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ה הקודמת פרשת יתרו את ענין קבלת התורה, שסיימנו בפר
את גודל המעמד הנשגב של מתן תורה, "אתה הראת לדעת כי 
 ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו", וכתב על זה רש"י: כשנתן

 את שקרע וכשם ,רקיעים' ז להם פתח התורה את ה"הקב
 נאמר לכך יחידי שהוא וראו התחתונים את קרע כך העליונים

 לדעת". הראת "אתה

אומרת, שעם ישראל עמדו על הר סיני,  )קמו.(הגמרא בשבת 
תלקה מהם זוהמת נחש. ועליהם נאמר הכתוב: "אני סזכו שנ

 אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם". 

לא ניתן לתאר ולשער את גודל מעמדם של כלל ישראל אחרי 
וי שהפרשה העוסקת מיד מתן תורה, ממילא לכאורה מן הרא

אחר מתן תורה תדבר על איזו מצוה נשגבה, אשר על ידה 
נמשיך להתקשר אל בורא עולם, נמשיך להיות מרוממים, כמו 

מצות הנחת תפילין, שעניינה קשר אל בורא עולם, או למשל 
בת, שעל ידי שמירת שבת זוכה היהודי שמצות שמירת 

י קודש" היא לקדושה גדולה מאוד, שהיא "תחילה למקרא
מקור כל הקדושות. ובכל זאת מגיעים אנו לפרשה השבוע מה 
פותחת הפרשה? "כי תקנה עבד עברי", ביהודי נמוך מבחינה 

שלו, אין  שאינורוחנית ש"נמכר בגניבתו" שמעז לגעת בממון 
זאת התורה מיד לאחר מתן  ללך אדם נבזה יותר מזה, ובכ

הזה.  דוקא אצל האדם הפשוטהתורה תורה עוסקת 
 אתמהה?!

מה עבריה, מכה אביו ואמו, מקלל אואחר כך ממשיכה התורה, 
האנשים המבוזים ביותר אביו ואמו, גנב, מכה איש ומת, 

בבריאה. זה מה שיש ללמוד אחרי המעמד הנשגב של מתן 
 תורה? 

מה, לאבא שיש לו כמה וכמה ילדים, ודאולם משל למה הדבר 
גבוהים בכיתה, בעלי מידות כולם מוצלחים מוציאים ציונים 

טובות יראת שמים טהורה, ממש זרע ברך ה', אבל יש לו בן 
כל יום הוא חוזר מהכיתה  ,אחד ויחיד, שלא מצליח בלימודים

אד עם בעיה אחרת, פעם התחצף למלמד, פעם שניה רב עם 
ב האבא כל היום? במי משקיע האבא שוכו'. על מי חו החברים

 י בילד הבעיתי.את רוב יומו ומרצו? בודא

כך הקב"ה, בחר לפתוח אחר מתן תורה, דוקא על אותו יהודי 
ששבוי תחת יצרו, שלא הצליח להתגבר על תאוותו וגנב, עד 
שנזקק להימכר כעבד, כי עליו הקב"ה מרחם ודואג יותר 

  היהודים.מאשר שאר 

מזה ילמד האדם לעצמו, דוקא בזמנים שבהם הוא מרגיש 
עבודת ה', שיידע שדוקא בזמנים  רחוק מהקב"ה, שקשה לו

 ו וחושב עליו וחפץ בקרבתו. יהללו, הקב"ה מרחם על

זה מה שאומר משה רבינו לפרעה לפני יציאת מצרים: 
ְנָעֵרינּו" ְזֵקֵנינּו בִּ ְבנֹוֵתנּו ְבָבֵנינּו ֵנֵלְך ּובִּ ְבָקֵרנּו ְבֹצאֵננּו ּובִּ ", ּובִּ

ה רבינו , שבזה בא מש)פרשת בא(מסביר בספר ערבי נחל 
ללמד, שכל נפש מישראל יש לה ערך, אין הבדל בגיל ואין 
הבדל במצב במעמד ובמדרגה, ואפילו מי שהוא במדרגה של 
בהמה "בצאננו ובבקרנו", הקב"ה יגאל אותו ויוציא אותו 

 לחירות עולם, גאולה רוחנית וגאולה גשמית. 

 ,פרק כ"ה מהלכות סנהדרין ה"ב()מב"ם וכן מתבאר מדברי הר
מזהיר הרמב"ם את כל דיין בישראל שלא יזלזל באלה ש

שבאים לפניו ולא ינהג בהם קלות ראש אף אם הם עמי 
הארץ: "ואע"פ שהן הדיוטות ושפלים, בני אברהם יצחק 
ויעקב הם וצבאות ה' שהוציא מארץ מצרים בכח גדול וביד 

 חזקה. עכ"ל. 

צרים, זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ם, שכל הניסים שנעשו במ
היד הגדולה, זה לא נעשה לעם ישראל באופן כללי, אלא לכל 
 יהודי ויהודי באופן פרטי, ולא משנה מה הדרגה הרוחנית שלו. 

 )דב"ר פרשה ז'(וכך היה גם במעמד הר סיני, אומר המדרש 
שמעמד הר סיני לא היה יכול להתקיים אם היה נעדר יהודי 

ן יוחאי, מנין אתה אחד, וכך אומר המדרש: אמר רבי שמעון ב
אומר אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד, לא היתה 
השכינה נגלית עליהן, דכתיב "כי ביום השלישי ירד ה' לעיני 
כל העם על הר סיני", וחז"ל שם מוסיפים על זה, מעשה 
ברבינו הקדוש, נשיא ישראל, שלפני שהיה דורש בבית המדרש 

כולו ולמד לעשות כן  הגדול, שאל אם כבר נתכנסו כל הקהל
 ממתן תורה, מתחשבים עם כל אחד ואחד!  

אומר האמרי אמת, שבפרשת בחוקתי לאחר התוכחות יש את 
פרשת ערכין, כדי ללמדנו, שגם במצב של תוכחה של ירידה 

 רוחנית הגרועה ביותר, לכל יהודי ויהודי יש ערך. 

אר להם פעם אחת פנה לתלמידיו וביבעל שם טוב זי"ע ה
ְהיּו"כי )ג', י"ב( בדרך נפלאה את המקרא בספר מלאכי   תִּ

ם ץ ַאתֶּ רֶּ ץ אֶּ ". כשם שחוקרי הטבע ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֵחפֶּ
הגדולים ביותר, לא ישיגו אפילו במעט את האוצרות 
הטמונים במעבה האדמה, כח הצומח, המתכות השונים, 

ת המעיינות והתהומות, כמו כן אין להשיג את ערך האוצרו
הטמונים בכל יהודי. עם ישראל הוא "ארץ חפץ" של 

 הקב"ה. 

מספרים על איש חסיד נגיד בימי הרה"ק הרש"ב 
מליובאוויטש זי"ע, סוחר יהלומים בשם רבי מוניא מוניסזון 
ז"ל, פעם נסובה שיחתם על אנשים פשוטים מאוד והרבי 
הפליג בשבחם. החסיד תמה על שרבו עושה "עסק מהם" 

רואה בהם דבר מיוחד. הרבי שאל את רבי ונענה שאינה 
מוניא, האם הבאת עמך חבילת יהלומים? הסוחר השיב 
בחיוב ומיד הוציא כמה יהלומים לפני הרבי, והחל להסביר 
ולפרט על כל יהלום ויהלום. עד שפנה והצביע על אחד 
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היהלומים ואמר: יהלום זה הוא יקר מאוד. השיב לו הרבי 
שום דבר מיוחד. השיב לו  באדישות, אני לא רואה בו

החסיד: צריך להיות מבין ביהלומים כדי להבחין בטיב אבן 
יקרה כזאת. אז אמר לו הרש"ב: כל יהודי הוא "אבן יקרה", 

 אלא שצריך להיות מבין בכדי להבחין בסגולותיו. 

 )מז.(במסכת גיטין  א ונבאר את דברי הגמראעל פי זה נבו
מעשה בריש לקיש שמסר את עצמו ללודאים שהם אוכלי 

 .אדם

ריש לקיש שק קשור וכדור מאבן בתוכו, אמר לקח עמו 
מקובל אצלנו, שביום האחרון של השבוי,  –לעצמו: גמירי 

ו, נותנים הם לשבוי כל מה שמבקש ביום שרוצים להורג
מהם, כדי שימחול על דמו, והערוך מציין, שהם האמינו 

 שעל ידי זה הדם של ההרוג טעים יותר. 

ביום האחרון אמרו הלודאים לריש לקיש: מה רצונך? אמר 
להם: אני רוצה להושיבכם ולקשור אתכם ולהכות כל אחד 

בו מכם עם השק מכה וחצי )המהרש"א מציין שהם חש
שהשק ריק ולא ידעו שיש בו כדור קשה(, והסכימו. קשרם 
והושיבם וכל אחד שהיכה אותו נפל ומת, ומחמת הכאב 
 ,של המכה חרקו את שניהם  והיה נראה כאילו הם מחייכים

"אתם  –אמר להם ריש לקיש: "אחוכי קא מחייכת בי" 
צוחקים עלי?! עדיין אתם חייבים לי עוד חצי מכה". הרג 

 והלך. את כולם 

מציינים במעשה הנזכר שריש לקיש מסר עצמו ללודאים, 
התוס', שהיה זה קודם שחזר למוטב, דמסתמא לא היה 

 מזלזל בעצמו כל כך. 

 פותתוסשדברי הכתב  )עמ"ס גיטין(אולם בספר תפארת יעקב 
, שכן לאיזה צורך הביאו הך עובדא להראות גנותו םידחוק

של ריש לקיש קודם שחזר למוטב, ואיזה דבר טוב נלמד 
מזה. ולכן חולק ולדעתו, ריש לקיש עשה כן אחר שחזר 

וזאת בכדי שיכלה הנך לודאי שהיו אוכלי בני אדם  ,למוטב
 כנו כמה אנשים. יעו"ש. יוס

צינו אצל ריש כי מ ,לדבריוכאורה היה מקום להביא ראיה לו
לקיש שגם לאחר שחזר למוטב סיכן את חייו בשביל להציל 

שני  )תרומות פ"ח סוה"ד(את חבריו וממונם, כמובא בירושלמי 
מעשים בזה, האחד עם רב אמי, שנתפס במקום סכנה 
להריגה וכבר נתייאשו ממנו ואמרו "יכרך המת בסדינו", עם 

אני אהרג, ואני כל זה ריש לקיש אמר: או אני אהרוג או 
הולך, ובכח אציל את רבי אמי. הלך ושחררו מהם 

תמורתו הבטיח להם ברכה מפי רבי יוחנן: "בואו אצל וב
הזקן שלנו והוא יתפלל עליכם". הלסטים באו אל רבי יוחנן. 

יבוא עליכם". לא  ,ברכתו היתה: "מה שרציתם לעשות לו
 "ש.. יעוהספיקו להגיע לעיר אפיפסרוס עד שנהרגו כולם

 והמקרה השני עם רבי יוחנן, ששדדו ממנו את כספו
ומחמת כן לא יכול היה להשיב לריש לקיש על שאלותיו, 

הלסטים עד שהשיגם, והחזיר לרבי  אחררדף ריש לקיש ו
 יוחנן את כל כספו. 

אוכלי אדם,  –כמו כן יש לומר בעניינם של הלודאים 
ן ריש שבודאי הטילו אימתם על יושבי הארץ, ולכן עשה כ

 לקיש. 

אולם לקיים את דברי התוספות המעמידים את המקרה 
שהיה זה קודם שחזר למוטב, נראה שחז"ל במעשה זה רצו 
ללמדנו כוחו של יהודי פשוט, וזאת על פי מעשה שהיה 
במלחמת עולם השניה בבלגיה, יהודי חילוני שהנהיג את 
תנועת "השומר הצעיר" באנטוורפן, והיה רגיל תמיד לחפש 

ים החרדים דואף מצא דרכים "להכעיס" את היהו
 . "יום הקדוש"ות ואף בריבאנטוורפן, באמצעות כל מיני עב

פלא, דוקא הוא ה"להכעיס'ניק" הגדול, קפץ והנה ראו איזה 
בשנת תש"ב אל תוך בית הכנסת הגדול באנטוורפן שהיה 
אפוף בלהבות אש, לאחר שצוררי ישראל הפלמים ימ"ש 

רצותם לסייע ביד הצוררים הנאצים הציתו בו את האש, ב
ויצא משם עם ספר תורה ימ"ש שכבשו את אנטוורפן, 

 בידו...

יהודי אנטוורפן הנדכאים המוכים והמושפלים, נאלצו כולם 
לעמוד מרחוק, מסביב לבית הכנסת העולה בלהבות, 
המרצחים לא נתנו להם להתקרב אל בנין בית הכנסת, 

ורץ אל  התפרץ בכחסיכן את חייו ודוקא הוא, האפיקורס, 
תורה בידו, כשהאש פר לשונות האש, ויצא משם עם סתוך 

    ...בבגדיו אוחזת

ס את משודד וחוהליסטים,  שאגם ריש לקיש בהיותו רכך 
אוכלי אדם  נםשי כימע שלפתע אבל כספם של אחרים, 

החל לפעום בו היהודי הציבור, ל המטילים אימתם על
כדי  צמו בידיהםעפיל ט לעשות מעשה, להבקרבו והחלי

   להציל את הציבור כולו.

 .וחו של יהודי פשוטכ

שרבי יהודה ורבי חזקיה היו  (פרשת יתרו דף פו:)כותב הזוה"ק 
הולכים מקפוטקיא ללוד כדי לפגוש את רבי שמעון בר 
יוחאי, וכשהגיעו אליו ראו את רבי שמעון עוסק בתורה 

"תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך  :ומפרש את הפסוק
צריכה סיוע ועזר  ישיחו", שפירושו שכל תפילה של יהוד

מהמלאכים כדי שיעלו אותה לפני כסא הכבוד, אבל תפילת 
העני היא עליונה וחשובה מכולם, כי עולה ללא אמצעות 
המלאכים ישירות אל בורא עולם. ומוסיף ואומר רבי 
שמעון, שעני שמתפלל להקב"ה, הקב"ה שומע את תפילתו 

ו תמיד. ואילו שאר בני האדם לפעמים שומע לפעמים אינ
שומע. כי דירתו של המלך ברוך הוא "בהני מאני תבירי" 

שנוזף בעני, נוזף בשכינה  באלו הכלים השבורים, ומי
 הקדושה. 

זצוק"ל בשנת תרכ"ח בשנה  ילכן הגאון רבי חיים פאלאג'
חת תורה מ, בששבהיותו בן שמונים ואחת בה הוא נפטר

הוא קרא בתורה וכשהוא הגיע לפסוק "וימת שם משה" 
 יפרץ בבכי, מיד הבינו אנשי קהילתו שהרב רואה כהוא 

נגזרה ח"ו הגזירה והחלו גם לבכות. כמה ימים לפני פטירתו 
הוא חלה והגיע לשערי מות, רצו כל אנשי הקהילה להתכנס 

, אין צורך יג'פלל עליו, אמר להם רבי חיים פאלאולהת
להטריח את כל הציבור, אם אתם רוצים לפעול עבורי 

ו את עניי העיר תשלמו להם על כך, ושהם ישועה, תאספ
 התפללו עלי, כי התפילה שלהם אינה שוה ריקם.  

י עני בדעת, שחפץ דוש יהכשם שיש יהודי עני בממון, י
צון ה', אבל נופל שוב ושוב, אל רת ארוצה ומתאמץ לעשות 

הקב"ה עמו, ובקרוב תבוא לו להתייאש, ועליו להאמין כי 
  ישועתו. 
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