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הסופר האמריקאי וחתן פרס נובל לשלום, היה ז"ל אלי ויזל  
כשפרצה מלחמת העולם השנייה. בשנות המלחמה  01ילד בן 

 הראשונות משפחתו צפתה על הזוועה מרחוק. הם גרו בסיגט
, 0411, במאי 01רומניה ונהנו משקט יחסי. אך כשאלי היה בן 

גורשו יהודי העיר לאושוויץ. אמו ואחותו נרצחו מיד עם 
הגיען והוא ואביו הועברו לעבודת פרך. אביו שהיה איש חסון 
וחזק, בעל חנות מכולת, הלך ודעך מול עיניו. לקראת סוף 
 המלחמה, שלושה חודשים לפני השחרור, אביו לקה
בדיזנטריה )זיהום חמור במעיים( וכאשר קרא לאלי לבוא אל 

 .הדרגש ולסייע לו, הנאצים היכו אותו מכות רצח והוא נפטר

אלי מספר על חוויה  ,(The Trial of God) באחד מספריו
דרמטית שעבר במחנה: הוא הכיר אדם מבוגר, מורה לתלמוד 

. ערב פה על הדרגש-בעברו ויחד היו חוזרים פרקי גמרא בעל
אחד קרא לו המורה אל אחד האוהלים במחנה, ישבו שם 
שלושה יהודים מבוגרים נשואי פנים והם הכריזו כי עורכים 
'דין תורה עם הקב"ה'. אלי נבחר להיות עד מטעם התביעה 
ולספר מה הספיק לראות בחייו הקצרים. המשפט ארך מספר 

וש לילות, נשמעו עדויות, נאספו ראיות ובסופם הכריעו של
הדיינים פה אחד: לא יכולה להיות הצדקה לזוועות שעובר 

 .העם היהודי והקב"ה אינו יכול להיפטר מהאחריות לכך
ואז, אחרי מה שויזל מתאר כ'דממת נצח', הרים אחד הדיינים 
את ראשו לשמים ואמר: 'אני חושב שאפשר כבר להתפלל 

 אל אותו האלוקים –הדין נעמדו להתפלל -ערבית' וחברי בית
שנמצא זה עתה אחראי לזוועות נגד העם היהודי. לומר לפניו 

 ם".ל עליון, גומל חסדים טובי-ברגש ובדבקות: "א
 בלאפשר לקרוא את הסיפור ולהתפעל מהדבקות בקב"ה, א

מה גרם לאותם ן? יצד זה יתככ ל:אפשר לעצור רגע ולשאו
יהודים להמשיך ולשבח את ריבונו של עולם שמניח לזוועות 

 כאלו להתרחש בעולמו?  נוראות

ויתיצבו בתחתית " הגמרא בשבת דף פח. מביאה על הפסוק
מלמד שכפה הקב"ה  ,א"ר אבדימי בר חמא בר חסא ",ההר

עליהם את ההר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 
: )שם( והקשו התוספותמוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. 

אל אמרו "נעשה מדוע היה צריך לכפות הר כגיגית, הרי ישר
ויש לומר שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה  ?ונשמע"

 שיצאה נשמתם.
כשאמרו "נעשה ונשמע"  מפרש בשו"ת אפרקסתא דעניא:

הגיעו ישראל לדבקות ה' כל כך עד שביטלו את יצר הרע 
שלהם, כדוגמת מלאכי השרת. אך רצונו של ה' יתברך שיעבדו 

ה היא דווקא כשיש את ה' עם יצר הרע, חשיבות העבוד
הפרעה והאדם מתגבר עליה. וזוהי גם הטענה של משה 
למלאכים "כלום יצר הרע יש ביניכם", ואם גם לבני ישראל 

 לא יהיה יצר הרע שוב ינצחו המלאכים.

משום כך היסב ה' יתברך ליבם מעט אחורנית שיהיו נרתעים 
מפני האש הגדולה ותהיה התנגדות לקבלת התורה, ואז היה 
צורך בכפיה, והרמז שהיסב ליבם מעט אחורנית: "כפה עליהם 

ההר" וכידוע לעתיד לבוא יראה הקב"ה לצדיקים את יצר  את
 כהר. הרע

יהודי סודאק ע"ה יהודי בשם הרב נחמן להמחיש את הדבר, 
של מסירות נפש עילאית, פעם שאלו אותו מאיפה באה לך 

נה המסירות נפש שלך? והוא השיב שהתשובה לכך טמו
משפחתו התגוררה בעיר סמרקנד בילדותו, בילדותו 

באוזבקיסטן ועל פי החוק הקומוניסטי, כולם נשלחו ללמוד 
בבית הספר הממשלתי. בכל זאת, הוריו נהגו במסירות נפש 
ושלחו אותו ללמוד ב"חדר" מחתרתי. השיטה הייתה ללכת 
בחושך ולחזור בחושך. הילד היה יוצא מהבית בבוקר לפני 

וחוזר בערב אחרי השקיעה. כך קיווה להימלט מבלשי  הזריחה
 .הקג"ב שארבו בכל פינה

בעיה הייתה בימי שישי, בהם היה מוכרח לחזור הביתה ה
בשעות האור לפני כניסת השבת. יום שישי אחד הוא שב 
הביתה עם החומש בידו ופתאום עצר אותו שוטר ושאל מאין 

ה להעביר בא? הילד השיב שהוא חוזר מסבתא והיא ביקש
ספר לאביו. השוטר הציץ בספר ולא ידע לקרוא בו. הוא שאל 

והילד נקב במספר  ,את הילד מה מספר בית הספר בו לומד
בית ספר בעיר אחרת מתוך מחשבה שהשוטר לא יוכל לבדוק 

חרר אותו, אבל המשיך לעקוב אחריו מרחוק יזאת. השוטר ש
קלט זאת  כדי להגיע לביתו ולעצור את ההורים. הילד החכם

והחל לרוץ לתוך פארק סמוך. השוטר רץ אחריו וכך הוא נס 
במשך שעה וחצי והשוטר לא הרפה ממנו, עד שירד הערב 
והשוטר איבד אותו. הוא הגיע הביתה מבוהל, אך אחרי שחלף 

 .ההלם, הוא המשיך ללכת ללמוד במסירות נפש
בהן רצתי בפארק עם  השעות הנוראות ההן,ואז הוא אמר: "

מש ביד והשוטר אחריי, שינו לי את החיים. אז הבנתי החו
חומש' שאחזתי כמה אני חזק ומחובר בעומק הנפש אל ה'

 ."בידי

תפקידם של הנסיונות והקשיים לחשל את יהודי ולהפוך אותו 
וצה לקשור את היהודי עוד יותר אליו ר, והקב"ה שרלגדול יות

וכה להתקרב הוא מעמיד אותו בנסיונות, ועל ידי זה היהודי ז
 עוד יותר אליו יתברך.

מה שהוא, ומה שהוא ם: הרעיון הוא, שלכל אדם יש שני מצבי
טבע האדם הוא, שאדם עושה רק את מה שהוא ת. מסוגל להיו

מוכרח ואינו מתאמץ יותר מזה. אולם הקב"ה רוצה להביא 
את האדם לשיא כוחותיו ולכן מעורר כנגדו אתגרים ועם כל 

 .להפיק מעצמו יותרהאדם מוכרח  –קושי 
כשאדם רוצה לפתח את מסת השריר, הוא ת: דוגמה מפורסמ

וככל ר. הולך למכון כושר ומרים את רמת הקושי במכשי
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כך השרירים מתפתחים יותר.  –שרמת ההתנגדות גדולה יותר 
הצורך בכך הוא משום שאדם לא יכול להוציא יותר כוח ממה 

הרגיל את הגוף שהוא מוכרח ולכן הדרך לפתח את השריר ול
וזו מאלצת אותו לגלות  לעורר התנגדות להוציא יותר כוח, היא

 .את מה שיש בפנים

אותו דבר זה ברוחניות, כדי שאדם יפיק מעצמו יותר הוא חייב 
גם להתנגדות גדולה יותר, ולכך נועדה כפיית ההר והאש הגדולה, 
כדי להקשות על עם ישראל את קבלת התורה וכך המאמץ יהיה 

 ל יותר. גדו
 שני תריסר )לג:(: איתבו אומרת הגמרא בשבתכדוגמא לדבר, 

 לודעיה מאן אמר דמערתא, אפיתחא וקם אליהו אתא במערתא
 גזירתיה.  ובטיל קיסר דמית יוחי לבר

ודיע אליהו לרבי שמעון הויש לשאול, מדוע לאחר מיתת הקיסר 
שמחה לבורא עולם  שיצא מן המערה, לכאורה הרי בוודאי היתה

ק בתורה סווער חודשים נוספים במערה אשרבי שמעון היה נאם 
 הקדושה?

ויבואר על פי שהיה עם הרה"ק רבי בונם מפשיסחא זת"ב, 
שבביתו היו סחורות ללא חותמות ופתאום באו אנשי המכס 
לבדיקה, והחלו לחפש בחנותו, זוגתו הצדקת פחדה מאוד שאם 

היא לקבל מאסר כמה שנים. באה  צאו את הסחורה עלולהמי
 לבעלה וביקשה ממנו עצה כלשהי כדי להינצל.  

אמר לה רבי בונם, אני אלך לחדר הסמוך ואחשוב מה לעשות, 
יצא לחדר השני ובינתיים המשיכו אנשי המכס לחפש ולא מצאו 
כלום... הלכה זוגתו לאותו חדר לבשר לו שב"ה עזבו את הבית 

ה היא רואה כי הוא יושב ולומד. ולא מצאו את הסחורה. והנ
 התפלאה ואמרה לו: וכי לכך הלכת לאותו חדר, כדי ללמוד שם?! 

השיב לה: תאמיני לה שכבר כמה שבועות שאני מתקשה בדברי 
התוספות וכאשר באו הרשעים לפגוע בי ח"ו, אמרתי עכשיו 
הזמן לעמוד ולעיין בדברי התוספות, וברוך ה' אכן דברי 

 לי היטב. התוספות התבארו 

"לי קוו רשעים לאבדני,  צ"ה(ואמר שכך מפורש בתהילים )קי"ט, 
עדותיך אתבונן". אם יבואו ח"ו רשעים להרע, אז יוכלו להשיג 

 באותה שעה בתורה הקדושה, מה שלא יוכל להשיג בזמן אחר... 

על פי מעשה זה יש לבאר אף אצל רשב"י, כל עוד היה הקיסר 
ה לו ברכה בלימודו והצליח, רודף אחריו ורוצה להורגו, הית

אולם כשמת הקיסר ונתבטלה גזירתו כבר אין תועלת להישאר 
 במערה, ולכן בא אליהו לבשרו שיצא מן המערה. 

... 
 המכתם ספר בשם מביא'( ח דרוש) חיים רוח בספרו א"החיד
של שלשת ימי  הפרשה ימי שבאותן ספק דאין, המלמד בעל בשם

 מאד מועילים שהיו נפלאים ועניינים סודות להם נמסרוההגבלה 
 יחידי לאותם דהיה, מדבריו הבין א"והחיד. ל"עכ. סגולה ליחידי
 בעל דברי את בזה פירש ובזה, ממש התורה קבלת של גדר סגולה
", דיינו התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו אילו: "ההגדה

 סגולה שיחידי אלא? הכנסה שכולו דבר על דיינו לומר שייך דמה
 . עליונים סודות קבלל אז כבר זכו

 לא ח"הת שעל, א"החיד כתב( ו"ט דרוש) אחדים דברים ובספרו
 ויתכן, חופה בגדר היה זה כלפיהם אלא כגיגית הר כפיית היה
 ימי בשלשת שכבר שמכיון, זה את זה משלימים הדברים' שב

 כבר הם ממילא, נפלאים וענינים סודות להם נתגלה ההגבלה
 מאודם בכל והשתוקקו רצו כבר והם, הקדושה התורה את טעמו
 ישראל לכלל ורק, חופה בגדר היה זה וכלפיהם התורה את לקבל
 .כפיה בגדר היה זה, המתוק טעמה את הרגישו שלא

: אמר יוסף רב:(: סח) בפסחים הגמרא דברי את לבאר יש בזה
 דקא יומא האי לאו דאם, תלתא עגלא לי עבידו דעצרתא ביומא
 שונה יוסף רב מדוע ביאור וצריך. בשוקא איכא יוסף כמה גרים

 ?שבשוק" יוסי" משאר

 שלשת על רומז, משולשת עגלה לי תעשו יוסף רב לנו רמאו אלא
 של מתיקותה את כבר להרגיש זוכים הלסגו שיחידי, ההגבלה ימי

 שזוכים העם שאר כמו אינם והם, ההגבלה שלשת בימי התורה
 .על ידי כפיה השבועות בחג רק לתורה

שלושת ימי ההגבלה, ההגבלה, ימי שלשת נסיים בענין חשיבות 
 החיים צרור הקדמון הספר בשם מביא ז"ט פרק עולם בנין בספר

 האדם ישתדל: ל"וז( השבועות לחג דינא בי תרעא שער)
 שתהא הרבה ויתבודד, ההגבלה ימי בשלשת קדושה בפרישות

 נבואה כענין הוא תורה חידושי שהשגת, עליו שמים אימת
 פיו וחסימת עולם מעסקי הפרישה ולולי, כמותה הכנה וצריכה

 באספקלריה במסתכל רק כראוי חלקו ישיג לא, דיבור ממותרי
 .ל"עכ. מאירה שאינה

סיפר האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע על אבי זקנו 
האדמו"ר רבי אלעזר מענדל מלעלוב זי"ע, שאירס את בנו עם 
אחד מחסידיו שהתגורר בארץ ישראל, והיות ולא היתה בביתו 
אפילו פרוטה אחת לא קיבלה הכלה שום מתנות ותכשיטים 

. כי למרות שממון רב היה מגיע אליו מחסידיו בפולין, היה כנהוג
 מחלק הכל לצדקה וביתו נשאר ריקם מכל.

מרבה להפציר בבעלה כל  הדבר הצר מאד לאם הכלה, שהיתה
מחותנו, שיבקש ממנו  -אימת ששם פעמיו להסתופף בצל רבו 

שישלח איזו מתנה כלשהי לשמח את לב הכלה. אך אותו חסיד, 
 בכל עת בואו להסתופף בצל הרבי היה שוכח מכל הבלי עולם.

משהתקרב חג השבועות והחסיד יצא מביתו לעלות אל הרבי 
לה, שבה רעייתו ואמרה לו ולשהות בצלו בשלושת ימי הגב

שיזכור לבקש מהרבי שישלח איזו מתנה לכלה, והוסיפה באזהרה 
 שאם לא יביא עמו איזו מתנה מהרבי תנעל הדלת בפניו...

דרכו של הרבי היתה להתפלל מעריב ולספור את ספירת העומר 
האחרונה בציונו הקדוש של שמעון הצדיק, ולאחר מכן היה הולך 

לקבר דוד המלך. לאחר שסיים הרבי את אל הכותל המערבי ו
ספירת העומר נכנס לחדר מיוחד סמוך לציון הקדוש, או אז נכנס 

החסיד בלב רועד לעשות את דבר בני ביתו, בידעו  -המחותן 
 ומכירו שהם בבחינת 'אומר ועושה'...

התקרב החסיד אל דלת החדר ודפק עליה, בעודו מהרהר: 'אכן, 
צורכי צדקה וחסד, מכל מקום מדוע הרבי מחלק את כל מעותיו ל

 אינו שולח לכה"פ תכשיט כלשהו, ואפילו סיכה קטנה'...

בעודו מהרהר כך פתח הרבי את הדלת, נענה ואמר: "לא האמנתי 
וסיכה  -עליכם, מחותן. ימים כאלה גבוהים, שלושת ימי הגבלה 

 קטנה בראש?!"...

ותן מיד בחזור המחותן לביתו אמר לבני הבית: "יש לנו מח
אם תוסיפו לבקש מעמי שאדרוש  –המשוטט בשמי השמים 

מהרבי תכשיטים לכלה, או אז אני מצדי לא אחזור יותר 
 הביתה"...

 

 קו השיעורים "להתענג בתענוגים"

 

 א"טשיעורי הרב אייתי בן אהרון שלי

 

0004181048 

 

 במדברלשמיעת שיעורים על פרשת 

 8, 4, 8הקישו:

 

 4,4,2ת הקישו: לשיעורים על חג השבועו

 

 נתרם סתו הוצאת העלון והדפ
נשמת: לעילוי   
 

 אברהם בן נעימה ז"ל
 

 חנה חיה בת מרסל ז"ל
 

ה להצלחנתרם ע"י משפחת שוחט 
 בכל מעשי ידיהם. 

 


