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לתמוך בלומדי תורה כדי שיוכלו לעסוק 
בתורה ללא טרדות !

נלמד מהפסוק: "מטה זבולן" (פרק ב-ז)
שנאמר  כדרך  החיבור)  ו'  (עם  זבולן"  "ומטה  נאמר  לא  מדוע  ולכאורה, 
בשאר שבטים? וכתב בעל הטורים ליישב: "לפי שזבולן היה מפרנס ליששכר, 
וראיתי בתנחומא הטעם שלא אמר "ומטה" זבולן כמו שכתב בכולן, ללמד 
שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא ונותן לתוך פיו של יששכר, ולפיכך לא רצה 
הכתוב לעשותו טפל לו, לומר ששכרו גדול כמותו. וכן הוא אומר "עץ חיים 
היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". וכתוב: "כי בצל החכמה בצל הכסף", 

לכן חשוב הכל כמטה אחד, וכאילו אמר יששכר מטה זבולן".

הבא?  לעולם  הנשים  זוכות  במה  יז.)  (ברכות  בגמרא  שואלים  חז"ל 
שהן  ובכך  בניהן,  של  התורה  ללימוד  דאגתן  בזכות  הגמרא:  ומתרצת 

מאפשרות לבעליהן ללמוד בבית המדרש וממתינות להם.

והתמיהה מתבקשת מאליה: מה שאלה היא זו "במה זוכות"? וכי חסר 
להם מצוות שחייבות בהן? וכי לא די באלו כדי לזכותן בחיי עולם הבא?!

אלא ביאר הגרצ"פ פרנק זצ"ל בטוב טעם עפ"י המובא בגמרא (כתובות 
אורות  טל  כי  כד-יט)  (ישעיהו  שנאמר  חיין  אינן  ארצות  "עמי  קיא:): 
טליך וארץ רפאים חפיל" - כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו 
(בתחיית המתים) וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו.

מוסיפה הגמרא עצה נוספת לתחיית המתים גם למי שלא עוסק ממש 
וכי  היום"  כולכם  חיים  אלוקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם  נאמר  בתורה: 
בתו  המשיא  כל  אלא:  היא"  אוכלה  "אש  והרי  בשכינה  להדבק  אפשר 
לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לת"ח והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, 

מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

הנה כי כן, למדנו שהזכות לתחיית המתים לא תתכן אלא ע"י זכות התורה, 
וזו אחת מהשתיים: או שלומד בעצמו. או שמחזיק ותומך בלומדי התורה.

מעתה נבין את שאלת הגמרא "במה זוכות הנשים" שהרי אשה פטורה 
מתלמוד תורה וגם אין בידה לתמוך בלומדי תורה [שהממון של הבעל]. ועל 
זה השיבה: בכך שדואגות ללימוד התורה של בניהן ומאפשרות לבעליהן 
נחשבות  שבזכותה  הקרבה  זוהי  המדרש,  בבית  היום  כל  תורה  ללמוד 

"דבקים בשכינה". וזוכות לתחיית המתים. (עפ"י פניני הגרצ"פ)

פרשת במדבר



אם  גם  לתלמידים,  תורה  ללמד  מצוה 
אינם בניו ובני בניו !

נלמד מהפסוק: "ואלה תולדות אהרן ומשה" (פרק ג-א)
וכתב רש"י (עפ"י גמ' סנהדרין יט:): ואינו מזכיר אלא בני אהרן ונקראו 
תולדות משה, לפי שלמדן תורה... שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו 
הכתוב כאילו ילדו. עכ"ל. ומוסיף השל"ה הק': ולא תאמרו "כאילו"ילדו, 
ולא ילדו ממש. כי אדרבה הוא ילדו בעצמו, כי אביו ואמו נתנו לו הגוף, והרב 
משפיע בו נשמה... על כן אשרי מי שעושה כן ולומד ומלמד בן חברו ת ורה, 

ובחינם, אז שכרו כפול מן השמים. עכ"ד.

ד' מעלות נשגבות למי שמלמד מתורתו לאחרים
כן  על  שמך  תורק  שמן  טובים  שמניך  "לריח  א-ג)  השירים  (בשיר  נאמר 
עלמות אהבוך". ודורשת הגמרא (עבודה זרה לה:) מפסוק זה על ד' מעלות 
שמניך  "לריח  א)  לתלמידים:  תורתו  מלמד  כאשר  חכם  בתלמיד  שישנו 
אפרסמון  [שמן  פלייטון  של  לצלוחית  דומה?  [שמלמד]  ת"ח  למה   - טובים" 
שריחו טוב] מגולה ריחה נודף, מכוסה אין ריחה נודף. והוא הדין ת"ח כאשר 
תורק  "שמן  [ככתוב  טוב  שם  לו  שיוצא  היינו  נודף"  "ריחו  לאחרים  מלמד 

שמך"].

ב) ולא עוד אלא שדברים המכוסין ממנו מתגלין לו [ע"י שמלמד לאחרים 
מתגלין לו בנקל, וזה מתאים עם דברי התנא "מתלמידי יותר מכולם.] שנאמר 

"עלמות אהבוך" קרי ביה "עלמות" [דברים שנעלמים ממנו].

ג) ולא עוד אלא שמלאך המות אוהבו [ולא ממיתו] שנאמר עלמות אהבוך, 
קרי ביה "על מות" [הממונה על מות אוהבו].

ד) ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות, אחד העולם הזה ואחד העולם הבא, 
שנאמר "עלמות" קרי ביה "עולמות".

על המעלה הא' הקשה המהרש"א: מדוע דימו חז"ל את הת"ח לצלוחית 
שחז"ל  ומבאר  עצמו?  הטוב  לשמן  דימוהו  ולא  הטוב  השמן  את  המחזיקה 
הטוב  לשמן  שבו,  הנשמה  כח  שהוא  שכלו,  ואת  לצלוחית  הת"ח  את  דימו 
שלא  ללמדינו  חז"ל  ובאים  אדם".  נשמת  ה'  "נר  שנאמר  כמו  בו,  הדולק 
יחזיק הת"ח את תורתו לעצמו שרק הוא יקרא ת"ח ולא אחר, אלא ילמדה 
לאחרים. וכשם שאם מוריקים מהצלוחית את השמן שבה, לכלי אחר, הרי 
נודף  ריחו  לאחרים  ומלמדה  תורתו  מוריק  אם  הת"ח  הוא  כך  נודף.  ריחה 

ומוסיף חכמה על חכמתו.

האם גם חכם המלמד חכם נחשב כאילו עשאו?
הכתוב  עליו  מעלה  תורה  חברו  בן  [המלמד  חז"ל  בדברי  ולעיין  לדון  יש 
כאילו עשאו] היאך יהיה באופן שחכם מלמד את חכם חברו ומוסיף לו תורה 
על תורתו, האם גם בזה נחשב כאילו עשאו? והנה המהר"ל (בנתיבות עולם 

נתיב התורה ח"ח) אכן כתב שבאופן זה לא נחשב כאילו עשאו.

בגמרא  חז"ל  שסיפרו  ממה  זצ"ל  ברלין  חיים  רבי  הגאון  עליו  והקשה 
(נדרים מא.) על רבי ששנה משנה בשלוש עשרה אופנים ולימד את רבי חייא 
רבי  לפניו  שינן  לימודו,  ושכח  רבי  וכשחלה  הי"ג.  מתוך  אופנים  שבעה  רק 
חייא את אותם שבעת אופנים שלימדו רבי קודם שנחלה. ואולם אותם ששה 

אופנים שלו לימדו נשכחו ממנו.

[קודם  לעצמו  כששינן  רבי  את  ששמע  כובס  שם  שהיה  הגמרא  ומספרת 
שחלה] את כל הי"ג אופנים, וידע אותם. הלך רבי חייא ולמד אותם מהכובס 
וחזר לרבי ושינן לפניו גם את ששת האופנים האבודים. וכשראה רבי, לאחר 
מכן, את אותו כובס אמר לו: "אתה עשית אותי ואת חייא?! ופירש המפרש: 
"אתה עשית" דגמר להו דכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאו...

הגדול  החכם  את  שמלמדים  באופן  שגם  זו  מגמרא  למדים  נמצאנו  הרי 
של  קביעתו  על  וקשה  שעשאוהו,  רבי  החשיב  תורתו  על  תורה  לו  ומוסיפים 
לאור  קשה  [במיוחד  עשאו"?!  "כאילו  אומרים  לא  זה  שבאופן  המהר"ל 
המובא בספה"ק שלעתיד לבוא יזכירו לאדם את כל מה שלמד בעוה"ז ושכח 
שלימדוהו  ואילולא  כלל  למד  שלא  למי  דומה  זה  אין  וא"כ,  אונסו,  מחמת 
וכדי  ענוה  בדרך  כן,  לכובס  רבי   שאמר  לומר  ודוחק  לעולם].  יודע  היה  לא 
לכבדו מתוך הכרת הטוב, שהרי מצינו לגדולי עולם שנזהרו בדקדוק האמת 

גם בכה"ג. וצ"ע.



בידם  ולסייע  רחוקים  לקרב 
לזכות באושר הרוחני שבחיי תורה 

ומצוות !
(פרק  לוי"  מטה  את  מהפסוק: "הקרב  נלמד 

ג-ו)
זה  פסוק  על  חז"ל  הביאו  ג)  (פרק  רבה  ובמדרש 
ישגה"  בלבנון  כארז  יפרח  כתמר  "צדיק  הפסוק  את 
שם  הבעל  בצוואת  וכתב  לוי.  שבט  על  חז"ל  ודרשוהו 
גדול  שהוא  שאף  ל"ארז"  שנמשל  צדיק  שישנו  טוב 
אך  גדול  שהוא  כארז  הזולת,  על  משפיע  אינו  בתורתו, 
ל"תמר"  שנמשל  צדיק  יש  מאידך,  פירות.  נושא  אינו 
שבשמים  לאביהם  ומקרבם  הרחוקים  על  שמשפיע 
זה.  פסוק  דרשו  לוי  שבט  על  פרי.  שמפריח  כתמר 
כתמר  פורחים  היו  כארז,  בתורה  עוסקים  שהיו  שאף 

להשפיע על הבריות ולקרבם לתורה.

בדרשה שנשא הרב מפוניבז' - הגאון רבי יוסף שלמה 
כהנמן זצ"ל אחרי השואה, בלונדון, במהלך חיפושיו אחרי 
עקבות אבודים של ילדי ישראל, תינה בזעזוע נפשי עמוק 
מן  רבים  שפקדה  הנוראה  הטרגדיה  על  וצערו  כאבו  את 
היתומים האלה אשר "מציליהם" הנוכרים העבירו אותם 

לשמד. וכך אמר:

"אנו שרויים כעת באותו מצב טראגי שהיה מנת חלקו 
מסוגל  שהיה  ברגע  אשר  המבול,  אחרי  בתיבה  נח  של 
שכל  לראות  נוכח  החוצה,  בעדו  ולהביט  צהר  לפתוח 
העולם חרב... וכאשר שלח לבסוף את היונה, כדי לבדוק 
אם שרד משהו מן העולם שלפני המבול, הביאה לו "עלה 

זית טרף בפיה"...

"וביארו חז"ל (במד"ר בראשית לג) מהו "טרף" נקטף! 
[כמו "טרוף טורף יוסף"]. באותה שעה גדול היה צערו של 
בודד,  ועלה  זית  שריג  רק  נשאר  נמחה,  שהכל  די  לא  נח: 
במקומו,  הניחתו  אילו  הלא  וקטפתו...  היונה  באה  והנה 
באותו  בדיוק  אנחנו  והנה  גדול...  אילן  ונעשה  צומח  היה 

מצב... טרוף טורף יוסף"...

כתב  לתורה  נפשות  עשיית  חובת  על  נוקבים  דברים 
לעשות  "צריך  מאיגרותיו:  באחת  זצ"ל  דסלר  הגרא"א 
אם  המבוגרים.  מן  גם  אלא  הילדים  מן  רק  לא  תורה  בני 
אנו לא נעשה מי יעשה? ובדור הזה הרי מי שאין לו מבט 
בן תורה הוא מחוסר ברחניות לגמרי. וא"כ ההכרח לגייר 

יהודים"...

"מה ה' דורש מאתנו עכשיו? לקחת חבל ולחגור מתנינו 
תורה.  לבני  לעשותם  נוכל  אשר  מושפעים  לחפש  ולסובב 
לבית  מבית  ללכת  אבל  הוא,  גדול  דבר  בישיבות  ללמד 
או  נער  איזה  לתהום  מתחת  שימצאו  עד  ולטעון  ולטעון 
בחור שאפשר לפעול עליו ולהראות לו וללמדו את השקפות 

התורה...

היו  לא  חמורים  עבירה  בעלי  שאף  רבותינו  נהגו 
והקשר  הקירוב  דוקא  שכן  לגמרי,  אותם  מרחיקים 
גרועים  יהיו  שלא  עליהם  והשפיע  ריסן  עמם,  המסויים 
כאשר  חיים  החפץ  עם  שאירע  מעשה  וכאותו  יותר, 
פרנסי  לגמרי  ולהרחיק  להוקיע  ביקשו  רבנים  באסיפת 
הח"ח,  להם  והשיב  עול,  פורקי  שהיו  מסויימת  מפלגה 
מפורסמים  עבירה  בעלי  היו  רבינו  משה  בתקופת  שגם 
ואעפי"כ  טיבם,  את  משה  הכיר  ובוודאי  ואבירם,  דתן 
משה  עמם  נהג  מדוע  חשובה.  אסיפה  לכל  מזמינים  היה 
בקירוב זה? משום שהכיר שאילולא כן עלולים להתדרדר 

ולהיות גרועים יותר...



במיוחד.  מרנין  לא  כצירוף-מילים  נשמעת  דתית!"  "כפייה 
אך בעמדנו ערב חג מתן תורה ראוי שנתבונן כיצד ניתנה התורה 

- האם לא בכפייה?

"כפה עליהם הר כגיגית" אומרים חז"ל.

רצון  הביע  כולו  שהעם  לאחר  מדוע?!  היא:  הגדולה  והשאלה 
מוחלט לקבל את התורה באמרם "נעשה ונשמע" כאחד, מה באה 

הכפייה להוסיף?

ברצונם  רק  תלויה  הייתה  התורה  קבלת  אם  המהר"ל:  אומר 
של ישראל, אז נכון שבשעת מעשה היו מקבלים אותה מרצון - אך 
שנה  ארבעים  באותן  מתפתח  היה  (ומה  בהמשך?  קורה  היה  מה 
העם,  ברצון  רק  התורה  קבלת  הייתה  אם  במדבר?...)  צעדו  בהן 
היו יכולים לטעון: אתמול רצינו - היום איננו רוצים. וכידוע: הפה 

שאסר - הפה שהתיר...

ואיך היה העולם מתקיים בלי קיום התורה?! שהרי אם רוצים 
שדבר מהותי יתקיים לתמיד, הוא חייב להיות מוכרח. כמו "פקק 
של בקבוק" אם הפקק (הכתר) לא סגור בכח הוא יפול והנוזלים 

ישפכו או יתקלקלו.

לפיכך; לאחר שהביע העם כולו את רצונו לקבלת התורה, הוסיף 
הקב"ה וכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית. על מנת שגם לאחר שתפוג 

ההתלהבות הראשונית יישארו ישראל והתורה מאוחדים לנצח!

* * *

מפקח  באוזני  השבוע  שחתי  המהר"ל  של  הנפלא  ביאורו  את 
חינוכי.

וכל זאת למה?!

שבין  עניינים  של  לימוד  תוכנית  שלנו  המכון  מקיים  כידוע 
עורך  שאני  ה'סבבים'  במסגרת  החינוך.  במוסדות  לחברו  אדם 
במוסדות, אני משוחח עם מנהלים, מפקחים חינוכיים ומלמדים. 
בסבב האחרון עלתה בליבי תחושה מסוימת שהייתה משותפת לי 

ולכמה מאנשי החינוך עימם נועדתי.

אני רוצה לחלוק עמכם את אותה תחושה.

מלימוד  עצומה  תועלת  משיגים  הארץ  רחבי  בכל  ילדים  אלפי 
קבוע של חוברות שעוסקות בעניינים שבין אדם לחברו. בבדיקות 
מאות  עם  שיחות  ומתוך  השנים,  במשך  שערכנו  ונשנות  חוזרות 
היא  מהתוכנית  שצומחת  שהתועלת  המסקנה  עלתה  חינוך  אנשי 

מעל המשוער! (ובתנאי כמובן, שלומדים ברצינות).

אך דא עקא: בנושא זה חסר את ה"כפה עליהם הר כגיגית" יש 
מוסדות שראו את האור של "מעמד הר סיני" והכניסו את לימוד 
לא  שעדיין  מוסדות  יש  אבל  במערכת.  שלנו  בחוברות  הנושא 
היות  המלמד,  של  בחשק  תלוי  בחוברת  והלימוד  האור,  את  ראו 
והלימוד בחוברות אינו מעוגן עדיין בתוכנית הלימודים התורנית 
של המוסד. למרות ששמעתי מפורשות מפי מרן הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל שיש להטמיע את הלימוד בכל המוסדות.

כהורים, ההפצרה והלחץ ללמוד את הנושא בחוברות, היה 

אבל  וויתורים.  ללא  המוסד  הנהלת  אל  מצידנו  לבוא  אמור 
המציאות היא שההורים סומכים על הצוות של הת"ת לעשות 

את הדבר הנכון ולא מפצירים בד"כ. והרבה מנהלים שעדיין לא 
החינוכי,  הצוות  על  הלימוד  את  לכפות  רוצים  לא  האור  את  ראו 
למרות שהנושא הוא כל כך הכרחי לקיומנו. התוצאה היא, שאנחנו 

כהורים, מתלוננים על הדור הצעיר שאינו מחונך כפי רוחנו!!

ונשאלת השאלה, מדוע לא הפצרנו להדגיש מדות טובות ודרך 
ארץ במערכת החינוך?!

נזק  גורמים  אנו  ידינו  במו  אך  בשוגג,  אשמתנו,  ללא  לפעמים, 
 - אמיתית  דוגמא  הנה  לנו.  אהובים  ה'כל-כך'  לילדינו  חינוכי 
וביקש  ד'  לכיתה  נכנס  חינוכי  מפקח   - הכלל  על  מלמדת  שאיננה 
תמורה  איזו  התעניין  התלמידים  אחד  מסוימת.  מטלה  למלא 
יקבל תמורת מילוי המשימה? שאל המפקח: האם אתה גם שואל 

את אמא איזו תמורה תקבל תמורת מילוי בקשתה?

לקחת  ממנו  ביקשה  שאמא  למפקח  וסיפר  הילד  חזר  למחרת 
את אחיו הקטן לאיזה מקום, הוא שאל מה יקבל בתמורה וזכה 

בשקל!

לא ננתח כאן לעומק את משמעות הסיפור - אישי חינוך יוכלו 
בכיתה  אם  ברור:  אחד  דבר  אך   - משמעויות  הרבה  בו  למצוא 
של אותו ילד היו לומדים בקביעות בחוברות המיוחדות, אזי כל 

המשא ומתן הלזה לא היה מתפתח כלל! 

* * *

עניינים  הלימודים של  לתוכנית  ברצינות  שנצמדו  הכיתות  בכל 
שבין אדם לחברו ראו תוצאות שיפור נפלאות בתחום. זה השפיע 
קיום  ועל  הצוות  לאנשי  כבוד  על  החברים,  בין  נאות  יחס  על 
מדוקדק יותר של מצות עשה של כיבוד אב ואם. כולם, אבל כולם 

הניבו מההשקעה הקטנה רווח גדול!

* * *

מה  גם.  המלמדים  זאת.  יודעים  ההורים  זאת.  יודע  המפקח 
ולכל  ומוסד,  מוסד  לכל  שיגרום  עליהם"  ה"כפה  רק  זה  שחסר 
כיתה וכיתה להצטרף לתוכנית המועילה. יותר ממנהל אחד שחו 
שזו  האחוזים  במאת  משוכנעים  אישית  שהם  שלמרות  באוזני, 
הדרך הנכונה הם לא מעוניינים לכפות אותה על אף אחד. רק אם 

המלמד "רוצה", המנהל מסכים בשמחה רבה.

מה נעשה: עלינו להתבונן ולהבין שמדובר בכיוון שהוא מחויב 
שחייבים  דברים  יש  וכאמור  קודם!  אחת  שעה  ויפה   - המציאות 

להיות בהכרח.

הפקנו במסירות נפש ובסבסוד חוברות מתאימות לכל הגילאים, 
הן לתלמודי תורה לכיתות ב'-ח' וגם חוברת מיוחדת להורים עם 

עצות חינוכיות נפלאות.

כל המעוניין יצור קשר עם המשרד.

ה'ערבים'  הם  שבנינו  נזכור  תורה,  מתן  יום  לקראת  בעמדנו 
עבורנו לקבלת התורה, ועלינו לספק להם את כל כלי הפעולה 

על מנת שיוכלו לקיים את ערבותם כראוי!


