם שמונת אלפים )להלן ד מח(, והנה לא יגיעו מבן עשרים שנה ומעלה לחצי שבט מ

 הארון שתהיה הקדושה מכלה בהם. וזה תמיה איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי ה' כשאר כל העם?

ואני חושב שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו )תנחומא וארא ו( כי שבטו של לוי לא היו בשעבוד מלאכת מצרים ובעבודת פרך,   
צריים את חייהם בעבודה קשה כדי למעטם, היה הקב"ה מרבה אותם כנגד גזרת מצרים, כמו שאמר והנה, ישראל, אשר מיררו המ

)שמות א, יב( "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", וכאשר נאמר עוד בגזרת "אם בן הוא והמיתן אותו, וירב העם ויעצמו מאוד" 
מהם, אבל שבט לוי היו פרים ורבים כדרך כל הארץ ולא עלו  )שם פסוק כ(, כי היה הקב"ה אומר נראה דבר מי יקום, ממני או

 למעלה כשאר השבטים."

מבואר מדבריו, כי כל עניין ריבוי השבטים בא כעין מידה כנגד מידה, המצרים אומרים 'פן ירבה' והקב"ה אומר 'כן ירבה', הכל   
ט לוי, שלא נכללו בגזירת השעבוד, לא נגע בהם דבר זה היה בגזרת ה' כנגד גזרת פרעה, בכדי להוכיח דבר מי יתקיים, וממילא, שב

 אלא התרבו כדרך הטבע בלבד.

רבה'אומרים אתם  י י אומר או 'פן  רבה'נ י  'כן 

הכלי יקר )שם, פס' לט( הביא את דברי הרמב"ן הללו על הפסוק בו הובא מניינם של בני לוי, עשרים ושניים אלף, והוא מוסיף   
 נופך משלו לדברים:

א הרבה אותם ה' נגד הטבע, רק כדי להפר עצת גויים אשר ביקשו להמעיטם ע"י העינוי, ורצה ה' שיבצר מהם כל אשר יזמו "כי ל  
ה אותם חוץ מן הטבע, כי הולידו ששה בכרס אחד, אבל שבט לוי, שלא היו בכלל העינוי, ועל כן לא היה צורך  לעשות. ואדרבה ִהְרבָּ

 רך כל העולם, וזה באמת טעם נכון, ויכול להיות שזהו דעת הרמב"ן".להרבותם כנגד הטבע, ופרו ורבו כד

נמצינו למדים שכאשר מענים את עם ישראל בגזרות שונות ורוצים לגרום למעטו בכל מיני דרכים, אדרבה, הקב"ה נוהג עמהם   
 בהנהגה של למעלה מן הטבע.

ם בתורה, אף אם הגזירות באו מצד אחיהם שונאיהם מנדיהם, וכל שכן כשמדובר בבניו חביביו של הקב"ה, בני שבט לוי העוסקי  
 הקב"ה פועל עמהם בהנהגה של למעלה מן הטבע.

עד כמה הדברים נכונים גם לימינו אנו. כאשר יש שמנסים להציק לבני התורה, לייאשם ולדכא את רוחם, כל מטרתם הנלוזה   
הגן מפני מי המבול הסוער המציף את העולם שבחוץ, המסר אותו להוציאם מתוך אהלי התורה, בתי המדרש, אשר הם כתיבת נח ל

  –ניקח לעצמנו 

 הם אומרים 'פן ירבה', אבל הקב"ה אומר 'כן ירבה'!!!
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 ונראה דבר מי יקום!!!  

ישבט  ונקי-לו  קב 

 בהמשך דבריו, הכלי יקר מיישב נקודה זו באופנים נוספים, והדברים מאירים ביותר:  

"ויש אומרים שלכך לא נתרבו, כדי שיהיה נקל לישראל לפרנסם. וזה טעם רחוק, כי אין מעצור לה' להושיע ולפרנס משרתיו עושי   
 רצונו.

ויש אומרים שצפה הקב"ה שלא יהיו כולם צדיקים, על כן העביר רבים מהם מן העולם, ונשארו קב ונקי, כדי שיהיו כל העוסקים   
 ו שכתוב שהיה הארון מכלה בהם".עם הארון צדיקים, וזה

מדבריו אלו עולים כמה יסודות, אשר בהתחברם יחד, יוצרים נדבך חשוב בהשקפת התורה על שבט לוי ובעמדתה כלפי משרתי   
 ה'. 

טבעית, וקל וחומר כאשר מדובר בעושי -ההנהגה ִעם ישראל הנמצאים תחת נטל השעבוד או עול הגלות הקשה, היא הנהגה על
 בעמלי תורה.רצונו ו

לבד מזאת, ללמדנו בא הכתוב כי עול הפרנסה של שבט לוי משרתי ה', רובץ על שאר העם, עליהם מוטל לזון ולכלכל ולדאוג   
לרווחתם התמידית של הלויים, ואף שהכלי יקר כתב שזהו טעם רחוק, בכל זאת לא דחאו מחמת מה שאין חובת העם לפרנסם, 

בני שבט לוי רבים עד למאוד, לא תהיה שום מניעה מיד ההשגחה העליונה להושיע ולפרנס את  אלא אדרבה, מכיון שאף אם יהיו
 משרתיו עושי רצונו, ואחת מהדרכים היא על ידי השליחים האלו, בני שאר השבטים.

שבפועל אינם עניין נוסף המצריך ליתן עליו את הדעת יוצא מזה, והוא, שכאשר ישנם כאלו המתיימרים להשתייך לשבט לוי אלא   
מתנהגים כמוהם באורחות חייהם, דהיינו להיות כל עסקם חשקם ומרצם בתורת ה', בסופו של דבר יסולקו מתוך השבט, וזו אחת 

 הסיבות בגינה שבט לוי היו המעט ביחס לכל השבטים, 'קב ונקי', כלשונו של הכלי יקר.

 בן תורה שלהשקפתו 

עולה צורת השקפתו של בן תורה. יחסו כלפי הזמן והמצב צריך להתחדד ולהתחזק מתוך כל הדברים שהובאו עד כה, בוקעת ו  
בהבנה ודאית וברורה בכך שאין את הכח והזכות לאף אדם מישראל להצר את צעדיו מלילך בדרך התורה המסורה לנו, ואדרבה, 

 ,ככל שינסו להחליש, לדכא ולשבור את רוחם של בני התורה, שבט לוי, התוצאה תהיה הפוכה

 כן ירבה וכן יפרוץ!-  

זכותו, לטרוח ולהשגיח על עמלי התורה, שהם  -לא רק זאת, אלא שמי שאינו נמנה על שבט לוי הרי זו מחובתו, או ליתר דיוק   
 בבחינת פך השמן הטהור, לבל יצטרכו לדאוג ולחשוש לפרנסתם, אלא יפקח עין וישימם על לוח לבו בדאגה מתמדת לכל צרכיהם.

אלו ההולכים שולל אחר כל פיתוי רגעי מכל סוג שהוא, שכל מטרתו לעוקרם מבית המדרש, לשולפם מלימוד התורה, ולאותם   
תצא מכאן הקריאה למען יידעו גם יבינו כי זהו הניסיון הגדול שזימנו להם מן השמים, משום שכל ייעודו של שבט לוי הוא להיות 

 צוא את עצמו לגמרי מחוץ לשבט לוי, והתוצאות עלולות להיות הרות אסון ח"ו.'קב ונקי', ומי שלא נכלל בהגדרה זו, עלול למ

הדבר ברור שאין לנו שום דרך, שום כלי ושום אמצעי איתו נוכל להתמודד עם כל הרוחות הזרות המנשבות וחודרות אל מחננו,   
ו ז"ל 'אין כוחם של ישראל אלא בפיהם', המבקשות להוציאנו מתלמודנו בבית המדרש, אלא אך ורק על ידי מה שהורו לנו חכמינ

בלימוד התורה ובהגיון המוסר, כל מעייננו יהיו נתונים אך ורק בזה, כיון שרק התורה בעצמותה היא הכלי המחזיק המסייע 
 והמחיה כל דבר בבריאה.

דל הפרנסהכפי  ו ג רה כך  י התו  ריבו

ויתבהרו ביתר שאת לאור פירושו של האור החיים הקדוש  התורה היא אשר מביאה לקיומנו בעולם המעשה, והדברים יתבארו  
, פירוש בשיעור חוקותי, שהם 'אם בחוקותי'והוא אומרו באחד מארבעים ושניים פירושיו עה"פ 'אם בחוקותי תלכו' )פירוש ל(:

מצוות, והוא אומרו , פירוש, אם אתם רוצים לתת לכם חוקכם, שהם המזונות, צריכים אתם כמו כן לקיים ה'תלכו'חוק המזונות, 
'ועשיתם על דרך אומרו "יערוף כמטר לקחי", כשיעור המטר שהוא המזון, צריך שתהיה העבודה, ואומרו  'ואת מצוותי תשמרו'

 פירוש, יעשו שיתמיד ה' המעשה לתת חוקם.אותם' 
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 הדברים מדברים בעד עצמם!!!  

ם רצונכם שלא יחסר לכם חוקכם, דהיינו מזונותיכם, תנאי יש אם נתרגם את ביאורו ללשוננו אנו, פונה הקב"ה לעם ישראל, א  
 בדבר, ומהו? 

 ! לימוד תורה וקיום מצוות

וכשיעור המזונות המוכן לכם, כמו כן באותו שיעור צריכים אתם לקיים המצוות, ובכלל זה לימוד התורה, שהיא מצוה כוללת. ועל 
 רוחניות, תגרמו שיושפע לכם בתמידות גם הגשמיות.ידי זה תעשו בעצמכם את חוק המזון, כי ככל שתתמידו ב

ן קמחאם  ן תורה-אי מן הוא שאי  סי

 האור החיים הקדוש )דברים לב, ב( חוזר ושונה עניין זה לרוב חשיבותו ומפליא בדבריו:  

)אבות ג, יז(  "וממוצא דבר אתה למד, שאם לא יטיפו מפיהם טיפי תורה, אין חפץ ה' לתת מטר, והוא מה שפירשנו במאמר התנא
 דע שאין תורה". -אין תורה, פירוש, אם ראית שאין קמח  -אם אין קמח 

חידוש חידש לנו האור החיים בזה, כי כוונת התנא אינה כפשוטו, כפי שהבננו עד היום, שאם אין קמח לאכול, ממילא אין יכולת   
מכוון הוא שאם תראה שאין קמח והפרנסה מתמעטת, זהו לא לומד', אלא ה -ללמוד תורה, וכמו הפתגם בזמנו שקבע כי 'ילד רעב 

 היה גם קמח. -אות וסימן לכך שאין תורה, כי אילו היה תורה 

ט  עו גם השפע מתמעטבמי רה   התו

הגאון רבי יחזקאל לנדא, רב העיר פראג, נשא את דברותיו חוצבי הלהבות לפני צאן קהל צאן מרעיתו )דרושי הצל"ח דרוש מ אות   
 דברים עורר את תשומת ליבם לנושא חשוב זה:ה( ובתוך ה

"מאוד ראוי להשגיח על לומדים עניים ולהחזיק בידם, וכמו כן בני הישיבה המכתתים רגליהם ממקום למקום ללמוד תורה. והנה   
על מה שאמרו רז"ל 'אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין  ידעתי שבעוה"ר השפע מתמעט, אמנם כבר ידוע מה שכתב האלשיך

אין קמח. בשביל עזיבת  -אין תורה ואי אפשר ללמוד, אבל האמת להיפוך, אם אין תורה  -קמח', שהעולם אומרים: אם אין קמח 
 התורה השפע מתמעט.

שאין הלומדים יכולים לעסוק  -אם אין תורה אין תורה, אינם יכולים לעסוק בתורה, ו -ואני אמרתי, אם אין קמח ללומדים   
 בתורה, אין קמח לבעה"ב, כי בזכות התורה השפע מתרבה בכל העיר.

 עד כאן לשונו הזהב, והדברים מדברים בעד עצמם...  

ן  נ .-"קמח"על ההמתלו . לו תורה. ן   אי

אוכל מינימלי כמעט ולא היה. פעם, כשהמצב  מספרים, שבישיבת גרודנא אצל הגאון רבי שמעון שקאּפ זצ"ל, היו תקופות שאפילו  
הכלכלי בישיבה היה בכי רע, ונדמה היה לבחורים שניתן לעשות יותר למענם, אזי לאות מחאה על מצבם העגום, החליטו להשיב 

 את מעט האוכל של אותו יום בשלמות.

 מסכת אבות ואמר:לכשנודע לגר"ש שקאּפ על כך, בשיעורו הראשון לאחר המקרה, פתח בדברי המשנה ב  

אין תורה', נרמז בדברי המשנה, שאם אדם מסוגל להתלונן ולומר "אין לי קמח", כלומר שהקמח לא מספיק לי,  -'אם אין קמח   
 הפשט הוא ש"אין לו תורה..."

הפרנסה  יצר הרע מסמא את עיני האדם, בטענה: איך תוכל ללמוד תורה? אתה מוכרח לעסוק בפרנסה, ובפרט בימים אלו שעול  
כבד עד מאוד, ואם לא תעבוד ותעשה עוד השתדלות בעניין הפרנסה, תרעב ללחם, אבל אליבא דאמת זו טענה מזויפת שהרי 

ההיפך.  -מזונותיו של אדם קצובים מתשרי לתשרי, ובכל יגיעותיו לא ישיג בשום אופן יותר ממה שנקצב לו, אבל בדברי תורה 
 מה שמתייגע בתורה יותר ישיג יותר.  תלוי לפי רוב יגיעותיו ועמלו, וכל

 כלום!! –ואין אחר האמת 
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 ישראל ככח המעמידקדושת 

המכנה המשותף העובר כחוט השני בין הדברים, וממנו עולה יסוד מוסד בעיקרי היהדות, כי רק על ידי כח התורה יש את   
 וד וקדושת התורה.האפשרות לכל דבר גשמי להתקיים במציאות מכח החיות אשר מושפעת בו ע"י לימ

 ויתבהר העניין על פי מה שכתב בעל "המקנה" בהקדמתו לספרו עמ"ס קידושין:  

לכם  "הנה אמרו חז"ל, לא המקום מכבד את האדם אלא האדם מכבד את המקום, כשהיתה השכינה על הר סיני נאמר 'השמרו  
מנגוע בהר' וגו', נסתלקה השכינה נאמר 'במשוך היובל המה יעלו בהר', נראה דאין הכוונה שה' יתברך מכבד את מקומו, שזה אינו 
צריך לפנים, דכתיב 'ברוך כבוד ה' ממקומו', ואין מזה ראיה שהאדם מכבד מקומו, אלא הכוונה הוא לפי שמצינו שקדושת הר סיני 

, שהוזהרו ישראל מליגע בו, על זה אמר שלא יעלה על הדעת שמעלת ההר יותר ממעלת ישראל, שהרי היתה יותר מקדושת ישראל
 לא שרתה שכינה על ההר אלא בשביל קדושת ישראל במתן תורה. 

והראיה על זה, שהרי אחר זמן מתן תורה נסתלקה השכינה וחזר ההר לקדמותו, הרי האדם מכבד את המקום, שהרי כל קדושת 
יתה בשביל ישראל, אלא שבשעת מתן תורה ששרתה עליו שכינה כדי ליתן התורה לישראל נתפשט ההר מגשמיות יסוד הר סיני ה

עפר בזוהר ובהירות וחיות רוחני מאוד לשכון עליו כבוד ה', כדכתיב 'ויתייצבו בתחתית ההר' שהיה בו חיות רב מאוד ונעקר מיסוד 
 כגיגית וכל זה בשביל קדושת ישראל וקבלת התורה.  העפר ועלה למעלה, כמ"ש חז"ל שכפה עליהם ההר

כלומר, כח התורה אשר ירדה על הר סיני עשתה בו רושם, והיא שגרמה לסלק ממנו את כל המציאות הגשמית והחומרית שיסודה   
 ד ה'.מעפר, וכנגד זה הכניסה בהר בהירות וחיות רוחנית, אשר מחמתה היה ההר ראוי להשראת השכינה ולשכון עליו כבו

גיתכפה  י  עליהם הר כג

ועל דרך זה יישב, בהמשך דבריו, מדוע במעמד הר סיני כפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית. הרי אם קיבלו את התורה על ידי   
 שאמרו 'נעשה ונשמע' בדיעה צלולה, מדוע היה צורך לכפות עליהם את ההר כגיגית?

 והוא מבאר כך:  

שם תהא קבורתכם, אין זה מדין עונש  -מוטב, ואם לאו  – הר כגיגית, אם תקבלו את התורה"שמה שאמרו חז"ל שכפה עליהם ה  
אלא מדרך הטבע, כיון שלא שרתה השכינה על ההר אלא בשביל קבלת התורה, ומכח זה היה בהר חיות רב לעמוד באויר למעלה 

קבלת התורה ממילא היתה השכינה מסתלקת מן מכל ישראל, שה' יתברך נושא את נושאיו, ואם ח"ו היו ישראל ממאנים וחזרו מ
 ההר, והיה ההר חוזר לגשמיותו ליסוד העפר הנופל לארץ ממילא ח"ו היה שם קבורתם".

כפי שנתבאר, הר סיני לא רק עלה רוחנית במעלתו, בבחינת פשט צורה ולבש צורה, אלא אף עלה במציאות ועמד באויר, וזהו   
ם כן כל חיותו והתעלותו של הר סיני היה רק מכח קבלת התורה, ואם לא היו מקבלים את שכתוב 'ויתייצבו בתחתית ההר', וא

התורה, ממילא היה כוחו של ההר מתערער, ואז היה נשמט ממקומו ונופל עליהם, כיון שחזר כעת חוזר לגשמיותו, והוא שאמר 
 ילא נמצא נופל ונכפה עליהם. להם הקב"ה 'שם תהא קבורתכם', לא היה צורך לכפות עליהם ממש את ההר אלא ממ

 מכאן נבין עד כמה כח התורה משפיע בבריאה ומעמיד אותה בקיום רוחני מאז מתן תורה ועד היום.

ום הבריאהכל  !מכח עמלי תורה-קי ! ! 

ואם בעצם המעמד הנשגב ביותר שידעה הבריאה כולה, המאורע ההיסטורי שהתרחש מאז ימות עולם, התחדש והוטבע שכל יסוד   
קיום התבל ומציאות הגשמיות הוא אך ורק מכח התורה, ללא ספק שכך הם הדברים לגבי כל פרט וענין בבריאה כולה, קטן כגדול. 
צרכי האדם ומזונותיו אינם דברים גשמיים שלכאורה מנותקים מכל ענין וחיות רוחנית, אלא להיפך, הא בהא תליא, דווקא מכח 

 כח לימוד ועסק התורה מקבלים הם משמעות וכח קיומי.אותה חיות רוחנית המושפעת בבריאה מ

וממוצא הדברים אתה למד, כי עמלי התורה בלימודם משפיעים, בעצם, על הבריאה כולה, ויתירה מזאת, כל הצלחתם של   
 העוסקים בפרנסת עצמם, ואף כל השפע שנשפע להם, אין זה מכוחם ועוצם ידם, אלא הכל הוא רק מכח ומחמת עמלי התורה.
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ל עם  ן ישראל השכי ומו להבי ישכל קי כות שבט לו  הוא בז

 הגאון הצדיק ר' שלום שבדרון זצ"ל סיפר את אשר שמע ממרן המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל.  

מובא במדרש כי בשעה שפרעה לקח את שרה אמנו לארמונו, הוא חפץ להינשא לה ואף כתב לה בכתובתה את ארץ גושן, מחשבתו   
 לא צלחה, אבל לימים, כאשר עם ישראל, בני בניה של שרה, ירדו למצרים, התיישבו בארץ גושן.

ים. שטח ענק למגורים בבעלות אדם צדיק, היינו שרה הקב"ה הכין עוד בימיו של אברהם אבינו ע"ה מקום מובדל מטומאת מצר  
אמנו ע"ה, למען העתיד, כדי שיהיה לבניו בהיותם במצרים מקום מקודש. לכן, יוסף הצדיק, שידע את הסוד, בחר את ארץ גושן. 

ושן התקדשה מה שיוסף אמר לפרעה כי רצונו בארץ גושן "כי ארץ מקנה היא", היה רק תירוץ, כי הטעם האמיתי היה משום שג
 בשעה ששרה קיבלה עליה בעלות, טומאת מצרים לא שלטה שם!

ועל כך הוסיף הגר"א לאפיאן, שמכאן נדע מדוע בני לוי לא השתעבדו כל השנים בהם עם ישראל התגוללו במצרים, ולא שקעו   
 במ"ט שערי טומאה.

יינו ב"פה רך". כי להוציא את היהודים מארץ גושן הרי תוכניתם של המצריים היתה "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך", ה  
ולהשתעבד בהם, לא היתה להם יכולת, כי החוק לא מנע מהיהודים להישאר להתגורר בגושן, לכן היתה להם אסטרטגיה מחושבת 

 איך להוציא אותם החוצה בתחבולות ערמה.

מיני פיתויים. מי שהשתתף בבניית פיתום ורעמסס  בתחילה, לא הכריחו אף אחד לעבוד, רק ערכו להם מצוד, פיתו אותם בכל  
קיבל משכורת נאה מפרעה. תמלוגים נאים, הטבות מהטבות שונות ששכרם בצידם, שנועדו להפילם ברשת אותה טמן להם. פרעה, 

 נטל.ברצותו להוות דוגמא אישית, אף תלה על צווארו לבינה של זהב להראות את חיבתו לעבודה, לנשיאה )או ל'שוויון'( ב

העם, שהיה במדרגה רוחנית ירודה, לא חשבו הרבה ויצאו לעבוד הרחק מארצם ומביתם. זה היה האות לפריצת החומות,   
 המחיצות נפלו, וההתקרבות לא איחרה לבוא. הקשרים בינם לבין המצריים התהדקו, ומכאן לעבודת אלילים הדרך היתה קצרה.

ומו  יקי לו  של שבט 

ו את ספסלי הישיבה בפרט, ולא יצאו את ארץ גושן בכלל, הם המשיכו לישב ולעסוק בתורה, זה היה כל אבל, שבט לוי, לא עזב  
 חשקם. וכך, רק שבט לוי, שלא עזב את המקום, היה משוחרר משעבוד מצרים )עי' שמות רבה ה, טז(.

ת של ימינו, השיטות לא השתנו רק כאשר פרעה הבין ששבט לוי לא התייצבו לעבודה, ולהכריחם אינו יכול, ממש כמו במציאו  
 האנשים התחלפו, הוא הוציא כרוז האומר, כי בית המלכות יימנע לסייע בעקיפין לבני לוי. 

כאז כן היום, המונחים לא השתנו. הוא נאם נאומים בשפת חלקות בהם הטיף כי עלינו לשים את 'האדם העובד' במרכז, לטפחו, 
אינו עובד לא יקבל אוכל!... איננו צריכים לממן מכיסנו את אוכלי החינם! כך קיווה פרעה מי ש –לגדלו ולרוממו, מהיום ואילך 

ששבט לוי יישברו לבסוף ויגיעו גם הם, שהרי אם לא, ימותו ברעב. אבל, בני לוי, בגודל מעלתם, בשגב רום קדושתם לא נשברו, לא 
 בתורה. חלשה דעתם ולא נפלו ברוחם גם מגזירה זו, ונשארו בישיבה לעסוק

המשיך רבי אליהו את דבריו בשאלה ובניגון של תמיהה הקשה, איך באמת מכאן ואילך חיו שבט לוי כמאתיים שנה? תקופה כה   
 ארוכה, היאך לא הרימו ידיים ונכנעו? מה החזיק אותם?

  –על שאלה זו עמדו חז"ל, והם משיבים בסיפור דבר פלא   

ות, היתה מפרישה מעשר מכספה או מייחדת מצרכי מזון, ואלו היו נשלחים מרחבי כל משפחה שקיבלה מזון וכסף מבית המלכ
 תהליך זה נמשך בכל משך ימי הגלות הקשה במצרים!!! –ארץ מצרים לארץ גושן ונמסרו לידי שבט לוי 

ינם לא היתה צרה הבה נתבונן כמה גיבורי כח היו בני ישראל באותה תקופה בת מאות שנים, לא רק שלא התאוננו והתלוננו, ע  
בשבט לוי שאינם זזים ממקומם בארץ גושן בשעה שכל האחרים משועבדים באכזריות, אלא אף פרסו ובצעו מלחמם הדל ושלחו 

 לארץ גושן. מנת האוכל הזעומה והקיצבה הדלה שקיבלו היתה מחולקת לשניים, לבני הבית ו...לשבט לוי!!!

ומים במשורה, בקושי הספיקה בכדי קיום גופם, למען יישאר כח במתניהם ויוכלו  הרי פרעה הרשע נתן אוכל בצמצום, פת במלח  
למלא את התפקיד, לעבוד בפרך, ועם כל זאת, הם הותירו מפיתם וחסכו מזון מפיהם בכדי להעבירו לארץ גושן ולהעניקו ללויים 

 בכבוד ודרך ארץ.
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ן  ו י  !?בנטלשו

, לצערנו, "אני צריך לעבוד ועוד לתת להם?! שילכו לעבוד, מילא הזקנים, אבל לא, לא נשמעו מהם טענות בסגנון הכל כך מוכר
 לפחות הצעירים שיגיעו להשתתף איתנו. למה הם נבדלים?". שורת הדין נותנת להציג שוויון בנטל כהלכתו, הלא כן?! 

כי הכל הבינו שאם הם אינם אבל עם ישראל לא דיברו ולא הרהרו אחר קדושי שבט לוי העומדים ולומדים תורה. ומדוע?   
מסוגלים לכך, אבל עלינו לדאוג לכך שיישאר חלק נכבד בעם ישראל שתורתם תהיה אומנותם, וכל מעיינם רק בעסק התורה, לכן 

 כל השפע הגשמי מגיע כפועל יוצא מהשפע הרוחני. -דאגו שלא יחסר להם מאומה, להם לנשיהם וטפם, כי אדרבה, ידוע ידעו 

נכבדים נכנסים לביתו של עשיר, להתרימו עבור מצוה חשובה, והוא אכן נותן להם ביד נדיבה, גם בגלל המצוה אך כאשר אנשים   
לא פחות מכך בגלל המתרימים הנכבדים המרשימים בהופעתם, הוא ראוי לשבח. אך ההתפעלות תהיה גדולה יותר אם המתרימים 

ית הניילון המהוהה את הפרוטות שהכין לתיקון הנעלים של ילדיו, יתן ינקשו בפתח ביתו של עני מרוד, והוא מצידו יוציא משק
 זו הרי גבורה אמיתית. –להם את הכסף שעמל עליו וייעד אותו לצורכי בני ביתו, יפריש ממנו לצדקה 

 אשרי העם שככה לו!

ר לימים, הגרמנים שלטו לפני כשבעים שנה בימי מלחמת העולם הראשונה, סיפר הגר"א לאפיאן זצ"ל, הייתי אז אברך צעי  
בעיירתנו, קלם, במשך ארבע שנים רצופות. בין תלמידי הישיבה היו בחורים פליטים תושבי מקומות רחוקים, שעל פי החוק 

 הגרמני נאסר עליהם לשהות בעיר. חל איסור חמור לדבר על כך שמא על ידי כך יתגלה שהם לומדים בישיבה.

עם כרטיסי מזון ורישומים מדוקדקים, ממילא לא  –לה בכל מקום, בסדר ובדיוק הגרמני כיון שהגרמנים ניהלו את חיי הכלכ  
היתה אפשרות, כזו או אחרת, להאכיל את אותם בחורים, שהרי אינם רשומים ברשימה כל שהיא. נסעתי מחוץ לעיר, כמובן ללא 

קהילות היהודים. ביום מן הימים חניתי רישיון, לאסוף צדקה בשביל אותם תלמידים, לתמוך בהם. כך עברתי מעיר לעיר ב
 בניישטאט. שם התגורר אז רב זקן מכובד מאוד ותלמיד חכם מופלג.

באותם ימים, הגרמנים הביאו איתם לניישטאט כאלף פועלים, שנלקחו בכח מהעיר ליבאוו. אותם פועלים הוגלו לשם כדי   
הרים כבהמות בין מחיצות של ברזל, וכשעברתי שם בליווי כמה להעמיד פסי רכבת בכל האזור. הגרמנים הכניסו אותם למנוחת צ

יהודים יראי שמים, שמענו אותם צועקים מעבר המחיצות: "אחים, רחמו עלינו! לא נותנים לנו אוכל כלל, ואנו מתים מרעב!" 
 הקולות פילחו את ליבנו.

טחנו את טענתנו לפניו: "איך מביאים פועלים ולא מיד התגייסנו יחד, משלחת של אנשים נכבדים, נסענו לשר הכלכלה שבעיר וש  
מאכילים אותם"? דמעות עמדו בעינינו. הוא מצידו נתן בנו מבט מזלזל תוך כדי שהוא פולט: "אני ביקשתי שישלחו רק חמש 

אמר מאות פועלים, ובאמת הכנתי להם מזון, אך הם שלחו כפליים, כאלף פועלים, ואיך אשיג להם אוכל?". הוא אף הוסיף ו
בציניות אכזרית: "אצלנו הכל במשטר וסדר, וממילא אין לי שום עצה להושיע אותם. אכן, כפי ששמעתם אותם, אפשרי הדבר 

 שבקרוב הם ימותו ברעב".

יצאנו ממעונו בכאב לב נורא. כמובן שהנחתי בצד את עניין הישיבה שלנו בקלם, וביחד עם חתנו של הרב זצ"ל, עברנו מבית לבית   
ביקשנו לחם בשביל הפועלים. היו ברשותנו שקים ריקים, ואנשי העיר הכניסו לחם בתוך השק כדי לזרוק מעבר לגדרות שם ופשוט 

 במחנה. 

זכורני את הרגע שבו עמדנו בפתח אחד הבתים, המחזה שנגלה לעינינו היה מזעזע, בדירה קטנה ודלה, עמדה אשה יהודיה עם 
לחם אחת שעמדה על הארון בצידי המטבח ואמרה בקול נוגה "סלחו לי, יותר אין לי ילדיה הקטנים, היא הצביעה על חתיכת 

 בבית, פשוט אין", ואז, לתדהמתנו, נטלה סכין וחתכה את הפרוסה לשניים ומיהרה לזרוק את החצי בשק.

 עד כדי כך גדלות, נדיבות הלב, ועדינות הנפש.   

 "אשרי העם"!

ד  ב הכ ת  ך -'א נ נ ח ש ה  מ  מ

בזה נבין את שדרשו חז"ל על הפסוק "כבד את ה' מהונך" ואמרו: "אל תיקרי 'מהונך', אלא 'ממה שחננך', כדי שימלא אסמיך   
 לעתיד לבוא" )פסיקתא רבה כה(.

הפירוש הוא, כי גם כאשר מצבך קשה, שעת הדוחק ממש, הפרנסה מועטת, ובכל זאת, אתה חוסך את הפרוסה מגרונך ונותן   
הון ועשירות, אלא ממה  –ה זו ניכר טוב ליבך ועדינות הנפש של העם היהודי, ומתייקר כבוד ה'. אל תיקרי מהונך לאחיך, בשע

 אפילו מעט, כי כבוד רב יש לאב כאשר בניו אצילי נפש, בעלי רגש רחמנים וגומלי חסדים. -שחננך 
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ם. בני אברהם יצחק ויעקב. לא אמרו "מי הם בני לוי במצרי –בדרך זו כיבדו בני ישראל את ה', את שבט משרתיו, בימים מקדם   
אוכלי לחם חינם! פרזיטים! שילכו לחפש אוכל לבד". אלא קימצו מפיתם על מנת לתת לאחיהם העוסקים בתורה, שהרי אם לא 

 יתנו להם, גם להם לא יהיה.

  פרט עם בני התורה.וב –בכל הדורות, יהודים הצטמצמו, חסכו וקימצו מפת לחמם ועשו עמה חסד לאחרים   

ן  ות באה אלא בשביל עמי הארץאי רענ  פו

הגמרא מספרת על מעשה שהיה בימי רבי, וממנו נשכיל לראות כמה המבט של העולם לפעמים מעוות, וכיצד זוית הראיה כלפי   
 תלמידי חכמים היא עקומה וסוטה מדרך הישר:

ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא, אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה: "אמר רבי: אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ, כ
ליתבו רבנן בהדן, אמר להו: לא. אמרו ליה: ערוקינן. אמר להו: ערוקו. ערקו פלגיהון, דליוה פלגא אתו הנהו פלגא קמי דרבי, א''ל 

, ערק כובס פקע כלילא. אמר רבי: ליתבו רבנן בהדן. אמר להו: לא. ערוקינן, ערוקו. ערקו כולהו, פש ההוא כובס, שדיוה אכובס
 ראיתם שאין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ )בבא בתרא ח, א(.

 נתרגם את הדברים:  

מעשה שהיה והשית המושל על תושבי העיר טבריה היטל מס, אותו היה עליהם להשיג עבור עטרה למלך. באו עמי הארץ לפני רבי 
 תתפו בעול יחד איתם על מנת שיוכלו להגיע אל הסכום שהוטל עליהם. ושחו לו על רצונם כי גם החכמים יש

רבי טען לעומתם שתלמידי חכמים לא משתתפים בהוצאות אלו, והם מצידם השיבו לו שאם כך הדבר, הם חושבים לברוח מהעיר 
רווח מהדבר, אך הם  כיון שאין ביכולתם לשלם את מלוא הסכום, ובכל זאת, רבי עמד על דעתו וסבר כי לא ייצא להם שום

 בשלהם.

 לאחר שקיימו את איומם וברחו מחציתם, מספרת הגמרא, שתביעת המושל ירדה ופחתה למחצית הסכום.   

שוב הגיעו לפני רבי מחצית בני העיר שנותרו, עמי הארץ גם הם, והביעו את כוונתם לברוח מהעיר מחמת העול הכספי של קנס 
 ונים, אך גם הם לא אבו לשמוע. המושל. גם להם השיב רבי כמו לראש

לאחר שעזבו, נשאר בעיר רק אדם אחד מהם, הכובס של העיר, ובאו פקידי השלטון והטילו את כל החוב עליו. כשראה כך ברח אף 
 הוא, ואז קרה דבר מפתיע! המושל החליט שהוא מוותר על כל חיוב דמי העטרה שהטיל על בני העיר.

שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ, שהרי לאחר שלא נותר מהם אחד בעיר, ויתר ראה זאת רבי והכריז: ראיתם   
 המלך על כל הסכום, ולא הטילו על ציבור תלמידי החכמים שנמצאים בעיר!

המעשה המובא כאן ממחיש בצורה נפלאה עד כמה שלא זו בלבד שאין העוסקים בתורה מביאים את העולם לידי מצב של מיעוט   
ק והידלדלות רווחים הגורם פיחות במשק, כביכול, אלא אדרבה, ההיפך הגמור, עמי הארץ הם אלו שגורמים לכרסום בכלכלה עס

 והגדלת הגירעון בעולם, לעומת זאת, כוחם של הלומדים הוא רק בהגברת הצמיחה והשגשוג בכלכלת העולם כולו.

ג י  !'ליבו בדרכי הבה ו

גד עמי הארץ הטוענים שעיקר הכלכלה ושגשוג הצמיחה במשק העולמי בא בגינם, ואף אם כמובן שמאידך, אל לנו להתריס כנ  
טוענים כנגד עמלי תורה שבגלל שאינם שותפים לענייני וקנייני העולם הרי שכולם נפסדים מחמתם, ננקוט אנו בשיטת 'אל תען 

תועלת, כי את עיקר הידיעה שהעולם מתקיים מכח כסיל כאיוולתו', שהרי אין טעם לנהל ויכוח עקר שתוצאותיו לא יובילו לשום 
 התורה לומדיה ועמליה אין הם מבינים.

מה גם שלומר להם "שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ", זהו דבר שלא יתקבל על ליבם ורק יעצים את המתיחות   
 שבלאו הכי קיימת.

התורה, למען נשכיל להעריך את עצמנו בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'", על  אולם, זה ודאי, שעיקר הדברים נועדו לחזק אותנו, בני  
 עצם היותנו בני תורה, לגיון של מלך, משרתי עליון, ולּו רק בעצם זה שאין אנו עמי ארצות, דיינו.

ען יראו אינה באה כהתרסה, אלא זוהי קריאה מהדהדת אל בני התורה, למ 'ראיתם'!!!קריאתו והכרזתו המהדהדת של רבי   
וישמעו, יידעו ויבינו, כי אם יש פורענות בעולם אין זאת אלא בשביל עמי הארץ ויעריכו את עצמם בתרתי לטיבותא, בתרתי 

 למעליותא, על מה שאינם בגדר עמי ארצות ועל שזכו להיות עמלי תורה.
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יבמה  ו שבט לו נ י  ?התאפי

 במה התאפיינו שבט לוי?

לוי כשבט של משרתי ה'? ומהי נחלתו וייחודו של שבט לוי על פני לעצם תמיהתנו, מהו הדבר אשר מחמתו כינתה התורה את מטה   
 שאר השבטים? 

"בעת ההוא הבדיל ה' את שבט הלוי לשאת את ארון ברית ה' לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. על כן לא היה ללוי 
 ט(.–חלק ונחלה עם אחיו, ה' הוא נחלתו כאשר דבר ה' אלהיך לו" )דברים י, ח

 התורה מגדירה את שבט לוי כשבט מובדל!!!  

קומץ אנשים הקרוצים מחומר אחר, שאיוותה נפשם ונדבה אותם רוחם לעסוק בתורת ה' ללא כל חיבור לחיי העולם הזה ושלל   
 שבט זה?פיתוייו, הם ההבילו את תענוגי עולם הזה, הם אשר נבדלו משאר העם, כדי לעמוד ולשרת לפני ה'. ומהי אם כן נחלתו של 

 ה' הוא נחלתו!!!

הלא תמוה הדבר, מבלי להתעסק למחייתם, מאין תבוא פרנסתם? מהיכן יהיה קיומם? ומשיבה התורה "ה' הוא נחלתו", הקב"ה   
 בכבודו ובעצמו דואג לפרנסתם, וכלשון רש"י שם "נוטל פרס מזומן מבית המלך".

ב( יאירו נתיב להתוות לנו את הדרך בצוק העיתים, ואם נפנים אותם דברי הרמב"ם המפורסמים )פי"ג מהל' שמיטה ויובל הל' י  
 נזכה לעבור ולצלוח את כל המשברים המזדמנים לפתחנו לעת כזאת:

"ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו   
ו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל". לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, הצדיקים לרבים, שנאמר "יור

לא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכח גופם. אלא הם חיל ה' שנאמר "ברך ה' חילו", והוא ברוך הוא זיכה להם שנאמר "אני חלקך 
 ונחלתך".

 בט זה:הרמב"ם אף מוסיף בדבריו להודיענו מי משתייך ונמנה לש  

"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו 
לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש 

תו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים וללויים. הרי דוד קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחל
 אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי". )שם הל' יג(.

יכל  לו א   !בן תורה הו

ת המקדש, אין ההגדרה של שבט לוי אינה מצטמצמת באותם אשר מצד ייחוסם ומשפחתם הובדלו לשרת את ה' ולעבוד בבי  
תואר זה קניינו ורכושו של שבט לוי בלבד, אלא כל אדם מישראל אשר יפרוק מעליו עול דרך ארץ, וכנגד זה יקבל על עצמו עול 
תורה, להיות שקוע ומונח בה באמת, הרי הוא נתקדש בקדושה עליונה ונכלל בהגדרה זו. הוא יזכה להיות בכלל 'ה' הוא נחלתו', כי 

 ס מבית המלך.הרי הוא אוכל פר

כך יוכל להיות כלי ראוי לקבל תורה  -המתבונן בזה ודאי ישיג הכנה גדולה למתן תורה, ככל שיסיר עול החשבונות מעליו   
 ולהיכלל באותם אשר נקראו שבט לוי משרתי ה'.

!אל תכריתו-תגעו במשיחיאל  ! 

 שטיינמן זצ"ל בפני תלמידיו בערב חג השבועות: מה נאה ויאה לסיים את דברינו בדברי חיזוק שהשמיע מרן הגראי"ל  

"על הפסוק בקהלת 'אחד מאלף לא מצאתי', אומר המדרש כי 'אלף נכנסים למקרא ואחד יוצא להוראה', מניינם של האברכים   
מוד הוא כשעצם הלי –כי הם חיינו  –כן ירבו. הללו משקיעים את עצמם בלימוד התורה  –בני התורה עומד כיום על מספר מבורך 

 התכלית תורה לשמה, לשם תורה.

אולם מלבד זאת, כדי להמשיך ולהעביר הלאה במסירת התורה, יש צורך ב'יוצאים להוראה'. במספר הלומדים כיום כן ירבו, אין   
די כדי להוציא את הכמות הנדרשת ל'יוצאים להוראה'. כלל ישראל, ועולם התורה בפרט, זקוק למספר הרבה יותר גדול של 
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ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, מגידי שיעורים, מלמדי תשב"ר ועוד. אם כן הרי אנו חייבים להרבות  –רביצי תורה ומוסריה מ
 כי אלף נכנסים ואחד יוצא. –ספסלי הלימודים בבית המדרש ולא חלילה לנסות למעטם 

 סור לגעת, חלילה מלמעט...זאת מלבד הצורך להרבות לומדים תורה לשמה. אי אפשר לוותר אפילו על אחד! א  

רה   מתוך הדחקתו

כיצד יתקיימו בגלל הגזרות ומה חלילה עלול העוני לגרום? עדיף שיחיו כעניים ולא יחיו כעשירים. מבני עניים  –"ואם תאמרו   
יחה כי תצא תורה. מהם ייצאו תלמידי החכמים, לאורך כל הגלויות, התנסה כלל ישראל בניסיונות קשים. אולם המציאות הוכ

העניים הם שהחזיקו מעמד, למרות התלאות, דווקא בקרב בעלי הממון, היו כאלה שכשלו ולא עמדו בניסיון. ניסיון העושר גרם 
 לרבים להיכשל והם הפסידו את בניהם ואת צאצאיהם שסרו מדרך התורה והמסורה.

 לעומתם, העניים, שמרו על מסורת התורה ועמדו בניסיון הקשה.  

או והמציאות הוכיחה שבכל המדינות שבהם למדו תורה מתוך הדחק, נשמרה מסורת התורה. במקומות אחרים בהם עינינו ר  
 למדו מתוך הרווחה, התפשטה רוח ההשכלה הארורה וחוללה שמות בכרם בית ישראל, עד שעזבו את רוח ישראל סבא.

ם הם 'לעזור להם', הרי שלהם נאמר: אם תבואו לאותם ובאי –ואל אותם הסבורים כי כביכול האברכים בני התורה מסכנים הם   
יחידי סגולה אשר זכו לחבוש את ספסלי בית המדרש, הם יבוזו לכם, יאמרו לכם כי נמצאים הם ב'גן עדן' עלי אדמות. כאשר 

ם תאמרו להם שבאתם להוציא אותם מ'מסכנותם' כביכול, הם ינודו לכם כאינם מבינים ומוחים: כי הרי למרות הקשיי
 אל תגעו! –הכלכליים, הם הרי ב'רומו של עולם', אשריהם בעולם הזה וטוב להם לעולם הבא. הניחו להם, אל תגעו במשיחי! 

גם האליאנס ניסו ללמד את בני התורה מקצוע, כביכול להיטיב להם, ומה יצא מכך? הרס של כלל ישראל! הרס מוחלט! חורבן   
 נוראי!

א תתהלל -'היראת   הי

ת היא, כי כל האברכים לומדים תורה מתוך הדחק. אין ברחבות. ובן אדם שהוא חי מתוך דחק על פי דרך הטבע הוא המציאו  
ממורמר, אך כל זה לא יימצא אלא במי שאינו יודע עד כמה חשוב בעיני הקב"ה לימודו מתוך הדחק, על אף כל התנאים מסביב, 

 שלכאורה, אמורים להפריע לכך.

 י דכתיב )משלי לא, ל( "שקר החן והבל היופי"?אמר רבי יונתן מא  

 'שקר החן' זה דורו של משה ויהושע.  

 'והבל היופי' זה דורו של חזקיה.  

 'יראת ה' היא תתהלל' זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעאי. ולמה? שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה.  

 מדהים!!  

דור מקבלי התורה, דור דעה, ששמעו 'אנכי ה' אלקיך' מפי הגבורה, עדיין אין הם גולת הכותרת של הדורות. דורו  –דורו של משה   
שנעץ חרב בבית המדרש ואמר מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב, ולא נמצאו תינוק או תינוקת שאינן בקיאים  -של חזקיה 

תורה, הלכות חמורות שבש"ס, אבל עדיין הם 'הבל היופי' ביחס לדורו של רבי יהודה בהלכות טומאה וטהרה, המקצוע הקשה שב
 בר אילעאי, שהיו מתכסין ששה בטלית אחת! עם כל העניות ששררה אז, ולמרות זאת, לומדים תורה מתוך הדחק.

הו  ז  בחלקוהשמח  ?עשיראי

המצב ובין הדברים אמרה: הלא בית פלוני, שהם עמי  מסופר על מרן החפץ חיים זצ"ל, שפעם התאוננה אשתו הרבנית על רוע  
 הארץ, הון ועושר בביתם, ואנו שעוסקים בתורה תדיר, חיים בדוחק כל כך!? 

ענה לה החפץ חיים: ראי נא, לפי יושר ליבך, שאיש פלוני שלא חנן אותו השם בדעת רחבה, ולא הצליחו בבנים עם כישרונות 
ניות? ואילו את, שחנן אותך השם בבעל ובבנים בני תורה, ואת חפצה להתברך גם בעושר?? טובים, צריך הקב''ה להענישו גם בע

 איפה היושר וההגינות? רצונך שביתינו יתברך בכל, ובית פלוני יישאר ריק מכל, לא ברוחניות ולא בגשמיות? על כן נשמח בחלקנו...
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 נמצא שזוהי המעלה הגדולה ביותר.   

צריך האדם לשמוח, עד שלא יהיה לו שום הרגשה, אפילו משהו, של עצבות ועגמת נפש, שהרי הוא ואדרבה, מחמת זה גופא היה 
האדם המאושר ביותר! הוא לומד תורה מתוך הדחק. שהרי אם לא מתוך הדחק, נגרעה חשיבותו. דורו של חזקיה למדו תורה, 'כל 

 –עאי שלמדו תורה מתוך הדחק, זכו להיקרא "יראת ה' הדור' למדו תורה, אבל לא מתוך הדחק, רק דורו של רבי יהודה בר איל
 היא תתהלל".

 !אשרינו. מה טוב חלקנו. ומה נעים גורלנו!!!  

 

 

 ל שאין מי שינציח את זכרםדברי תורה אילו נכתבו לעילוי נשמת כל נשמות ישרא

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 


