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פתיחה
אחד,  לכל  טוב  זמן  הוא  השבועות  חג   – כותב  הקודם  שהרבי  וכפי  ובא,  קרב  תורה  מתן  חג 

להתבוננות אישית על מצבו בלימוד התורה. 

זמן  מבוגר.  אני  פרנסה.  דאגות  לי  יש  מדי.  מאוחר  כבר  זה  "בשבילי  לחשוב,  נוטים  אנשים 

של קורונה. מלחמות בעולם. אני לא יכול ללמוד במנוחת הנפש. אני לא יכול ללמוד בצורה 

מעמיקה. מה כבר שווה הלימוד שלי?

בשיחה זו, מסביר הרבי, שדווקא התורה שאנו לומדים כשאין לנו זמן, אין לנו מנוחה ונדמה 

לנו שזה לא כל כך שווה – דווקא לימוד התורה הזה נחשב יותר.

משיחת י"ט כסלו ה'תשל"ב
תורת מנחם כרך ס"ו עמוד 295 ואילך

השיעור לחג השבועות

לחץ כאן לצפיה במגזין תורת חייםלחץ כאן לשמיעת הקלטה מההתוועדות
 מהשיחה 

https://ashreinu.page.link/Z4jShttps://tinyurl.com/5ffhhse5

https://ashreinu.page.link/Z4jS
https://www.chabad.org/therebbe/livingtorah/player_cdo/aid/247479/jewish/The-True-Beauty-of-Torah-Study.htm
https://www.chabad.org/therebbe/livingtorah/player_cdo/aid/247479/jewish/The-True-Beauty-of-Torah-Study.htm
https://ashreinu.page.link/Z4jS 
https://ashreinu.page.link/Z4jS 
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א. שקר והבל

מקור 1  ספר משלי, פרק ל"א, פסוק ל'
ל. ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהלָּ ִפי, ִאשָּׁ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיֹּ שֶׁ

מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף כ' עמוד א'
ָבר  ַע... דָּ ל ְיהוֹשֻׁ ַהּיִפי" – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ ה. "ְוֶהֶבל  ל משֶׁ ֶקר ַהֵחן" – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ "שֶׁ
ל  ַהּיִפי" – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ ַע. "ְוֶהֶבל  ה ִויהוֹשֻׁ ל משֶׁ ֶקר ַהֵחן" – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ ַאֵחר: "שֶׁ
י ֶאיְלַעאי. ָאְמרּו  ַרבִּ י ְיהּוָדה בְּ ל ַרבִּ ל" – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ ִחְזִקיָּה. "ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהלָּ
ית  ַטלִּ בְּ ין  סִּ ִמְתכַּ ְלִמיִדים  תַּ ה  שָּׁ שִׁ ָהיּו  שֶׁ ֶאיְלַעאי,  י  ַרבִּ בְּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ַעל  ָעָליו 

ּתוָֹרה. ַאַחת, ְועוְֹסִקין בַּ

<< הרבי 
על הכתוב "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל", ישנו דיוק, שלכאורה, 
שזהו  אומרים  כיצד  כן,  אם  "יופי",  וזהו  "חן"  שזהו  אומרת  עצמה  שהתורה  כיוון 

"שקר", ו"הבל"?

ולכן מפרשים חז"ל, ש"שקר החן והבל היופי" מרמז על דורו של משה ודורו של 
היא  ה'  יראת  ו"אשה  יהודה,  חזקיהו מלך  דורו של  על  גם  נוספת,  ולדעה  יהושע, 
תתהלל" מרמז על דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי, שהיה דור שעמד כנגד גזירות 
ולדעה  תורה",  ולומדים  אחת  בטלית  אנשים  ששה  "מתעטפים  והיו  קשות  שמד 

אחרת במדרש היינו דור של גזירת הפך החיים.

כלומר לדברי המדרש, הנקודה המשותפת לכל הדורות הללו היא ההתמסרות שלהם 
אופן  ישנו  התורה.  בלימוד  שונים  אופנים  הם  בכתוב  והחילוקים  התורה,  ללימוד 
בלימוד התורה שנקרא בשם "חן", ישנו אופן בלימוד התורה שנקרא בשם "יופי", 
וישנו אופן שלישי בלימוד התורה הנובע מ"יראת ה'". ועל כך אומר המדרש ששני 
האופנים הראשונים של לימוד התורה, נחשבים כ"שקר" וכ"הבל", והאופן השלישי 

ראוי לשבח, "תתהלל". 

ולכאורה אינו מובן1: איך אפשר לומר על לימוד התורה בדורו של משה ודורו של 
יהושע – שזהו "שקר" ו"הבל"?! והרי "משה קיבל תורה מסיני", וכל דורו נקרא בשם 

"דור דעה"!

1( ראה גם סה"ש תרצ"ט ע' 305.
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ב. חן ויופי 

<< הרבי 
ההבדל בין חן ויופי

והביאור בזה:

יושביו",  על  מקום  "חן  וכמו  כו',  וההסברה  השכל  מן  שלמעלה  ענין  הוא   – "חן" 
ש"אפילו הוא רע נראה להם טוב"2 – שכך הוא בטבע הבריאה, אף על פי שאין לו 
הסברה בשכל מדוע מקום זה מוצא חן בעיניו, ועל דרך זה בנוגע לשאר הדוגמאות 
שבענין ה"חן"; מה שאין כן "יופי" – יש על זה הסברה בשכל, מצד כל פרטי הענינים 

שישנו ביופי.

מקור 3  ספר מלכים ב', פרק ב', פסוקים י"ט-כ"ב
מיד לאחר מות אליהו הנביא – כאשר תלמידו, אלישע, הפך לממשיך דרכו – פנו אליו תושבי יריחו 

בבקשה:

ר ֲאדִֹני רֶֹאה,  ֲאשֶׁ ב ָהִעיר טוֹב כַּ ה־ָנא מוֹשַׁ ע, ִהנֵּ י ָהִעיר ֶאל־ֱאִלישָׁ אְמרּו ַאְנשֵׁ ַויֹּ
ם  שָׁ ְוִשׂימּו  ה,  ֲחָדשָׁ ְצלִֹחית  ְקחּו־ִלי  אֶמר  ַויֹּ ֶלת.  כָּ ְמשַׁ ְוָהָאֶרץ  ָרִעים  ִים  ְוַהמַּ
ה־ָאַמר ה'  אֶמר: כֹּ ם ֶמַלח, ַויֹּ ֶלְך־שָׁ שְׁ ִים ַויַּ ֵצא ֶאל־מוָֹצא ַהמַּ ְקחּו ֵאָליו. ַויֵּ ֶמַלח, ַויִּ
ִים ַעד ַהּיוֹם  ָרפּו ַהמַּ ֶלת. ַויֵּ כָּ ם עוֹד ָמֶות ּוְמשַׁ ה לֹא־ִיְהֶיה ִמשָּׁ ִים ָהֵאלֶּ אִתי ַלמַּ ִרפִּ

ר. בֵּ ר דִּ ע ֲאשֶׁ ְדַבר ֱאִלישָׁ ה כִּ ַהזֶּ

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ז עמוד א'
מקשה הגמרא: אם מי יריחו רעים ואנשיה מתים, מדוע תושבי העיר קוראים לעירם "מושב טוב"?

רֶֹאה  ֲאדִֹני  ר  ֲאשֶׁ כַּ ָהִעיר טוֹב  ב  ָנא מוֹשַׁ ה  ִהנֵּ ע  ֱאִלישָׁ ֶאל  ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ אְמרּו  ַויֹּ
י ָחִנין:  א ָמה טוָֹבָתּה? ָאַמר ַרבִּ ֶלת, ֶאלָּ כֶּ ַמִים ָרִעים ְוֶאֶרץ ְמשַׁ ְוגוֹ'. ְוִכי ֵמַאַחר דְּ

ָביו. ֵחן ָמקוֹם ַעל יוֹשְׁ

ְעָלּה, ֵחן  ה ַעל בַּ ָביו, ֵחן ִאשָּׁ ה ִחיּנוֹת ֵהן: ֵחן ָמקוֹם ַעל יוֹשְׁ לֹשָׁ י יוָֹחָנן שְׁ ָאַמר ַרבִּ
חוֹ. ח ַעל ִמקָּ ִמקָּ

2( פרש"י שם.
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רש"י

ָביו – ַוֲאִפּלּו הּוא ַרע ִנְרֶאה ָלֶהם טוֹב. ֵחן ָמקוֹם ַעל יוֹשְׁ

ֵעיָניו. את ֵחן בְּ ֲעָלּה ַוֲאִפּלּו ִהיא ְמכֶֹעֶרת נוֹשֵׂ ִמיד ַעל בַּ ה – תָּ ֵחן ָהִאשָּׁ

יופי הוא משהו שניתן להסברה, אפשר להסביר מדוע אוהבים אותו. חן הוא משהו שמעל השכל – 
משיכת הלב. אנשים יכולים לגור בעיר שיש בה מים רעים ושתושביה מתים בגיל צעיר ועדיין לאהוב 

את המקום. המקום נושא 'חן' בעיניהם. חן, לעומת זאת, הוא משהו שלמעלה מהשכל.

כך גם בתורה. יש לימוד שהוא בבחינת 'חן', ויש לימוד שהוא בבחינת 'יופי'.

<< הרבי 
לימוד של 'חן'

ובנוגע לענייננו:

יש אופן בלימוד התורה שהוא מצד ענין ה"חן", וזהו אופן לימוד התורה שהיה בדורו 
של משה – באופן נפלא ביותר, מתוך חיות ולהט רב והצלחה גדולה, כאמור, ש"לא 

ניתנה תורה אלא לאוכלי המן".

אבל אף על פי כן, "שקר החן זה דורו של משה" – שזהו "שקר", בגלל היותו ענין של 
"חן":

לימוד התורה הוא בגלל ה"חן" שבדבר – "חן בעיני ה'"3, ולכן "מצאתי חן בעיניך", 
באופן שלמעלה מן השכל וההסברה לגמרי, ואדרבה: במצב כזה, אילו לא היו לומדים 

תורה, היה זה דבר פלא!

ענין  כל מציאותו, שזהו  את  באופן שחודרת  פעולת האדם  היתה  לא  אבל, אצלם 
ה"אמת" )היפך ה"שקר"(.

בדורו של משה, היה קשר מיוחד בין עם ישראל ובין הקב"ה – קשר שדומה לזוג שזה עתה התחתן. 
עם ישראל מצא חן בעיני ה', ולהיפך. במצב כזה, ברור שעם ישראל ירצה ללמוד את תורת ה'. אך 

מה יקרה כשהחן יעלם? האם גם אז היהודים ילמדו תורה?

3( לשון הכתוב – ס"פ בראשית.
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מהי אמת?

איתא בירושלמי4 שאות אל"ף היא התחלת האותיות, אות מ"ם היא אמצע האותיות, 
ואות תי"ו היא סוף האותיות, שבזה מרומז הענין ד"אני ראשון )התחלת האותיות( 
)סוף האותיות( ומבלעדי )אמצע האותיות( אין אלקים"5, שבכל מקום  ואני אחרון 

ישנו רק דבר אחד – "חותמו של הקב"ה אמת"6.

ובנוגע לעניננו: כיצד אפשר לדעת ולהיות בטוח שענין התורה נעשה אצל האדם 
"אמת" – כשרואים שזהו אצלו באופן ד"אני ראשון ואני אחרון", היינו, שהן הראש 
)ראשון( הן הלב )אמצע( והן הרגלים )אחרון( הם מציאות של תורה, ויעסוק בתורה 
לא רק בזמן של שלוה, אלא באיזה מעמד ומצב שיהיה – הן אם יעמוד במעמד ומצב 
טוב ביותר )בדוגמת אל"ף, התחלת האותיות(, הן אם יעמוד בתחתית ושפלות המצב 

)בדוגמת תי"ו, סוף האותיות(, והן במעמד ומצב ממוצע, ללא שינויים.

אמת מתבטאת בנצחיות הדבר. דוגמת ההבדל בין נחל איתן לנחל אכזב. נחל שלא שופע אפילו פעם 
בשבע שנים, נחשב לנחל לא אמיתי. כך גם בענייננו, לימוד התורה הוא אמיתי רק כשאנו בטוחים 
שהוא יתקיים בכל מצב. זה התברר רק בדורות שבהם לא היה 'חן' ו'יופי', וגם אז היהודים הגו בתורה 

– זה הוכיח את אמיתיות הקשר.

כמו בזוגיות, שהקשר האמיתי אינו יכול להימדד מיד לאחר החתונה כשהאהבה פורחת או בזמנים 
שהחיים מחייכים והכל טוב. הקשר מוכיח את חוזקו דווקא כאשר החיים קשים, ואם הקשר נמשך גם 

אז, זה מוכיח שהאהבה האמיתית.

זה מה שמסמלת המילה אמת; אותיות המילה הן בתחילת האל"ף בי"ת, באמצען ובסופן – להראות 
שאמת היא בכל מצב.

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

וענין זה אי אפשר לדעת בדורו של משה – כשלימוד התורה היה מצד ענין ה"חן", 
שאז אין צורך בכפיה כו', כיון שה"ראש" שלו, שמנהיג את כל הגוף כולו, מרגיש 

שמוכרחים לעסוק בתורה בלהט, ולהיות מציאות של תורה.

ובכן: על מעמד ומצב כזה – אי אפשר לומר "תתהלל", ואי אפשר אפילו לומר שזהו 
אותו,  וניסו  בחנו  לא  עדיין  שהרי   – שינויים  ללא  תמיד,  שיהיה  "אמת",  של  ענין 
ובמילא לא יודעים איך תהיה הנהגתו כשישתנה המעמד ומצב; ענין זה ישנו "בכח", 

אבל בגלוי לא ראו זאת עדיין, כיון שעדיין לא היתה אפשרות לכך.

4( סנהדרין פ"א ה"א.
5( ישעי' מד, ו.

6( שבת נה, א. וש"נ.
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לימוד של 'יופי' 

ועל דרך זה בנוגע לדורו של יהושע – "הבל היופי זה דורו של יהושע":

בדורו של יהושע, כשנכנסו לארץ ישראל – לא היתה אלקות בגלוי כמו בזמן שהיו 
במדבר, שאז היו "אוכלי המן", והיו להם מים מ"בארה של מרים"7, ו"ענני הכבוד" היו 
מגהצים את לבושיהם, ומגינים עליהם מן המזיקים ומכל הענינים הבלתי־רצויים8 
)בדוגמת ענין של "בית" שהוא "למחסה ולמסתור מזרם וממטר"9(, שבזה ראו בגלוי 

את הקשר עם הקב"ה.

ולכן, אי אפשר לומר שראו אז ענין של "חן" – הנהגה שלמעלה מן השכל, בדוגמת 
בכניסתם  מיד  שהרי   – לגמרי  וההסברה  השכל  מן  למעלה  יושביו",  על  מקום  "חן 
לארץ פסק המן, כמו שכתוב10 "וישבות המן באכלם מעבור הארץ גו'", בשביל לראות 

אלקות היו צריכים להתייגע, להתבונן וכו'.

בדורו של יהושע אמנם נפסק ה'חן' – היחס הרוחני והקשר העליון בצורה גלויה; המן כבר לא ירד 
משמים, העננים לא גיהצו את בגדיהם וכן הלאה, אך עדיין היה 'יופי'...

"כל  שבמשך  ראו,  התבוננו,  כאשר  אלקות;  ראו   – התבוננו  כאשר  גיסא,  לאידך  אבל 
ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע", שאז היה מעמד ומצב 

ד"ויעבוד ישראל את ה'"11 – אזי היתה הברכה מצויה.

ראו במוחש שכאשר לומדים תורה ושומעים להקב"ה – אזי נופלים חומות יריחו; אמנם 
היה צורך ש"החלוץ יעבור לפני ארון ה'"12, אבל נפילת החומה היתה על ידי זה שהקיפו 
את החומה עם הארון ותקעו בשופר )ככל הפרטים שבסיפור כיבוש יריחו13(, ועל דרך 
זה בכיבוש כל הארץ כולה, ובכל ההנהגה במשך "שבע שכבשו ושבע שחלקו"14, וכן 
לאחרי זה עד סוף ימי יהושע והזקנים שהיו לאחריו )כמסופר בספר יהושע ובתחילת 

ספר שופטים(.

ונמצא, שאף שבדורו של יהושע לא היה ענין של "חן", למעלה מן ההסברה, היה עדיין 
ענין של "יופי". 

יופי מרמז על משהו שניתן להסביר, קשר שעל-פי טעם ודעת. הקשר הזה היה בדורו של יהושע. 
עם ישראל ראה בצורה מוחשית שכאשר מקשיבים בקולו ה' ומתנהגים לפי הוראות התורה – הכול 
מסתדר על הצד הטוב ביותר. יריחו נכבשת, כולם מקבלים בית ושדה – איש תחת גפנו ותחת תאנתו. 

הקשר עם הקב"ה מסתדר ומובן.

7( שם לה, א. ועוד.
8( ראה פרש"י בהעלותך יו"ד, לד. עקב ח, ד. ועוד.

9( ישעי' ד, ו.
10( יהושע ה, יב.

11( יהושע כד, לא.
12( שם ו, ז.

13( שם, ג ואילך.
14( זבחים קיח, ב. ועוד.
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ג. יראת ה' 

<< הרבי 
אך ישנו לימוד התורה שהוא לא מצד "חן" ולא מצד "יופי", אלא מצד "יראת ה'", 
ועל זה נאמר "אשה יראת ה'" – שאין לה לא "חן" ולא "יופי" – "היא תתהלל", ועל פי 
פירוש חז"ל – "זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי", "דורו של שמד", "שהיו ששה 

תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה":

אין לו הסברה על עסקו בלימוד התורה; הוא לא רואה אלקות רחמנא לצלן. "אבותינו 
סיפרו לנו", אבל "אותותינו לא ראינו".

הקיסר  שהטיל  עונשין  פעולות  של  סדרה  היו  והם  אדריאנוס",  "גזירות  גם  נקראו  השמד"  "גזירות 
אדריאנוס על התושבים המורדים בארץ ישראל לאחר דיכוי מרד בר כוכבא. 

באמצעות הגזירות ביקש הקיסר לפתור את "בעיית היהודים". הגזירות כללו שורת צווים שמטרתם 
הייתה לעקור את המרכיבים הלאומיים והדתיים מהקהילה היהודית ביהודה, כולל איסורים על ברית 

מילה, על סמיכת חכמים ועל שמירת השבת. 

העיר האלילית איליה קפיטולינה נבנתה על חורבות ירושלים ועל הר הבית הוקם מתחם מקודש 
ולא  המצוות  על  ששמרו  החכמים  מלכתחילה.  למרד  שגרמה  התוכנית  הוגשמה  בכך  ל"יופיטר", 

מילאו אחר הצווים הוצאו להורג מתוך עינויים.

מקור 5  מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת יתרו, סוף פרשה ו'
ֵהם  שֶׁ ִישְָׂרֵאל  ֵאּלּו  ִמְצוָֹתי",  ְמֵרי  ּוְלשֹׁ "ְלאֲֹהַבי  כ,ה(  מוֹת  )שְׁ אוֵֹמר:  ָנָתן  י  ַרבִּ

ְצווֹת. ם ַעל ַהמִּ ֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל, ְונוְֹתִנין ַנְפשָׁ ִבין בְּ יוֹשְׁ

ְך יוֵֹצא ֵלָהֵרג?"  – "ַמה לָּ

ִני". י ֶאת בְּ ְלתִּ מַּ – "ַעל שֶׁ

ְך יוֵֹצא ִלשֵָּׂרף?"  – "ַמה לָּ

ּתוָֹרה". ָראִתי בַּ קָּ – "ַעל שֶׁ

ֵלב?"  ְך יוֵֹצא ִלצָּ – "ַמה לָּ

ה". צָּ י ַהמַּ ָאַכְלתִּ – "ַעל שֶׁ
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ל?"  ְך לוֶֹקה ֵמָאה ַפְרגֵּ – "ַמה לָּ

י ֶאת ַהּלּוָלב". ַטְלתִּ נָּ – "ַעל שֶׁ

ֵלָאֵהב  ִלי  ְרמּו  גָּ ֵאּלּו  ַמּכוֹת  ְמַאֲהָבי".  ית  בֵּ יִתי  ֻהכֵּ ר  "ֲאשֶׁ יג,ו(  )ְזַכְרָיה  ְואוֵֹמר: 
ַמִים. שָּׁ בַּ ְלָאִבי שֶׁ

<< הרבי 
'המדינה ההיא' 

חסידים  של  משפחות  מספר  יצאו   – לומדים  אנו  שאותה  ההתוועדות  נערכה  שבה   – תשל"ב  בשנת 

מאחורי מסך הברזל – מדינת רוסיה – שהייתה אז סגורה ומסוגרת. 

העולם השתומם לראות כיצד מרוסיה הסובייטית – שדיכאה את היהדות ביד ברזל – יוצאות משפחות 

חסידיות בעלות מראה יהודי אותנטי, גברים עם זקן מלא ונשים צנועות. 

בהתוועדות זו, בה נכחו כמה מאותם עולים חדשים, התייחס הרבי לחיי מסירות הנפש שלהם ברוסיה, 

והשווה אותם לדור של רבי יהודה ברבי אילעאי – עליו מדובר בגמרא.

הוא נולד במדינה פלונית, שבה גדל אביו, במעמד ומצב שמעולם לא ראה חיים של 
תורה בגלוי; מעולם לא ראה ענין של תורה ומצות שלא יהיה קשור עם רדיפות... 
ואין שום מוצא, שום חשבון בדרך הטבע, שיוכלו פעם להגאל ממעמד ומצב זה – 
שנמשך כבר כמה וכמה שנים, יותר מחמשים שנה, יובל שנים )שנקרא בשם "עולם", 
"עולמו של יובל"15(, כך, שעל פי חשבון דקדושה לא היה שום מוצא שיוכלו להגאל 

ממעמד ומצב זה.

ואף על פי כן, כשבא לפועל והוצרכו לשמור שבת ויום־טוב, והיתה רק טלית אחת 
לששה אנשים – לא היתה מניעה בכך; ששה היו מתעטפין בטלית אחת, אבל "עוסקין 

בתורה"!...

וכששואלים אותו: מהי הסיבה שאתה לומד תורה? האם אתה רואה בזה "חן"?! – 
מוכרח לומר את האמת: הוא לא רואה! "אותותינו לא ראינו"!...

הוא חושש שמא ילדיו ישברו תחת עינויים

בצאתו לרחוב – רואה "אויב ומתנקם"16; בהיכנסו לביתו – צריך להיזהר שמא מאזינים 
מעבר לקיר או מעבר לחלון, ועד שצריך להזהר גם מאלו שחיים עמו תחת קורת גג 
אחד, שהרי יתכן שלמחרת יהיה מעמד ומצב ד"נגדוהו" ]ְיַעּנּו אותו[, ומי יודע אם 
יוכל לעמוד בנסיון, וכדברי הגמרא17 אפילו בנוגע לחנניה מישאל ועזריה: "אלמלי 

נגדוה כו'" )מי יודע מה היה אז. – הגמרא אומרת שהיא כן יודעת מה היה אז!...(

15( קידושין טו, א. כא, ב.
16( תהלים ח, ג.

17( כתובות לג, ריש ע"ב.
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בספר דניאל מסופר שהמלך נבוכדנצר הקים פסל זהב ענקי שסימל את מלכות בבל אשר לא תיגמר 
לעולם. נבוכדנצר ציווה שכאשר התזמורת תנגן ישתחוו כולם אל הפסל. אנשים מבבל הלשינו על 
בעצמו.  בכך  שייווכח  כדי  נבוכדנצר  בפני  הובאו  והם  לפסל,  השתחוו  שלא  ועזריה  מישאל  חנניה, 
משעמדו בסירובם להשתחוות לפסל, הושלכו לכבשן האש שחומו הוגבר מעבר לרגיל עקב כעסו 
הרב של המלך. מחום הכבשן, נשרפו האנשים שהובילו את חנניה, מישאל ועזריה, ואילו השלושה 

נראו מתהלכים בכבשן ללא פגע.

הגמרא מספרת על כך דבר מעניין:

מקור 6  תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ל"ג עמוד ב' ]עם ביאור ותרגום הרב אבן ישראל[
יֵָּעְבדּו ֲעבוָֹדה  ֵדי שֶׁ ֵאל ַוֲעַזְרָיה כְּ ים ֶאת ֲחַנְנָיה ִמישָׁ ָאַמר ַרב: ִאְלָמֵלי ִאּלּו ָהיּו ַמכִּ

ֶלם. ן ָהֵאׁש – ָהיּו עוְֹבִדים ַלצֶּ ִליִכים אוָֹתם ְלִכְבשַׁ ָזָרה ְולֹא ָהיּו ַמשְׁ

זאת אומרת, שבסיפור הידוע על מסירות הנפש שעליו מחנכים כל ילד יהודי – אומרת הגמרא שהם 
עמדו בניסיון חד-פעמי. אם היו מכים אותם שוב ושוב, הם לא היו עומדים בניסיון... הרבי מציין זאת 
בתור הדגשה למסירות הנפש העצומה של החסידים ברוסיה, שהוכו ונרדפו במשך יובל שנים שוב 

ושוב, ובכל זאת עמדו בניסיון.

<< הרבי 
לא עולם הזה ולא עולם הבא... 

הוא לא רואה לא "חן" ולא "יופי"; הוא לא רואה שכר בעולם הזה, וגם שכר בעולם 
הבא אינו רואה, רחמנא לצלן, שהרי לימוד התורה שלו אינו אלא בשעות שאינם לא 
יום ולא לילה – כדי שלא יתפסו אותו, ויקחו ממנו את הילד וישלחו אותו וכו' וכו', 
והלימוד הוא באופן שאין ספר, אין מלמד, אין ישיבה, ואין שום דבר – ובמילא מובן 

איזה "תורה" היא זו...

על תורה כזו אפשר לומר שהיא תורה "יפה"?! – הוא מוכרח לומר את האמת: הוא 
לא רואה בזה שום "יופי"!...

החיים היהודיים ברוסיה היו קשים ביותר. הרבי מדגיש, שלאותם יהודים לא היה טוב לא בעולם הזה ולא 

בעולם הבא. 

עולם הזה בוודאי שלא היה להם, עקב הרדיפות והסכנות הנוראות. גם הנאה רוחנית מהלימוד לא הייתה 

להם, משום שלא הייתה ישיבה, לא מורה, אפילו ספר נורמלי לא היה. לא היה בזה לא 'חן', ולא 'יופי'. אז 

מדוע הם למדו תורה?

את האלוקים אני ירא! 

וכששואלים אותו: כיון שאינך רואה בזה "יופי", ואינך רואה בזה "חן" – למה אתה 
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18( מקץ מב, יח.

"את  טעם;  לו  נוגע  לא  וגם  טעם,  יודע  שאינו  משיב,   – זה?!  על  נפשך  את  מוסר 
האלקים אני ירא"18 – יש לו יראת ה'!...

סיפור  "איך עשיתם את זה?".  
הרב יוסף יצחק זלצמן, נולד ברוסיה הסובייטית, שם היה חלק מהקהילה החב"דית בסמרקנד, ולקח 
חלק פעיל בפעילות היהודית המחתרתית שהפעילה  הקהילה. בשנת תשל"א כשהיה בגיל 15, הוא 
ומשפחתו קיבלו היתר יציאה מרוסיה ועלו לארץ ישראל. לקראת חודש תשרי, הרבי הזמין אותם 

לשהות ב- 770 בחודש החגים.

וכך הוא מספר:

באחד מימי חול המועד סוכות תשל"ב הכריזו ב"זאל" הקטן שהרבי קורא 
לכל אלו שהגיעו מרוסיה לאחרונה, לחדרו הק'. הגיעו לערך עשרים וחמש 

אנשים.

עמדתי ממש לפני הרבי, באותו המקום שעמדתי ב"יחידות" שבוע קודם 
לכן. הרבי היה עם משקפיים ועיין בספר. לאחר זמן, פנה הרבי לרב חודוקוב 
שהוא  ואמר  הרבי  אלינו  פנה  שכן,  נענה  כאשר  נמצאים.  כולם  אם  ושאל 
רוצה שניסע לגאון הפוסק ר' משה פיינשטיין ונספר לו על החיים ברוסיה. 
בין הדברים זכור לי שהרבי אמר: "דערציילט אים אלץ, אן עניוות" ]ספרו 

לו הכל, בלי עניוות[.

כאשר יצאנו מהחדר של הרבי, חיכו לנו בחוץ המזכירים של הרבי, ר' בנימין 
קליין ור' יודל קרינסקי עם שני מכוניות ונסענו לר' משה.

ר' משה התפעל מאוד לראות אברכים ובחורים צעירים, שרובם נולדו שנים 
רבות לאחר המהפכה הקומוניסטית, כולם יראים ושלמים ויודעים ללמוד 

דף גמרא לא פחות מבחור בארה"ב.

הוא  ש"ס,  בחצי  בקי   - נוטיק  יענקל  ר'   - הבחורים  שאחד  לו  כשאמרו 
לעמוד  הצלחתם  איך  זה?  את  עשיתם  איך  אותו:  שאל  הוא  מכליו.  יצא 

בניסיונות?!". ענה לו ר' יענקל: "וכי הייתה לנו ברירה?"

לאחר מכן פנה ר' משה אלינו, הבחורים הצעירים ושאל אותנו מה אנחנו 
לומדים. הוא שאל אותנו שאלות בתלמוד במסכת קידושין. כאשר ענינו על 

השאלות ברהיטות וכו', ר' משה החל לבכות ולנגב את עיניו.

בשעתו, לא הבנתי על מה הוא בוכה. עכשיו אני מבין. הוא בכה מהתרגשות 
לראות שילדים שנולדו קרוב לארבעים שנה לאחר המהפכה הקומוניסטית, 
בגמרא  מדברים  הם  זאת  ובכל  בהחלט,  אסורה  היא  יהדות  שבו  במקום 

כוותיקים ורגילים...
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ד. היא תתהלל 

<< הרבי 
ועל זה נאמר "אשה יראת ה' היא תתהלל":

ובהקדים – שלכאורה הוצרך לסיים בפסוק ש"אשה יראת ה'" הוא ענין של "אמת", 
והיינו, שאינו "שקר" או "הבל", אלא זוהי מציאות של ממשות, תוקף וחיזוק כו'; 
ואילו כאן נאמר בניגוד ל"שקר" ו"הבל" – "תתהלל". ולכאורה מהו הקשר בין הגדר 

ד"שקר" ו"הבל" ל"תתהלל"?

ובכן: הפירוש ד"תתהלל" בפשטות הוא – שאחרים מהללים אותה.

היה  שלו  התורה  ללימוד  בנוגע  שעושה  שהחשבון  נניח  אם  אפילו  דידן:  ובנידון 
אצלו  להיות  יכול  ולא  גדולה,  בישיבה  ללמוד  יכול  שאינו  שכיון   – אמיתי  חשבון 
"דיבוק חברים", ואינו יכול לחזור על לימודו בקול גדול ]כיון שמתיירא שאם רק 
יגביה קולו מעט, ישמעו בחצר שהוא לומד תורה, ואז יקחו ממנו את הספרים, ויקחו 
את המלמד וישלחו אותו מי יודע לאן... ולכן מוכרח ללמוד בלחש[, איזה ערך יכול 
להיות כבר ללימוד כזה – אף על פי כן, אומרים לו, שלא זו בלבד שזהו לימוד אמיתי, 

אלא יתירה מזה, שכל אלו שמסביבו מהללים אותו על זה!

מסירות הנפש שלהם פועלת על כולנו 
כלומר: לימוד התורה שלו פעל לא רק עליו, אלא משפיע גם על אחרים, שמהללים 
אותו על זה שהחדיר בהם את ההכרה אודות מהותה של התורה – שגם במעמד ומצב 
שאינו יכול לצפות לשכר בעולם הזה וגם לא בעולם הבא, אף על פי כן, כשיש לו 
רגע שיכול ללמוד דבר ה' ]על כל פנים פירוש הפשוט, ועל אחת כמה וכמה בתוספת 
מאמר או דרשת חז"ל[, הנה בשביל זה כדאי לו למסור נפשו ונפשות בני ביתו )כפי 
שהיה המעמד ומצב שם, שלימוד התורה היה סכנה לא רק ללומד עצמו, אלא לכל 

בני הבית(.

ומובן, שכאשר פלוני מהלל אותו על זה, הרי זה פועל עליו, שבהיותו במעמד ומצב 
שאינו זקוק למסירות נפש, בודאי תהיה אצלו אהבת התורה, וכתוצאה מזה יהיה 

אצלו לימוד התורה בפועל, ובאופן ש"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".



15

הלימוד במצור ובשביה משלים את הלימוד מתוך הרחבה 
ומזה מובן ענין נוסף:

לימוד התורה בדורם של משה ויהושע או בדורו של חזקיה מצד עצמם, יכול להיות 
באופן של "שקר החן והבל היופי"; והתיקון והשלימות כביכול בזה היא – על ידי 
ו"יופי", אלא  "חן"  ענין של  בו  ובשביה, שאין  לימוד התורה בדור שנמצא במצור 
נשאר רק "יראת ה'", שלכן כל הדורות מהללים אותו – "אשה יראת ה' היא תתהלל".

והיינו, שכאשר רואים שהוא במעמד ומצב ד"אשה יראת ה'", שלומד תורה מבלי 
הבט על כך שאינו רואה לא "חן" ולא "יופי", הרי זה פועל חיזוק והילול )"תתהלל"( 
גם בלימוד התורה בדורו של חזקיהו מלך יהודה, בלימוד התורה בדורו של יהושע, 

ואפילו בלימוד התורה בדורו של משה.

זוג. העובדה שהם חיים באהבה בתחילת הקשר כשהכול טוב ויפה, אינה  הדבר דומה לקשר שבין בני 

ראיה שאכן שורה ביניהם אהבה עמוקה ונצחית. רק לאחר שעוברים עליהם זמנים קשים, רחמנא לצלן, 

והם נשארים נאמנים ותומכים זה בזו – זו ראיה שהאהבה שהייתה בזמנים הקלים אכן הייתה עמוקה 

ואמיתית.

כפי שנאמר, שבחג הפורים "קיבלו היהודים, את אשר החלו במתן תורה". הכיצד? רק אז הם קיבלו את 

התורה?

ההסבר הוא: במתן תורה בני ישראל אכן קיבלו על עצמם את המחויבות לקיים את התורה והמצוות, אך 

היה זה תחת השפעת הגילוי האלוקי הנעלה של מתן תורה, ולכן זה לא היה סימן שזו מחויבות עמוקה 

ונצחית. רק בזמן גזירת המן, כאשר היהודים היו בסכנת השמדה, ובכל זאת נשארו איתנים באמונתם 

מתוך מסירות נפש, זה היה ה"קיבלו היהודים" – זה היווה האות לכך שמחויבותם לתורה ולמצוות אכן 

אמיתית וכנה.

כך גם כאן, כשבדור של שמד ובדור של יהודי רוסיה, עם ישראל נשאר נאמן לה' ולתורתו מתוך מסירות 

נפש, זה העיד שגם לימוד התורה בדורם של משה ויהושע היה אמיתי ועמוק. ולכן אישה יראת ה' היא 

תתהלל, משום שלימוד התורה של יראת ה', מתקן, משלים ומעיד שגם לימוד התורה שהיה אז אז, היה 

אמיתי ונצחי.
 משיחת י"ט כסלו ה'תשל"ב 
 רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם כרך ס"ו עמוד 295 ואילך 


