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ה יהפוך אותו לנו ולכל בית "שבעז –נעסוק היום בקריאת התורה של שבעה עשר בתמוז 
הקוצקר אמר כבר כי גם בתשעה באב יקראו את הקריאה של היום [ישראל לששון ולשמחה 

: ל"ז בתמוז אמרו חז"על י. ]בשמחה ויודו גם על כך, רק יקראו אותה בטעמי מגילת אסתר –
לאחר , נשתברו הלוחות –הראשון : ”ינו בשבעה עשר בתמוזחמישה דברים ארעו את אבות"

  .שרף אפוסטמוס את התורה ובוטל התמיד, הועמד צלם בהיכל, הובקעה העיר –מכן 
אך בבית הראשון היתה בתשעה , ז בתמוז בבית השני"היתה בי, יודעים אנו כי הבקעת העיר

לכן נקבע , חמור לנו יותר –" ר לןחמי"שכיון שבית שני , ע כבר מזכיר להלכה"השו. בתמוז
  .היום של שבעה עשר בתמוז גם על חשבון הבית הראשון

  
~~~  

  
  ?הבסיס לכל –שבירת הלוחות 

בסיון עולה ' בו. נשתברו הלוחות –אני רוצה להתמקד בדבר הראשון של חמשת הדברים 
ו מהר סר, כי שיחת עמך, לך רד: “וההוראה, יורד הוא –ולאחר ארבעים יום , משה רבנו להר

  . וכל ההמשך ידוע...” עשו להם עגל... מן הדרך
' כך בדיוק בט. המפתח, הבסיס, משמע שזה היסוד –בזה שהתנא פותח בשבירת הלוחות 

נגזר על אבותינו ארבעים יום עקב חטא  –והדבר הראשון , חמישה דברים ארעו: באב
  .זאת וכל שאר הדברים באים עקב –זוהי הסיבה לבכייה לדורות . המרגלים

  
, שהיא הקריאה של חטא העגל, בשבעה עשר בתמוז קוראים את הקריאה של תענית ציבור

משמע שבכל התעניות קוראים את הקריאה . שבירת הלוחות ופסילת הלוחות השניים
. היא קריאת התורה שתקנו לכל תעניות הציבור, שבירת הלוחות. ז בתמוז"שבעצם שייכת לי

נתמקד הפעם . כנראה שהינה הבסיס של הכל –" רו הלוחותנשתב"הסוגיא הזו של , כלומר
  .בנקודה הספציפית של נשתברו הלוחות

  
. אלא דווקא את שבירת הלוחות –ל אינם מזכירים את מעשה העגל שהיה אז באותו היום "חז

, אירוע זה של שבירת הלוחות. הוא היסוד של הכל, אירוע זה של שבירת הלוחות הוא הסוד
כל סיפור . אלא מדלגים עליו, נו קוראים בקריאת התורה של התעניתשאותו כלל אינ

 –סוגרים בפסילה של הלוחות השניים , אנו פותחים איתו. כאילו קשה מדי להיקרא, השבירה
קריאה זו על , כפי שאמרנו. איננו קוראים –שבירת הלוחות  –אך מה שבאמת קרה היום 

זאת גם בשחרית וגם . אה של כל התעניותהופכת להיות הבסיס של הקרי –שבירת הלוחות 
  .במנחה

  . וצריך לתת עליה הדעת ולהבינה, נקודה זו הינה עמוקה מאוד
  

באב עוסקים ' בט. היא הבסיס להבקעת העיר, צריך גם להבין איך סוגיית שבירת הלוחות
. י לא נכנסים לארץ"עמ –בחטא המרגלים '. בשבירה וכו, באמונה, אנו תמיד במאיסת הארץ

, הם נשברים ואינם ניתנים לנו –בשבירת הלוחות ? מה קרה בשבירת הלוחות, אך אצלנו
מה קרה בדיוק . ניתנת לנו אותה התורה אך על לוחות אחרים. וניתנים לנו לוחות אחרים

  ?בשבירת הלוחות
  

 ~~~  
  
מכאן אנו ". על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו' ויינחם ה... ויחל משה את פני ה אלוקיו"

 -הרעה שרצה לעשות . חזר בו ממחשבתו הראשונה, ה ניחם על הרעה"הקב. לגיםמד
בעקבות תפילתו של משה ". ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול, הניחה לי ואחר אפי בהם“

  .ה ניחם על הרעה"הקב
והמכתב מכתב ... והלוחות מעשה אלוקים... ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו“

כי שבירת הלוחות איננה זו שגרמה , אך יש לשים לב. אז מגיע מעשה השבירהאו ". אלוקים
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בפרק לד נמשיך את . משה שובר את הלוחות מדעתו. ה ניחם כבר לפני"הקב'”. וינחם ה"ל
ונמשיך את ", אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים' ויאמר ה“ -קריאת התורה 

  .בקריאה עד סוף הפרק
  

~~~  
  

  ום יוצאת בת קולבכל יום וי
  ?ז בתמוז בכללותו"מהי סוגיית שבירת הלוחות כבסיס לי

, חורבנו היה על שנאת חינם. כי אנו רואים את עונשו –חמור לנו יותר , כפי שאמרנו, בית שני
בתמוז של בקיעת ' ולא יום ט –והיום שהופך להיות המשמעותי הוא היום של שנאת חינם 

בכל התעניות קוראים . הארץ, העיר, רות את חורבן הביתכל התעניות מזכי. הבית הראשון
. הצום הולך תמיד עם סוגיית שבירת הלוחות. אנו דווקא את הקריאה של שבירת הלוחות

  ?מהי סוגיא זו כלל? מדוע
  

, והמשנה השניה שלו, פרק שישי הוא פרק של ברייתות. נלמד סוגיא זו מפרקנו במסכת אבות
  .אך היא עולם ומלואו, ק את שבירת הלוחותמזכירה באקראי באיזשהו פסו

אוי להם לבריות : בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: ל"אמר ריב“
נזם זהב באף חזיר אשה : שנאמר, שכל מי שאינו עסוק בתורה נקרא נזוף, מעלבונה של תורה

והלוחות : ואומר, “עוד הוכחה או שלב בהסבר שאמרנו קודם –" ואומר. יפה וסרת טעם
אלא תקרא חרות  –חרות על הלוחות , והמכתב מכתב אלוקים הוא, מעשה אלוקים המה

וכל מי שעוסק בתלמוד תורה . שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אלא חירות
  ".ממתנה נחליאל ומנחליאל במות: שנאמר, הרי זה מתעלה
  .עד כאן המשנה

  
  התקרב לבעלי ראתן –גדולת רבי יהושע בן לוי 

והוא מופיע  –הינו שהוא אמורא , הדבר המעניין שנזכיר. בזה נעסוק בסוף -ל  "מיהו ריב
שהם הדור  –א הקפר "תלמיד של ר –ל הוא תלמיד של תלמידיו של רבי "ריב. בברייתא

וזה חצי דור לפני  –ג בנו של רבי יהודה הנשיא היה התנא האחרון "ר. הראשון של האמוראים
הוא זה , הוא זה שאליהו הנביא מתגלה אליו: ל כתובים דברים מאוד מעניינים"על ריב. ל"ריב

גמרא  - עליו נאמר בגמרא שנכנס בחייו לגן עדן . למתי קא אתי מר –ששואל את המשיח 
  . ומשמעה שהיה בעל מדרגה גבוהה מאוד מאוד, מאוד מעניינת

  
מאחר ולא  –מרא מסבירה במה זכה לכך הג. הינו מאוד מעניין) כתובות(הסיפור שם בגמרא 

 –" י"ור. “י"אומר רש, ”שרץ יש לו במוחו" –מחלה מאוד קשה . חשש להתקרב לבעלי ראתן
שכל החכמים וכל “ -י גזר "הוא הדור הראשון של האמוראים בא, ל"שהוא מבוגר מריב

קשות  אלה זבובים השוכנים עליו". “הרופאים וכל בעלי הכוחות לא יתעסקו בבעל ראתן
ואי אפשר לעזור , זוהי סכנת נפשות שמאוד מאוד מדבקת –" להביא אותו חולי על איש אחר

שהיה . “ל היה שהתקרב לבעלי ראתן"כוחו הגדול של ריב". הזהרו מבעלי ראתן“ -לכן . לה
, כורך עצמו איתם, נכרך בהם –הוא היה מחבק אותם ". ל מכריך בהו ועסיק בתורה"ריב

זה היה העניין . הינה משהו אחר לגמרי –התורה המיוחדת שלו , ורהוההפצה הזו של הת
. שלא נראתה הקשת בימיו, י"ועליו אומרת הגמרא כמו על רשב, ל"הגדול של זכותו של ריב

  .שהיה מתקרב לבעלי ראתן -זאת בשל הגדולה הזו שלו  
  

 ~~~  
   

  שאלות על המשנה
אוי להם לבירות : חורב ומכרזת ואומרת בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר? “ל"מה אומר ריב

  ". שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, מעלבונה של תורה
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אך יודעים אנו שבת קול  –שמענו כבר על בנות קול שיוצאת , ראשית. זהו דבר מאוד מעניין
ה בת קול יוצאת מהשמיים "בת קול יוצאת מן השמיים ואומרת שהלכה כב. יוצאת מן השמיים

? מה יש בהר חורב? מדוע בת קול יוצאת מהר חורב, אך. א בכל מקום"שהלכה כר ואומרת
שם כבר הבהמות והבקר ירעו , כבר אין שם קדושה –הרי לאחר שקיבלנו שם את התורה 

  .לאחר מתן תורה
היה זה מספיק פעם  –הרי כשאמרה הלכה כבית הלל . מדוע יוצאת היא כל יום ויום, כן גם
  ?וםומדוע פה כל י, אחת

  
ביטוי מאוד ". אוי להם הבריות מעלבונה של תורה“ -שמזכירה היא הבת קול , עוד קשה

כל פרק שישי של אבות . ודבר אחד יכול להעליבה, התורה הינה אישיות שנעלבת, מעניין
התורה הזו . לא לשם שמיים, לשם התורה –" העוסק בתורה לשמה“ -הינו על אישיות התורה 

אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק “ - קול ומכריזה הבת , נעלבת
  ".בתורה נקרא נזוף

  
ככה . מכריזה היא הכרזה שלילית? מה מכריזה הבת קול: הקושי הגדול פה הינו הסגנון

מדוע לא יוצאת ? אם לא שומעים אותה –מהי כלל עוזרת הכרזה זו , כן גם? זהו איום? מחנכים
  ?ותוכנה של תורה במקום להיות נגטיביתהיא ומכירזה על עניינה 

אכלני חורב וקרח . “לשון חורבן –הינו השם הנגטיבי של הר סיני , דרך אגב, הר חורב
ל על הר חורב הינן דרשות "כל דרשות חז. החורב הורס את הגיזה. קור ממית –" בלילה

  ".משם יצא חורבן, “שליליות
, זה חיובית שתאמר כמה גדולה התורהמדוע במקום להכריז הכר: זוהי השאלה המרכזית

  ... ולכן צריכה היא לצאת כל יום מחדש, כנראה שאיומים לא עוזרים. מכריזה היא איומים
  
נאמר כאן שמי שאין לו קשר ". אשה יפה וסרת טעם, שנאמר נזם זהב באף חזיר, נקרא נזוף"

סוק זה משמע בפ". נזם זהב באף חזיר"עליו נאמר " ,אינו עוסק בתורה“ -עם התורה 
אשה “ - וכך בהמשך הפסוק ... בזבוז... רק איפה הוא נמצא, שעוסקים במישהו שיש לו זהב

אם . הוא לא עוסק בתורה כלל. הינו סתם אבן –הבחור אצלנו במשנה , אך". יפה וסרת טעם
אין כאן . שום כלום באף חזיר, הרי אין פה שום נזם –והוא משול לחזיר , התורה משולה לזהב

  .הפסוק איננו קשור. אשה יפה כלל
  

ואומר המכתב מכתב אלוקים הוא חרות על : “כל אלו שאלות צדדיות לשאלה הבאה
והמכתב “ -משה רבנו יורד עם הלוחות . ז תמוז"י, זה נאמר בשבירת הלוחות - .” הלוחות

שאין לך בן חורין אלא מי , אל תקרא חרות אלא חירות. מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות
  ".שעוסק בתלמוד תורה

". שכל מי שאינו עוסק בתורה...” “שאין לך בן חורין“ - כל המשנה מדברת בלשון נגטיבית 
מכתב אלוקים חרות על "ואת כל זאת לומדים מכך שהמכתב . כל המשנה הינה שלילית

עוסקים אנו בלוחות  -כשאנו עוסקים בתורה . זאת נאמר על הלוחות הראשונים. ”הלוחות
. את הלימוד הזה לומדים דווקא מהראשונים. לא זכינו שיהיו לנו הלוחות הראשונים ,השניים

אך אין זה מכתב אלוקים , אמנם הם כמו הראשונים –" פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים“
  .אלא אתה פוסל –ומעשה אלוקים 

  
אל " כ לימוד"בדר. יש שני קושיות בהבנה –" אל תקרא חרות אלא חירות"בלימוד , אגב

, כלומר –אל תקרא '. בא נרומם את ההבנה לשלב ב', אתה מבין שלב א: משמעו", תקרא
  .הינם ממש שני דברים שונים לגמרי –חרות וחירות , אך. תעלה רמה

בשונה מהלוחות השניים שהאדם כותב ותמיד זה יכול להיות רק  –" חרות על הלוחות“
 –המשנה אומרת . משועבד, לא חופשי, חלק מהלוחות –לעומת זאת חרות הכוונה , כתיבה

  ...לכאורה הפוך. אל תקרא חרות אלא חירות
מדוע כתוב , אלא שהפסוק הינו באמת קשה? ל לדרוש דרשה זו פה"כיצד הגיע ריב, כן גם
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זוכרים אנו כי בין עשרת הדברים ". ומכתב כתוב“ -והרי היה צריך להיכתב ", והמכתב חרות"
  .והמכתב והלוחות, הכתב –ות שנבראו בערב שבת בין השמש

  .אין זו דרשה באוויר, באה לענות על קושי בפסוק –" אל תקרי"הדרשה של 
  

וכי , י איננו מבין מושג זה"רש“  -) טז, לב(והלוחות מעשה אלוקים המה “ -י במקום אומר "רש
  ? השמיים והארץ וכל הבריאה איננה מעשה אלוקים

, כלומר". הוא בכבודו עשאן, “זהו הפירוש הראשון –" וכמשמע..“י "בפירושו הראשון עונה רש
ה "אך את הלוחות הקב, ה בורא את השמיים ונוצרים מציאויות גאולוגית וטבעיות"וודאי שהקב

האדם יכול . הביטוי של כך הינו בזה שבלוחות הכתב הינו חרות ולא כתוב. בעצמו עשאן
  .אך לא לכתוב חרות - לחרות חרות או לכתוב כתוב

, כאדם האומר לחברו“ -אלא פשט נוסף , ”ורבותינו דרשו"אין זה דרשה כמו  –" ר אחרדב“
בטח . זה מה שמעניין אותו –הוא כל כולו בזה , כלומר". כל עסקיו של פלוני במלאכה פלונית

כך כל שעשועיו של . “...זה הלוחות –אך מעשה אלוקים , ה עשה את כל העולם"שהקב
והביטוי הזה מופיע אצל , עוסקהמשנה מדברת על מי שאיננו  ,זהו מדהים". ה בתורה"הקב

  .ה"י על הקב"רש
  

הפסוק , אגב". וכל העוסק בתורה מתעלה“ -בסוף המשנה מגיעה סוף סוף למשהו חיובי 
ומבמות הגיא ונשקפה על “ -וההמשך הינו ". וממתנה נחליאל ומנחליאל במות“ - שמוכיח זה 
ומי . זוכה לתורה שנקראת מתנה –שם עצמו כמדבר ל אומרים שמי ש"חז". פני הישימון

  .ומנחליאל במות –או אז זוכה להתעלות . זוהי נחלתו, נוחל אל, הוא נחליאל –שזוכה לתורה 
אם : אתן לכם את הסימן, ל אומר"ריב". ומבמות הגיא“ -מרים את האף , אם אז מתגאה, אך

הוא זה שעוסק בתלמוד תורה  ,אם נשאר הוא בבמות. הוא יגיע להגיא, נשאר הוא בבמות
אך ", וכל העוסק בתלמוד תורה תדיר הרי זה מתעלה“ - יש גרסא . תדיר וכל הזמן מתעלה

גם לגרסות האחרות זה נמצא כבר בתוכן המשנה שעוסקת בבת קול שיוצאת , בכל מקרה
  .יום יום

  
 ~~~  

  
  מחקיקה לכתיבה –שבירת הלוחות 

וכן גם בהערות הרבי על , שמבוארת במקומות רבים, נקודה פלאית, ל"נפלאים הם דברי ריב
  ? ביום בו נשתברו הלוחות, ז תמוז"מה קרה בי. המשנה

. צריך להבין נקודה זו. החיבור שלי לתורה עובר מחקיקה לכתיבה, ביום שנשתברו הלוחות
והיא גם אומרת לנו , התורה איננה רוצה שנצום אפילו לא יום אחד בשנה –כ "להוציא את יוה

בין צום , בין צום תשובה כתענית אסתר –ל אמרו לנו לצום "בכל פעם בו חז. לעשות זאת לא
בכל פעם אומרים לנו לקרוא סיפור , צום גדליה -ובין צום על שנאת אחים , על חורבן הבית
איננו דת של הפסקת . קוראים קריאה זו כל פעם שעוסקים בהפסקת חיים. שבירת הלוחות

, הבקעת העיר. עוסקים בדבר בו החיים מפסיקים  -קים בזה אך כל פעם שעוס, חיים
  . אלו שתיהן פעולות של שבירה. כמו שבירת הלוחות, היא סדק –הבקעת החומה 

  
. הוא דבר שהוא עצם החיים של האדם, דבר חקוק –הוא כתב חרות , המכתב של האלוקים

י "אומר רש –" וקיםוהלוחות מעשה אל. “הוא חרות בתוכי –לא כתוב , הוא איננו לידך
ל מדבר על אדם שעוסק "ריב". כאדם האומר כל עסקיו של פלוני בדבר הזה, “בפירושו השני

שהתורה היא כל , ה עוסק בלוחות"אך עוסק הוא בתורה כפי שהקב, ואינני יודע כמה, בתורה
  .שהתורה היא המציאות של חייו, עסקיו

  
  ...הכי רחוק שיש –ליד 

עלבון : זו עונה על השאלות הראשונות בתשובה מדהימה אחתל במשנה "פ זצ"הרב חרל
אינני נעלב אם אין . איזשהו קשר והכרה, יכול להתרחש רק כאשר יש ביני לבין זה שפוגע בי



  ד"בס

 

יכול אני להיעלב ממישהו שמכיר . והאחר פשוט בועט –כשיש בנו קצת הכרת הטוב . היכרות
זה אולי  –שהו שאומר לי משהו ואיננו מכיר אותי אך מי. זה עלבון –אותי ומזיז פניו לאין ערוך 

  .אך לא עלבון, פאדיחה
  

הברכה . על שניהם אנו מברכים, לפ שיש שני חלקים בלימוד תורה"מסביר הרב חר
אלוקינו את דברי תורתך ' והערב נא ה“ - הברכה השניה ". לעסוק בדברי תורה“ - הראשונה 

בברכה השניה מדובר על יחס ". לעמו ישראלהמלמד תורה .. ולומדי תורתך לשמה... בפינו
קודם לא ידעתי ועתה אני  –לומד ומלמד הינו יחס אקדמי . תלמיד ורבו, של לומד ומלמד

זו איזושהי חכמה , אין לזה סוף". והערב נא, “אני מופעם –ככל שאני נכנס יותר ללימודו . יודע
  ?ובמה עוסקת הראשונה, זאת הברכה השניה. מדהימה ואינסופית

אני יכול להודות על התורה כי הינה מדע . הברכה הראשונה עוסקת במשהו אחר לגמרי
אך יש . טרחו בו, מוגש יפה, אני להודות על אוכל שאכלתי כי הינו מאוד טעים, יכול. מופלא

, אם לא הייתי מקבל את האוכל –מאחר ושוכחים אותה , כ לא נאמרת"תודה אחרת שבד
  .השנייה הינה על עצם החיים. אין כלל ערך בין שני תודות אלו. תיכי אכל, אני חי. הייתי מת

זו . עצם חיינו", כי הם חיינו“ -אומרים אנו , כשמברכים אנו את הברכה השניה בתפילת ערבית
המלמד תורה לעמו "יש מציאות אחרת של . הכוונה גם בברכה הראשונה מברכות התורה

  .יסוקויש את עצם הע? הבנת את הסוגיא –" ישראל
  

ואולי גם מבין , כותב עליה, יודע תורה, לומד עתיק, ל מדבר על אדם שלמד המון תורה"ריב
,  זה קטן עליו -כשעומדים ללמוד את המשנה היומית כל יום : אך חסר לו דבר אחד, הרבה

אין זו עצם . אך אין זו עצם מהותו, הוא לומד תורה, הוא מגיע לכנסי עיון בסוגיות מורכבות
  .חייו

  
זהו ההבדל בין בעל תשובה . בשבת בבוקר חשבתי מחשבה שהינה טורדת אותי מאוד

ה "אומרים אנו בהרבה פסוקים שמבקשים אנו מהקב. לאדם שנראה מאוד קרוב, אמיתי
והרי מלוא כל ? מה הכוונה שישוב אלינו –ר הזקן שואל "האדמו". שובה אלינו" –שישוב אלינו 

  !הארץ כבדו ומעולם הוא לא הלך
בכל מקום בעולם נהיה  –וביחס לנקודת המרכז שלו , ר אומר שהעולם הינו עגול"האדמו

שוכבים זה , כשחיים אנו ביחד, אומר בעל התניא, מרחק באמת הינו. באותו מרחק ממרכזו
המרחק הינו כל היקף , עכשיו. אך אנו מפנים את העורף זה לזה –המרחק מילימטר , ליד זה

  ?תחושה נוראית זו אתם מכירים. כדור הארץ
לא גדלת , ואתה אינך יודע -? אתה יודע מה זו תפילה: אם באים אליך ואומרים לך, לפעמים

אתה  –ומה יוצר כל שלב בתפילה , מדברים איתך על התפילה כמקור החיים... בבית ספרנו
ומר הבנתי מה אתה א, כ קרוב"הוא כשאני כ, הזמן בו אני רחוק מזה. זהו עולם ומלואו, נדהם

הרי המשנה ברורה אומר שמי שמגיע מאוחר יכול לקפוץ על פסוקי : "אך אני מקשה –
, אתם ליד. ולכן אתה הכי רחוק, אתה יכול להיות ליד...” אני מכיר את העסק. “”דזימרא

  .והמרחק ביניכם הוא כל הגלובוס –אתה יודע הכל , באותה המיטה
  

. אבל אתה בכלל לא חש שזה חקוק –אתה יודע כל מה שכתוב , בגלל הקירבה למכתב
. ומה שאני זקוק לו זה משהו שחקוק, לפעמים אפשר לבוא מהמקום הכי רחוק בעולם

תסובב את , אבא" –תשובה זה . כ קרוב"כי הוא כ, המרחק שלי מתשובה הוא כה גדול
תן לי להסתכל בפנים , תן לי להתרגש, תן לי להפסיק לשחק אותה כל כך גדול, העורף
יש לי כל כך הרבה מכתבים שאני יכול לנתחם באלפי .” תן לי להרגיש את החקיקה ,בפנים

  . אך אני מרגיש זה ניתוחי מתים, ניתוחים
  

 ~~~  
  

  כרוך בעולם, כרוך בתורה –ל "ריב



  ד"בס

 

ל נכנס חי לגן עדן והקשת לא נראתה "ריב –" והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות“
ל היה "אך ריב! זה מדביק: רבי יוחנן היה מזהיר. מבעלי ראתןכי הוא היחיד שלא דאג , בימיו

  . כי אלו החיים עצמם, וממילא אין שום סיכון –התורה היתה עצם חייו , כל כך כרוך
אלו ? מי הם הבריות הללו". אוי להם לבריות"אלא ", אוי לו לעולם"הבת קול איננה אומרת 

אלו . אלו הם הרחוקים –" קרבן לתורהאוהב את הבריות ומ“ -אותם הבירות עליהם נאמר 
אריה לוין שמחבק אותם ' ויש רק ר –הם מצורעים , הינם בעלי ראתן שיש להם שרץ במוחם

  . אין מה להידבק. כי הוא כרוך בתורה, והוא אף פעם לא נדבק
אך צדיק . שאינם גמורים, אוהב אפילו רשעים -שצדיק שאיננו גמור , יש ביטוי חסידי ידוע

הינו שהם , הבריות הינם אלו שהייחוס הכי קרוב שלהם לתורה. אוהב ברשע גמורמ, גמור
, בני אברהם יצחק ויעקב, הם בריות? אך מה זה משנה בכלל. כמו חתול להבדיל, בריות

  .שברי לוחות מונחות בהם, עמדו על הרס סיני
  

  הוא בן חורין –הכרוך בתורה 
והוא , ל מנסח בלשון שלילית דווקא"ריב –" אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"

אתה חייב ! הרי אתה לא בן חורין –." אין לך בן חורין“ -תפיסת העולם . צודק במאה אחוז
שאינני משועבד לשום דבר אלא , אם חירות פירושו. עובדה, זהו תיאור מציאות...! ליישר קו

, אינני משנה את העובדות, ומרל וא"בא ריב". אין לך בן חורין"אז  –לנשפי האלוקית שלי 
  .אלא מי שעוסק בתלמוד תורה -, הטבע הינו שאין לך בן חורין

  
מספרת כי רבי יוסי בן כיסמא פוגש אדם שמבקש , משנה מאוד ידועה שמופיעה בהמשך

אפילו : רבי יוסי בן כיסמא אומר לו. ויתן לו כסף וזהב ומרגליות טובות על כך, שידור עמו
בא יהודי גדול ... משנה מעצבנת. איני גר אלא במקום תורה, יות שבעולםתביא לי כל מרגל

נותן לו אבנים . תדור עמנו, בא תדור עמנו ותהיה הרב שלנו –ומציע לרבי יוסי בן כיסמא 
בא תתן מערכת : אומר לו לרבי יוסי בן כיסמא. מרגליות כסף וזהב בשביל זה, טובות

  . ואני אשלם לך באבנים טובות –שיעורים 
? אהיה משועבד לאבנים טובות ולכסף ולזהב? אתה רוצה שאני יעבוד אצלך –אומר רבי יוסי 

אם אתה שליח ". איני דר אלא במקום תורה –אפילו תתן לי כל כסף ומרגליות שבעולם “
אומר לו רבי יוסי . תורה הוא מי שעוסק בתלמוד תורה והוא בן חורין. זהו מקום תורה –אמיתי 

. ”רב מטעם"אני אהיה , הצעה שלך איננה מאפשרת לעיר להיות מקום תורהה –בן כיסמא 
ולבחון , אני רוצה להיות בן חורין. במקום שאין שום דבר חוץ מזה –אני גר רק במקום תורה 

  .אם הפכתי להיות משועבד לך או שאני בן חורין, ה"ביני לבין הקב, עצמי
  

אך , זהו מי שיודע את התורה? ה חד"א וקובאוריית, מה יכול הכי הרבה להעליב את האינסוף
 –את הנשימה ", לא ימוש"אך שוכח את ה –הוא יודע כמה היא חכמה ויפה . איננו עוסק בה
אך הוא לא התמחה , הוא מומחה לכתבי יד תורניים. אין היא הנשימה שלו. לה איננה זקוק

  .בחקיקה תורנית
  
  נשברת החקיקה –ז תמוז "י
נשתברו  –לפני שהובקעה העיר ובוטל התמיד , ז בתמוז"בי". ירותאל תקרא חרות אלא ח“

, בוטלה הידיעה של כל יהודי שבכל מקום שלא נמצא –בוטל התמיד . זו הטרגדיה, הלוחות
  . זה מה שקרה כשנשתברו הלוחות. יש כבש בבוקר ובין הערביים שהם שלו

בתמוז כבית ' וז ולא בטז בתמ"ולמה צמים י. והובקעה העיר, סדק בחומה –הובקעה העיר 
גילוי , ז"ע, הובקעה העיר בבית ראשון עקב שפיכות דמים, תמוז היה חורבן' בט? ראשון
בידיעה , אך לא ידעו לעסוק בבריות –בבית שני למדו תורה . חטאים גדולים –עריות 

התורה שייכת . לעצם החיים, לחקיקה, שהבריות קשורות לתורה מפני שהן שייכות לבריות
זו  –" נשתברו הלוחות. “כי היא עצם חיינו. כי החיים שלי ושלך והתורה זה אחד, ואליךאלי 

זה ההסבר למה קרה בעולם , זו המציאות של צום, קריאת התורה שקוראים כל תענית
  .שנוצרה מציאות כזו של טרגדיה



  ד"בס

 

 ז בתמוז היה אמור משה רבנו לרדת"בי, אילמלא חטא העגל, אם לא היו משתברים הלוחות
  . י והולכים לירושלים"י היו נכנסים לא"ועם הלוחות ומשה רבנו עמ, להגיע למטה, עם הלוחות

  
כאדם האומר כל . “נשברו –שברא את כל העולם , ז בתמוז הלוחות שהינם מעשה אלוקים"בי

אלה החיים , אך כל עסקיו אינם אלא בזה, וודאי שברא הכל –" עיסוקיו של פלוני בזה
,  לא בגלל שזה שמהו מיוחד –" וכל העוסק בתלמוד תורה תדיר. “לי שביקש הוא להעביר

בן חורין איננו . כי הוא בן חורין –" הרי זה מתעלה, “אלא כי אי אפשר לעבור יום בלי לנשום
, הבנתי את העיקרון: רבי יוסי בן קיסמא אמר. אי אפשר לקחת את זה ממנו, תלוי באף אחד

, רק מי שהוא בן חורין. זהו מבחן קשה. שאיננו בן חורין אתה מנסה לעשות אותי ללומד תורה
וממתנה : שנאמר". "הרי זה מתעלה"הוא שנמצא כל הזמן במציאות של , כי הוא עוסק בתורה

נחלה , הינה מציאות ממשית, האלוקות, ל- הא –נחליאל פירושו .” ומנחליאל במות, נחליאל
  .מציאות חייוזו  –" הוא נחלתם' ה. “אין לו נחלה אחרת, ממשית

  
  ומתוך כך מבין ששייכת לכולם באותה המידה –ל כרוך בתורה "ריב

שהכריכות , ”כריך ביה בתורה" - והכוח והקשר שלו לתורה , ל"המדהים הינו שזהו אותו ריב
שמלמד , ל"זוהי התורה של ריב. הינו שזוכה לגילויי אליהו ורואה משיח –שלו בתורה 

 -דווקא מפני שהתורה הזו . לכל הבריות באשר הם בריותשייכת  –שהתורה שבה הוא כרוך 
ל יותר "דווקא בגלל זה איננה שייכת לריב –והיא חקוקה , הינה התורה בה הוא כרוך
  .מששייכת לכל אחד אחר

  
, ”היום: "ועונה לו", מתי קא אתי מר"ל את המשיח "ששואל ריב, אחד הסיפורים שהזכרנו הינו

". היום אם בקולו תשמעו“ -הוא התכוון לומר , לא הבנת: "אליהואומר לו ... והמשיח לא הגיע
: ששואלו, ט למשיח"הזכרנו כבר כי כל החסידות מובנית על הפגישה המופלאה בין הבעש

, הזכיר הרבי בשם חותנו. ”לכשיפוצו מעיינותיך חוצה: "ועונה לו, ”מתי קא אתי מר"
וכולם , אני בא מהיהודים שפגשתי אך, ל"אני יודע מה אמרת לריב: ט אמר למשיח"שהבעש

משיח יבוא : אומר לו המשיח? מה התירוץ שלך עכשיו", היום אם בקולו תשמעו"כבר ב
או אז . וכך הם יראו יהודים, כשבעיניים האלה ידבקו כל היהודים -לכשיפוצו מעיינותיך חוצה 

  .משיח יבוא מיד
  

ל כל כך כרוך "ריב. ל"ריבאני חושב שזהו הפשט ב, ל"לאחר שלמדתי משנה זו של ריב
הוא . זה לא רלוונטי, עד שגם בעלי ראתן לא מדביקים אותו בכלל, בתורה מצד שהיא חקוקה

ללוחות  כל ישראלהיא הקישור של , כי הכריכה שלו בתורה –נכרך בבעלי ראתן 
אתה תמשיך זאת , ל"כשיסתיים מה שאמרתי לריב –ט "מה שהמשיח אומר לבעש. הראשונים

  . הבריות –
  

  ...הנשמה שומעת
היא מכריזה כי הנשמה  –ט "אומר הבעש", בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת“

, הנשמה שומעת את החקיקה הזו. והיא מתעוררת, הנשמה שומעת את ההכרזה הזו. שומעת
אלא הצליח לצאת מהקירבה שלפעמים , זה לא שרק הצליח להבינה -והעוסק בתורה

ועוסק הוא בחיים עצמם , כמי שאף פעם לא ראה חיים אלה, בחיים עצמם ולעסוק, מרחיקה
  ".שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. “הרי זה מתעלה –
  
 


