
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  197פר גליו� מס                                                   א"תשע שבועות                    

  ? איזו מילה בעשרת הדברות נאמרה בלשו� מצרית:חידה
 רבי אלעזר הקלירוטי� שמודפסי� במחזור כותב  בפי:תשובה

אז בכתב אשורית ובלשו� עברית ובדיבור מצרית הנחלת לבת "
אמר רבי נחמיה : ובילקוט שמעוני פרשת יתרו נאמר". עברית

שנשבה , משל למל� בשר וד�. לשו� מצרי היא? "אנוכי"מהו 
לבש אביו נקמה והל� . בנו ועשה ימי� רבי� אצל השבאי�

. ה"כ� הקב. הביאו ובא להשיח עמו בלשונ� של שבאי�אצלו ו
עשו ישראל במצרי� כל אות� השני� ולמדו שיחת� של 

אמר , ה ובא לית� לה� את התורה"כשגאל� הקב. מצרי�
 –אנוכי , הריני משיח עמה� בלשו� מצרי, הקדוש ברו� הוא

  .אנו�
  
כל ימי חיי ' אותה אבקש שבתי בבית ה' אחת שאלתי מאת ה"

  "ולבקר בהיכלו'  בנוע� הלחזות
שבזוהר הקדוש מוכיח את אות� אנשי� חת� סופר אומר ה

אלא צריכה להיות , הב הב: שצווחי� בימי� הנוראי� ככלב
י זה נהיה "שע, כוונת התפילה שאנו מבקשי� פרנסה וחיי�

בעצ� זה ' שכל מה שאנו מבקשי� מה, יוצא. 'פנויי� לעבודת ה
אבל מתכוו� , ש פרנסהמבק, למשל. לא הבקשה האמיתית

מבקש בריאות ומתכוו� . שיהיה ראש שקט ללימוד התורה
  .וכ� הלאה וכ� הלאה. 'שיהיה כח לעבוד את ה

שאד� מבקש ובאמת מתכוו� , אומר החת� סופר, הדבר היחיד
וזה מה שאומר דוד המל� . כל ימי חיי' הוא שבתי בבית ה, לזה

חד שאני רק דבר א"  אותה אבקש–' אחת שאלתי מאת ה"
  .אני באמת מתכוו� אליו' מבקש מה

  
 מסביר שהתורה נתנה בחודש סיו� "ילקוט הגרשוני"בספר 

כדי לרמז שבלי אחדות ושלו� אי אפשר , שמזלו תאומי�
ג "כי א� אחד לא יכול לקיי� את כל התרי, לקיי� את התורה

, י אחדות נחשבי� כל בית ישראל לנפש אחת"רק ע, מצוות
וזה .  אחד כאילו קיי� את כל התורה כולהממילא נחשב לכל

, שישתדלו ישראל להיות כאחי� תאומי�, רמוז במזל תאומי�
  .לשכו� יחד באהבה ואחוה ורעות

  
ו כתוב שבשש שעות ביו� קבלו " פרק מבפרקי דרבי אליעזר

. ובתשע שעות ביו� חזרו ישראל לאהליה�, ישראל את הדברות
  .לש שעותשזמ� מת� תורה היה ש, לפי זה יוצא

הושע נא שלש " שבהושענות אנו מבקשי� ,הרב שטיינמ�אומר 
ויתכ� שהכוונה כי בזכות שלש שעות שהיה , "שעות הושע נא
  .'בזכות זה יושיע אותנו ה, מעמד הר סיני

הרי יש רק עשר . מה לקח ש� כל כ� הרבה זמ�, שיש לדו�, אלא
וא� זה שלש שעות יוצא שכל דברה היתה שמונה , דברות

 �"ברמב .א: ויש לומר. וזה זמ� ארו� מאד, שרה דקותע
כתוב שהמתורגמ� לא יגביה את ' הלכות תלמוד תורה פרק ד

. קולו יותר מהרב והרב לא יגביה את קולו יותר מהמתורגמ�
ומה שכתב ולא יגביה המתרג�  "":כס� משנה"וכתב על זה ה

דמשמע דבעת שהוא מדבר לע� , קולו בעת ששואל את הרב
למד כ� מדאמרינ� קוד� ה� ברייתא ,  בידו להגביהוהרשות

, מני� שאי� המתרג� רשאי להגביה קולו יותר מ� הקורא
, בקולו של משה" משה ידבר והאלוקי� יעננו בקול"שנאמר 

יתבר� ' ומשמע לרבנו דמדקאמר יעננו משמע שהיה שואל לה
  .יתבר� היה משיבו' וה

רבינו שאל שאלות בהר סיני נאמרו דברי� א� משה , הוה אומר
  .וקבל תשובות ולכ� זה לקח הרבה זמ�

אולי :  פרק יט פסוק יטהקדוש" אור החיי�" ב:תירו� נוס�
דברי שיר ושבח כמקבל פני מל� ' שהיה משה מדבר לפני ה

בקול האמור , פירוש, והאלוקי� יעננו בקול. הגדול ברו� הוא
  .בסמו� שהוא קול השופר כמי שמתרצה בדבריו

ענה ' וה' שירי� ותשבחות לה, ה רבנו אמר חרוזי�מש, א� כ�
  .לו בקול שופר וזה כמוב� לוקח זמ�

ח קנייבסקי "הגר באחת הפעמי� שאלתי את :תירו� שלישי
 לפי ההסבר שבשבועות אוכלי� מאכלי חלב מפני ,א"שליט

לא היה לה� כלי� כשרי� ואכלו , כשחזרו מהר סיני, שאבותינו
מד הר סיני נאמר משהו על איפה במע, לכאורה. רק חלבי

שכל התורה כולה רמוזה , ח"וענה הגר? מאכלות אסורות
  .בעשרת הדברות

שזה לקח שלש שעות מפני שהיה צרי� להבי� , פשוט, וא� כ�
  .בכל דברה ודברה את כל הרמזי� שניתני� ביחד איתה

י שהפרשה לא " בפרשת משפטי� כותב רש:תירו� רביעי
שנאמר בסו� פרשת משפטי� ובאמת מה , נאמרה לפי הסדר

אבל . זה היה לפני מת� תורה, שמשה עשה קרב� ובנה מזבחות
  :� חולק"הרמב

לשו� , פרשה זו קוד� עשרת הדברות בארבעה בסיו� נאמרה לו
לאחר מת� , אל משה עלה אלי ההרה והיה ש�' ויאמר ה. י"רש

ואי� הפרשיות באות . ל"ג� אלו דבריו ז. תורה נאמר לו כ�
ויבא משה ) להל� בפסוק ג(ועוד כתיב . א כמשמע� כללכסדר� ול

שה� המשפטי� , ואת כל המשפטי�' ויספר לע� את כל דברי ה
ואלה ) לעיל כא א(שאמר בה� , האלה הכתובי� למעלה

כי איננו נכו� שיהיה על , המשפטי� אשר תשי� לפניה�
המשפטי� שנצטוו בני נח ושנאמרו לה� במרה שכבר שמעו 

  :אלא בחדשות אשר יגיד" ויספר"לא יאמר ו. וידעו אות�
ואמר כי עד הנה , א שפירש העני� כסדרו"וכבר היטיב לראות ר

והנה הפרשיות כל� באות . ספר הברית) מלעיל כ כב עד כג לג(
כי אחר מת� תורה מיד בו ביו� אמר הש� אל משה כה , כהוג�

תאמר אל בני ישראל את� ראית� כי מ� השמי� דברתי עמכ� 
ז לא תעשו� אתי "והתחיל לחזור ולהזהיר על ע, ) כ כדלעיל(
, וצוה אותו ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�, )ש� כ כג(

ז שימצאו "והשלי� באזהרת הע, וכל המצות הבאות אחרי כ�
, ואמר לו אחרי צוות� זה לה�) לעיל כג לב לג(באר� ובעובדיה 

צות והזכירה הפרשה כי משה עשה כמ. אתה ואהר�' עלה אל ה
כאשר ) פסוק ג(' ובא אל המחנה ויספר לע� את כל דברי ה', ה

ואת כל , )לעיל כ יח(' צוה אותו כה תאמר אל בני ישראל וגו
המשפטי� כאשר צוהו ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה� 

. נעשה' וקבלו הכל בשמחה ואמרו כל אשר דבר ה, )לעיל כא א(
כי , הכל הדברי� האלה אשר דבר ל� הש� נעש, והטע�

דברי� ה (כמו שספר במשנה תורה , מאמיני� אנחנו בדברי�
אלהינו אלי� ושמענו ' ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה) כד

  ):פסוק ד(ואז כתב� משה . ועשינו
, וא� כ�, ולפי זה כל פרשת משפטי� נאמרה באות� שלש שעות

  .מוב� למה היה צרי� שלש שעות
  
  )שמות יט טז ("ל ההרויהי קולות וברקי� וענ� כבד ע"

 ימי� :ל"י אברמסקי זצ"הגר מסופר על "מל� ביופיו"בספר 
אשר טפלו עליו , רבי� במעצרו עינוהו חוקרי הבולשת הרוסית



 

 לעילוי נשמת
  

 ' רב�משה ' ר

מנח מנדל 

 שניצר
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  שא תפילה לרפואת
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 ' רב� משה 'ר

מנח מנדל 

 שניצר

שכאילו השתת� בפעילות , מרושעות" האשמות"בסאדיז� 
  .חתרנית להפיל את השלטו� ברוסיה

ו שעבר" חוויות"לימי� סיפר רבינו קצת פרטי� מזעזעי� מ� ה
לשאלתו הראשונה של . בעת החקירות. או.פ.עליו במרתפי הג

, הא� ידוע לו בשל מה הוא נקרא בכלל לחקירה, החוקר הרוסי
�נקראתי הנה בגלל שאת� חושבי� ! פשיטא: "השיב באומ

  !"שאני חושב אחרת ממה שהנכ� חושבי� שעלי לחשוב
מכיו� , ובראותו על פני החוקר סימני השתוממות ופליאה

ומלבד זה לא הסכי� , שברגע הראשו� לא ירד כלל לסו� כוונתו
המשי� , יענה לו בסגנו� מפותל ובוטח כזה" חשוד"מעול� ש

הרי לא יתכ� שהובאתי הנה בגלל איזה מעשה רע : "והסביר לו
לא עשיתי שכ� מעול� , או נגד השלטו�, שחטאתי בו נגד החוק

אי� זאת אלא שחושדי� בי פ� חוטא אני . שו� מעשה כזה
אולי חושב אני ביחס לחוק ולשלטו� , בהגיגי לבי, במחשבה

והוא אשר דיברתי כי נקראתי לכא� בגלל , פ תפיסתכ�"שלא ע
  ...".שחושבי� שאני חושב אחרת מ

, פוני� אליו. ד.וו.ק.שבתחילת חקירתו היו אנשי אנ, עוד סיפר
שלטובתו האישית כדאי , דיברו על לבו. בדברי ריצוי, כמנהג�

אול� .  בכ��וייפטר בעונש של מה, וירוח�" יודה באשמה"לו ש
כאשר נוכחו לראות שהדברי� נופלי� על , בהמש� החקירה

התחילו לרמוז לו בהדרגה שיש בידיה� , "אוז� אטומה"
ה� כאלה שלא " אמצעי�"וה, לשיכנוע" אמצעי� מיוחדי�"

היה מבאר בהמשיכו את סיפור " ידעתי. "עמוד בה�יוכל ל
אלא את נפש , כי לא את נפשי בלבד ה� מבקשי�"המעשה 

: ולפיכ� קמתי והתרסתי בפניה�, הרבני� בכלל ה� דורשי�
כי הנכ� , יודע אני. אינני מטיל ספק בכוחכ� להרע לי"

אבל לעול� לא , מסוגלי� לחתו� את לשוני ולקצ� את ידי
  ". דבר מרמה–ומכתב ידי ,  מפי דבר שקרתשכילו להוציא

בקולי . או.פ.הסתער פע� לעברו איש הג, במהל� החקירות
אול� רבינו לא איבד את קור רוחו . ובשאגות מבהילות, קולות

מנוחת הנפש שלו הוציאה . והקשיב לצעקותיו בשלוה גמורה
כיצד יתכ� שגערותיו לא עושות שו� רוש� . את הרוסי מכליו

שכבר הסכי� לשמוע , הסביר לו רבינו באומ� לבו? על האסיר
. ולכ� אינו מתפעל מצעקותיו, קולות יותר רמי� מאלו

מי בחוקרי� נת� עלי� בקולו יותר ? אימתי: השתומ� החוקר
  ?ממני

התכוונתי לקולות ששמעו : "וכא� באה תשובתו המפתיעה
הקולות הה� משתיקי� בקרבי , בכח' קול ה, אזנינו בהר סיני

  ".ול אחרכל ק
  
' ית� ה. עמכ� חסד כאשר עשית� ע� המתי� ועמדי'  היעש"

  )ט�ח' א, מגילת רות ( "...שהי בית אאשהלכ� ומצא� מנוחה 
על מעשה . נענית זוכה אד� לראות בחוש כיצד תפלתו לפעמי�

  :  שמידלדוד רביכזה ספר 
 הקברותהחריבו הגויי� את בית ,  גרודנא שברוסיהבעיר

את כל העצמות אספו בתו� ארגזי� והניחו . היהודי שבמקו�
  . במחס�

דבר , לרוסיהצלצל .  שמידל הקי� קול צעקה גדולה בעני�הרב
 ומיגע �ולאחר משא ומת� ארו, ע� כל הגורמי� הנוגעי� בדבר

  . ר את העצמותו לאפשר לו לקבהרוסי�הסכימו 
,  לו לטוס לש�והורה,  מנה שליח יהודי מהאר� לטפל בעני�מיד

כדי לקבר� , ל האחראי ולקבל ממנו את ארגזי העצמותלגשת א
והוסי� הרב שמידל ובקשו להשתדל מאד .  ש�הקברותבבית 

 יקבר� בקבר יו�עוד באותו , שמיד כשיקבל את העצמות
  ". קבר תקברנו ביו� ההואכי"י� את המצוה ילק, ישראל

 בית למשרדנסע לעיר גרודנא ונכנס ,  השליח לרוסיההגיע
אני נשלחתי בקשר לעצמות של , שלו�: "אמר. הקברות
 לא האחראי: "אמרו.  נסו להתחמקה�לה יבתח". היהודי�

  ". נמצא
�  . אני אחכה לו,  טוב
� בעוד אויבהוא , הוא לא יבוא עוד כמה דקות.  לא הבנת

  . י�ישבוע

� עד שהוא כא�אמתי� לו , כלוהבאתי אתי מספיק א,  זה בסדר
  ... יבא
 כמה הרימו, � באגוז קשה לפצוח הרוסי� שמדבר כאראו

� י� וגש למחס� במקו� מסי תטוב: "ובסו� אמרו לו, טלפוני� 
  .  את שקי העצמותמש�קח יות, ע� משאית

 את להעבירשכר אותו ע� המשאית שלו ,  לאיזה גויהל�
י� את קבורת יכרחי� לסותו� שהוא מסביר לו שמ, העצמות

  . על כ� תוספת תשלו� לווהבטיח , העצמות עוד היו�
.  את העצמות והביאו אות� למתח� בית הקברותהעמיסו

 עדי� את הקבורה י לסעלינו", אמר היהודי לגוי, "כעת"
  ". שהשמש תשקע

  "!  בא בחשבו�לא זה", התפלא הגוי, " פתאו�מה"
  . היהודי התעקש ," אני סכמתי את�אבל"
 את כל להכניסלהספיק , זה פשוט לא שי�,  א� סכמנוג�"

לו א� יאפ! משאית הזו לתו� האדמה עד השקיעהתכולת ה
, רק א� היו לי חמשי� פועלי�.  נספיקלאאביא עוד שני אנשי� 

,  בזמ�המלאכה� את יל לסיואולי הייתי יכ, זריזי� ונמרצי�
  !  פשוט לא שי��אבל בצורה כזו 

 בלתיזוהי משימה .  היהודי וראה שהצדק עמוהסתכל
  ! אפשרית

 עשיתי מה אני, רבונו של עול�: מק לבוו והתפלל מענעמד
שכרתי את הנהג , ת�י התעקשתי א,באתי מהאר�. לתיושיכ

. ר את העצמות היו�ו שצריכי� לקבמראשהזה והודעתי לו 
עשה . לעשותל ויותר מזה אינני יכ, לתי לעשותועשיתי כל שביכ
  ! אתה את השאר

 דופק לו שמישהווהנה הוא מרגיש , י� להתפללי עוד לא סהוא
  . מביט לאחוריו והנה הוא רואה יהודי. הגבעל 

   "?היכ� הקבר של פלוני" שאל אותו היהודי
  "?את� ומי. "ענה, " יודעאינני"
  ..."  באנו לכא� להתפללאנחנו"
  " ? זה אנחנומי"

 אוטובוס רואהוהנה הוא ,  לכוו� הכניסה לבית הקברותמביט
  . מלא בחורי�

   .האיש שאל �" ? בחורי� יש באוטובוסכמה"
  "... חמשי�"

 מה אני ,פורי סלכ� לספר ברצוני: " לאוטובוס והכריזעלה
' בלומק 'אינני: "�יוסי, פוריואז ספר את כל הס, "עושה כא�

תו� כדי : א� דבר אחד יודע אני ברורות,  בעל מופתאו
ו תעשו יעכש!  הגעת� למקו� בעוד אני מתפללאת�שהתפללתי 

  "...  רוצי�שאת�מה 
 הפשילו ,החליפותהורידו את , מר ודברי�וי אבל,  הבחורי�כל

עד השקיעה כל . ד במסירות עצומהושרוולי� והתחילו לעב
  !  האדמהבתו�העצמות היו טמונות 

  . דשוהק ספורות לפני השקיעה תמה ונשלמה מלאכת דקות
 עצומה פוקיסדענו שב ארצה בהרגשת וומי, פורי נגמר הסבזה
  .  הצד הטוב ביותר� את שליחותו עלי זכה לקי'רו� השב

,  עול�של רבונו: "נשא עיניו השמימה ואמר,  הביתהכשבא
, א� שמחתי אינה משלמת, זכית אותי במצוה כזאת גדולה

ועוד אחת בת שלשי� ,  שלשי�בתמאחר ובביתי בת אחת 
". משלה�יהי רצו� שיתחתנו כבר וימצאו מנוחה בבית . וחמש
  ! � שתיה� התארסוידשיותו� ח

נענה , אחדפר זאת לחכ� יכשס. היה ממש מופת זה כבר כעת
שנעמי , )ט�ח, א(לת רות ירש הוא במגוהרי פסוק מפ: ואמר לו

עמכ� חסד כאשר עשית� ע� '  היעש: "כלותיהאומרת לשתי 
  "...שהי בית אאשהלכ� ומצא� מנוחה ' ית� ה. המתי� ועמדי
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