
מדוע סובב הקב"ה עם תורה לאומות העולם קודם שהלך לבני ישראל
לוֹם )תהלים כט, יא(. ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ה' עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ

תחילה  סובב  לישראל  התורה  את  לתת  הקב"ה  שרצה  שבשעה  חז"ל  אמרו 
אצל כל אומה ולשון ורק משלא רצו האומות לקבל התורה, נתנה לישראל. 

והנה לכאורה צריך לבבם של ישראל להתחמץ בקרבם באומרם שבעצם לא 
רצה ה' ליתן להם התורה ורק משלא הסכימו שאר העמים לקבלה נתנה להם. 

אך מבואר בזוהר )פרשת בלק( כי הקב"ה לא נתכוון מעולם לתת את התורה 
כדי  היה  לישראל,  שנתנה  לפני  אצלם  וחיזר  שסובב  מה  וכל  העולם  לאומות 
מהאור  לישראל  נתנו  וישמעאל  שעשיו  שם  ומסופר  מתנות.  לישראל  שייתנו 
והשפע שניתן להם מברכות אברהם ויצחק, ובלבד שיסכימו לקבל את התורה 
זכו  מדוע  לקטרג  פה  פתחון  להם  יהיה  שלא  כדי  הקב"ה,  כן  ועשה  במקומם. 

ישראל לתורה, שהרי הם כלל לא רצו לקבלה.
והוא שאמר הכתוב, ה' עוז לעמו יתן - עוז זו תורה, ומלכתחילה רצה ה' ליתנה 
וכל מה שחיזר וסובב אצל האומות ליתנה להם היה רק משום שה'  לישראל, 
להם  ויעניקו  עליהם  לקטרג  האומות  יוכלו  שלא  כדי   - בשלום  עמו  את  יברך 

מתנות. 
דרוש שני – למתן תורה

יום אחד הוסיף משה מדעתו
ָקָטה )תהלים עו, ט(. ין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְושָׁ ַמְעתָּ דִּ ַמִים ִהשְׁ ִמשָּׁ

השמעת  משמים  לומר  לו  היה  שכן  'דין',  בפסוק  נאמר  מה  מפני  להבין  יש 
'תורה', שהרי על כך היתה יראת הארץ - שמא לא יקבלו ישדראל את התורה.

ויש לבאר בדרך משל לאדם שלווה מחבירו סכום כסף וקבעו תאריך לפירעון. 
והנה ביום הפירעון, אין המלוה יכול לפנות לבית הדין שיכפו את הלווה להשיב 
לו ממונו, שהרי עתה הוא יום הפירעון ויש ללוה זמן כל היום להשיב את ממונו. 
בית  אל  לפנות  יכול  אין המלוה  עדיין  הלילה,  עד  לא השיב ההלוואה  אם  אף 
הדין, שכן אלו אינם יושבים לדין בלילה. ונמצא שאם הלוה ישיב את ההלוואה 
ממחרת יום הפירעון בבוקר, הרי שעדיין לא היה זמן שיוכל המלוה לבקש מבית 

הדין שיכפוהו על כך - אף שאיחר בתשלום ביום שלם.
והנה, זמן מתן תורה הלא נקבע ליום ו' סיון, וכפי שאמרו בגמרא )שבת פח, 
א וברש"י שם( על הפסוק "יום השישי" שהיינו יום השישי המיוחד - הוא ו' סיון 
יום אחד מדעתו ולמעשה  המיועד לקבלת התורה. אלא שכידוע הוסיף משה 

קיבלו התורה בז' סיון.

עוד יש להוסיף שבמדרש אמרו )שמות רבה סוף פרשה כה(, שלאחר ביזת 
לנו  לתת  אלא  הוצאנו ממצרים  'כלום  ואמרו,  למצרים  לשוב  ישראל  רצו  הים 
ביזת מצרים ולקרוע לנו את הים ולעשות משפטים במצרים ולומר לפניו שירה, 
ולקבל  חובם  את  לפרוע  שעליהם  השיבם  הקב"ה  אך  למצרים'.  נחזור  עכשיו 
ַעְבדּון ֶאת  ְצַרִים תַּ הוִֹציֲאָך ֶאת ָהָעם ִממִּ את התורה, כפי שנאמר )שמות ג, יב( "בְּ

ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהזֶּה". 
ומעתה, כאשר הגיע יום ו' סיון - המיועד מלכתחילה לקבלת התורה, הרי אף 
שבפועל לא קיבלו ישראל את התורה לא יראה הארץ, שכן לא נקבע באיזו שעה 
מיום זה יקבלוה, ויכולים 'לפרוע חובם' במשך כל היום. אף משעבר היום ועדיין 
לא קיבלו התורה לא התייראה הארץ, שכן הקב"ה יושב לדין בשלוש השעות 

הראשונות של היום ואינו דן בלילה.
וכך מתבאר הפסוק, משמים השמעת דין - בבוקר ז' סיון עת הקב"ה יושב לדין, 

יראה הארץ שמא גם כעת לא יקבלו ישראל את התורה, ותחזור לתוהו ובוהו.
 דרוש חמישי לשבועות

מדוע רק הארץ רעדה ולא השמים
ָקָטה )תהלים עו, ט(. ין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְושָׁ ַמְעתָּ דִּ ַמִים ִהשְׁ ִמשָּׁ

בגמרא ביארו )שבת פח, א( שהארץ יראה ושקטה משום שתנאי התנה הקב"ה 
עם מעשה בראשית שאם יקבלו בני ישראל את התורה - מוטב, ואם לאו יחזירם 
לתוהו ובוהו. וכיון שחששה הארץ שמא לא יקבלו ישראל את התורה ותחזור 

לתוהו ובוהו, יראה ואחר כך כשקיבלוה - שקטה.
אך יש להבין, מדוע רק הארץ היא זו שיראה, והלא אף השמים נכללו באותו 
תנאי שהתנה הקב"ה, ומדוע לא חששו הם שמא לא יקבלו ישראל את התורה 

ויחזרו לתוהו ובוהו.
אמנם בגמרא )שם שם, ב( מבואר שבעת שעלה משה לקבל את התורה, שאלו 
מלאכי השרת 'מה לילוד אשה ביננו', ומששמעו שבא לקבל את התורה ביקשו 
והוא  דבר  להשיבם  למשה  אמר  והקב"ה  השמים",  על  הודך  "תנה  מהקב"ה 

שאלם אם יש להם אב ואם ועוד, והוכיח שהתורה אינה שייכת למלאכי עליון.
אך על כל פנים, מתוך הויכוח ראו מלאכי השרת שוכני שמים כי בני ישראל 
חפצים בתורה, ועל כן לא חששו שלא יתקיים התנאי ויחזרו השמים לתוהו ובוהו. 
מה שאין כן הארץ שלא ראתה בויכוח זה וראתה רק שאין אומה החפצה בתורה, 
שהרי החזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, ולפיכך יראה שמא אף 

ישראל לא יחפצו בה ותחזור לתוהו ובוהו, עד שראתה שקיבלוה ושקטה. 
דרוש ראשון לשבועות

הענווים זכו שתימסר התורה על ידם
משה קיבל תורה מסיני )אבות פ"א, מ"א(. 

משה רבינו, הוא זה שזכה לקבל את התורה ולא אדם אחר זולתו, גם הר סיני 
זכה שעליו תרד השכינה ותינתן התורה ולא על הר אחר זולתו. וכמסופר שהקב"ה 
פסל את כל ההרים שרצו שעליהם תינתן התורה, ובחר בהר סיני – הנמוך והשפל 

מכולם.
כך גם זכה משה הענו מכל האדם אשר על פני האדמה, להיות זה שיקבל את 

התורה ויתנה לישראל. 
כך מתבארת המשנה, משה קיבל תורה, וזכה למדרגת קבלת התורה - מסיני, 
כלומר שהוא היה זהה לסיני שהיה השפל בכל ההרים, ולכן זכה שתינתן התורה 

על ידו, כי הוא היה הענו מכל האדם.

מדוע היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית
חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, וכו' )פ"ג משנה יד(. 

לקבלה  סירבו  מדוע  חמדה  כלי  היא  אם  לשאול  ואין  חמדה,  כלי  היא  התורה 
וכפה עליהם את הקב"ה הר כגיגית. כי הכל עמו הוא אכן נחמד ונעים, אלא שעם 

ישראל לא ידע את מעלתו ולכן סירב לקבלו. רק אחרי שקיבלו את התורה למדו 
להכיר במעלתה ולשמוח בקבלתה.

זה ההסבר במאמר המשנה חבה יתירה נודעת להם, כי רק מחמת החיבה היתרה 
זכו לקבל את התורה למרות שסירבו בתחילה ואז נודע להם גודל מתיקותה.

ההסבר בזה הוא, כי בהיות בני ישראל במצרים בשבי ובגלות, היה נדמה להם 
כי העיקר הוא ההליכה אחרי ההבל הגשמי, לקבל תרי"ג מצוות הגורמות אושר 

ושכר רוחני עד אין קץ, היה קשה עליהם מאד.
שהרי לפני קבלת התורה שכל מצוותיה מעדנות את הנפש והגוף, שהרי למשל: 
אסור לאכול מאכלות אסורות, ואין לאכול לפני התפילה, והתורה מצווה להתעטף 
בציצית ולהניח תפילין שעליהם נאמר בזוהר שהמעוטר ומעוטף בהם יש לו דיוקן 

המלך! ולפני האכילה נוטלים ידים שהטילה גורמת לטהרה. 
קבלת  לפני  אבל  והנפש,  הגוף  לטהרת  גורמת  שעשייתן  רבות  מצוות  יש  כך 
התורה כשבני ישראל היו אסורים בחבלי הגוף, לא חפצו בה עד שכפה עליהם 

ה' הר כגיגית.
רק אחרי שקיבלו את התורה וקיימוה, או אז ראו עד כמה היא עריבה ומתוקה 

למקיימיה, ונתברר להם שהא אכן כלי חמדה.

ּתֹוָרה ִמִּסיָני
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פנינים נפלאים מתורתו של

הגאון רבי אריה לייב צינץ זי"ע מפלאצק



להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה

לכבוד המכון להאדרת ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע
שלום רב!

ברצוני לספר לכם על מעשה פלא אותו אני חווה כבר כמה שנים.
אני אברך בשנות הארבעים, ושנים רבות שיש לי כבר שאיפה ללמוד את הש"ס כולו, וכך בכל פעם בו מתחילים את הש"ס במסגרת "דף היומי" כפי תקנת 
וההטרדות  יורדת  רבי מאיר שפירא מתחיל אני שוב את הש"ס. הבעיה מתחילה תמיד אי שם אחרי כמה חודשים מתחילת המחזור אז כשההתלהבות 
מתרבות מתחילים ה"חורים" במסכתות, כשפה אני מחסיר דף ושם עמוד, לאחר מכן גדלים החורים ועמם ההרגשה האיומה ששוב פעם אני לא מצליח 

לסיים, וכך במסכתות סדר מועד במוקדם או במוקדם יותר אני מסיים את הש"ס - במובן הלא נחמד!
בתחילת המחזור הזה החלטתי - הפעם לא עוד! הפעם אני מסיים! אך יודע צדיק נפש בהמתו ומדוע שהפעם הסיפור יהיה שונה. לכן החלטתי כי אני הולך 
על הסגולה של המהרא"ל צינץ זי"ע ואני מתחיל לתרום להדפסת ספריו, ובתמורה אני יקבל את ההבטחה שלו כי יעזור הוא למי שיעזור לו בהדפסת ספריו.

כך פתחתי הוראת קבע של "חבר זהב" למכונכם הנפלא כדי שבזכות זה אזכה הפעם לסיים את הש"ס.
אפילו שעדיין המחזור לא הסתיים, אך כשעברתי כבר את חציו של יבמות, כשברוך ה' אני לומד כל דף ודף ביומו כבר כמה שנים, לא התאפקתי ושלחתי 

מכתב זה בכדי לספר לכם את סיפורי הנפלא, כשבעיני כל יום ויום הוא נס חדש!
ביקרא דאורייתא
א. מ.
אופקים

לא כל המרבה בסחורה מחכים )אבות פ"ב, מ"ה(. 
יצרו של האדם מפתהו שלא לעסוק בתורה בכלל שהרי עליו לעסוק 
בסחורה  המרבה  כל  שלא  היא  האמת  כי  התנא  אמר  לכך  בפרנסה, 
יכול לברכו שהברכה תשרה  יעסוק בתורה, הרי שה'  ואף אם  מחכים. 
במעט הסחורה שיעשה. דוקא ריבוי העיסוק שלו בפרנסה – הוא הגורם 

לו שלא תהיה לו פרנסה, שהרי אם אין תורה אין קמח
כך מתבארת המשנה להלן )ג, יז( 'אם אין קמח אין תורה אם אין תורה 
אין קמח', כלומר האדם חושב, כי 'אם אין קמח אין תורה', אך האמת היא 

להיפך, 'כי אם אין תורה', לכן 'אין קמח'!

המקבל עליו עול תורה
ארץ  דרך  ועול  מלכות  עול  ממנו  מעבירין  תורה  עול  עליו  המקבל  כל 
)אבות  ארץ  דרך  ועול  מלכות  עול  עליו  נותנין  תורה  עול  ממנו  והפורק 

פ"ה, מ"ג(. 
יש לשאול, מדוע המשנה אומרת זאת בצורה כה נחרצת, כי כל המקבל 

עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ? הלא ישנם תלמידי חכמים 
שנמצאים בצרה ובמצוקה ויש עליהם עול גדול.

וכן להיפך, לא חסרים פורקי עול שמהלכים כציפור דרור, ואין שום עול 
ומשא נתון על צוארם.

עוד יש לשאול מהי הלשון 'נותנין עליו עול דרך ארץ'? נותנים הרי היא 
לשון מתנה, והרי הטלת העול אינה מתנה, ראוי היה יותר לומר 'מטילין 

עליו עול דרך ארץ', שזו לשון של דבר שנעשה בעל כרחו.
כי המשנה לא מדברת על כל העולם, אלא על אותם  התשובה היא, 
אנשים להם יש סייעתא דשמיא שלא לחטוא. והנה לאנשים כאלו ראוי 
שיהיה עליהם טורח גדול ויגיעה שהרי שנינו שיגיעת תורה עם דרך ארץ 
משכחת עוון, אלא שאדם כזה אם יטיל על עצמו עול תורה, הרי שיזכה 

להינצל מהיצר אך מבלי עול דרך ארץ שיעבירו ממנו.
אך מי שנגזר עליו שתהיה לו סייעתא דשמיא להנצל מהיצר הרע, אך 
עול תורה אינו מקבל על עצמו, הרי שלו נותנים במתנה עול דרך ארץ, 

וזו מתנה עבורו שהרי בזכותה ניצל מהיצר הרע. 

ֹּתַאר ַּכָּלה - ְמֹאד ִנְתַעָּלה

ים ֻעזֶָּך )תהלים עז, טו(. ה ֶפֶלא הוַֹדְעתָּ ָבַעמִּ ה ָהֵאל עֹשֵׂ ַאתָּ
אמרו בגמרא )שבת פח, ב( שבעת שעלה משה למרום לקבל התורה 
שהם  והיינו  ָמִים"  ַהשָּׁ ַעל  הוְֹדָך  ָנה  "תְּ ה(  ח,  )לעיל  המלאכים  ביקשו 
שיקבלו את התורה. והנה יש להבין, הלא כידוע )עבודה זרה ב, ב( חיזר 
הקב"ה אחר כל אומה ולשון שיקבלו את התורה ולא רצו לקבלה. ומדוע 
אז לא ביקשו המלאכים תנה הודך על השמים, ורק כאשר משה עלה 

לקבל התורה בשביל ישראל החלו שואלים כן.
ויש לבאר בדרך משל למלך שהיתה לו בת כלילת המעלות והכישרון 
וכל מדינה ממדינות מלכותו היה לה לכבוד ולתפארת אם אותה בת 
היתה באה לדור בקרבם. והנה הציע המלך לכמה וכמה מדינות בהם 
גרו אנשים גסים ופחותי ערך שבתו תדור אצלם, אך אלו השיבו למלך 
כפי האמת כי אין להם ידיעה ויכולת כיצד להתנהג עימה ועל כן סירבו 
לאותו כבוד. אמנם כאשר ביקש בן המלך עצמו שמשל באחת ממדינות 
חצר  אנשי  החלו  אז  או  במדינתו,  לדור  תבוא  המלך  בת  כי  המלכות 
המלך ויושבי עיר המלוכה מתרעמים ומבקשים שלא תעזבם ותמשיך 

לדור אצלם.
שאלם המלך, מדוע רק עתה כאשר בני בא לבקש שתדור אצלו באתם 
לכמה  הצעתי  כאשר  ומדוע  המלוכה,  בעיר  כאן  שתישאר  כן  לבקש 
ממדינותי שתדור שם לא באתם לבקש. ואלו השיבוהו, כי דבר זה היה 
כה מופלא בעיניהם שהמלך מציע למדינות אלו שבתו תדור שם, עד 
שידעו כי בוודאי לא יצא ענין זה אל הפועל ולא היו צריכים לבקש על 
כך מאת המלך. אבל עתה כאשר בנו הוא המבקש כן, והרי הוא אכן ראוי 
שתדור בת המלך אצלו שהרי יש לו גינוני מלכות וידיעה כיצד להתנהג 

עימה - אם כן עתה היא העת לבקש כי תמשיך לדור בעיר מלוכה.
- אמרו  אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך  והוא שאמר הפסוק 
המלאכים לקב"ה, כאשר ביקשת להודיע עוזך בעמים, הרי היה זה פלא 
כאשר שומעים  אך עתה  הפועל.  אל  זה  ענין  יצא  וידענו שלא  בעיננו 
אנו שרוצה אתה ליתן התורה לבני ישראל - הראויים לקבלה, עתה היא 

העת לבוא ולבקש "תנה הודך על השמים". 
דרוש שני - למתן תורה

כך מסיימים את הש"ס!

מדוע לא ביקשו המלאכים תנה הודך כשסבב אצל אומות העולם


