
 

 !גאוותנו להאעל
ימים אלו נושבות רוחות עזות המבקשות ב

לקעקע את יסוד היסודות שעליו נשען עם ישראל 
תורת בני הישיבות ואברכי הלא היא , מדורי דורות

המוסרים נפשם על עמל התורה מתוך  ,הכוללים
  .דוחק הפרנסה

י "מילים וסיסמאות נשמעות שוב ושוב ע
כוונתם להתקדם במעלות  כלש[" מנהיגים"

נגד עמלי , המסיתים את כלל הציבור] ...השררה
 .ומציגים אותם במצג שווא של בטלנות, התורה

, רים למיניהםולעומתם ממהרים מסבירנים ודוב
עד " טבלאות"ו" נתונים"פ "עלהראות ולהוכיח 

  .  רם רבות לחברהוכמה הקהל החרדי יצרן ות
דוקא כעת בעת עמדנו ניצבים למרגלות , ברם

עלינו  .לקבלת התורהומתכוננים ברטט  "הר סיני"
, ולשנן לעצמנו את הידיעה הפשוטה, לעמוד בגאון

שאחינו התועים לא זכו  ,והברורה כל כך, הבהירה
שעולם התורה הוא הלב  - והיא, להפנימהעדיין 

הפועם והנשמה המהדהדת בקרב אומתנו מימות 
וכל קיום העולמות כולם תלוי ועומד באותו . עולם

  .ישיבההכולל ובחור הדף גמרא שעליו עמל אברך 
אין אנו חשים בבושה או אי נעימות מחמת , לא

ההיפך הוא , רבהאד, שאיננו עוסקים במלאכה
ממשיכי דרכו של שבט גאים אנו בהיותנו , הנכון

שהיו פורשים מעסקי , לוי מניפי דגל התורה
גאים אנו  .'ז ועסוקים אך ורק בתורה הקד"העוה

וממירים , באברכי הכוללים הספונים בבתי המדרש
את השפע והמותרות שמציע העולם הזה למי 

, אחרמסוג " תענוגים"ב, שהפרוטה מצויה בידו
או הבנת , כמו פשט בתוספות, רוחניים ומקודשים

   .        א לעומקו"רשב
, שבתורה מוצא כל אחד את מקומו, הדבר נכון

ואף בעל בית העוסק במלאכה וקובע עתים לתורה 
ובפרט אם יפריש מכספו , יזכה לשכר רב על כך

אך זאת צריך לדעת כל מי . להחזקת התורה
ה בין בשׂ יישראל ככ שקיום כלל, שהתורה יקרה לו

אינו , ל רגע ורגעכבהנהגה ניסית ב, שבעים זאבים
 לא"כי , תלוי לא בכלכלה וממון ולא בכח וגבורה

ורוח , "צבאות' ה אמר ברוחי אם כי בכח ולא בחיל
בזכות התורה אך ורק שורה ומגינה על עמו ' ה

  .ועמליה

 !חג שמח 
        

  המפתח לקבלת התורה
ה ליתן את התורה לישראל "ביקש הקב" ,ל"דרשו חז איכה רבתיה למדרש חיפתב

וכשבאו לסיני השוו כולם אגודה . בשעה שיצאו ממצרים והיו חלוקין אלו על אלו
על ) ב, שמות יט(י "וכן פירש רש ".ה הרי השעה שאתן תורה לבני"אמר הקב, אחת

ונתבאר בזה שקבלת ". כאיש אחד בלב אחד  - ויחן שם ישראל נגד ההר"הפסוק 
ולכן הקדים הכתוב . תאחדו באהבה זה לזההרק לאחר שישראל  התורה נתאפשרה

   .כאיש אחד בלב אחד ןתיחניעובדת את , בתחילת פרשת מתן תורה
ח סיון עד לשבועות מסוגלים ביותר "שהימים שמר, כתב" לב דוד"א בספר "והחיד[

היות ובימים אלו התאחדו אבותינו , לפיוס ושלום בין אנשים המסוכסכים זה עם זה
  ].ועל ידי זה חקקו את סגולת האחדות בימים אלו לדורות, ני מתן תורהלפ
שאחד , ח קנינים"שהתורה נקנית במ) ו, ו(שהרי שנינו בפרקי אבות לכאורה קשה ו

הדבר ', כיון שזכו אבותינו לקבל את התורה הקד, והנה. אהבת הבריותמהם הוא קנין 
וכמו שאי , היו יכולים לקנותה שאם לא כן לא, ח הקנינים"מעיד שהיו בהם את כל מ
כ מדוע "וא. כ יש בידי האדם את כל הכסף הנצרך לכך"אפשר לקנות חפץ אא

, הדגישה התורה דוקא את קנין האהבה והאחדות שהיה באבותינו לפני מתן תורה
  . ח הקנינים"בשעה שהיו בידם את כל מ

ח קניני "האדם למ שכשזוכה, )כט, משלי לא(א "הענין על פי דברי הגרבביאור ונראה 
אך לא כל אדם . ח"בגימטריא מ "חיל"כי , "אשת חיל"נקרא הוא בתואר , התורה

 וכפי רוב קניני, ויש מי שזכה לקניני תורה רבים יותר מחבירו, זוכה לכלל הקנינים
  . התורב וכך תגדל מעלת, בתורההאדם 

ופתרון . ?יםח הקנינ"כ כיצד יזכה האדם לתורה אם עדיין לא זכה לכלל מ"אאמנם 
שהרי לכל  .יחדיו זוכים המה לקנותה, תורההעמלי ם של שעל ידי אחדות, הדבר הוא

נחשבים לכל , כולן אגודה אחת שעושיםועל ידי , אחד יש מעלה וקנין אחר בתורה
דהיינו , "רבות בנות", וזהו שאמר הכתוב. אחד ואחד כל הקנינים שיש לחביריו

שנזקפים לכל אחד ידי ריבוי המעלות והקנינים שעל , "עשו חיל", התלמידי חכמים
עלית על  אתו" - וממילא. קנינים בתורה ]ח"מ[ "חיל"זוכים ל, מהם בזכות אחדותם

  .יחד םכולקיבוץ י "עולה ונקנית ע ,'עד תו' א-מיה דהיינו התורה שאותיות ,"כלנה
לקבל  םראוילא היו , מצרים ונחלקו זה על זהמשכשיצאו , ל"המדרש הני כוונת הווז

אלא , כיון שפירוד ומחלוקת אינם חסרון בקנין של אהבת הבריות בלבד ,את התורה
ח קניני "י ביטול האחדות ופירוד החבילה של מ"ע, פגם ושלילה בכלל הקנינים

ה "אמר הקב, כאיש אחד בלב אחד, ונעשו אגודה אחת, בשעה שבאו לסיניך א. התורה
וכיון שנתאחדו , תינת התורה תלויה בקניניהכיון שנ. הרי השעה שאתן תורה לבני

  .וראויין הן וראויה השעה ליתן להם את התורה, ח קנינים"מלכולם הרי יש , ישראל
אהבת נפש ורוח היתה , י"כל החברים בימיו של רשב" ,מצינו) נשא 'פר(ק "ובזוה
כל , שמעון אומר' שהיה ר. י היו סתרי תורה בגלוי"ומשום כך בדורו של רשב, ביניהם

כל קנין הרי , ולכאורה". החברים שאינם אוהבים זה את זה עושים פגם בתורה
. חבריםהאהבת קנין דוקא ל וומדוע נקט, גורם לפגם בתורה בחסרונו, מקניני התורה

מכל מקום , קניניםהח "חסר אחד ממנשגם אם , א יש לומר"אמנם לאור דברי הגר
אמנם אם נשללה , את כלל הקנינים םמשלימי, האהבה והאחדות שבין בני החבורה

  .תםפגם בתורנוצר וממילא , ח קנינים"משיהיו לכולם שוב לא יתכנו , אחדותה
הכתוב הזכיר שבדוקא , ולפי זה מיושבת הקושיא שבפתח דברינו כמין חומר

נזקפו לכל שמכוחה כיון , ם של אבותינואחדותדבר את , בתחילת פרשת מתן תורה
. ודוקא בגלל אחדות זו זכו לקבל את התורה, הקנינים ח"אחד ואחד מהם כלל מ

  .היא המפתח לקבלת התורה "כאיש אחד בלב אחד"ונמצא שבחינת 
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 א"שליט בן משה .רהרב 

 3 א"שליט בנא. יהרב 



  בשורה משמחת ללומדי התורה ושוחריה
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  "שערים המצויינים"כולל 
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