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. ודרשו על כך חז"ל: "אין 'ישאו' )במדבר ז, ט(קראנו בשבת "ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקדש עליהם, בכתף ישאו" 
 –. והדברים נשמעים כמדרש פליאה )ערכין יג ע"א(אלא לשון שירה, שנאמר "שאו זמרה ותנו תוף, כנור נעים עם נבל" 

 ?לשירהמה עניין נשיאה בכתף 

בּובספר שמואל מסופר שדוד רצה להעביר את הארון לירושלים. " ים-ָהא   ֲארֹון ֶאת ַוַיְרכִּ וגו',  ֲחָדָשה ֲעָגָלה ֶאל ֹלהִּ
ד ית ְוָכל ְוָדוִּ ל בֵּ ְשָראֵּ ים יִּ ְפנֵּי ְמַשֲחקִּ ְשַלח לִּ ים-ָהא   ֲארֹון ֶאל ֻעָזא ה' וגו', ַויִּ י בוֹ  ַוֹיאֶחז ֹלהִּ ַחר ַהָבָקר: ָשְמטּו כִּ  ַאף ַויִּ
הּו ְבֻעָזה ה' ים-ָהא   ָשם ַוַיכֵּ ם ָשם ַוָיָמת ַהַשל ַעל ֹלהִּ ים-ָהא   ֲארֹון עִּ  .ז(-)שמ"ב ו, ג" ֹלהִּ

 שקרא מפני? דוד נענש מה על מעשה זה של דוד, שהרכיב את הארון על עגלה ולא על הכתפיים, דרשו חז"ל: "מפני
 דברי תורה: הוא ברוך הקדוש לו אמר, )תהלים קיט(מגורי'  בבית חוקיך לי היו 'זמירות: שנאמר, זמירות תורה לדברי

 של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני? זמירות אותן קורא אתה, )משלי כג(ואיננו'  בו עיניך 'התעיף בהן שכתוב
 .)סוטה לה ע"א(הקודש עליהם בכתף ישאו"  עבודת כי נתן לא קהת 'ולבני: דכתיב, אותו יודעין רבן בית

והתמיהה עולה מאליה: מה הקשר בין חטאו שקרא לתורה זמירות, לעונש של עוזה, שמת על שלא נשא את הארון 
 בכתף?

שרנה הפרות י  ו הפלשתים את הארון על העגלה "ו  השפת אמת מפרש, ע"פ מה שנאמר במקרה דומה, כאשר שלח
שיישרו פניהם כנגד הארון ואמרו שירה, והכוונה, שאמנם ( ע"ב )ע"ז כדמאל", ופירשו חז"ל בדרך וכו', ולא סרו ימין וש

כי הוא מבין שזו חובתו בעולמו,  , אך עבד ה' אוהב לשאת בעול,)גיטין יג ע"א(על עבד נאמר ש"בהפקירא ניחא ליה" 
שמחים בזה, כי הם מבינים שבזה הם מגשימים אידאל גדול, וזה ממלא  –וחייל וקצין שעושים מעבר למוטל עליהם 

אותם בסיפוק ושמחה. נשיאת התורה על הכתף מורה על קבלת עול, וכמו שנאמר "וכלם מקבלים עליהם עול 
י קבלת העול על הכתף מתמלא אדם בשמחה על שממלא את תפקידו מלכות שמים", "עול מצוות". ודווקא ע"

בעולמו, וזוהי שלמותו. וכשאדם בשלמות הוא שר ]בניגוד לאבל שהוא חסר, שנאמר עליו "ישב בדד וידום"[. כי 
 "אדם לעמל יולד".

השירה  "ועתה כתבו לכם את –מה היה חטאו של דוד, כשקרא לתורה זמירות, והרי התורה באמת נקראת שירה 
 הזאת"?

אלא, שיש חילוק בין שירה לזמירות. השירה היא עומק, שירה נכתבת אריח ע"ג לבינה, כי יש בשירה הרבה מן 
ויש להתאמץ ולגלות אותו. כך התפלל דוד "גל עיני  וע"כ הגוויל מרובה על השחור, הנסתר, לפעמים יותר מן הכתוב,

לעומת הזמרה שהיא עניין רגשי, קצוב ומוגבל, כמו "כרמך לא ואביטה נפלאות מתורתך". שירה היא עניין שכלי 
 "זמיר עריצים". –תזמור" 

אפשר להפוך תורה, שהיא דבר עמוק, אינסופי, לזמירות שהן דבר שטחי ומוגבל, ולא להמיר תורה שכלית לדבר -אי
 רגשי וקצבי.

ה אינה עול, אלא דבר שיש בו הנאה, להפוך את התורה ועבודת ה' לזמרה, זה להוריד את התורה מהכתף. שוב התור
וזהו סילוף היהדות. השקפתנו היא שהתורה אכן עול כבד, אלא שאנו נושאים עול זה בשמחה, ואיננו נאנחים תחת 
העול הנכבד, אלא נושאים אותו מתוך שמחה ומאושרים שעלתה בחלקנו משימה זו. "אשרינו, מה טוב חלקנו ומה 

 את מתוך הזדהות, אנו מאושרים ושרים.יפה ירושתנו". וכשאנו עושים ז

דוד, שקרא לתורה זמירות, טעה בזה. וההמשך היה, שלא נשא את התורה על הכתף, אלא ע"ג עגלה. וע"כ נענש, כי 
 לדבר שמטרתו ההנאה, ולזמר. ורה נאמר "ויט שכמו לסבול", וא"א להפוך אותהעל ת

 אין ישאו אלא לשון שירה".  –שאו "בכתף י

שהגיע עם חבילה,  א בשמים היא" כתב כדרכו משל, לאחד, עה"פ "לתיג(משל ) מדובנא בפרשת ניצביםבמשלי המגיד 
והתרה בו, שייזהר שלא  מקדים ונוסע לביתו,וביקש מבעל העגלה שיביא את החבילה לביתו, אלא שהוא עצמו 

שהוא מזיע, נושם ונושף, יחליף את החבילה. בעל הבית הגיע כמתוכנן לביתו ראשון, ואח"כ הגיע בעל העגלה וכ
באומרו שהחבילה למטה בכניסה לבית. אמר לו בעל הבית: טעית והבאת חבילה לא נכונה. התרגז בעל העגלה וצעק: 
מנין לך שטעיתי והחלפתי? הרי אפילו לא ראית מה הבאתי! אמר לו בעה"ב: איני צריך לראות. כשאני רואה כמה היה 

יודע שהחבילה אינה שלי, כי זאת שלי היא קלה, ואין צורך להתאמץ בנשיאתה. קשה לך, כמה אתה עייף ומזיע, אני 
-בשביל החבילה שלי לא צריך להתאמץ כל –וכך אמר הקב"ה לישראל "ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל" 

 כך. 

צווה בהן, ל ש-: "השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת הא)ח, טו(זהו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות סוכה 
 עבודה גדולה היא", ומסיים הרמב"ם שעל זה נאמר "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב".

 מוכרח והוא עליו חובה שהן מצד המצות לעשות לאדם לו ראוי שאין הוא, הדבר והוסיף שם המגיד משנה: "ועיקר
 שהוא מצד באמת ויבחר טוב, שהוא מצד הטוב ויעשה בעשייתן, שמח והוא לעשותן חייב אלא בעשייתן, ואנוס
 ויגיל". ישמח – בשבילו שנברא מה עושה וכשהוא קונו, את לשמש נוצר לכך כי ויבין טורחן, בעיניו ויקל אמת,
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התלבטו ונחלקו  ,ה לקריאת התורהימתקני ההפטרה ומתאימ ,חכמינו

בקשר להפטרה הראויה לקריאת התורה של חג השבועות. חג זה מציין 

וקריאת התורה שבו מתמקדת במעמד הר  1את "זמן מתן תורתנו"

עמד הזה סיני, בפסגת הרום אליה הגיע עם ישראל. בזוהר דרשו על המ

, )תהילים פב, ו(לוהים אתם ובני עליון כולכם" את הפסוק "אני אמרתי א

. התורה מצוה: "רק השמר לך 2ופירשו "שהוסרה מהם זוהמת הנחש"

ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו 

מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני ה' 

. ישראל הועלו למדרגת נביאים, "הם י(-)דברים ד, טלוהיך בחורב" -א

התקדשו וזמנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה. 

. נראה, 3לוה אל כולם פנים בפנים"-הא רב  דבלשמוע  – גדולה מזאת

חירת פרק בכתבי הנביאים שישמש שלעוצם המעמד התלבטו חז"ל בב

 ה לקריאה כה נשגבה.זוג נאות והפטר-בן

, )מגילה לא, ע"א(לא בלי היסוס החליטו חכמים ש"מפטירין במרכבה" 

. ואכן 4ריבותיים אלפי שנאן"ברכב ופירש רש"י: "על שם שנגלה בסיני 

הפטרתנו, הפרק הראשון בספר יחזקאל, נחשבת לאחד משיאי 

ההתגלות שזכה לה אדם פרטי מעולם. השם 'מעשה מרכבה' ניתן לה 

שהחזון המתואר כאן נתגלה ליחזקאל בדמות מרכבת מלכים, "לפי 

שבהמות או חיות רתומות אליה והיא מתגלגלת על אופניים ועליה 

. כיוון שיחזקאל מתאר לא רק את 5מושב וכיסא אשר ישב עליו המלך"

המרכבה ומה שסביבה אלא גם את הכיסא ואת "האדם" שעליו, 

יאור המעמד הנפלא בהר נחשבה ההפטרה לחז"ל כבת זוג מתאימה לת

סיני. וכך שנינו בפסיקתא: "בעת מתן תורה ירדו עם הקב"ה כ"ב אלף 

)פסיקתא רבתי מרכבות. וכל מרכבה ומרכבה כמראה שראה יחזקאל" 

 . כא(

דא עקא, בגלל עוצמת ההתגלות היססו חז"ל מלקבוע את הפרק 

כהפטרה בציבור, שכן אסרו ללמוד אותו גם ביחיד. המשנה אומרת: 

"אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשנים, ולא 

. )חגיגה ב, א(במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" 

לוהית, שהיא הדבור -ומפרש הרמב"ם: ש"מעשה מרכבה, החכמה הא

בכל המציאות, ומציאות הבורא בידיעתו ותואריו, וחיוב כל הנמצאים 

הדבק באדם, ומה שיהיה אחר ממנו והמלאכים והנפש, והשכל 

 . )פירוש המשניות שם(המיתה" 

הגמרא דנה בארוכה באיסור ללמוד מעשה מרכבה, וגם ממנה עולה 

החשש בעיסוק בפרקנו: "'במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל 

                                                      
נוסח תפילת עמידה לשבועות. וכך עולה מחשבון הזמנים המנוי בתורה  1

 בשמות יט ובשמות כד, אעפ"י שבתורה לא מיוחס לשבועות מתן תורה. 
 , יתרו אות רצב. והשווה שבת קמו, ע"א. זוהר 2
, מאמר ראשון, אות פז, עיין שם בכל הקטע. כיוון שאין העיון עוסק כוזרי 3

 אנו מובאות נוספות. במעמד הר סיני, לא הב
לוהים -הגרסה ברש"י היא לפי תיקון הב"ח. הפסוק המלא: "רכב א 4

 בקדש" )תהילים סח, יח(. סיני דני בם -רבותיים אלפי שנאן א
 יחזקאל, עמ' א.  דעת מקרא,הקדמת  5

תחקור' תני רב חייא, אבל מוסרין לו ראשי פרקים. אמר ר' זירא, אין 

ית דין...והוא שלבו דואג בקרבו ]רש"י: מוסרין ראשי פרקים אלא לאב ב

"ואינו מיקל את ראשו"[...דברים שהן כבשונו של עולם ]רש"י: "סתרו של 

'ממני יצאו  )ברכות י, ע"א(עולם כמו 'בהדי כבשי דרחמנא למה לך?' 

"ת"ר מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו  .6[)מכות כג, ע"ב(כבושים'" 

ויצאה אש מחשמל ושרפתו, ובקשו  7ב'חשמל'בספר יחזקאל והיה מבין 

  .)חגיגה יג, ע"א(לגנוז את ספר יחזקאל" 

ועל כן שנינו במשנה "אין מפטירין במרכבה ]רמב"ם: "כדי שלא ישאלו 

. 8ההמון כשישמעו אותה ולא יוסיף להם אלא ספק[, ורבי יהודה מתיר"

י: שבעה שבועות ]רש" – ובגמרא מחלוקת נוספת: "בעצרת ]קוראים[

לוה -דכל בכור[ ומפטירין בחבקוק ]רש"י: שמדבר במתן תורה 'א

מתימן יבוא'[. אחרים אומרים, בחודש השלישי. ומפטירין 

)מגילה במרכבה...והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוויהו, ואיפכא" 

. כך אכן נפסק להלכה, "וקורין בראשון מ'בחודש השלישי' עד לא, ע"א(

. והוסיף )שו"ע, או"ח תצד, א(כבה ביחזקאל" סוף הסדר ומפטיר במר

המשנה ברורה: "ונוהגין במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת 

ההפטרה. וסמך לדבר 'ולא במעשה מרכבה אא"כ היה חכם ומבין 

. וגם יש נוהגין שכל מי שקורא אותה עם המפטיר בלחש, 9מדעתו'

 . )שם ס"ק ד(אומר אותה גם כן מעומד מפני כבודה" 

ל תוספות יום טוב נותן טעם לדעת ר' יהודה המתיר להפטיר בע

במעשה מרכבה ואינו חושש שההמון ישאל שאלות שאין עליהן 

תשובה: "וטעמא דלא חיישינן, נ"ל דממה נפשך. אם הוא חכם, יודע 

שדברים אלו לב המשכיל לא ישיגם, ושתיקתו יפה מדיבורו. ואם לאו 

חכם יחשב והחרש יחריש באיוולתו. בר הכי הוא, הכי נמי אוויל מחריש 

ולא ישאל בעניינים אלה שידע שאינו כדאי שישיגו לו שום מענה" 

 . )מגילה ד, י(

"אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות 

ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים...שיחת מלאכי השרת ושיחת 

משלות שועלים, דבר גדול ודבר שדים ושיחת דקלים משלות כובסין, 

)סוכה הוויות אביי ורבא"  – מעשה מרכבה, דבר קטן – קטן. דבר גדול

 .כח, ע"א(

מה נענה אנן  – ריב"ז "מעשה מרכבה" הוא דבר גדולאם לגבי 

 אבתריה?

 

                                                      
שתי הדוגמאות מציינות את סתרי הנהגת הקב"ה את העולם שאין  6

של ישעיהו מחזקיהו לקיים מצוות לאדם הבנה בהן. הראשונה דרישתו 
פרו ורבו למרות שיצא ממנו מנשה הרשע, והשנייה בידיעה שפרץ הוא אכן 

 בנו של יהודה, ושתמר לא זינתה עם אדם אחר, ע"ש. 
מסוגיית הגמרא עולה שעניין ה'חשמל' הוא שיאה של המרכבה, ועל כן  7

 העיסוק בו הוא מסוכן במיוחד. 
פרק זה הוא פרק שלישי והמשנה מופיעה בדף  מגילה ד, י; אבל בגמרא 8

 כה, ע"א. 
 המשנה ברורה מצטט את המשנה )חגיגה ב, א( שהובאה לעיל.  9

 מעשה מרכבה
 המשגיח, הרב אברהם ריבלין שליט"א

 

 מפטירין בנביא



 

 

 

"ויסעו מהר י, לג( במדבר )וסמכו זאת על הפסוק בפרשת בהעלתך  ",הספרתינוק הבורח מבית "ארו חז"ל את כלל ישראל כית ,לאחר מעמד הר סיני
הבריחה ומה שעמד  משמעות "פורעות ראשונה" שבפרשה.וזו  –" מאחרי ה' שסרו" ,(קטז ע"א)כלשון הגמ' במס' שבת ה' דרך שלשת ימים", 

 הוא, עולםטבע ה (עה"ת שם)רמב"ן "אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות"  – םישמן הו עליהם מהאיסורים אשר יטילממאחוריה היה הפחד מהדינים ו
 .בתורה ובלימודלשבות את לב התלמידים חובה לעשות הכל כדי  ,כמחנכים עלינו, , אךשהתלמיד רוצה לברוח ממקום לימודיו אל החופש

 ,התורהן מת והתנהגות המחייב ימוד התורה והמצוות אלא אף לדרכירק לללא המחויבות  וזוהי ,"תינוק הבורח"אך יתכן שישנה משמעות נוספת ל
ובזמן שישראל בורחין מהר ה' כתינוק הבורח מבית הספר " :ה זויילאחר פרשנו"נין המנוזרים המופיעים ל , בהתייחסות(שם) ועל זאת כתב הכלי יקר

 ,כך ישראל פנו פניהם מן ארון ברית ה' ממקום חיותם, ועל כן הנו"ן הפוכה ,דג הפוך הפורש ממקום חיותו ופונה פניו אל השפה ולחוץ ,הרי הם כנו"ן
ה אל תיבת המחנה רמז אל הזמן שישראל נסוגו אחור מן ארון ברית ה' ופניהם אל המחנה היינו אל כי הפכה פניה מן פסוק והי בנסוע הארון ופני

עיני המחנה הוא פונה עורף אל השכינה ופונה כל מגמת מעשיו במחנה מסגלים בהם, וכדי למצוא חן העם, כי לאהבת עניני העולם הזה אשר בני ה
נה כדי שהיה אדם חשוב במחנה או שר ונגיד עליהם. וזהו עיקר החטא בינינו המסבב אריכות הגלות, כי ברובם כן פניהם מן ארון ברית ה' אל המח

הם בפני הבריות למצוא חן בעיניהם ונטורי קרתא כאילו הם עד שאפילו כל כשרון המעשה מהתורה ומצוות אינן עושין לשמה כי אם כדי להתהדר ב
 ."' וירא ויסיר רוח זנונים מקרבינווהכל יודעין שכן הוא ואין אומר השב עד אשר ישקיף ה ,חרובי קרתא

בעבודת  ,ולי בעיקר, אלא גם, ואלא רק בקיום המצוות .יכולים ליישם את הדברים בפועל, אך מעטים ישנם שאף ישנם רבים שקל להם ללמוד
 , כפי שמצינולחורבן קשה ביותר , עניינים הגורמיםלבין אדם לחברו בעולם התורה הנוגעים בעניינים דווקא ,אנרגיות שליליות ישנן המידות.

לא  –ורה עיקר העבודה לאחר מתן ת .יתה תורה בישראליוכמעט קט ולא ה ",היה העולם שמם"ועל זאת בתלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זה בזה, 
 . דת המידותהן בחינוך הן בעבו ,היאתגר אותנו בעלי, אלא לקשות ככל שיהיו ,לברוח ממטלות רוחניות

ל להגביר חיילים רק כך נוכהבריחה "ויסעו מהר ה'", נמשיך לעלות ולהתעלות, ו תחת –ואף אנו  ,תורה הותר לעם ישראל לעלות בהר אחר שניתנה
 , נעלה בהר ה' ונקום במקום קדשו.לתורה ולעבודתו יתברך

 

 

 

 

 :ות אנו מברכים בכל בוקר על התורהשלוש ברכ

 ."אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לעסוק בדברי תורה" .א

יודעי שמך  והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו" .ב
 ."י המלמד תורה לעמו ישראלולומדי תורתך לשמה. בא"

 ."בא"י נותן התורה ,אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" .ג

א, והיא לישית ברורה היהברכה הראשונה היא ללא ספק ברכת המצוות, שכך הוא מטבע הלשון "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו". גם הברכה הש
 .1ברכת השבח, "אשר בחר בנו"

 האם גם היא ברכת השבח? –וכו'  "ה היא פותחת בבקשה "והערב נארור, מפני שבשונה מחברותיאך הברכה השנייה דורשת בי

 רו על חשיבות ברכות התורה,בדב  , א(ח סי' מז ס""או) לשון "והערב" היא עניין של דבר טעים, ערב לחיך, ואכן כתב הלבוש בריש הלכות ברכת התורה
 על תלמוד תורה.שמברך על כל הנאותיו הגשמיות, כך גם צריך לברך  שהאדם חייב להראות שהתורה חשובה בעיניו ושהוא נהנה ממנה. וכשם

 ."ברכת הנהנין"אם כן, יתכן שברכה זו היא מעין 

"אשר קדשנו במצוותיו  –אנו ניגשים ללימוד התורה מחמת החיוב המוטל עלינו, ולא מצד איזו הנאה אינטלקטואלית או משיכה ל"מקצוע"  ,אכן
נכון בשלב הראשון. בשלב השני מתווספת קומה נוספת "והערב נא", לימוד מתוך רצון להתענג, מתוך רצון לשמוח ולהיות ". אבל כל זה וצוונו

 ".לשמה"מחובר", לימוד שלא רק שאין בו פגם אלא שתכליתו "לומדי תורתך 

 ואם תאמר, איך מתיישב לימוד לשמה עם הרצון ליהנות מלימוד התורה?

ה אשר כוונתם אך לשמה המה ילמדו ההמון, ובני עלי 2הנה בלימוד יש כמה פניות. לאהבת הממון והכבוד":  )רוח חיים ג, ט( ןכבר כתב הגר"ח מוולוז'י
מועטים, ורוב העם ילמדו למצוות הבורא ובצירוף פניה אחרת. ויש הלומד מאהבת חכמתה, כי גם כל המתפלספים יודו כי כל החכמות המה כמר 

על מנת לעשות, ובלימודו הוא נהנה מחכמתה, לא ייחשב לו זאת לעוון, כיוון שעיקר  -לומד לשמהמדלי נגד עמקות חכמת התלמוד. והנה, אם 
 ."לימודו לשם מעשה

יהי רצון שבחג השבועות הבא עלינו לטובה, נקבל עלינו באהבה עול לימוד התורה, ומתוך כך נזכה שייתן ה' בלבנו חשק ושמחה בעמל הלימוד, 
  ויזכנו למדרגת תורה לשמה.

                                                      
1
 .ולדעת הלבוש, יש לכוון בה על מעמד הר סיני 
2
: הפליג זאת מאוד לטוב וכו', רק להרחיק עצמו מכוונת הכבוד, שלדעתו מזה הטעם לא הצליח לכמה ב במקום אחר בעניין ללמד תלמידיםוכך כת 

 אנשים שרצו לעשות כן. 

 מי יעלה בהר ה'
 ציון אלגאזי שליט"א-ראש הישיבה, הרב בן

 

 תורה לשמה
 שליט"א שרון יוסטהרב 

 



 

 

 

ה, שחג השבועות הוא חג מתן תורה. ל, וכן נקבע בתפיל"מסורת חז

אמנם צריך ביאור, שהרי עניין זה אינו מוזכר בשום מקום בתורה 

 בהקשר לחג. 

-בתרצו קושיא זו כתב, שה' נתן למועדי ח(")תפארת ישראל פכל "מהר

על  עולישראל זמן שיש בו שמחה, ואילו בשבועות התורה היא ל

 ש."ישראל, ע

וה  ביאור דבריו הוא, שחג הוא זמן של שמחה, וצריך להיות מלו 

אף  –בהודאה על כל הטוב שקיבלו האדם והאומה, ואילו מתן תורה 

ידי כפייה, ולכן אין השמחה -אופן נתינתה היה על –שהיא טובה 

 בה מקום להודאה. , ואיןניכרת

הסבר זה אינו מתיישב עם היחס שחכמים נותנים לחג זה, שהרי 

ציינו שבחג השבועות ישנה שמחה מיוחדת דווקא בשביל התורה, 

: אמר דעצרתא ביומא יוסף "רב :סח ע"ב( )פסחיםכדאיתא בגמרא 

 יוסף כמה, גרים דקא יומא האי לא אי: אמר. תלתא עגלא לי דיעב

 דבעינן בעצרת מודים הכל: אלעזר רבי " וכן "אמר?בשוקא איכא

. וביאר )שם(הוא"  תורה בו שניתנה יום טעמא? מאי. 'לכם' נמי

 זה יום ומקובל שנוח להראות, ומשתה במאכל בו י: "שישמח"רש

 בו".  תורה שנתנה לישראל

אלו עולה, שאדרבה, ישנה שמחה והודאה מיוחדת בחג ממימרות 

 השבועות, דווקא בשל היותו יום מתן תורה.

ביציאת מצרים, במעמד קביעת משה כשליח ה', נאמר לו כי תכלית 

הביא אותם אל ארץ השליחות היא להוציא את העם ממצרים ול

 נס להם שתעשה ישראל זכו לשאלת משה "מהזבת חלב ודבש. 

יֲאָךנענה: " ,י שמות ג, יא(")רשצרים" ממ ואוציאם  ָהָעם ֶאת ְבהֹוצִּ

ם ְצַריִּ מִּ ֹלקים ֶאת ַתַעְבדּון מִּ . ממהלך )שמות ג, יב(" ַהֶזה ָהָהר ַעל ָהא 

הפסוקים משמע, כאילו המטרה העיקרית היא ביאת הארץ, ובדרך 

 יםֹלקִּ א   ָנָחם ֹלאאגב גם מקבלים את התורה )אפילו בהסבר מדוע "

ים ֶאֶרץ ֶדֶרְך ְשתִּ י ְפלִּ לא מוזכרת הגעה להר  )שם יג, יז(" הּוא ָקרֹוב כִּ

סיני כלל(. דבר זה מנוגד לכל מה שלמדנו, שתכלית יציאת מצרים 

 הייתה לקבל את התורה. 

)קידושין ל הגמרא אומרת: "בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" 

רק כדי 'לתבל' את החיים, הלשון כאן קשה; וכי התורה מיועדת  .ע"ב(

ואין ] ד? וכי אינה עיקר ותכלית החיים?להוסיף להם טעם בלב

 שהכה "לאדם זאת המשילההגמרא לעיל הסבר אחר לסוגיא, שהרי 

 זמן כל, בני: לו ואמר, מכתו על הירטי לו והניח גדולה מכה בנו את

שהנאתך...",  מה ושתה שהנאתך מה אכול, מכתך על זו יהישהרט

 .יה" ותרופה[יהתורה היא רק בגדר "רטומשמע ש

והנה, ביחס לתורה מצאנו לשונות שונים. מצד אחד כאמצעי 

שיא השלמות שאדם  –המלמד לדעת איך להתנהג בחיים, ומאידך 

 יכול להגיע אליה. 

ובאמת יש חלוקה כזאת בלימוד התורה, ובפרט בתחילת דרכו של 

 –ם ותכלית החיים תורה. לאמתו של דבר, נותן התורה ונותן החיי-בן

הפרט והכלל לשלמות אחד הם, ותכלית הברית להביא את 

ְךלדוגמא: "שנקראת "ארץ" ] ים ֻכָלם ְוַעמֵּ יקִּ יְרשּו ְלעֹוָלם ַצדִּ " ָאֶרץ יִּ

 . [ס, כא( )ישעיהו

התורה משמשת גם אמצעי וגם מטרה, ותכלית הבריאה היא ליצור 

את האדם השלם. דבר זה בא לידי מימוש ע"י מציאות ישראל בארץ 

ישראל באופן חיים של גילוי שכינה, שהם סיפוק צרכים גשמיים 

משולבים ומאוחדים בשלמות הרוחנית. עניין זה לידי ביטוי בהבאת 

המתקנים את חטא קין "עובד ", ]י האדמה"מראשית פר –ביכורים 

 . שהביא מפרי האדמה ולא נרצה קרבנו[אדמה", 

כאשר אדם מכיר שסיפוק צרכיו בקיום העולם הם גילוי רצון ה', 

זהו מצב התיקון  –והתעסקותו בצרכי גופו היא כלי להשראת שכינה 

הּושל האדם בגן עדן; " חֵּ ֶדן ְבַגן ַוַינִּ )בראשית ב, " ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה עֵּ

 מה וכל הן ומשובחין נאים כמה מעשי ל: "ראה", כפי שפירשו חזטו(

עולמי"  את ותחריב תקלקל שלא דעתך תן, בראתי בשבילך שבראתי

  .)קהלת רבה, ז(

אדם שעוסק בצרכי גופו שוכח את המטרה )וזוהי  ,כלל-דרךאמנם, 

 רטייה(, שהיא התורה, המתבלת אתהזקוק לבן המלך המכה במשל 

תיים. ונת ומעלה אותם לכיוון החיים האממשמעות החיים, ומכו

תפקידו של עם ישראל להקים ממלכה בארץ המובחרת להיות כסא 

 לשכינה.

י, והדרך לכך "המטרה היא שהאדם לא ישכח את תכלית ההטבה בא

י קבלת התורה. בתחילת הדרך מקבל את התורה כעול, ורק "היא ע

 –היא הנותנת משמעות לחיים  אחר שמתעמל בה, מכיר בה שהיא

 . 1י האמצעי והמטרה הופכים להיות אחדאז

על כן, בתחילת התקשרותנו לכל חג, השמחה שיש לנו בו היא 

אמנם בעומקם של בהטבה הניכרת והקרובה אלינו, והיא הגשמית. 

ת היא בהתקשרות בתורה, בחיים תידברים, השמחה האמ

 תיים, עד שהם מתאחדים זה בזה.האמ

ת לימודנו אנו לומדים למטרות שונות, והתורה היא בתורת בתחיל

אמצעי. יהי רצון שביום מתן תורה נזכה להכיר בהטבת ה' יוצר 

 החיים ונותן התורה, ונזכה להתחבר להכרת התכלית.

 

  

                                                      
דוגמא לדבר: הדחף להינשא נובע מצורך, אמנם מי שזוכה מוצא  1

צרכים משותפים, אלא אהבת החיים  למילויבזיווגו לא רק אמצעי 

 .יהם" )סוטה יז ע"א(שכינה בינ –המשלימה, כמאמרם ז"ל: "זכו 
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ֶמֶלְך ְשֹלֹמה"וכן הוא אומר   ,ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְבנֹות ִצּיֹון בַּ

ת ִלבו" ָבֲעָטָרה ֶשִעְטָרה ּלֹו ִאמֹו ְביֹום ֲחֻתָנתֹו ּוְביֹום  ִשְמחַּ

תורה, וביום שמחת לבו -זה מתן –, ביום חתונתו ה"ש ג, יא()ש

)משנה שלהי  .אמן זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו –

 .תענית(

הבריתות השונות הקיימות בין  ברצוננו ליתן טעם מדוע מערכות

וקא הברית של "יום חתונתו" לשמש כמשל אדם לרעהו, נתייחדה ד

תורה? ומה טיבו של דמוי זה? והננו נדרשים להבהרת -ליום מתן

הדמוי של מתן תורה כחתונה, ולצורך כך נעסוק בתפקיד האיש 

 והאישה.

תפקידו של האדם בהאי עלמא, הוא  –להים לעשות" -"אשר ברא א

ליצור, לעשות ולהוציא את הכוחות הטמונים בו מן ההעלם אל 

עודו אשר לשם כך יהגילוי, מן הכוח אל הפועל, או אז ממלא הוא את י

נוצר. המהר"ל בספר "תפארת ישראל" ביאר לנו כי השם "אדם" 

 –כן האדם נקרא ע"ש מקורו ממנו בא מורה הוא על תפקידו , ש

וע או המה מן האדמה, ומדהאדמה, ולכאורה כל בעלי החיים נבר

 האדמה? –קרא ע"ש מקורו ינתייחד האדם לה

כי תכונותיו של האדם זהות המה לתכונות האדמה. זו  ,ביאר המהר"ל

האחרונה, יש בה פוטנציאל אשר טמון בה להצמיח אילנות וצמחים, 

אך מידת הגילוי בפועל, תלויה היא בעבודה אשר ישקיעו בה. כך הן 

וחותיו גנוזים וטמונים בו, ועבודתו ומטרתו ממש תכונות האדם שכ

מה. מה שיש -של האדם היא להוציאו אל הפועל. לא כן, הבהמה, בה

בה הוא כבר נמצא, אין בה את מידת הגילוי שצריך להוציא אל 

 הפועל.

ברם עשייה זו של האדם חלוקה היא במהותה בין תפקיד הזכר 

תפקידו של הזכר  ראי תפקיד הזכר כתפקידה של הנקבה;לנקבה, לא 

הוא לזרוע את הגרעין הרוחני, אך הפיתוח והיישום המעשי של אותו 

 גרעין רוחני תלוי באשה, ובזה גדול כוחה של האשה. 

כך הדבר מתחיל מרגע ההריון אשר הוא נותן את הגרעין, אבל 

ני מוסר נעשית ע"י האשה, זהו תפקידה. "שמע ב –ההתרקמות כולה 

תורתו של האב נשמעת היא ע"י  –ך" אביך ואל תטוש תורת אמ

האוזן, שכן זוהי תורה באמצעות הדיבור. אך תורת האם היא תורה 

 מעשית, ואותה נצטווה הבן "אל תטוש". 

"רבי יוסי הגלילי הוה אזיל באורחא, אשכחיה לברוריה. אמר לה: 

 גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמיםבאיזה דרך נלך ללוד? אמרה ליה: 

עם האשה'. היה לך לומר: באיזה  אל תרבה שיחה: '(מ"ו )פ"ק דאבות

 .)עירובין נג ע"ב( ללוד"

אל י הגלילי עצמו לא ידע את המשנה "ושואלים אנו את עצמנו, וכי ר"

תרבה שיחה עם האשה"? אכן ידע ר"י היטב את דברי המשנה. אך 

בזה היה גדול כוחה כוחו. כשהגיע לביצוע המעשי של הדבר כאן כשל 

 ברוריה מן האיש.גדול כוחה של  –של האשה 

זהו תורף ביאור מטבע חז"ל: "מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה 

א היישום וההוצאה לפועל של " היבינה" .ע"ב( נדה מה) "יותר מבאיש

החכמה, וכשנעשה שימוש בחכמה זוהי הבינה. "נבון דבר, שמבין דבר 

 מתוך דבר", נבון הוא זה שמשתמש בחכמה ומיישמה.

הבינה שניתנה בנשים. היא היודעת כיצד ליישם את זוהי ההוראה של 

חכמת בעלה בחיים המעשיים ובזה גדול כוחה של האשה יותר 

 מהאיש. מעתה מתבאר לנו הדימוי של מתן תורה ליום חתונתו.

הדמוי שלנו לרעיה מבאר לנו את התפקיד אשר קיבלו בתחתית ההר. 

פועל יא לאנו עם ישראל המכונים "רעיה" תפקידנו ליישם ולהוצ

הקב"ה. אנו חייבים להשתמש  –בעולם העשייה את דברי הבעל 

בבינה היתרה. כדי להפוך את התורה שקדמה לעולם, לתורת חיים 

מעשית, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. כמו 

תורה  –וטל על האשה "אל תטוש תורת אמך" התפקיד אשר מ

 מעשית.

פקידו ולא מקיים את חובת האשה, את ת ועת אשר עם ישראל זונח

דומים אנו  –או אז מכנהו הנביא ירמיה: "ומצח אשה זונה היה לך" 

 לרעיה שאינה ממלאת את רצון בעלה.

מעתה נפתח לנו פתח נוסף להבנת שהיחס שבין לימוד התורה, 

וקיום מצוותיה. מחד, דורשים חז"ל על הפסוק: "יקרה היא מפנינים 

לומר לך  ,)מו"ק ט ע"ב(" ים"אפילו חפצי שמ – וכל חפציך לא ישוו בה"

ולאין שיעור אפילו ממצוות התורה שערך התורה הוא נעלה לאין ערוך 

ים. ומאידך, עת אשר באה לאדם בשעת לימודו מצוה, מחפצי שמ –

ואפילו קלה צריך להפסיק הוא מתלמודו ולעסוק במצוה, ואין לו את 

הפטור שקיים בכל המצוות הפטור של עוסק במצוה פטור מן המצוה, 

והדבר תמוה, שהרי ערכה של תלמוד תורה נעלה מערך כולם. 

המצוות, וא"כ מדוע צריך להפסיק הוא ממשנתו? ברם, לדברינו 

מבוארים הדברים, שכן כל מטרת נתינת התורה הוא על מנת ליישמה 

כאן בעולם המעשה "תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה" הן 

תפקיד הרעיה. ולכן עת אשר באה ההזדמנות הזו מיד  – זהו תפקידנו

 נפנים אנו לעסוק באותה מצווה.

נהפכה שחז"ל רמזו על כך במתק לשונם: "הלמד שלא לעשות, נוח לו 

 .)ויק"ר בחקתי לה, ז(יתו על פניו" שלי

הפיכת השלייה על פניה ביאורה הוא, שתפקידה של אשה לא בוצע 

לא התפתח הגרעין שנתן האיש.  כלל; לא הייתה התרקמות העובר,

נשאר רק תפקיד הזכר. והלומד שלא על מנת לקיים הרי הוא כמי 

אשר ביצע את תפקיד הזכר בלבד. אך הלומד על מנת לקיים, או אז, 

ממלא הוא את מטרת הזיווג ויוצר הוא את הפירות המצופים מן 

דות אלו התול –הזיווג. "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" 

ולדותיהם של צדיקים הנכספות מיום החתונה. ללמדך, ש"עיקר ת

 מעשים טובים".

 זה מתן תורה - "יום חתונתו"
 הרב קלמן מאיר בר שליט"א

 



 

 
ָתה ה ְדָרָכיו ְבָכל ָלֶלֶכת ֱאֹלֶקיָך' ה ֶאת ְלִיְרָאה ִאם ִכי ֵמִעָמְך ֹשֵאל ֱאֹלֶקיָך' ה ָמה ִיְשָרֵאל ְועַּ ֲעֹבד ֹאתוֹ  ּולַאֲהָב ְפֶשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶקיָך' ה ֶאת ְולַּ  :נַּ
ְּוָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ֻחֹקָתיו ְוֶאת' ה ִמְצֹות ֶאת ִלְשֹמר ּיֹום ְמצַּ ה ֵהן :ָלְך ְלטֹוב הַּ ִים ֱאֹלֶקיָך' לַּ ָשמַּ ָשָמִים ּוְשֵמי הַּ ק :ָבּה ֲאֶשר ְוָכל ָהָאֶרץ הַּ ֲאֹבֶתיָך רַּ ק בַּ ' ה ָחשַּ

ר אֹוָתם ְלַאֲהָבה ִּיְבחַּ ְרָעם וַּ ִמים ִמָכל ָבֶכם ַאֲחֵריֶהם ְבזַּ ּיֹום ָהעַּ ֶזה כַּ ְלֶתם :הַּ ת ֵאת ּומַּ ְבֶכם ָעְרלַּ ְקשּו ֹלא ְוָעְרְפֶכם ְלבַּ  .טז(-)דברים י, יב: עֹוד תַּ

 אשר האלה הדברים : "והיוו()פ"פרשת ואתחנן לשנינו במדרש ספרי 
 'ואהבת שנאמר לפי נאמר? למה :אומר רבי, לבבך על היום מצוך אנכי

 תלמוד ,המקום את אוהבים כיצד יודע איני – לבבך' בכל אלקיך' ה את
 הדברים תן –לבבך'  על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים 'והיו :לומר

 ומדבק העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך לבך על האלה
 )דברים ו, ו(אור החיים הקדוש, על הפסוק "והיו הדברים" וה ."בדרכיו

 אצלם הדברים שיתקבלו דרך ישראל בני ללמד ירצה וז"ל: "עוד ביאר
 מצות לעשות רצונו האדם שיכריח מעשה אינה האהבה כי', ה לאהוב
 בו שיפעול דבר ירגיש לא שהלב וכל בלב, שתלוי דבר הוא אלא המלך,

 מאל העצה באה לזה, הכרח מין בכל שיכריחנו הגם אוהב אינו החשק
 שימת כשיתמיד ,פירוש, 'לבבך על' וגו האלה הדברים והיו' ואמר יועץ

' ה לאהבת לבו וירוץ הרוחניות, תאוה חשק בלבו יולד לבו על הדברים
 תאוה רבה כי מרגישים אנו דיתמי יתמי אנחנו זה ודבר ציוהו. אשר בכל

 ערב וכל מלכות, וכבוד עולם הון מכל יותר עולם להי-א וחשק בלבנו,
 על הדברים הוית מהרגש המושג המועט חלק בערך ונמס, לנמבזה נרגש
 זו היא הדרך הראשונה לאהבת ה'.חלקנו".  טוב מה אשרינו לבנו.

 לאהבו כתב בלשונו הזהב: "שציונו )מ"ע ג(בספר המצוות לרמב"ם כן ו
 ונתענג שנשיגהו עד ופעולותיו מצותיו ונשכיל שנתבונן וזה יתעלה

 ".המחוייבת האהבה היא וזאת התענוג, תכלית בהשגתו

כתב הרמב"ם באופן אחר,  ה"ב(-ה"א )פ"באלא שבהלכות יסודי התורה 
 שנאמר אותו וליראה לאהבו מצוה הזה והנורא הנכבד וז"ל: "האל

 הדרך היא והיאך. תירא' אלקיך' ה 'את ונאמר, אלקיך'' ה את 'ואהבת
 הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו? לאהבתו
 ומשבח אוהב הוא מיד קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן ויראה הגדולים

 'צמאה דוד שאמר כמו הגדול השם לידע גדולה תאוה ומתאוה ומפאר
ות היא כאן מתבאר לנו, שההתבוננחי'". עכ"ל.  לאל לאלקים נפשי

ם "צ ש]ועיין בקנאת סופרים על הרמב"ם בסהמ. בבריאה, במעשי ה' ובחכמתו

, וע"ע לכאורה בשיטת הרמב"ם-בסתירהו, ה( שעמדו )דברים וכן בפירוש הרא"ם ל

 .בספר פחד יצחק לגר"י הוטנר )שבועות מאמר כ"ג([

באור החיים הקדוש על ומצאנו דרך שלישית כיצד לבוא לאהבת ה', 
 לב לעורר ירצה "עוד וז"ל: ,)דברים ו, ה(הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך" 

 'יושב בפסוק( נח פ"ס ילקו"ש) ל"ז אומרם דרך על' ה לאהבת ישראל איש
 לפניו ואמרו כשהללוהו זולת התהלות מכל' ה בחר שלא ישראל', תהלות

 אומרו והוא, עולם מלכות כסא על ישב אז ישראל' אלקי' ה 'ברוך
 האדם ובהעיר, אלקיך אלא להיות בחר שלא זה לטעם ,'ה את ואהבת

 ורם נפלא בהתעוררות ממקומה ותתר נפשו תתנתק כאלו לפרטים לבו
 כבודו". תפארת רום יתעלה הנאהב באהבת

מדבריו עולה, שבהתעוררות האדם לכך שהקב"ה בחר דווקא בנו להיות 
ממילא תיכנס בלבנו אהבה עזה עד  –לו לעם והוא יהיה לנו לאלקים 

כדי ש"תתנתק נפשו ותתר ממקומה". ולפי זה סידרו לנו אנשי כנסת 
להקדים לפני קריאת שמע הגדולה את סדר התפילה, וכך תיקנו 

ואמירת "ואהבת" את הברכה שבתוכה אנו אומרים "ובנו בחרת מכל עם 
ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך וליחדך 

כך אנו משיבים לו אהבה, ומיד וכשם שה' אוהב אותנו  –אהבה..." ב
 ' אלקיך".עונים ואומרים "שמע ישראל... ואהבת את ה

אופן נוסף, רביעי במספר, כיצד להגיע לאהבת ה', יוצא מדברי התורה 
י" )דברים ל, יט(בפרשת ניצבים  ֹדתִּ ם ֶאת ַהיֹום ָבֶכם ַהעִּ  ְוֶאת ַהָשַמיִּ

ים ָהָאֶרץ, י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים, ּוָבַחְרָת  ְוַהְקָלָלה, ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך, ָנַתתִּ  ַבַחיִּ
ְחֶיה ְלַמַען  היום בכם העידתי אחר, ". ופירש רש"י: "דברְוַזְרֶעָך ַאָתה תִּ

 בשמים הסתכלו, לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר' וגו השמים את

 חמה גלגל עלה לא שמא מדתם את שנו שמא, אתכם לשמש שבראתי
השמש'  ובא השמש 'וזרח שנאמר כענין, העולם לכל והאיר המזרח מן

, מדתה שנתה שמא, אתכם לשמש שבראתי בארץ הסתכלו, (ה, א קהלת)
, שעורים והעלתה חטים זרעתם שמא או, צמחה ולא אותה זרעתם שמא

 ואם שכר מקבלין אין זוכין אם להפסד ולא לשכר לא שנעשו אלו ומה
 זכיתם שאם אתם, מדתם את שנו לא, פורענות מקבלין אין חוטאין
 וכמה".  כמה אחת על פורענות תקבלו חטאתם ואם שכר תקבלו

, מה הדמיון לשמים וארץ, הלא )נצבים, תרל"א( שפת אמתוהקשה בעל 
להם אין בחירה, משא"כ האדם? ויישב, שאנו לומדים מהשמים והארץ 

, ויתרה מזו )ועי' בדרשות הר"ן דרוש י(שבטבע הבריאה מונח לעשות רצון ה' 
יש" )יט, ו(הנבראים אף שמחים בזה, ככתוב בתהלים  – בֹור ָישִּ  ָלרּוץ ְכגִּ

" ובברכת הלבנה "ששים ושמחים לעשות רצון קונם". ומזה למדים ֹאַרח
שגם טבע האדם הוא לעשות רצון השי"ת, אלא שחטאיו מקלקלים את 

 וידועים דברי הרמב"ם ספ"ב מהל' גירושין בעניין]השורה ושאור שבעיסה מעכב. 

. ובזה מיישב השפ"א כיצד ניתן לצוות על ["כופין אותו עד שיאמר רוצה אני"
אהבת ה', לפי שהיא נטועה בלב כל יהודי, שמטבעו אוהב את ה' כמו כל 

 –מטמטמים את לבו. על כך בא הציווי "ואהבת" הבריאה, אלא שחטאיו 
 שיטהר עצמו מחטאיו וממילא ירגיש את אהבת ה'.

 לסיכום, ישנם ארבעה אופנים שדרכם יוכל האדם לבוא לאהבת ה':

ע"י שיתמיד לשים דברי ה' על לבו  –"והיו הדברים האלה"  .א
)ספרי וסהמ"צ ולהידבק במצוותיו, יהיה בו חשק ותאווה לרוחניות 

 .ב"ם(לרמ

ע"י התבוננות במעשיו וברואיו, שיראה מהם  –"מה רבו מעשיך ה'"  .ב
 .)רמב"ם בהל' יסוה"ת(חכמת ה' ומיד יבוא לאהבתו 

שיפנים בלבו שהשי"ת בחר בנו להיות לו לעם סגולה, ובזה יתעורר  .ג
 .)אוה"ח הקדוש(לאהבתו 

ע"י טהרת נפשו מחטאיו, תתעורר בקרבו האהבה הגדולה באופן  .ד
 . )שפ"א(יתר הבריאה טבעי, כמו 

הרי הם רמוזים  הללו דרכיםה ארבעוהנה, דבר פלא הוא, שכל 
ל ְוַעָתה" אותם פסוקים בהם פתחנו:בומקופלים  ְשָראֵּ  אלקיָך' ה ָמה יִּ

ל ָמְך ֹשאֵּ עִּ י ?מֵּ ם כִּ ְרָאה אִּ ֹלֶקיָך' ה ֶאת ְליִּ  ּוְלַאֲהָבה ְדָרָכיו ְבָכל ָלֶלֶכת א 
ֹלֶקיָך' ה ֶאת ְוַלֲעֹבד ֹאתוֹ  וכיצד מגיעים  –" ַנְפֶשָך ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל א 

 לאהבת ה'? על כך משיבה התורה:

ְשֹמר" .א ְצֹות ֶאת לִּ י ֲאֶשר ֻחֹקָתיו ְוֶאת' ה מִּ  ְלטֹוב ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ
  דביקות בתורה ובמצוות, כדברי הספרי. –" ָלְך

ן .ב ֹלֶקיָך' ַלה "הֵּ ם א  י ַהָשַמיִּ ם ּוְשמֵּ הרי  –" ָבּה ֲאֶשר ְוָכל ָהָאֶרץ ַהָשָמיִּ
מבואר כאן כדרכו של הרמב"ם בהל' יסודי התורה, שע"י התבוננות 

 בבריאה יבוא אדם לאהבת ה'.

ְבַחר אֹוָתם ְלַאֲהָבה' ה ָחַשק ַבֲאֹבֶתיָך ַרק" .ג יֶהם ְבַזְרָעם ַויִּ  ַאֲחרֵּ
ָכל ָבֶכם ים מִּ פורש עניין הבחירה בעם כאן מ –" ַהֶזה ַכיֹום ָהַעמִּ

 ישראל מכל העמים ואהבתו אלינו, כדברי האוה"ח הקדוש.

ת ּוַמְלֶתם" .ד ע"י מילת  –" עֹוד ַתְקשּו ֹלא ְוָעְרְפֶכם ְלַבְבֶכם ָעְרַלת אֵּ
מיד נגיע לאהבתו יתברך  –הלב, והסרת המחסומים והטהרה 

 הנטועה בקרבנו.

, להרגיש במעשיו, להתבונן של הקב"ה באורחותיושנזכה ללכת  יה"ר
 לאהבה את שמולעובדו באמת  נובללעמו ישראל, ויטהר  אהבתובייחוד 

 בדבר. אכי"ר. האהבת עולם שאינה תלוי

 אהבת ה'
 הרב יצחק לוי שליט"א

 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 חובה לטרוח במצוות השבת אבדה. יש לעיין עד היכן מגעת ה

 מצוות השבת אבדה במקום איסור דרבנן. .א

כתב בזו הלשון: "ויש ב( "א הערה כ")הלכות אבדה פבספר 'פתחי חושן' 

להסתפק בטומאה דרבנן שמותר ליטמא לצורך מצווה, כמבואר 

ם להוציא מידו מותר, "ב, ואפילו לדון עם עכו"ד סימן שע"ע יו"בשו

למה לא יהא מוזהר להטמא ולהחזיר אבדה של אחרים"? והניח 

הביא הרב פתחי חושן את  ג(")שם הערה כהדבר בשאלה. ולאחר מכן 

שאסר להגביה אבדה  ב("ח סימן מ")אודברי החתם סופר בתשובה 

תר ל דמו"ס ראיה, מהא דקי"שהיא מוקצה בשבת. והביא החת

ד שמותר להחזיר בשבת מאי "ואי ס"להכריז על אבדה בשבת, 

. וכתב על כך הפתחי חושן: "סלקא דעתך שיהא אסור להכריז

ד ראיה זו צריכה לימוד, דשאני הכרזה והשבה שלאחר הכרזה ""ולענ

שוב אין בזה ביטול המצווה, שאם יוודע לו של מי הוא יחזירנו לו 

לבעל האבדה שהאבדה לאחר השבת, ואפשר שגם אם מודיע 

ברשותו יוצא בזה, אבל כשרואה אבדה בשוק שאם לא יטלנה תיאבד 

כ דברי הרב "ותבטל מצוות השבה, אפשר שאין הכי נמי שמותר"? ע

 ל."פתחי חושן ז

 חילוק בין מצוות השבת אבדה לשאר מצוות .ב

אמנם, לכאורה ניתן לחלק בין מצוות השבת אבדה לשאר מצוות. 

יא הצלת ממון חברו מהפסד. והרי גם בעל השבת אבדה מהותה ה

ואם כן יש לומר,  האבדה מצווה, כמוהו כמוצא, בכל מצוות התורה.

שכאשר החזרת האבדה כרוכה באיסור כלשהוא, מצווה בעל האבדה 

לוותר על ממונו כדי למנוע עבירה. ואף אם הוא אינו מוותר מכל 

להפסיד ממון  מקום כיוון שמחויב הוא לוותר, דהא ודאי שאדם צריך

על מנת להינצל מאיסור דרבנן, לכן לא התירו חכמים איסור דרבנן 

ד "ס מ', הוב")הלכות מציאה סע הרב "במקום מצווה שכזו. וכמו שכתב שו

 ממון בשביל יעשה לא דבריהם של איסור : "ואפילובפתחי חושן שם(

 מפני איסור דוחים שאין בשבת שמצא מעות להגביה חברו, כגון

. כלומר גם בעל החפץ בכבודי" חייבים כולכם' ה אני שנאמר ממון

מוזהר לשמור על דיני התורה, ולכן מוכרח הוא לוותר על ממונו כדי 

  שלא תיעשה עבירה.

 ראיות לחילוק זה .ג

והראיה הפשוטה לכך, דשאני השבת אבדה משאר מצוות, היא דין 

דאבדתו קודמת לשל כל אדם  א("ג ע")ל'שלו קודם', ששנינו במשנה 

ואף לשל אביו ורבו. ואם איתא שמצוות השבת אבדה הרי היא ככל 

שאר המצוות, מדוע לא נאמר שיצטרך להפסיד כל ממונו על מנת 

ע "ת דלא תוכל להתעלם, וכן חומש מממונו כדי לקיים מ"להימנע מל

דהשב תשיבם? אלא ודאי, שכיוון שעיקרה של מצווה זו היא השבת 

. והכי דלא עדיף ממון המאבד מממון המוצאן הזולת אמרינן ממו

נמי, לא עדיף ממון המוצא, הנפסד מפני איסור דרבנן, מממון 

המאבד שייגזר גם דינו לכליה כדי שיהודי לא יעבור על איסור דרבנן. 

וכעין  דהרי לא ייתכן שיהא כבודו וממונו מרובה על כבוד שמים.

שמותר להפסיק באמצע הפרק  ה'(ב סימן ")ברכות פש "שכתב הרא

ש מפני "לעניית קדיש וקדושה דאם התירו להשיב מפני הכבוד, כ

 כבוד שמים. 

ועוד ראיה לכך דשאני השבת אבדה משאר מצוות, ניתן להביא ממה 

שאם היה בטל ממלאכתו ואין שם בפני מי  ב("מ ל' ע")בששנינו 

להתנות, פטור מלהשיב את האבדה ויכול ללכת למלאכתו. וכן פסק 

ה. ואם איתא דמצוות השבת אבדה הרי היא ככל "ס רס"ע ס"שו

שאר מצוות התורה, וכי אדם יכול להימנע מליטול לולב בגלל שהוא 

לא תוכל ממהר לעבודה? ומדוע התירו לעבור על לאו דאורייתא של 

להתעלם בגלל כמה עשרות שקלים שמרוויח ממלאכתו? אלא ודאי, 

צ לפנים, דכיוון דהמצווה היא להשיב ממון הזולת "וזה פשוט וא

ע ". ולכן יכול לבטל מלא עדיף ממון המאבד מממון המוצאאמרינן 

ת דלא תוכל להתעלם, רק בגלל שהוא "דהשב תשיבם ולעבור על ל

  כעת עוסק במלאכתו.

 ב תמיהות ה"פתחי חושן" לפי חילוק זהיישו .ד

ולפי זה מיושבת התמיהה, בה פתחנו, של בעל הפתחי חושן על 

 החתם סופר. 

מכיוון שמצוות השבת אבדה היא להשיב את ממון הזולת, ואינה ככל 

שאר מצוות התורה, לכן במקום איסור אמרינן 'כולכם חייבים 

בכבודי'. כמו שהמוצא צריך להפסיד ממון בשביל להימנע מאיסור, 

. וכן דלא יהא ממון המאבד עדיף מממון המוצאכך גם המוצא. 

וע בטומאה דרבנן לא התירו מיושבת תמיהתו של הפתחי חושן, מד

מכיוון שהמצווה הזו עוסקת בהצלת  –לקיים מצוות השבת אבדה 

לא יהא עדיף ממון המאבד מממון המוצא שצריך ממון אמרינן 

  להפסיד ממון כדי להימנע מאיסור.

ועוד נראה להוכיח דשאני מצוות השבת אבדה משאר מצוות, ממה 

שמה שפטרה ה( "י חושן עמוד רלד בפתח"ה הוב")סימן רשכתב החוות יאיר 

תורה זקן שאינו לפי כבודו להשיב אבדה, זהו רק במצוות בין אדם 

לחברו כעין אבדה, אך במצוות בין אדם למקום לא פטרה תורה: 

 בעשיית בעצמן מטפלין הדור וגדולי ח"שת מה קצת נתיישב "ובזה

 ל"מהרי כתב להם, וכן ראוי וכך המפולש, ובחצר ה"בר אף סוכה

 יש קדושה קצת שסוכה מפני סוכתו בעשיית עוסק ם"מהר שמצא

בה". והטעם הוא פשוט, מכיוון שגם המוצא עצמו לא היה מרים את 

אמרינן לא עדיף המוצא החפץ אם הוא היה בסיטואציה שכזו, 

 .מהמאבד

 הדמיון בין מצוות השבת אבדה לשאר מצוות .ה

צלת שלמרות שמצוות השבת אבדה מהותה היא האמנם נראה, 

ממון הזולת מהפסד, מכל מקום אין היא גמילות חסד גרידא. 

הבסיס של המצווה הוא דין התורה שאוסר על האדם להתעלם 

אמנם גם ברבות מן המדינות המתוקנות בעולם  מאבדה של זולתו.

 מצות השבת אבידה בין ישראל לעמים
 ר' דניאל סגרון

 



 

קיים חוק השבת אבדה, אך הוא מתמקד רק במצוות השב תשיבם. 

, ניתן להבין מדוע אדם בעסקי בין אדם לחברו, בעשיית טובה לזולת

שכבר הגביה חפץ של חברו צריך למוסרו למשטרה ואינו יכול לקחת 

אך התורה שונה אותו לעצמו. כך הוא החוק גם במדינת ישראל. 

. כיוון שאנו עוסקים לא רק משאר משפטי העמים, אנגלים ותורכים

בענייני חסד ועזרה לזולת אלא במצווה של בורא העולם, לכן אנו 

מחויבים גם לא להתעלם מאבדה. דבר שאין לו דמיון בשאר 

משפטי העמים. רק משפט המבוסס על אמונה בבורא עולם, 

לאלוקים הוא", אמונה המחייבת את כל הנבראים  –"המשפט 

לציית לפקודת בוראם, יכול לחייב אדם לא רק לא לגזול אלא גם 

  לקום ולעשות חסד עם הזולת ולטרוח להשיב לו אבדתו.

דוגמה קטנה לדואליות הזו, מחד צו המקום ומאידך הצלת הזולת 

ו; "סעיף ל )שםע הרב כותב "ע הרב. שו"מהפסד, ניתן לראות בדברי שו

שאדם מצווה להשיב אבדה גם  ז("ה ועמוד שט"ד בפתחי חושן עמוד רל"הוב

אם היא כרוכה בטרחה גופנית מרובה, טרחה שבשביל עצמו האדם 

"שהתורה לא חסה אלא על כבוד הבריות ולא על  – לא היה טורח

טורח הגוף ואפילו טורח מרובה מאד על שווה פרוטה אחת". ולפום 

ל דשלו קודם לשל כל אדם, ואם כן "הא קיי –ין ריהטא קשה להב

כיוון שאת ממונו שלו עצמו ודאי שאדם לא היה מציל מפאת הטרחה 

המרובה הכרוכה בכך, איך ייתכן שיהיה מצווה להציל את ממון זולתו 

ג? מאי שנא ביטול מלאכה או הפסד האבדה הפרטית, מטרחה "בכה

ט שמצד אחד מוקד גופנית שלא היה עושה בשביל עצמו? אלא פשו

המצווה הוא עזרה לזולת, ולכן במקום הפסד ממון המאבד או 

במקום איסור, אפילו דרבנן, לא קיימת מצוות השבת אבדה. אך מצד 

ציווי זה מוציא את השבת אבדה מכלל ה ציווה אותנו. "שני הקב

וכיוון שכך ניתן להבין  חסד בעלמא ומעמיד אותה על צו ה'.

על כבוד הבריות ולא על טורח הגוף ואפילו  "שהתורה לא חסה אלא

 טורח מרובה מאד על שווה פרוטה אחת".

 החזרת חפץ של איסור .ו

ולכן גם מובן מאד מדוע אין מחזירים חפץ של איסור, כמו שכתב 

"...ולכאורה יש ללמוד מכאן, שבחפץ ד(: ")עמוד רמהפתחי חושן 

המיוחד לדבר איסור, כגון סכין גילוח וכדומה אינו חייב בהשבה, 

)'חוט ואפשר שאף אסור להחזיר". וכעין זה כתב הרב ניסים קרליץ 

: "המוצא פלאפון שאינו כשר וידוע מיהו בעליו, אם ג("השני' עמוד שי

ן להחזיר לו. הוא חשוד שישתמש בו לדברים אסורים פשיטא שאי

ואם לא ידוע מיהו הבעלים, אין צריך להכריז על אבדה כזו". כי הרי 

 כל החיוב להחזיר נובע מצו ה', ובמקום איסור ודאי שהוא לא ציווה.

 דברי ספר 'השבת אבדה כהלכתה' .ז

ונסיים בדברי ספר 'השבת אבדה כהלכתה' שכתב לתמוה בהקדמתו, 

ין המצוות שיש בה: "והדבר ע במני"מדוע דווקא במצווה זו פתח השו

צריך ביאור, מדוע פתחו הלכות אלו במניין לאוין ועשין מה שלא 

והנראה בזה דמלבד מה שאין " וביאר: "מצאנו כן בשום הלכה...

חושבים הם שעניין השבת אבדה הוא הלכות אלו ידועות לבני אדם, 

כן ועל  .מעשה חסד בעלמא, מידה טובה שאין חיוב לטרוח ולקיימה

ם בהגבהת אבדה וגם אם הגביהו אינם מזדרזים להכריז אינם טורחי

עליה, וכהנה רבות ליקויים שקיימים בקיום הלכות אלו. על כן באו 

שמלבד המצוות הטור והשולחן ערוך להורות לנו בפתח הלכות אלו, 

עשה של השב תשיבם יש גם לאו דלא תוכל להתעלם, ואם 

 ר בלא תגזול.מלכתחילה הגבהתה שלא על מנת להחזיר הינך עוב

 היינו דע את אשר לפניך".

 

 

 

 י:יי תגובות נזעמות מצד בוגרים שקראו את מאמרי בשבוע שעבר בעלון זה, הריני להבהיר כוונת דברימאחר והגיעו לאוזנ

-והדתיים )יענקל'ה(החרדים  –במדינת ישראל  למי שלא הבין, הסיפור על שני הבחורים החביבים אינו אלא ָמָשל לאורח החיים של שני מגזרים א.

מקבילה במציאות הישראלית המוכרת לנו. עם קצת יצירתיות כל אחד יכול בקלות להבין מדעתו למה  נה. לכל פרט בסיפור יש)קובי(לאומיים 

 .שוויון בנטל( –)למשל: דחיפת האוטובוס הכוונה 

חדד את הניגוד, אך הניגוד עצמו קיים בין אם נרצה ובין אם לא. אין זה סוד שבציבור החרדי במכוון הוצגו שתי העמדות באופן קיצוני, על מנת ל ב.

ייטים', אלא מכיון שרובם -לומדים תורה הרבה יותר מאשר בציבור הדתי משרתים בצבא,  –בנוסף ללימוד התורה  –לאומי. לא מפני שהאחרונים 'ל 

לאומי אהוב ומוערך בציבור הכללי הרבה -הלאה. באותה מידה, אין זה סוד שהציבור הדתי לומדים באוניברסיטה, מתנדבים במקומות שונים וכן

לא מפני שלאחרונים יש קרניים מתחת לשטריימלים, אלא מכיון שרובם מסתגרים בינם לבין עצמם כדי לא  –יותר מאשר הציבור החרדי. ושוב 

 להיות מושפעים מהאוירה החילונית.

עבור כל אחד מהקוראים: לכל גישה  )כשמו של המדור(מי מהם צודק. זוהי אכן "נקודה למחשבה"  – ועומדתלה תלויה בסוף המאמר נשארה השא ג.

 יש מחיר, מחיר כבד. איזה מחיר עדיף לשלם?

 –שעלינו להסיק  , אך גם בלי לענות עליה ישנה מסקנהק...(')אז נראה אם הוא חרדי או מזרוחניעד בוא גואל  באווירשאר כנראה תלויה ישאלה זו ת .ד

: "אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בשדה והוא מלאכתו בעיר... ובלבד שיכוון לבו )ברכות יז ע"א(מסקנה שכבר הגיעו אליה פעם בכרם ביבנה 

  והקולות יחדלו.השומע ישמע לשמים". 

 תה כוונתי"יאך לא לזאת הי..."
 ( , פרשת נשא892ישראל?" שפורסם בגיליון הקודם )מס' הבהרה למאמר "אלה מסעי בני )ג'( |  בנצי סופר


