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פרשת במדבר
כ"ז באייר ההתשע"ט

׳איש איש על עבודתו ואל משאו׳
אדם עשיר היה בעיר בריסק, והיתה ידו קפוצה וליבו אטום לשוועת עניים. דברי 

גבאי הצדקה נפלו על אזניים ערלות, והם ביקשו מרב העיר, הגאון בעל ״בית הלוי״ 

זצ״ל, שיוכיח את העשיר. כי רבים העניים המשוועים לעזרה, ובידו להושיעם. ברם, 

שאינו  דבר  לומר  שלא  מצוה  כך  הנשמע,  דבר  לומר  שמצוה  ״כשם  כי  ידע  הרב 

נשמע״, והמתין לשעת הכושר.

זו נקלעה לידו בליל יום הכיפורים. לאחר התפילה פנו רוב המתפללים לביתם. רק 

כמה לומדים התכוננו לליל שימורים של לימוד תורה עד עלות השחר. רגילים היו 

ללילות גדושי תורה, שלא יגרעו מעירנותם בתפילות היום הקדוש למחרת.

כדי  לליל שימורים של אמירת תהילים  מושבו. התכונן  גם העשיר  ביניהם, קבע 

לזכות בדין ביום הכיפורים.

פנה אליו הרב ונכנס עימו בשיחה: ״כלום רגיל אתה בנדודי שינה?״ השיב בשלילה, 

אך מה יעשה ומורא הדין עליו, ואמירת תהלים מעכבת את הפורענות!

״אמור לי״, התעניין הרב, ״הן בקי אתה בהוויות העולם, מה דינו של חייל העורק 

למחנה האוייב בעת מלחמה?״

״מציבים אותו מול כיתת יורים״, השיב נחרצות.

לגדוד,  מגדוד  עצמו  דעת  על  הצבא, אלא שעבר  במסגרת  נשאר  ומה אם  ״כך?! 

מחיל פרשים לחיל האספקה, למשל?!״ חקר הרב.

״גם זו עריקה״, פסק העשיר. ״בשעת מלחמה דינו מוות בירייה. הן לא יתכן שכל 

חייל יבחר לו גדוד כראות עיניו!״

״מעניין״, השיב הרב. 

״היודע אתה מדוע שאלתי זאת? הן מחר יום הדין, וכולנו עומדים למשפט. כולנו 

לנו את הדרכים לכך.  גזר הדין. וממרום העניקו  ולהמתיק את  רוצים לזכות בדין 

לתלמידי החכמים העניקו כוחות לימוד בלתי נידלים, כושר ריכוז ועירנות. הם ערים 

כל הלילה ולומדים, ומחר יהיו עירניים ויתפללו ברגש. לך נתנו מן השמיים עושר, 

יפתחו את  וחסד. מחר  ולהרבות במעשי צדקה  והאביונים  בו עם העניים  להטיב 

פינקסך ויסקרו את מעשיך. 

ובהחזקת תורה,  ומה ימצאו? שערקת מגדוד לגדוד... שבמקום להרבות בצדקה 

היית נעור כל הלילה ועסקת בתורה... שמע לקולי, אם רצונך לזכות במשפט - קבל 

עתה על עצמך לפתוח יד לצרכי צדקה וחסד, ועלה על יצועך״.״

ואל  עבודתו  על  איש  איש  אותם  ״ושמו  בפסוק:  בפרשתנו,  כתובים  והדברים 

ולא  הכהנים,  בעבודת  הלויים  יתעסקו  ״שלא  ״החינוך״:  ספר  לשון  וזה  משאו״. 

הכהנים בעסק הלויים, אלא כל אחד יעשה מלאכתו המיוחדת לו, כדכתיב איש על 

עבודתו ואל משאו... ומצאנו, שביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי יוחנן בן 

גודגדה בהגפת דלתות, אמר לו: חזור לאחוריך, שכבר אתה מתחייב בנפשך, שאני 

מן השוערים ואתה הן המשוררים. 

הרי נתבאר שכל לוי שיעשה במקדש שלא מלאכתו המיוחדת לו חייב מיתה בידי 

שמים״!

תלמוד  מנהל  שליט"א  כהן  בנימין  רבי  הרה"ג  סיפר 
לפני  שהיה  מעשה  צפת,  בעיר  כהונה  פרחי  תורה 

למעלה מעשר שנה.
הרב בנימין שליט"א היה גר בעיה"ק ירושלים תובב"א, 
מרן  של  לביתו  הלך  שיחיה,  הצעיר  בנו  לו  וכשנולד 

זיע"א, כדי להזמינו לברית המילה של בנו וישב כסנדק. 

מרן נענה להזמנתו, אלא שביקש ממנו שביום הברית 

ותוך  לברית.  להגיע  לו  להזכיר  לטלפון  אליו  יתקשר 

כדי דיבור לקח מרן דף ועט כדי לרשום לו את מספר 

המספר,  את  לכתוב  מרן  התחיל  רק  והנה  הטלפון, 

כך  על  הבן  אבי  בפני  והתנצל  במספרים,  התבלבל 

שאינו זוכר את מספר הטלפון, ואז פנה אל הרבנית ע"מ 

שהוא  סיפר  בנימין  הרב  המספר.  מהו  אותה  לשאול 

השתומם מאד על כך, שגדול הדור אשר זוכר את כל 

התורה כולה, ואילו את מספר הטלפון אצלו בבית אינו 

זוכר. אבל אח"כ הבין שאין בזה שום פלא, שהרי מה 

לעשות, מספר הטלפון לא כתוב בתורה…

עמאר  משה  שלמה  הרב  לציון  הראשון  הגאון  סיפר 

שליט"א:
מגדולי  כמה  שהיו שם  חתונה  שהיה בשמחת  מעשה 

ע"ה שהיה ראש לחכמים  ועל ראש צבאם מרן  הדור, 

והנה  באולם,  ואני עמדתי  ואתר,  בכל אתר  ותפארתם 
מרן ע"ה נכנס וכעין החשמל לפניו )שכל מקום שהיה 
שנשאר  מי  ואין  בלבבבות  נתפס  ורעדה  חיל  נכנס 

והמשיך  ידו,  את  לנשק  בהתרגשות  וניגשתי  אדיש(. 
למקום שבו ישבו החכמים עד לתחילת החופה. ואחר 
זמן פנה אלי בעל השמחה, שאלך לפנים לשבת במושב 

שלום  נותן  והייתי  ניגשתי  כך  על  ומשעמד  החכמים, 
לגדולים שישבו שם, אך למרן ע"ה לא ניגשתי משום 
שכבר נישקתי את ידו בכניסתו לאולם. ולפתע הושיט 
לי את ידו וקרא לי לשלום, ותיכף ניגשתי ונשקתי שוב 
את ידו, וחשבתי שמפני הלחץ שהיה בכניסתו לא שם 

שמא  והתביישתי  לשלום.  פניו  קידמתי  שכבר  לבו 
תהיה מחשבה שנמנעתי מלתת לו שלום, וניגשתי שוב 
השיבני  והוא  שלום.  לו  אמרתי  שכבר  לפניו  ואמרתי 

מיד, ידעתי בני ידעתי, וגם הזכיר לי איזה עניין שאמר 
רבנים  יושבים  כאן  "אבל  ואמר:  והוסיף  בכניסתו,  לי 
שלא ראו מה שהיה בכניסה, ושמא יחשבו שיש בינינו 

דבר מה ח"ו, ע"כ צריך לכפול בנתינת שלום". והיה לי 
נקיים מה'  שיעור חשוב בדרך ארץ, שצריך גם להיות 

ומישראל.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


שאינו יודע 
לשאול...

המשימות  אחת 
נעימות,  הבלתי 
המוטלות על המורה, היא הדיווח על קשיים בהתקדמות התלמיד. ודאי שהמחנך 
היה נהנה מאד לחייך חיוך רחב אל ההורה המייחל למוצא פיו, ולספר לו עד כמה 

גדול הוא התענוג לעבוד עם הילד, באשר מתקדם הוא יפה ומתעלה כנדרש.
בן מוצלח;  בדרך־כלל אכן מפרגנים המחנכים מכל רוחב לבם להורים אשר להם 
אלא שכידוע, לא כל התלמידים הם כאלו. מצויים בעלי כשרון בינוני ומטה, ישנם 
ותפקיד  רגשיות;  מבעיות  שסובלים  מי  וישנם  בהבעה,  או  בקליטה  קושי  בעלי 

המחנך לדווח להורים על המצב כמות שהוא.
ייטיב להמחישו: אביו של  וכאן אפשר להיכנס למבוך רציני, שהסיפור שלפניכם 
יוחנן נפגש עם המחנך באקראי ושואל אותו בעיניים נוצצות: ״נו, מה אתה אומר על 
יוחנן שלי?״ המורה מתחיל לחשוב במהירות מה לומר, ומפטיר: ״אה, אה, בלע״ה, 

מצוין! די טוב! תראה, בדרך־כלל הכל בסדר; פה ושם - אולי צריך דחיפה...״

כאן הוא עוצר לרגע ובוחן בזהירות את אפו של האבא, אם הוא קולט את שנאמר 

לו ברגע זה, או שעדיין שבוי הוא כולו בקסמי דמיונו בדבר העילוי המופלא שלו... 

והנה מגלה המורה כי נכנס לשדה מוקשים; האב ההיסטרי נכנס למתח ולחרדה: 

״אוי וי! יוחנן שלי! וי וי! מה עושים?!״ ואכן אין אדם שיעמוד שאנן בפני אי נעימות 

כזו. לנוכח אכזבתו הכואבת נסוג המורה שני צעדים אחורה: ״לא! לא הבנת אותי 

נכון! המצב אינו נורא כלל וכלל! הוא בסך־הכל ילד טוב, היודע את החומר לא רע!״

אין זאת אלא שהאב בעצמו משדר כאן בקשה, שיזינו אותו במידע שגוי; מה גם 

לא   - בלימודים  הילד  חולשת  את  בפרוטרוט  לתאר  ימשיך  שאם  חש,  שהמורה 

יאשים בכך האב אלא אותו - תחושה, המשודרת אף היא בשידור חי מבין השיטין 

הורים מציאותיים לדעת, שבמקרים מסוימים עלול המורה  על  של שאלת האב. 

להתחמק מלמסור מידע שלילי. ״הכל בסדר!״ - ועוברים לסדר היום. הרגש - שהוא 

דווקא אנושי וחיובי - אינו מניח למורה לצער את ההורים; אין לו לב לומר לו, שבנו 

יקירו, במחילה מכבודו, סובל מקשיים חמורים בהבנת הנקרא.

המקובל ר' משה חיים לוצאטו זיע"א - הרמח"ל - כ"ז באייר
רבי משה חיים לוצאטו נולד באיטליה בעיר פדובה בשנת ה'תס"ז  

לרבי יעקב חי לוצאטו - סוחר ותלמיד חכם, כילד היה תלמידו של 

רבי ישעיהו מרדכי באסאן, רב העיר פדובה. 

הראשון  חיברו  את  פרסם   17 לוצאטו  חיים  משה  לרב  כשמלאו 

מחזהו  ואת  והכתיבה,  ההרצאה  בעקרונות  הדן  למודים",  "לשון 

וספרים  מחזות  הרב  פרסם  לאחריהם  שמשון".  "מעשה  הראשון 

נוספים.

בשנת ה'תפ"ו, והוא בן 19, הוסמך רבי משה חיים לוצאטו לרבנות 

רבות,  בשנים  ממנו  המבוגר  ה',  "מבקשי  לקבוצת  חברו  עם  ביחד 

רבי משה דוד וואלי. השניים הנהיגו לימוד רציף בספר הזוהר בבית 

מדרשם  בכל שעות היום, על מנת לבטל גזירה מעל קהילתם.

רוחניות  התגלויות  לחוות  החל   20 לוצאטו  חיים  לרבי  כשמלאו 

גילויים אלו לא  של מגיד, אשר סיפר לו סודות רבים מן הקבלה. 

התקבלו באהדה על ידי חלק מן הרבנים בתקופתו שחששו כי הוא 

להפסיק  והסכים  צבי,  שבתאי  השקר  משיח  של  תנועתו  ממשיך 

לעסוק בקבלה.

בשנת תצ"א והוא בן 24, נישא רבי חיים לוצאטו לבתו של רב העיר 

מנטובה, רבי דוד פינצי, ציפורה. השניים הביאו לעולם בן.

בשנת תצ"ד קיבל היתר מן הרב באסאן להדפיס את חיבורו "חוקר 

ומקובל", המוכיח את אמיתות תורת הקבלה. אך רבנים המתנגדים 

לעיסוקו מנעו את פרסום החיבור והובילו לגניזת כתיבו , ושריפת 

רק  בסתר.  והועתקו  שרדו  הרב  של  מכתביו  מעטים  מהם.  חלק 

במחצית השניה של המאה ה-20 הודפסו.

עקב כך עבר הרב להתגורר באמסטרדם, שם לצד פרנסה מעסקי 

היהלומים פרסם את ספריו "דרך ה'" - ספר הבוחן את קיום המצוות 

דרך התנהלות האדם בעולם,  ו"מסילת ישרים".

עכו  בעיר  לוצאטו את מגוריו  חיים  רבי משה  ה'תק"ג קבע  בשנת 

בארץ ישראל.

לוצאטו,  משה  חיים  רבי  נפטרו  בלבד,   39 בן  והוא  ה'תק"ו  בשנת 

אשתו ובנו ממגפת הדבר. על פי המסורת קבור הרב בעיר טבריה. 

מסורת אחרת מציינת כי נטמן בסמוך לעיר עכו, בכפר יסיף.

במהלך חייו חיבר הרב כשמונים ספרים אשר רבים מהם עוסקים 

בקבלה. רק כ-40 מספריו של הרב שרדו מודפסים היום, ביניהם: 

"דרך חכמה" - תכלית לימוד תורה, "דעת תבונות" - דיונים בקבלה, 

"קל"ח פתחי חכמה" - יסודות בקבלה, "עשרה פרקים לרמח"ל" - 

עיקר קבלת האר"י בלשון המשנה ועוד.

  "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו". )ד', כ'(.
לפרשת  במדבר  פרשת  בין  כלל  בדרך  יוצא  השבועות  חג  כידוע, 

נשא. ודוד המלך ע"ה נפטר בשבועות ע"י שהיה עוסק בתורה בלא 

להפסיק לרגע, והגיע המלאך להרגו. אך ראה שדוד דבוק בעץ החיים, 

יצא לגינה והחל  ואי אפשר להרגו. מה עשה המלאך?  שזו התורה, 

להוכיח את  הגינה  לכיוון  יצא  עד שדוד  העצים שבגינה,  להזיז את 

זה שמחלל שבת, ובינתיים נשברה המדרגה, ונפל ומת. ועל זה בא 

הפסוק לרמוז לדוד המלך על מיתתו וסיבתה, שזה שאמר הפסוק 

'ולא יבואו לראות', לרמוז לדוד שגם אם תשמע דבר שאסור לעשותו 

בשבת - אל תלך ותוכיח, וכך תהיה לך חירות ממלאך המוות. ואם 

לאו - אזי כבלע את הקודש, שזה דוד המלך.

לכן כתוב אצלנו 'ולא יבואו לראות', שהטעם הוא דרגא תביר )מדרגה 

תישבר(, לרמוז לנו שבגלל שהוא הלך לראות, המדרגה נשברה ומת. 

זה? אלא  ידע את  וכי הוא לא  ואם נשאל למה דוד בכל זאת הלך, 

דוד  אמר  קרה?  זה  והיכן  לקח.  ולמד  אחת  פעם  נענש  כבר  שדוד 

לקב"ה 'למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ולא 

אומרים אלוקי דוד?'

 אמר לו הקב"ה 'אותם ניסיתי ואותך לא ניסיתי'. אמר דוד 'בחנני ה' 

ונסני'. אמר לו ה' 'אתה לא תצליח'. אמר דוד 'אף על פי כן'. אמר לו 

הקב"ה 'בסדר, ואני מגלה לך גם שזה יהיה בעריות' )סנהדרין ק"ז(. 

יכול היה להתגבר על  כשדוד המלך עמד מול הנסיון - ודאי שהוא 

את  מנצח  אני  הרי   - אתגבר  'אם  לעצמו  שאמר  אלא  הרע.  יצרו 

הקב"ה, וזו לא דרך ארץ שבשר ודם ינצח את מלכו של העולם'. ולכן 

'והרע בעיניך עשיתי, למען  וזה שאומר בתהלים  עשה מה שעשה, 

ולכן אם  דוד.  הנסיון של  והוא-הוא  תזכה בשפטך'.  בדבריך  תצדק 

הוא יתגבר על היצר הרע של עריות, שהרי לבו חלל בקרבו. 

שאין  נזכר   - ולגינה  לחצר  לצאת  ולא  לנצח  יכול  כשדוד  כאן,  גם 

זו מצווה. ואם הוא  זו עבירה, ומצווה  ועבירה  נגד ה' יתברך,  חכמה 

לא יצא להוכיח - הוא יעבור על הפסוק 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא 

תשא עליו חטא'. למרות שדוד ידע שבדבר הזה הוא מסכן את נפשו 

ועתיד למות, אמר דוד המלך 'מוטב לי למות ולא לעבור על מצוות 

הוכח תוכיח'. 

וכמה מוסר אנו חייבים ללמוד מדוד המלך להשתדל להוכיח כראוי 

בכל מאודינו, בכל נפשנו ובכל לבבנו. ואת השאר כבר הקב"ה יעשה, 

ויחזיר את כל עמו ישראל בתשובה, אמן.
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