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פרשת דברים
ט' באב התשע"ט

השבת מפטירין ״חזון ישעיהו״. ידוע שעמדו להם לישראל מליון ומאתיים אלף נביאים, 
אך לא נכתבו אלא נבואות שנערכו לדורות. אף נבואה זו עבורנו נכתבה, ועלינו למצוא 
בה את עצמנו. ולדאבוננו, לא קשה הדבר. ״שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה׳ דבר. בנים גדלתי 
ורוממתי, והם פשעו בי״. מה אמר להם הנביא, בשעתו? יש לכם מדינה, עצמאות, מלוכה. 

צבא, כלכלה, גדולה ורוממות - ואתם מפנים עורף למי שנתן לכם כל אלו!
הלאה: ״ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן". פירוש נפלא 
מצאנו בספר ״ראשי בשמים״ לגאון רבי חגיגה זוהר זצ״ל ממרוקו: במדרש אמרו רבותינו: 
מעשה ביהודי שהיתה לו פרה חורשת. כיון שהעני, מכרה לגוי אחד. לקחה הגוי וחרש עימה 
ורבצה תחת העול. היה הולך ומכה  ימים של חול. בשבת הוציאה שתחרוש עימו,  ששה 

אותה, והיא אינה זזה ממקומה.
הבין היהודי שרגילה היא לנוח בשבת, ואמר לו: ״בוא, ואני מעמידה״. בא ואמר לה באוזנה: 
נינוחה.  היית  ובשבת  החול  בימי  חורשת  היית  ברשותי  כשהיית  יודעת,  את  פרה!  ״פרה 

עכשיו שגרמו עוונותי ואת ברשות גוי, בבקשה ממך, עימדי וחירשי״. מיד עמדה וחרשה.
אמר לו אותו הגוי: ״אני מבקשך, טול פרתך, שכישפת אותה! איני מניחך עד שתאמר לי מה 
לחשת לה באוזנה! שאני נתייגעתי בה והכיתי אותה, ולא עמדה״! התחיל היהודי מפייסו 

ואומר לו: ״לא כשפים עשיתי, אלא כך וכך סחתי באוזנה ועמדה וחרשה!״
מיד נתיירא הגוי. אמר: ״ומה אם פרה, שאין לה לא דיבור ולא דעת, הכירה את בוראה - 
אני, שיצרני יוצרי בדמותו ונתן בי דעת, איני הולך ומכיר את בוראי?״ מיד בא ונתגייר ולמד 
תורה, והיו קוראים שמו יונתן בן תורתא )בן הפרה(, ועד היום רבותינו אומרים הלכה משמו!

ועוד שנינו שרבי פינחס בן יאיר )חותנו של רבי שמעון בר יוחאי( הלך בשליחות מצוה. בערב 
הגיע לפונדק דרכים, והניח חמורו באורווה. הניחו לפניו שעורים, ולא אכל. העבירום בנפה 
יאיר: ״שמא אינם מעושרים?״ עישרום,  בן  ולא אכל. אמר רבי פינחס  לנקותם מפסולת, 
ואכל. אמר להם: ״בהמה עניה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מאכילים אותה טבלים?״

ועל כך רומז הנביא: ״ידע שור קונהו״, כאותה פרה שידעה שאין לה לעשות מלאכה בשבת. 
״וחמור אבוס בעליו״, כאותו חמור שידע שאין לאכול מאכל שלא הופרשו ממנו תרומות 
ומעשרות כדת - ״ישראל לא ידע, עמי לא התבונן!״ גרועים היינו מבעלי חיים, איבדנו את 

הרתיעה הטבעית מן החטא!
וממשיך הנביא: ״עזבו את ה', נאצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מה תכו, עוד תוסיפו 
סרה. כל ראש לחלי, וכל לבב דוי״. וקשורים הדברים לנאמר לעיל: אבוי למי שמאבד את 
החוש הטבעי לעשיית הטוב ולהנזרות מרע, גרוע הוא משור וחמור היודעים קונם ואבוס 

בעליהם. ״ישראל, לא ידע״.
״עמי לא התבונן״? הלא התבוננות במה שקורה, התבוננות במתרחש,  מילא. אבל מדוע: 
תפקח את העיניים! הרי בסוף התוכחה הנוראה נאמר: ״וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, 
והסתרתי פני מהם והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות - ואמר ביום ההוא: הלא על כי 

אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה!״
וכאן, הרי רואים עין בעין כי כאשר עוזבים את ה׳ ומנאצים את קדוש ישראל, נלחמים בכל 
קודש ומכפישים בלא מעצורים, אזי: ״נזורו אחור״, נסוגים בכל השטחים, הביטחוני והמדיני 
והחקלאות  מוכפש  הארצי  והמוביל  מצטמקת  והכינרת  נעצרים  השמים  אזי  והכלכלי. 
קורסת ודבר אינו מתנהל כשורה. ״על מה תכו, עוד תוסיפו סרה? כל ראש לחלי וכל לבב 
דוי!״ למה לכם לסבול? קחו את גורלכם בידכם והטיבו את מצבכם! ״רחצו, הזכו, הסירו 
רוע מעלליכם מנגד עיני, חידלו הרע - אם תאבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמאנו 
ומריתם, חרב תאכלו״, רחמנא ליצלן. הפטרה אקטואלית כל כך, עם אפשרות תיקון וגאולה: 

״ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה״!

לו  שהזדמן  בפעמים  ציון  בן  רבי  הגאון  את  שראה  מי 

פעמים  בישיבה,  השיעור  במהלך  זצ"ל  מרן  על  לדבר 

בדרכים ובהזדמנויות שונות יכל לחוש על פניו את גודל 

התפעלותו והערכתו לרבינו.

דוגמא אחת מיני רבות: היה זה בראש חודש ניסן )תשמ"ו 

בפני  הלכתי  שיעור  להשמיע  זצ"ל  מרן  כובד  בו  לערך(, 

אברכי ובחורי ישיבת "פורת יוסף" בנוכחות ראש הישיבה 

אבא  ציון  בן  רבי  והגאון  זצ"ל,  צדקה  יהודה  רבי  הגאון 

שאול זצ"ל ושאר חכמי ורבני הישיבה.

ונתן בפלפול בהלכה מעניינא דיומא בהלכות  רבינו נשא 

כדרכו  הדברים  וישוב  השו"ע  מרן  בדברי  סתירה  הפסח, 

בקודש.

בתוך הדברים, בעצם הסתירה בדברי השו"ע, אמר רבי בן 

והמשיך  מרן  אותו  שמע  סברתי.  ישוב  איזה  ליישב  ציון 

כדרכו.  הפוסקים  ע"פ  יותר  המיוסד  אחר  ישוב  ליישב 

בפני  לומר  ציון  בן  רבי  ראה  תירוצו  את  רבינו  משסיים 

כולם, התירוץ של כבודו נראה יותר אמיתי".

ללות  צורך  ציון  בן  רבי  ידידו  ראה  השיעור  לאחר 

עבר  ציון  בן  שרבי  לאחר  זה  היה  זצ"ל.  מרן  את 

עליו  קשה  היתה  שההליכה  כך  ה"י,  מוחי   אירוע 

ביותר. 

אין  לו  ואמר  ציון  בן  לרבי  רבנו  לאחר שליוהו מעט, פנה 

לא  ציון  בן  רבי  אעפ"כ  אך  יטרח,  לא  כבודו  יותר  צורך 

וכתלמיד  יתר  בהתאמצות  ללוותו  והמשיך  בזה  הסתפק 

לרבו. אשרי עין ראתה כל אלה.

בצעירותו של רבנו, בימי שישי, היו לומדים: מרן ורבי בן 

בן  שהרב  ובעוד  היום,  כל  כמעט  זצ"ל,  שאול  אבא  ציון 

לביתו  ללכת  השקיעה  לפני  שעה  כחצי  מזדרז  היה  ציון 

ושקוע  רבנו  לו  יושב  היה  עדיין  שבת,  לקראת  להתכונן 

בעומקה של הלכה. ההכנות של שבת קודש אצל רבנו זה 

עוד ליבון סוגיא, עוד חידוש בהלכה. 

ציון,  בן  ורבי  מרן  היו  קודש  שבת  בכל  בלבד,  זו  לא  אך 

חברותא  ללמוד  וקבעו  שבת",  "עונג  במצות  מהדרים 

רבות  שעות  לומדים  והיו  שניה,  סעודה  לאחר  בצוותא 

בהתמדה עצומה, גמרא בעיון, דף אחרי דף, עד לתפילת 

מנחה וסעודה שלישית.

מפורסם בשם הגאון ה"חזון איש" זצ"ל שאמר: 

להיות  ונתעלו  שזכו  ישראל  גדולי  אצל  אנו  שרואים  מה 

רשכבה"ג, הוא בעיקר בגלל היותם שוקדים בעסק התורה 

בימים שאין בהם לימוד תורה כל כך בעולם כימי שישי, 

על כן בשכר זאת זכו למה שזכו.

ה' יזכנו להתעלות במעלות התורה והיראה, אמן!

מה בין ידיעה להתבוננות

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


ליצנות )א( 
שבתות  כמה  לפני 

על  בתורה  קראנו 

שהצליח  קורח 

לשכנע ציבור גדול שמשה מתנשא וכו' והכל בכח של ליצנות כמובאר שם ברש"י. 

אלוקים  איש  לקחת  ליצנות אפשר  בכח של  הליצנות:  בענין  לדבר מעט  ברצוננו 

ולהפוך אותו לאחד שדואג רק למקורבים. אפשר לקחת אחד שהוא סמל הענווה 

בא עם טענה  בליצנות. כשאדם  והרסני  עצום  יש משהו  אותו למתנשא.  ולהפוך 

שכלית יש מקום לדיון בדבריו, יש אפשרות לקבל את הדברים, או להתווכח איתם. 

אפשר להסכים, אפשר לחלוק. כך שהכח שלהם מוגבל. לעומת זאת, בליצנות יש 

כביש עוקף, ליצן אינו מתווכח עם עובדות, הוא גם לא ממתין לתשובות, הוא שם 

לב לאיזה ניואנס צדדי שאינו אומר כלום, הוא קלט איזו תנועה לא רציונאלית של 

דרשן או רב, ובכח של ליצנות על-ידי התמקדות באותה תנועה צדדית לבטל דברי 

אותו גדול ללא שום התייחסות לגוף הדברים. 

וזה מאד מסוכן! משום שכאן אין שום טענה נגדית. קצת צחוק וקצת קלות ראש 

וכל הערכים בטלים ומבוטלים, כך שאפשר להלביש אנשים עם טלית שכולה תכלת 

ולעשות צחוק ממעמד הר סיני וקריעת ים סוף למרות שאין שום ממש בטענה זו. 

לא בחינם טבע בעל ה'מסילת ישרים' כי ליצנות אחת דוחה ריבוי גדול של תוכחה! 

הוא מדמה זאת למגן המשוח בשומן המחליק מעליו את כל החיצים. אדם הספוג 

בליצנות גורם ששום דבר רציני לא ייתפס בו. 

'ובמושב לצים לא ישב', אומר, כי  לליצנות כוח הרסני. הבעש"ט הק' על הפסוק 

במקום בו ישבו לצים נשאר רושם גם לאחר שהליצנים עזבו, ושם אסור לשבת - 

'לא ישב'. הכוח הוא הרסני ומדבק. המקום פשוט סופג את הקרירות והשלילי. בכל 

הדורות, כל אלו שהרסו את כרם ד', לא באו אף פעם עם טענות והוכחות, לא היו 

להם תשובות, הם בדרך כלל השתמשו בליצנות והרבה ליצנות, ובזה קיררו אנשים 

נשים וטף מאמונה ויראה. במציאות חיים שלנו העולם מלא וספוג בלצים וליצנות, 

מספיק רגע היסח הדעת, רגע של היחשפות למכשירים אסורים, רגע של ישיבה 

בקרבת אנשים ריקים, כדי לספוג מנת קור היכולה להרוס ולחסל כל חלקה טובה. 

מה באמת הפסדנו?
בית המקדש הוא מקור השראת השכינה לעולם, וממנו ירד לעולם 

מן השפע  נהנו  הגויים  גם  גשמי.  רוחני המלווה בשפע  כולו שפע 

הזה, כפי שאמר רבי יהושע בן לוי: אילו אומות העולם היו יודעים 

מה בית המקדש נותן להם, היו מקיפים אותו שומרים כדי לשומרו! 

ועם ישראל - על אחת כמה וכמה. בית המקדש היה מהווה חיבור 

ישיר בין עם ישראל לקב"ה, ובחורבנו בטלה מאתנו קרבת אלוקים 

זו. מצבנו ללא בית המקדש הינו ירוד מאוד ביחס למצבנו בבניינו, 

כפי שאמרו חז"ל: "מיום שנחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל 

בית  שנחרב  "מיום  לב:(.  )ברכות  שבשמים"  לאביהם  ישראל  בין 

"מיום  יב:(.  )מגילה  ממנו"  עצה  ניטלה  מארצנו,  וגלינו  המקדש 

שנחרב בית המקדש נגדעו אלופי עצה, והדעות משובשות, והלב 

אינו קיים על בוריו, והולך אחר מראית העין" )זהר רות פח:(. 

ידי חורבן בית המקדש הפסדנו אף חוויות ותחושות רוחניות,  על 

שאין להם תחליף. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עיננו: איפה 

היא אותה שמחת הלב שהרגשנו ב"שמחת בית השואבה" שנחוגה 

בחג הסוכות, עת רקדנו שבעה ימים ושבעה לילות ללא הפסקה, 

ושאבנו משם רוח הקודש?! איפה היא אותה תחושה מטוהרת של 
חיים ללא חטא, כאשר קורבן התמיד של הבוקר מכפר על העבירות 
של הלילה, וקורבן התמיד של בין הערביים מכפר על העוונות של 
שלוש  שחשנו  עמוקה  אחדות  תחושת  אותה  היא  איפה  היום?! 
פעמים בשנה, בשעה שעלה עם ישראל בהמוניו אל בית המקדש? 
איה היא אותה התעלות רוחנית שזכה לה עם ישראל במוצאי יום 
כיפור כאשר ליוה את הכהן הגדול אל ביתו בשמחה וריקודים, ולא 
הרגישו כל צורך ללכת הביתה לשבור את הצום?! איפה היא אותה 
בדוכנם  ולויים  בעבודתם  כהנים  כשהיו  לה  שזכינו  שמים  יראת 

וישראל במעמדם?! 
במסתרים תבכה נפשנו, נפשנו העדינה החצובה מתחת כסא הכבוד, 
לחזור לאותם ימים של שפע רוחני. לא שפע גשמי הוא זה שימלא 
עושר  בגלותנו  לעצמנו  לספק  נצליח  אם  גם  החסר.  החלל  את 
וכבוד רווחה ועצמאות, זה לא ימלא את הדבר שבאמת זקוקה לו 
הנפש היהודית. רוצים אנו להתנער מן השקיעה בהבלי העולם הזה 

ותאוותיו, לשוב להתענג על ה' ולחיות ברמה רוחנית אחרת! 
ולהתפלל  לקוות  נחדל  לא  גאולתנו,  זמן  שהתמהמה  פי  על  ואף 
ִעיְרָך  ַלִים  ְירּושָׁ תוְֹך  בְּ ּכוֹן  שְׁ "תִּ שבשמים:  אבינו  לפני  שיח  ולשפוך 

ְנַין  ִכין, ּוְבֵנה אוָֹתּה בִּ ָך ְמֵהָרה ְבתוָֹכּה תָּ א ָדִוד ַעְבדְּ , ְוִכסֵּ ְרתָּ בַּ ר דִּ ֲאשֶׁ כַּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו" אמן.  עוָֹלם בִּ

השמים  ככוכבי  היום  והנכם  אתכם  הרבה  אלקיכם  "ה'    
לרב" )א, י(.

שנאמר  שמה  הקדוש,  החיים״  ה״אור  עטר,  בן  חיים  רבינו  מבאר 
בפסוק: ״ככוכבי השמים״, הכוונה על פי דברי חז׳׳ל שאמרו בגמרא 
)מסכת סנהדרין דף כ״ו עמוד א׳( ״אין מנין לרשעים״! דהיינו שגם 
להתחשב  ואין  ריבוי  ריבויים  אין  רב,  הרשעים  של  מספרם  שיהיה 

בדעתם כלל!
ה״בן  בעל  חיים,  יוסף  רבי  הטעים  הקדוש  החיים״  ה״אור  דברי  את 

איש חי", במשל נפלא:
מלך אחד היה מכוער עד מאד וטיפש גדול. בקשו שרי המלך שהעם 
יעריץ את מלכם וידעו כי אם יראו בכיעורו ויבחינו בטפשותו יגרם 
בכך בזיון בית המלוכה, משום כך גזרו שאיש לא יראה את פני המלך 
ולא ישוחח אתו, רק שבעת השרים היושבים ראשונה במלכות הם 

יהיו רואי פני המלך והם יביאו לפניו את כל ענייני הממלכה. 
השרים עצמם החניפו למלך תמיד ואמרו לו כי הוא יפה תואר ויפה 

מראה...
יום אחד קבל המלך מתנה ממלך אחר - מראה גדולה בעלת מסגרת 
הוא  כי  וגילה  המראה  מן  אליו  הנשקפת  בדמות  המלך  הביט  זהב. 

מכוער מאד...
מדוע שיקרתם לי? - כעס המלך על שבעת השרים - רימיתם אותי 

כאשר אמרתם שאני נאה!...
או  לנו  יותר,  מאמין  אתה  למי   - השרים  אמרו   - המלך  אדוננו 

למראה?...
אנו שבעה ואילו היא אחת!...

אתם צודקים... - אמר המלך הטיפש - אכן דעתכם היא דעת הרוב!
אנשים  אותם  גם  כך   - חי״  איש  ה״בן  אמר   - טיפש  מלך  כאותו 

המאמינים לדברי הרשעים בטענה ש״הם הרוב״...
את האמת אין להכחיש!

"כי ה׳ אלקיך ברכך בכל מעשה ידך" )ב, ז(.
רבי,  בפניו:  והתלונן  ברוך מקוסוב  רבי  הצדיק  אל  הגיע  חסיד אחד 
לעסוק  אוכל  כיצד  שונות  ותחבולות  עצות  מטכס  הנני  רבים  ימים 

במשא ומתן כדי להשיג פרנסה לבני ביתי - ופרנסה אין.
נאמר בפסוק - השיב הרבי - ״כי ה׳ אלקיך ברכך בכל מעשה ידך״, 
״בכל מעשה ראשך״ לא נאמר, אלא דווקא ״בכל מעשה ידיך״, ללמדך 
בתחבולות  מוחו  את  ולייגע  רבות  מחשבות  לחשב  לאדם  לו  שאין 
כיצד ירוויח את לחמו בנקל, אלא עליו לעמול ולעסוק במעשה ידיים 

והקדוש ברוך הוא ישלח ברכה בכל מעשיו.


