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לומדי התורה ושומרי השמיטה

לומדי התורה ושומרי השמיטה
קבלת התורה ,שהקדימו ישראל
נעשה לנשמע.

וַ יְ ַדּבֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּבְ ַהר ִסינַ י לֵ אמֹר.
ַּדּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ּכִ י
ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם
וְ ָׁש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַׁשּבָ ת לה' (ויקרא כה ,א-ב).

וכך דרשו במסכת שבת (פח ע"א)" :אמר
רבי אלעזר :בשעה שהקדימו ישראל
נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה
להן :מי גילה לבני רז זה שמלאכי
השרת משתמשין
בו ,דכתיב 'ּבָ ְרכּו
ה' ַמלְ ָאכָ יו ּגִ ּב ֵֹרי
כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְדבָ רֹו
לִ ְׁשמ ַֹע ּבְ קֹול ְּדבָ רֹו',
'עושי'
ברישא
והדר 'לשמוע'",
קודם 'עושי דברו' -
"נעשה" ,ורק אחר
כך 'לשמוע בקול דברו' " -נשמע".

התורה הזכירה במצות השמיטה,
בשונה משאר מצוות התורה ,את
מעמד הר סיני,
לבאר
ונראה
המחנה המשותף
ביניהם כך:

"מה ההקבלה בין
מצוות השמיטה

אמרו,
רבותינו
שהזוכה לקיים את
מצות השמיטה
כהלכתה דומה
למלאך .וכך מובא
במדרש (ילקו"ש תהילים רמז תתס) על
הפסוק (תהילים קג ,כ)ּ" :בָ ְרכּו ה' ַמלְ ָאכָ יו
ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְדבָ רֹו לִ ְׁשמ ַֹע ּבְ קֹול ְּדבָ רֹו":
"רבי יצחק נפחא אומר' :גיבורי כוח' -
אלו שומרי שביעית".

לקבלת התורה?"

מקבלי התורה נדמו למלאכים ,כי
להסכים לקבל דבר בלי לשמוע ולבחון
את תוכנו  -זו תכונת המלאכים.
בדרך הטבע ,אדם אינו מוכן לקבל
'חתול בשק' ...כשמציעים לו דבר
מסוים ,הוא רוצה לשמוע במה

יש עוד מקום שבו דרשו רבותינו את
הפסוק "ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְדבָ רֹו"  -בזמן
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כרמיה ביירא ושתיק [וזה רואה שדהו
שוממה ,כרמו שומם  -ושותק] ,יש
לך גיבור חיל גדול מזה?!"

דברים אמורים ,ולאחר מכן בוחן את
הדברים ,אם הם נראים בעיניו  -הוא
מסכים לקבלם ,ואם אינם נראים
בעיניו  -הוא דוחה אותם.

וכן מובא במדרש (תנחומא ויקרא סימן א):
"למה נקרא שמם 'גיבורי כוח'? רואה
ששדהו מופקרת ואילנותיו מופקרים
והסייגים מפורצים ורואה פירותיו
נאכלים וכובש את יצרו ואינו מדבר".

עם ישראל שהקדימו נעשה לנשמע
וקיבלו את התורה בלי לשמוע מה
נאמר בה  -נהגו כמעלת המלאכים.
ההשוואה שהשוו את מקבלי התורה
למלאכים  -מובנת .ומדוע הושוו גם
שומרי שביעית למלאכים? איזו מעלה
מיוחדת יש להם שדומה למעלת
המלאכים?

כאמור ,בשני מקומות הכתירו חכמים
את התואר "גיבורי כוח"  -את מקבלי
התורה בסיני ואת שומרי השביעית.
ולכאורה ,מה בין אלו לאלו? מה
ההקבלה בין מצוות השמיטה לקבלת
התורה?

אומר המדרש (ילקו"ש שם)" :בנוהג
שבעולם ,אדם עושה מצוה ליום אחד,
לשבת אחד ,לחודש אחד ,שמא לכל
ימות השנה? ֵודין חמי חקליה ביירא

לפי דברינו מובן היטב .שמירת מצוות
השמיטה כהלכתה מצריכה גבורת

לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם
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ומייגע את מוחו איך יתקיים וממה

רוח ומסירות נפש .ומנין שואב האדם
את כוחות הנפש לעמוד בניסיון? אך
ורק מכוח האמונה והביטחון.

יתפרנס וכיצד יסתדר בחיים ומניין
יוכל לחתן את ילדיו וכל כיוצא בזה -

אדם שאין לו אמונה חזקה בצור
עולמים שהוא זן ומפרנס לכל ,לא יוכל
לעמוד בניסיון לשמור את השמיטה,
להפקיר את שדהו למשך שנה ולא
לעבוד בה .איך יחיה? ממה יתפרנס?
מכוח האמונה והביטחון .הוא מאמין
ובוטח בה' שימציא לו כל מחסורו.

אדם כזה לא יוכל לזכות לתורה!
כדי לזכות לתורה צריך לעסוק בה
בדרך של "נעשה ונשמע" ,בלי שום
שאלות ובלי חשבונות .פשוט לשבת
וללמוד!
אם תשב ותלמד ותבטח בה'  -תראה

וכן הדבר בלימוד התורה הקדושה .אי
אפשר לגדול בתורה ואי אפשר לגדל
בנים לתורה  -בלי מסירות נפש .כדי
לזכות לתורה צריך להשליך מנגד
את תענוגות העולם הזה ולהקדיש
את החיים לתורה ,מתוך עמל ויגיעה
ומתוך הסתפקות.

ישועות! "נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם זָ ַקנְ ִּתי וְ ֹלא
ָר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעֹו ְמבַ ֶּקׁש לָ ֶחם"
(תהלים לז ,כה) .וכבר המליצו :ה"א-ב"
של היהודי זה אמונה ו-ביטחון ,ואם
יש אמונה וביטחון  -זוכים ל-ברכה.
ולפי זה יובן מה שהזכירה התורה

ומנין שואב האדם את כוחות הנפש
לחיות חיי תורה?  -מכוח האמונה
והביטחון ,שבוטח בה' שימציא לו כל
מחסורו.

אלו צריכים מסירות נפש ,היונקת את

מי שעושה חשבונות ושואל שאלות

כוחה מאמונה וביטחון בבורא עולם.

במצות שמיטה את הר סיני" .מה עניין
שמיטה להר סיני"?  -שבשני עניינים
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מבט של אמת על חיי העולם הזה
ַּוב ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁ ִב ִיעת ַׁשּבַ ת ַׁשּבָ תֹון יִ ְהיֶ ה
לָ ָא ֶרץ ַׁשּבָ ת לַ ה' (ויקרא כה ,ד).

יתנהל ,אך אנו חיים בניסים ,וכל הזמן
מקיפים אותנו ניסים גדולים.

שומרי השביעית תולים ביטחונם
בקב"ה .הם אינם קוצרים ואינם
זורעים ,ומרימים עיניים אל בורא
העולם ,מתוך אמונה שיתן להם את
הכל וידאג לכל צרכיהם.

נכון שהקב"ה נתן ליהודים גם
כישרונות ורמת משכל גבוהה ,ואנו
מסוגלים לעשות דברים ששונאינו
אינם יכולים לעשות ,אבל בלי ספק
לא היינו מצליחים ללא עזרה משמים.

בשל עמידתם בניסיון קשה זה -
של הפסקת ההתעסקות בענייני
הפרנסה למשך שנה תמימה והפקרת
האדמות והיבול  -הם זוכים בכינוי
מיוחד" :גיבורי כוח" ,כמאמר המדרש
(ילקו"ש תהלים רמז תתס) על הפסוק "ּבָ ְרכּו
ה' ַמלְ ָאכָ יו ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְדבָ רֹו לִ ְׁשמ ַֹע
ּבְ קֹול ְּדבָ רֹו" (תהילים קג ,כ)" :רבי יצחק
נפחא אומר' :גיבורי כוח'  -אלו שומרי
שביעית".

גם עם הכישורים הגבוהים ביותר
בעולם ,ועם השב"כ והמודיעין
הטובים ביותר בעולם ִ -אם ה' ֹלא
ׁשֹומר! (תהלים
יִ ְׁש ָמר ִעיר ָׁשוְ א ָׁש ַקד ֵ
קכז ,א).
אדם שיש לו את האמונה ואת
הביטחון בה' יתברך ,אינו חושש
ממצות השמיטה ,ומסוגל להיות
מגיבורי הכוח.

ואם תשאלו :איך אפשר להשבית את
הארץ ולא לזרוע? איך נסתדר?

מצות השמיטה מחזקת בתוכנו את
האמונה בו יתברך ,ומהווה הזדמנות
אמת לבחון את מידת הביטחון שלנו
בו יתברך!

דעו לכם ,עם ישראל הוא עם ניסי.
אומנם ,אנו מתנהגים על פי דרך
הטבע ,כי כך קבע הקב"ה שהעולם
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הבדל אחד נוסף היה בין יעקב העשיר,
לבין שכנו ראובן משעלי העני :ראובן
העני היה חולק כל רכוש שהיה לו עם
אחרים .אפילו היתה לו רק פרוסת
לחם אחת ,היה חולק אותה עם עני
אחר .תמיד היה בודק אם מישהו
מסביבו צריך עזרה ,ומשתדל לסייע
ככל יכולתו .לעומתו ,יעקב היה איש
אנוכי ,הדואג אך ורק לצורכי עצמו
ומשפחתו הקרובה .הוא גם היה גיבור
חיל .כל סובביו רעדו ופחדו ממנו.
אבוי לו למי שהעז להמרות את פיו!

אדם שעומד איתן ובוטח בה' בלב
שלם – זוכה!
רבי יהודה עייש ,בעל ה"מטה יהודה",
היה רבה של אלג'יר ,גאון עולם .באחד
מספריו הוא מספר את המעשה הבא:
שני יהודים התגוררו בשכנות ,זה מול
זה.
האחד היה עשיר מופלג ,התגורר
בטירה מפוארת ,מלאה בכל טוב.
מולו התגורר בבקתה עלובה שכנו,
שהתפרנס מרוכלות בכפרים.
הוא היה עובר מבית לבית ומציע
כפתורים ,חוטים ומחטים ,ובקושי
הצליח להביא לביתו את מחייתו –
לחם צר ומים לחץ.

ראובן לא היה בר אוריין ,הוא היה
יהודי פשוט שבקושי בא להתפלל,
ובכל זאת כששמע שמורו ורבו רבי
יהודה עייש פותח שיעור בשבת
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שאדם הזוכה לתת מעט פרי וירק
לתלמיד חכם ,נחשב לו כאילו הקריב
ביכורים (כתובות קה ע"ב) .שמע ראובן
ושמח :פירות הוא דווקא יכול לתת!

קודש ,החליט ללכת ולהחכים את
עצמו.
בשבת הראשונה דיבר הרב על המצוה
הגדולה לתמוך בעניים ,ובפרט אם
הם לומדי תורה .הוא הביא את דברי
הגמרא במסכת כתובות (קיא ע"ב),
שאדם העושה חסד ,ובפרט עם לומדי
התורה ,הקב"ה מגדלו ומרוממו.
הוא האריך בשבחו של המשיא בתו
לתלמיד חכם ,ועל הזכות הגדולה של
העושה פרקמטיא עם תלמיד חכם.

כבר ביום ראשון קנה לו סל יפה וחדש.
הלך למוכרי פירות ,ובפרוטות שהיו לו
קנה מעט פירות וירקות .אחר כך הלך
לבית הכנסת ,המתין עד שיסיים הרב
את שיעורו היומי ,ואז הגיש לו את
סל הפירות ואמר" :רוצה אני לזכות
במצוה שאודותיה דיבר הרב בשבת.
שתיחשב לי הבאת הפירות הללו
כהקרבת ביכורים בבית המקדש.
מחל לי כבוד הרב על מיעוט הפירות.
זה כל מה שאני יכול להביא"...

כשחזר הביתה שאלה אותו אשתו:
"מה שמעת בשיעור?"
אמר לה" :הרב דיבר יפה ,אבל
האמת היא שאינני חושב שאני שייך
לכך בכלל .אין לי עושר כדי לתמוך
באחרים ,ואין לי בת כדי לתת נדוניה
גדולה לתלמיד חכם .לא זכיתי"...

התרגש הרב מן המעשה ,והאריך
לשבח את המצוה הגדולה שעשה.
אחר כך בירכו" :יהי רצון ,שבשנה
הבאה אתה תהיה המחזיק של
הישיבה ,ויהיה לך בביתך הון ועושר,

בשבת שאחריה דיבר הרב בשיעור,
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את מי שהביא לכם פירות .גם אני
רוצה ברכות כאלו .מה פתאום שהוא
יקבל את כל השדות והפרדסים?
עדיף שיישאר המצב כמו שהוא!"...

וכל השדות של האחרים יהיו שלך".
שמח ראובן מאוד בברכת הרב ,אולם
המשיך את סדר יומו ואת עסקי
הרוכלות שלו כרגיל .המשכורת לא
השתנתה עדיין במאומה.

שמע הרב את סגנון הדיבור שלו,
והבין במי מדובר ...שלחו מלפניו
וסירב לקבל את הפירות.

באחד הימים פגשו שכנו העשיר,
יעקב .הוא הרגיש בו שהוא שמח
במיוחד ,וניסה לברר מדוע .כששמע
אנשים בבית הכנסת מדברים על
הברכות שקיבל מהרב ,התעניין מיד
מה עשה ,וכשנודע לו על הביכורים
שהביא לרב ,החליט גם הוא לעשות
את אותו דבר.

"הרב מבזה אותי" ,התלונן העשיר,
והרים ידו על הרב ,כמתכוון להכותו.
התלמידים מיהרו להגן על מורם
ורבם ,ובכוח הוציאו את העשיר מן
החדר .כשיצא היה הולך ומקלל.
משליך אש וגופרית על הרב ,ועל כל
תלמידי החכמים שיש בעולם' ,כולם
אוכלי לחם חסד וחיים על חשבון
הציבור'...

מיד הלך וקנה פירות .סידרם בסלסלה
נאה ,ונכנס לבית המדרש תוך כדי
שיעורו של הרב .הוא לא התעכב
עד סופו של השיעור ,הדרך אצה
לו" .כבוד הרב ,הבאתי לכם פירות.
שמעתי שאתם אוהבים פירות" –
אמר בקול.

כעבור זמן מה הלך ראובן משעלי
כדרכו למכור את מרכולתו בכפרים
הערביים מסביב .בחזרתו הבחין
בהמולה .באחד הכפרים נערכה
חתונה ,והערבים חגגו כמיטב
המסורת .הוא החליט לעקוף את
הכפר ,וללכת דרך הכרמים.

לא הבין הרב מה יום מיומיים .אין
לאותו עשיר שום קשר אליו .מה קרה
היום?

תוך כדי הליכה הוא שומע קול קורא

"שמעתי שברכתם בברכות גדולות
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לעזרה" .יהודי! אני עומד להיחנק! אני
שוקע! תציל אותי!".

מאשר יורש העצר ,בנו היחיד של מלך
אלג'יר!

הוא התקדם במהירות לעבר מאגר
מים ענק שהיה שם ,והבחין בנער
ערבי כבן חמש-עשרה נאבק על חייו.

בארמון שררה באותו זמן בהלה
גדולה .משרתו האישי של הנסיך
הזעיק את כולם לעזרה .הוא לבדו לא
הצליח למשות אותו מן המים .שליחי
המלך דהרו לעבר המאגר ,אולם לא
מצאו בו איש .מה אירע ליורש העצר?

המים היו עמוקים והוא פחד על חייו,
ועם כל זאת נכנס פנימה ,משה את
הנער והרכיבו על כתפיו .כשהוציא
אותו החוצה ,הוא היה כבר חצי מת.

המלך והמלכה לא ידעו את נפשם,
ולתוך המהומה הזו נחת ובא – הנסיך
בעצמו! לבוש בבגדים אחרים – אך חי
וקיים.

העמיס אותו על חמורו ולקחו לביתו.
חימם את גופו ,רחץ אותו מן הבוץ,
האכילו והשקהו ,כיבס את בגדיו,
ובינתיים נתן לו בגדים משלו.

"מי הציל אותך?" שאלו ,והנער השיב:
"עבר שם יהודי ,קראתי לו ,והוא ירד
אלי והוציא אותי"

הנער התאושש במהירות ,וכבר יכול
היה ללכת בכוחות עצמו לביתו.

"והיכן הוא?"

"אל תדאג ,אתה תקבל את שכרך!",
הבטיח למיטיבו כשעמד בפתח
הדלת.

"בביתו".
"הוי ,כפוי טובה שכמותך! למה לא
הבאת אותו איתך? קח עשרה עבדים
עם מרכבות ,והבא אותו לכאן .המלך
והמלכה רוצים להודות לו באופן אישי
על הצלת בנם!"

"איני צריך שכר" ,החזיר לו ראובן טוב
הלב" ,לא עשיתי שום דבר לשם שכר.
קראת להצלה – ובאתי לעזרתך ,למען
שמו יתברך שרחמיו על כל מעשיו".

הוא חזר לקרוא לו ,אך הסתבך קצת
בסמטאות הבתים .תוך כדי שהוא

הוא לא העלה בדעתו את זהותו של
אותו נער אלמוני ,שהיה לא אחר
8

פרשה למעשה

להתגמגם" .לא ידעתי שהוא בן
המלך"...

הולך יצא לקראתו יעקב העשיר .הוא
לא הבחין במשרתים ובכרכרות .רק
ראה נער ערבי שמציץ לכל הבתים ,מי
יודע מה זומם לגנוב הפרחח הזה?!...

"בבית הסוהר תלמד טוב מאוד מיהו
בן המלך"...

הוא החל להכות אותו ,תוך שהוא
קורא לעברו "גנב! גנב!"...

את ראובן ואשתו לקחו לבית
המלוכה .המלך נשק לו ,ולא הפסיק
להודות על שהציל את בנו היחיד
ממוות .הוא התחנן לפניו שיאמר מה
רצונו ,והבטיח לתת כל מה שיבקש.

הנסיך צעק "לא באתי לגנוב" ,ולקול
הצעקה זינקו כל עבדיו כשחרבות
בידיהם .הם כבלו את העשיר והצליפו
בו בשוטיהם "מה עשה לך הנער הזה
שאתה חושד בו כך? היעלה על הדעת
שהנסיך יגנוב?"

אך ראובן סירב" .אדוני המלך ,איני
רוצה שכר .כל מה שעשיתי הוא רק
מפני שהקב"ה ביקש מאיתנו לרחם
על הבריות .רק קיימתי את מצות

הבין העשיר את טעותו והחל
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שדותיו נהג להביא לאברכי הישיבה
של הרב יהודה עייש ,באומרו "קחו
ככל שתרצו .הברכה אינה שלי ,אלא
בזכות ברכת מורנו ורבנו הקדוש".

אלוקי".
התפעל המלך מאישיותו המיוחדת,
ופנה אל אשתו של ראובן .אולי היא
תיאות לבקש משהו?

הברכה שרתה בכל מעשה ידיו,
ובמשך השנים הקים רשת ישיבות
קדושות באלג'יר.

היא סיפרה ,כי הם עניים מרודים,
ובבית יש בקושי פת לחם חרבה.
יעזור להם מאוד לקבל פרדס קטן ,הם
ימכרו את פירותיו ,ויהיה להם אוכל.

ואילו יעקב המסכן נידון באותו זמן
בגזר דין איום ונורא – ידו ,שבה היכה
את בן המלך ,נחתכה ,וכל נכסיו
הוחרמו למלכות ,כשהוא נשאר עני
מרוד עם בקתה קטנה ועלובה.

מיד הכריז המלך" :כל השדות
והפרדסים שבעיר יהיו שלך .בנוסף
אממן לך גם בית מרווח על חשבון
בית המלוכה".

בין רגע ה' נותן עושר ולוקח עושר.
הכל שלו – הוא מוריש ומעשיר.

ראובן ,שהתעשר בין רגע ,נעשה תומך
רבנן גדול .את התבואה שהוציאו
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שלוש דרגות במידת הביטחון
בכל שנה הוציא לו השדה שבעה
קילוגרם חיטה ,ואילו בשנה השישית
הוציא השדה עשרים ואחד קילוגרם
של חיטה! בדיוק פי שלושה!

ֹאמרּו ַמה ּנֹאכַ ל ּבַ ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁ ִב ִיעת
וְ כִ י ת ְ
בּוא ֵתנּו.
ֵהן ֹלא נִ זְ ָרע וְ ֹלא נֶ ֱאסֹף ֶאת ְּת ָ
וְ צִ ּו ִִיתי ֶאת ּבִ ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ּבַ ָּשׁנָ ה ַה ִּשׁ ִּשׁית
בּואה לִ ְׁשֹלׁש ַה ָּשׁנִ ֽים
וְ ָע ָׂשת ֶאת ַה ְּת ָ
(ויקרא כה ,כ-כא).

והנה ,על הבטחה זו של התורה ,הקשה
רבי אלימלך מליז'ענסק זצ"ל בספרו
"נועם אלימלך" (תחילת הפרשה) ,בשם
אחיו ,רבי זושא זצ"ל ,קושיה נפלאה -

נאמרה כאן הבטחה עצומה לשומרי
שביעית ,שבשנה השישית שדותיהם
יצמיח כמות תבואה עבור שלוש
שנים!

מדוע התורה נותנת את ההבטחה
בצורת קושיה של בני אדם – "וכי
תאמרו מה נאכל?" ,ואז "וציויתי את
ברכתי"? מפני מה היא לא נותנת
מראש את ההבטחה של "וציויתי
את ברכתי" ,וממילא לא יהיה מקום

וזכורני שלרבי סלמאן מוצפי זצ"ל,
אביו של רבי בן ציון מוצפי שליט"א,
היה שדה קטן ליד הבית ,שבו זרע
בכל שנה חיטה ,לשם אפיית המצות
בפסח.
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לברכה מיוחדת " -וציויתי את ברכתי
לכם" ,ויוריד שפע חדש לעולם.

לשאול "מה נאכל"?
טמון כאן  -אמר רבי זושא  -רעיון
נפלא:

השפע הזה לא יהיה בטבע הבריאה –
אלא מעל לטבע!

הקב"ה הטביע בטבע העולם את
השפע של השנה השישית ,כך
שיספיק לשלוש שנים .אך כל זאת
בתנאי שתהיה לבני אדם אמונה בו.

דבריו של רבי זושא עמוקים מיני ים.
הם מלמדים אותנו ,שגם כשאדם
שואל – הקב"ה לא עוזב אותו! ה'
לא אומר לו :אתה רוצה להאמין?
 תאמין ,לא רוצה להאמין ושואלשאלות?  -אעזוב אותך ותנסה
להסתדר בעצמך...

כשאדם בא ושואל' :מה יהיה?' -
שאלתו סוגרת את השפע! הכל נסתם!
איך אפשר שתהיה לך שאלה על
הקב"ה? הלא הוא זה שברא אותך
ומחיה אותך בכל רגע ,הוא זן ומפרנס
אותך ,והוא זה שנתן לך את הציווי
לשבות בשנת השמיטה! איך אפשר
שיהיה לך צל של ספק ושאלה על
הנהגתו וציוויו?

לא ולא .הוא תמיד נשאר איתנו!
מצות השמיטה מחזקת אותנו
בביטחון בה' בלב שלם.
הפרשה
בפסוקי
מהתבוננות
מתעוררת שאלה .בתחילה נאמרה
הבטחה" :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִּפ ְריָ ּה וַ ֲאכַ לְ ֶּתם
לָ ׂשֹבַ ע" (כה ,יט) ,ובהמשך ,על השאלה
ֹאמרּו ַמה ּנֹאכַ ל" ,נאמרה שוב
"וְ כִ י ת ְ
הבטחת הקב"ה" :וְ צִ ּו ִִיתי ֶאת ּבִ ְרכָ ִתי
לָ כֶ ם" (שם ,כ-כא).

אם אתה שואל – הינך חוסם את הטבע
שהטביע הקב"ה בעולם וסותם אותו!
אבל סוף סוף הרי מדובר בבן של
הקב"ה ,והקב"ה אינו יכול להשאירו
ללא כלום .לכן מבטיח הבורא יתברך,
שגם אם יקרה שישאלו "מה נאכל?"
ובדרך הטבע ייחסם השפע ,הוא ידאג

מה באה ללמדנו הכפילות?
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אלא ,שהתורה מציינת שלוש רמות
של בעלי ביטחון:

אֹכֵ ל לְ ׂשֹבַ ע נַ ְפׁשֹו ּובֶ ֶטן ְר ָׁש ִעים ֶּת ְח ָסר"
 הצדיק שבוטח בה' יכול לאכולבחופשיות ואינו צריך להצטמצם
ולשמור לשנת השמיטה ,אך הרשע
שחושש ,צריך לקמץ באכילתו בשש
השנים ,כדי שיהיה לו מה לאכול
בשנה השביעית...

אדם זה אינו חוסך בשנים שלפני
השמיטה ,כדי שיהיה לו מה לאכול
בשנה השביעית .הוא אוכל ושותה
כרגיל ,בשמחה ובטוב לבב ,ובוטח
בה' שיזמין לו את פרנסתו גם בשנה
השביעית .במשך כל השנים הוא
מתנהג כרגיל ולא רואה שום סיבה
להוסיף ולטרוח יותר.

גם הצדיק וגם הרשע הנ"ל ,יקבלו
בשנה השישית כמות רגילה של
תבואה ,כפי שקבלו כל שנה ,ולא יראו
בה ברכה מיוחדת.

הרמה הגבוהה ביותר היא ,שאדם
שומע את ציווי ה' ואינו מודאג וגם אינו
שואל שאלות 'איך יסתדר ומהיכן
יתפרנס' .הוא מקבל באמונה שלימה
את מצות הבורא ,ובוטח בו יתברך
שיזון גם אותו וידאג לכל צרכיו.

אלא ,שלצדיק תתברך התבואה.
בפרוסת לחם קטנה הוא ובני ביתו
ישבעו ,כמו שנאמר" :וַ ֲֽאכַ לְ ֶּתם
לַ ְח ְמכֶ ם לָ ׂשֹבַ ע" (כו ,ה) ופירש רש"י:
"אוכל קמעא ומתברך במעיו" .תהיה
לו ברכה ,ומעט יכיל את המרובה.
בדרך כלל הוא רגיל לאכול שלוש
פרוסות כדי להיות שבע ,אך השנה
באורח פלא הוא שבע מפרוסה אחת.
הוא פשוט לא צריך יותר.

בדרגה הנמוכה ביותר נמצא אדם
חששן  -סוף כל סוף ,איך יתפרנס
שנה שלימה בלי לזרוע? משום כך,
בכל שנה מששת שנות העבודה,
הוא שומר חלק מן התבואה לשנה
השביעית ,כביכול מנסה 'לעזור' לה'
יתברך ...מי יודע ,אולי לא יצא לו
בדיוק? אולי יחסר משהו?

ברכה כזו אינה דורשת מחסנים
ופועלים נוספים .מדובר באותה כמות
תבואה ,אלא שתשרה בה ברכה

זהו שאמר הכתוב (משלי יג ,כה)" :צַ ִּדיק
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בהבטחה "ואכלתם לחמכם לשובע"
יש גם הוראה – תאכלו לשבוע! אל
תתחילו לחסוך ולקמץ כדי להשאיר
משהו בצד! הסירו דאגה מלבכם!
תאכלו ,תשבעו ,אל תתמסכנו – "ֹלא
בְ ִמ ְסּכֵ נֻ ת ּתֹאכַ ל ּבָ ּה לֶ ֶחם ...וְ ָאכַ לְ ָּת,
ֹלקיָך!"
וְ ָׂשבָ ְע ָּתּ ,ובֵ ַרכְ ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ
(דברים ח ,ט-י) .רק אנשים שיש להם
חוסר אמונה בה' ,הולכים וחוסכים
ומייסרים את עצמם לשווא!

גדולה .אדם כזה הוא בעל ביטחון
אמיתי .כזה ,שלא צריך להראות לו
בעיניים את קיום הבטחת ה' .הוא
בוטח לגמרי ולא צריך שום הוכחות!
לפעמים מתבוננים ביראי שמים
שבקושי מתפרנסים ,ולא מבינים
כיצד הם חיים .איך אדם יכול לגדל
משפחה ממשכורת של שלושת
אלפים שקלים? איך הוא משלם
חשמל ומים? איך יש לו הכל? איך
הוא מענג את השבת עם עוף ,דגים
ובשר?!

הרשע ,שניסה לעזור לבורא יתברך,
ובכל השנים חסך וקימץ כדי
שיישאר לשנת השמיטה ,מגיע לשנה
השביעית עם 'סטוק' של תבואה
משנים קודמות .אומר לו הקב"ה:
אתה לא צריך אותי .יש לך במחסנים.
קח ותסתדר לבד ...אני איני צריך
לתת לך כלום.

אבל עּובדה שמציאות הדבר הזה
קורה!
יש להם דברים שלא נגמרים ,בלי
עין הרע .בקבוק שמן אחד מספיק
לו לשלושה חודשים ,על אף שהוא
מטגן ואופה בשפע – וחברו צריך
לקנות בחודש שבע בקבוקים .הוא רק
קונה – וכבר זה נגמר .שניהם קוצרים
תבואה .לזה שקצר טון תבואה לא
חסר כלום ,ולשני שקצר שלושה
טונות אין מספיק...

התוצאה המתבקשת היא ,שהוא
מקבל על ידי כך כוח להמשיך לכפור
ולא להאמין!
השטן מראה לו :הנה ,תראה ,לא יצא
לך פי שלושה ...והוא חושב :איזה
מזל ששמתי משהו בצד ,ולא סמכתי
על הבטחת התורה...

למה? כשמדובר בברכת ה' אין
שאלות!
14
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כשהוא מתבונן ורואה את שכנו הצדיק
מתברך ,הוא אומר בליבו :שלא יספר
סיפורים ...אני בטוח שהוא שם בצד.
עובדה שאני לא קבלתי כלום...

האדם .כשאתה שם בצֵ ל אצבע –
אתה רואה אצבע ,כשאתה שם יד
– אתה רואה יד ,ואם תשים את כל
הראש – תראה את כל הראש.

והוא שוב טועה וממשיך באמונתו
האווילית שעליו לעשות משהו ,ולא
"הֹלא
לסמוך על הקב"ה בלב שלםֲ .
יִ ְר ָא ְתָך ּכִ ְסלָ ֶתָך" (איוב ד ,ו) – היראה
והפחד שלך היא טיפשותך .באמת
ובתמים לא היית צריך לחסוך,
והראיה – הנה ,שכנך קבל שלושה טון,
בלי שחסך .הוא האמין בה' וַ ּיַ ְח ְׁשבֶ ָה
ּלֹו צְ ָד ָקה (בראשית טו ,ו).

כך גם לגבי הקב"ה  -מה שאתה מראה
לה' הוא יראה לך חזרה .מי שמפקיד
אצל הקב"ה את כל הקופה ,יתקיימו
בך כל הבטחותיו!
בין שני סוגי האנשים הללו נמצא סוג
אדם נוסף ,בינוני – הוא בוטח בה'
שיתן את ברכתו ,אך יש לו שאלות:
איך זה יהיה? מתי זה יקרה? אדם
מסוג של "וכי תאמרו מה נאכל בשנה
השביעית".

"מ ְׂשּגִ יא לַ ּגֹויִ ם
זהו שאמר הכתובַ :
וַ יְ ַאּבְ ֵדם" (איוב יב ,כג) – הוא שוגה וטועה,
והקב"ה ממשיך להשגות אותו ,כדי
לאבדו לגמרי" .ה' צִ ּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך"
(תהלים קכא ,ה) – ה' הוא הצל של בני

אדם כזה יקבל את הברכה ,כיון שבטח
בה' ,אך הוא יצטרך לטרוח לשם כך,
שלא כמו הצדיק.

לעילוי נשמת

גדליהו בן צילה ז"ל
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לתינוק יונק אין שום דבר מלבד חלב
אמו( .היום יש תחליפי חלב ,אבל פעם לא היה
מושג כזה) .תינוק יונק היה ניזון רק מאמו,
והיה סמוך עליה לחלוטין .מלבד עצם
האכילה ,אמא גם יודעת מתי יש
להאכיל את התינוק ,ומצליחה לשער
מתי הוא שבע ,ואיך בדיוק יצליח
לאכול בצורה הטובה ביותר.

בשנה השישית הוא יקבל פי שלושה
ממה שהיה רגיל לקבל כל שנה,
ויצטרך להעסיק עובדים ולהכין
מחסנים נוספים לאחסון ,וכן לטרוח
ולעמול בזריית כמות התבואה
הגדולה ובדישה.
נמצא ,שהבוטח בה' בלב שלם הרוויח
מכל הכיוונים – הוא גם קיבל ברכה
במעשה ידיו ,וגם לא טרח יתר על
המידה .עליו אומר הנביא (ירמיהו יז ,ז):
"ּבָ רּוְך ַהּגֶ בֶ ר ֲא ֶׁשר יִ בְ ַטח בה' וְ ָהיָ ה ה'
ִמבְ ַטחֹו".

כך אנו לפני הקב"ה :נשליך עליו את
יהבנו והוא יכלכלנו .נזרוק אליו את
הכל!
אדם שיש לו אמונה וביטחון אמיתיים
– יזכה לברכת שמים מיוחדת של
"ונתתי את ברכתי".

יהודי צריך לסגור את העיניים ולא
לשאול שאלות .עליו לבטוח בה' שיתן
לו כל דבר שיצטרך " -יִ ֶּתן לְ ָך כִ לְ בָ בֶ ָך
וְ כָ ל ֲעצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א" (תהילים כ ,ה).

כדי לזכות בברכת שמים צריך שיהיו
לאדם אמונה גדולה ,ביטחון שלם
ודבקות במטרה.

דוד המלך מעיד על עצמו שחי את
חייו באופן הזהּ" :כְ גָ ֻמל ֲעלֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל
ָעלַ י נַ ְפ ִׁשי" (תהילים קלא ,ב) – כמו תינוק
שאינו יכול לעשות דבר בלי אמו ,אלא
תלוי בה שתיתן לו את האוכל והחלב
בזמן ולא תשאיר אותו רעב  -כך דוד
המלך תלה את כל ביטחונו בה' שיזון
ויפרנס אותו.

ישנם אנשים ש'חייבים' דברים רבים.
אם אין להם אותם  -הם מרגישים
שאין ברירה אלא לסגור את הגמרא
ולצאת לעבוד .אברך הדבק במטרתו
בעולם ,ורצונו האמיתי הוא לשבת
וללמוד  -בא מתוך הרגשה' :זה מה
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פרשה למעשה

שיש לי ,ועם זה אני חי .אני לא מחפש
עוד ,ולא צריך יותר!'

היה אברך שיצא לעבוד .הוא הבטיח
שילמד בכל יום ארבע שעות ,אבל
למעשה אינו מספיק ללמוד אפילו
חצי שעה ביום .הוא הגיע ואמר" :כבוד
הרב ,במשך ארבע שנים אני עובד
מבוקר עד ערב בעבודה פיזית קשה,
ואני נחשב מומחה במקצועי – אבל
אין לי ברכה .אני בעל חוב .לקחתי
מבנק אחד הלוואה של מאתיים אלף,
ומבנק שני –מאה אלף .אני עומד לפני
פשיטת רגל".

כשהקב"ה רואה אדם כזה ,הוא נותן
לו ברכה מיוחדת בכל העניינים.
אחד האברכים סיפר מעשה שבדידו
הוה עובדה:
הם היו שני חברים שגדלו ושיחקו
יחד .כשהתבגרו פנה אליו חברו,
והציע לו לעשות ביחד עסקים .ענה
לו האברך" :אני חזרתי בתשובה ,אני
נכנס לישיבה ללמוד".

לעומתו ,חברו נשאר בכולל ,והקדיש
את כל חייו לתורה .לפני זמן קצר פנה
אליו חמיו ואמר לו :יש לי מאה אלף
לתת לך ,אני רוצה שתקנו דירה .אבא
שלו נתן לו עוד מאה וחמישים אלף,
ואת המשכנתא לקחו ההורים על
עצמם...

"איך תסתדר?" – שאל אותו החבר –
"איך תתחתן? ממי תקבל כסף?"
הוא לא הבין איך אפשר לבטוח בה'
בדבר כזה.
והנה ,לא חלף זמן רב .הבחור התחתן
ונולד לו בן .חברו התחתן גם הוא,
והיה שקוע בעסקים .כיום לאברך יש
חיסכון מכובד לקניית דירה ,ואילו
חברו נעשה בעל חוב של מאות אלפי
שקלים!

מה ההסבר לזה?
אל תשאל שאלות! זוהי ברכת ה'!
ברכת ה' אינה מגיעה בצורה של זכייה
במפעל הפיס .היא ברכה במה שיש.
כל מה שאדם צריך יש לו!

הנה דוגמא מוחשית לברכת ה' בפועל!
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מרן הרב שך זצ"ל ,וסיפר שהציעו לו
הצעת עבודה מפתה.

אני עוקב אחר המהלכים הללו במשך
למעלה מחמישים שנה .אין כאן שום
הסבר טבעי! זוהי מערכת של ניסים,
נס אחר נס.

"אל תלך" – הורה לו הרב שך – "יש
לך עוד זמן ...תמשיך בכולל"...

ה' אומר לנו :אם תהיו דבוקים בי  -אני
אדאג לכם .אם תצאו ממני – נראה
אתכם מסתדרים לבד...

אבל הצעת העבודה המפתה עלולה
לברוח ,והניסיון גדול מדי ...הוא
החליט ללכת על אותו מהלך ,כשהוא
מבטיח לעצמו לעבוד רק חצי יום,
ובשאר הזמן לשבת וללמוד כרגיל...

ומי שיצא – ספק גדול אם יוכל
לחזור...

הוא התחיל לעבוד ,והתחיל להביא
משכורת מכובדת – והנה הוצאות
הבית גדלו פי ארבעה!

אברך שישב ולמד בכולל הגיע אל
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כמה שהכניס ,לא הספיק.

עמוד קסב ואילך).

הוא חזר אל הרב שך ,ושאל :מה
יעשה עכשיו? האם יעזוב את הכולל
לגמרי?

לפעמים כעבור זמן מגיעה לאברך
הצעה להיות ראש כולל או רב .הצעה
כזו מרוממת אותו ,והוא צומח וגדל –
ה' מצמיח ישועות .חבל לדחוק את
השעה!

הוא התקשה להבין" :בפעם הקודמת
אמר לי הרב שאינני צריך להשתדל
אפילו חצי יום ,ואיך כעת אני חייב
לעבוד יום שלם?"

יש השואלים :אם כולם ישבו וילמדו,
מה יהיה? איך תסתדר המדינה?

אמר לו הרב שך" :אין לך ברירה .יש
לך משפחה ,ועליך לְ ַפ ְרנְ ָסּה!"

התשובה פשוטה :בזמן שישראל
עושים רצונו של מקום – מלאכתם
נעשית על ידי אחרים (ברכות לה ע"ב).

"קודם חיית במדרגת בן תורה" – ענה
לו הרב – "ובן תורה מונהג משמים
בהנהגה ניסית .אבל כעת יצאת
ממדרגת בן תורה ונכנסת למערכת
הטבעית .באופן טבעי ,אדם חייב
לעבוד להביא פרנסה לביתו!"

הרי יש בעולם מיליארדי סינים
שיכולים לעשות כל דבר ...עם ישראל
יכול לשבת וללמוד לבטח ואחרים
יעשו עבורם הכל ,כהבטחת הנביא
"וְ ָע ְמדּו זָ ִרים וְ ָרעּו צֹאנְ כֶ ם" (ישעיהו סא,
ה).

"אברך אינו צריך לפרנס?" – הקשה.

אדם שעומד איתן ובוטח בה' בלב
שלם – זוכה!

"אברך זה נס ,ועל נס לא שואלים
שאלות" ("אורחות הבית" ממרן הרב שך זצ"ל,

19

רשב"י

הילולת רשב"י
עדיין ממשיכים כולם לעלות לציונו.

אחד מגדולי עמנו ,אשר הורו לנו את
הדרך לחיות בעולם הזה מתוך ביטחון
בה' ,ולנהל את חיינו כאן בלי לשכוח
לרגע את עולם הנצח שאליו מועדות
פנינו ,היה התנא הקדוש רבי שמעון
בר יוחאי.

מידי שנה ,בל"ג בעומר יש שם כחצי
מיליון איש! ובמשך השנה כולם
– כמה מיליונים .יש שני מקומות
בעולם שנחשבים למתויירים ביותר –
המקום הראשון הוא הכותל המערבי,
והמקום השני הוא הציון במירון.

כל בני חבורתו של רבי שמעון בר
יוחאי היו שרפים ,ורשב"י עצמו – כולו
להבת קודש .המדורות שמדליקים
בל"ג בעומר לא נועדו לקומזיצים...
אדמו"רים וצדיקים מדליקים אותן
בסילודין ,משום שהן מזכירות את
תורתו של רשב"י ,שהיתה להבת אש
קודש .המדורות הללו נועדו להזכיר
ש"הלֹוא כֹה ְדבָ ִרי ּכָ ֵאׁש נְ ֻאם ה'"
לנו ֲ
(ירמיהו כג ,כט) .אין מי שאינו לומד את
תורתו של רשב"י ,מי בזוהר הקדוש,
ומי במשניות או בגמרא ,שמלאות
כולן בדבריו ,ומפלפלים בהם רבות.

וכל כך למה? – כיון שהיה רבי שמעון
בר יוחאי להבת אש ,וכל מי שהיה
מסביבו דבק באש היוקדת הזו.
כאשר היו מגיעים לביתו של רשב"י
היו רואים את האש מלהטת .היה
כותל של אש שהפסיק בינו לבין
השאר ,וכשהיה לומד היתה אש
סוככת עליו .בפטירתו מסופר,
שהיתה אש מלהטת סביב המיטה
(אדרא זוטא ,דף רפ"ז ע"ב).
במסכת שבת ,בדף ל"ג ,מספרת
הגמרא על רבי שמעון בר יוחאי:

להבת האש הזו לא כבתה מאז
פטירתו של רשב"י ,לפני קרוב לאלף
ותשע מאות שנה!

פעם ישבו שלושה תנאים  -רבי
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יהודה ,רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי,
ודיברו.

יחד עם בנו למקום מסתור .אשתו
מצאה דרך להביא לו אוכל לשם.

אמר רבי יהודה :כמה נאים מעשיה
של אומה זו – תיקנו שווקים ,תיקנו
גשרים ,תיקנו מרחצאות .הרחובות
נקיים ,בשווקים יש דוכנים מסודרים,
כל אחד והדוכן שלו .נפלא .רבי יוסי
שתק.

באחד הימים ,כאשר חזקו החיפושים,
אמר לבנו" :הם עלולים לתפוס את
אמא ולצער אותה ,ולהכריח אותה
לגלות את המקום .אין ברירה ,חייבים
אנו לברוח למקום שבו לעולם לא
ימצאו אותנו!".

נענה רבי שמעון ואמר :כל מה שעשו
לא עשו אלא לצורך עצמן .הם עשו
שווקים כדי שתהיה שם פריצות ,בנו
גשרים כדי לקחת מס ,בשביל הכיס
של עצמם .העמידו מרחצאות בשביל
לעדן את עצמם .כל מקום שבנו נועד
רק כדי להפיק ממנו טובת הנאה .הם
לא עשו שום דבר בשבילנו.

קמו וברחו למערה במקום כלשהו.
במערה לא היה לא לחם ולא בשר,
לא ירקות ולא פירות ,אך הקב"ה
ברחמיו ברא להם שם עץ חרובים,
ומעיין קטן שיוכלו לשתות ממימיו.
בגדים נוספים לא היו להם ,רק אלו
שעל גופם .מה עשו? נכנסו לתוך
החול ,ישבו בו שקועים עד צווארם
ועסקו בתורה ,ואת הבגדים לבשו רק
לתפילה ולקריאת שמע ,כדי שלא
יתבלו ולא יהיו רפויים.

היה שם יהודה בן גרים ,שהעביר את
הדברים כהווייתם הלאה ,עד שהגיעו
לאוזני הרומאים.
אמרו הרומאים :כך אמר אותו איש
אמת? שמעון שגינה ייהרג! יהודה
שעילה – יעלה ,יוסי ששתק – יגלה
ִ
לציפורי.

לגאון החסיד רבי אליהו הכהן מאיזמיר זיע"א בעל

שמע זאת רבי שמעון בר יוחאי ,וברח

ה"שבט מוסר" ,אות ח' ענף חרוב ,שקיבל קבלה

בשבת היה מתחלף עץ החרובים
לעץ תמר ,וכך היו אוכלים כל השבוע
חרובים ,ובשבת – תמרים (מדרש תלפיות
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הקשה ,ולא פחדו שמא יבואו ויהרגו
אותם .כל מעיינם היה נתון בתורה .לא
התעסקו בחדשות ולא בישנות...

מהגאון רבי משה גלאנטי זצ"ל ,שקיבל מהזקנים
שקיבלו איש מפי איש עד רשב"י שאילן החרובין
שהיה לרשב"י במערה בכל ערב שבת היה נהפך

לאילן של תמרים .וראה אסתר רבה ג ,ז).
שתים-עשרה שנים ישבו כך ,עד
שיום אחד שלח הקב"ה את אליהו
הנביא לבשר להם שהם יכולים
לצאת .עבר אליהו והכריז" :מי יגלה
לרבי שמעון שהקיסר של רומא מת
ונתבטלה הגזירה ויכול הוא לצאת מן
המערה?!" ,וכך ידעו רבי שמעון ובנו
רבי אלעזר שאפשר לצאת.

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר זיככו
את עצמם כל כך ,עד שהפכו להיות
כמלאכי מעלה .עיניהם נעשו קדושות
וטהורות ,ויצאו מהן להבות של אש
רוחנית עצומה.
כשיצאו מן המערה וראו אנשים
זורעים וקוצרים ,אמרו" :עוזבים חיי
עולם ועוסקים בחיי שעה?!" ,מיד
נתנו בהם את עיניהם והכל נשרף!
שדות עלו באש! הם התבוננו בבית
שנבנה ותמהו :מה קורה כאן? אנשים
בונים בתים? לא חבל על החיים ועל
הזמן? על מה מבזבזים את החיים –
על דברים חולפים שאינם נשארים?!
ומיד קרס הבניין ונשבר.

מדוע לא נכנס אליהו אל תוך המערה
פנימה להודיע להם על כך? משום
שלא ניתן להיכנס למקום שלהבת
קודש!
אנשים אלו העלו את גופם למקום כה
גבוה! לא היה להם שום דבר בעולם
מלבד לימוד התורה .הם למדו בעל
פה ,בלי ספרים ,והעמיקו ,וחיברו
דברים עליונים ,בלי להתחשב בגוף
שלהם כלל ,ובלי לתת את הדעת
לאוכל ולשתיה ,לבגדים ,לקור ולחום.
הם לא נתנו דעתם אפילו לגזירה

רבי שמעון בר יוחאי ידע כמה אנחנו
זמניים ,לפיכך הוא קרא לכולם :הבה
נתעסק בעניינים של עולם הבא! נבנה
את הבית הנצחי שלנו ,זה שישאר לנו
לעולמי עולמים ולנצח נצחים!
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למדרגתם ,אך רבי אלעזר עדיין לא
יכול היה לסבול את העובדה שאנשים
מתעסקים בענייני שעה .הוא המשיך
להסתכל ולשרוף בעיניו ,ורבי שמעון
מסתכל ובונה מחדש בעיניו .פלאי
פלאות!

משום כך ,כל מקום שהיה נותן בו
את עיניו ,היה נשרף .עיניו הקדושות,
שהגיעו למדרגות גבוהות ביותר,
שרפו את הבלי העולם הזה.
רבי שמעון ,הסובר שחייבים לעסוק
בתורה ,אינו יכול לשאת את המראה
שנגלה לעיניו בצאתו מן המערה ,של
אנשים העוסקים בענייני העולם.

הדבר פסק ,כאשר ראו ביום שישי
אדם שרץ עם שתי אגודות של הדס.
אמרו לו" :לאן אתה רץ?" אמר:
"שבת!".

יצאה בת קול משמים ואמרה:
"להחריב עולמי יצאתם?!"  -וכי מה
סבורים אתם ,שכולם הגיעו כמוכם
למדרגת זיכוך של מלאכים? "חיזרו
למערתכם!".

"ומה הן שתי האגודות שבידך?" –
"לכבוד שבת".
"מספיק לך אחד בשביל לברך על
הבשמים .מדוע שניים?".
השיב" :אחד כנגד 'זָ כֹור ֶאת יֹום ַה ַּשּׁבָ ת
'שׁמֹור
לְ ַק ְּדׁשֹו' (שמות כ ,ח) ,ואחד כנגד ָ
ֶאת יֹום ַה ַּשּׁבָ ת לְ ַק ְּדׁשֹו' (דברים ה ,יא)".

הם חזרו למערה ,והמתינו שם י"ב
חודש ,כמשפט הרשעים בגיהנום ,עד
שתיקנו את עצמם והבינו שהעולם
עדיין לא הגיע לתיקונו ,ולא הגיעו
שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ
(מושאל קהלת יב ,א).

מיד אמרו :ריבונו של עולם  -אשריך!
בנים מופלאים יש לך! הם זורעים –
כדי שיוכלו לקיים מצות זכור ושמור,
כלומר :כל תכלית עבודתם בעולם
הזה היא כדי שיוכלו לשמור את
תורתך ומצוותיך.

לאחר שנה יצאו מן המערה במטרה
לשוב ולחיות עם בני האדם .רבי
שמעון כבר הצליח להבין שיש
בעולם אנשים אחרים ,שלא הגיעו

אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו :ראה,
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שעלה לציון הרשב"י .בימיו לא היו
כבישים .הציון היה ממוקם בראש
ההר ,והאנשים טיפסו בשבילים על
גבי חמורים עד שהגיעו לפסגה.

בני ,על מה חושבים עם ישראל בשעה
שהם עוסקים בעבודתם .די לעולם בי
ובך ,הבה נמשיך אנו לעסוק בתורה,
והם ימשיכו במעשיהם ובדרכם (שבת
לג ע"ב).

כשהגיע ה"אור החיים" הקדוש
למורדות ההר ,ירד מעל החמור,
ואמר :וכי ארכב על חמור לרשב"י??
גחן על ידיו ורגליו ואחל ללכת ולזעוק:
"איך יכנס שפל האנשים אליך ,למקום
להבת שלהבת קודש הקודשים?!
אשר המלאכים היו משתוקקים לבוא
ולשמוע את דבריך ,ואליהו הנביא בא
ללמוד אצלך?!"

רבי שמעון בר יוחאי זכה וגילה את
סודות התורה ,שלא ניתנה רשות
לשום אדם לגלותם.
מלאכים ושרפים היו באים לשמוע,
לאחר שקיבלו רשות מהקב"ה ,וכן
היה אצלו אליהו הנביא זכור לטוב.
צדיקים מדורות קודמים ביקשו רשות
לבוא חיים לעולם הזה כדי לשמוע את
תורתו ,ופמליא של מעלה השתוקקו
להזדמנות ללכת למתיבתא של רבי
שמעון בר יוחאי ולשמוע את דברי
תורתו.

לא דבר פשוט הוא לבוא לצדיק .חובה
לעשות הכנה לפני בואנו אליו!

מסופר על ה"אור החיים" הקדוש

זכותו של התנא רשב"י תגן עלינו ועל
כל ישראל אחינו .אמן.

ומיד בהגיעו פתח את הזוהר הקדוש,
ולמד עם כל האנשים שהיו שם בלי
הפסק מאמרי זוהר ואת דברי רבי
שמעון בר יוחאי בגמרא.
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החוברת הודפסה על ידי התורמים והמסייעים הי"ו
לזרע בר קיימא :אפרת בת שמחה סוליקה
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ת.נ.צ.ב.ה
יעקב בן ברטה ז"ל ,יהונתן בן מרים ז"ל ,יוסף בן ציונהז"ל

לחסויות ,להפצה,להנצחות
ולקבלת העלון
orhachaim4@gmail.com

או בטלפון02-5000455 :
058-321-3565
נא לציין "עבור חוברת האור לחיים"

