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 ההכנות לשבועות מתחיל מפורים - השמיני הגדול –חג השבועות 
 

יום "רצף של בשלושת הפרשיות לב, שיש כאן  שמתי
" שמיני למילואיםמתחיל בפרשה הקודמת "ה, "השמיני

וביום ימי מילואים שבו עבד רק משה,  7שבא אחרי 
 -נו הוכשרו אהרן ובניו לעבודת הקדש, ובפרשת השמיני

שה, ימי טומאה של הא 7" אחרי שמיני למילהתזריע "
" הוא טהור יום השמיניב"המצורע ובפרשת מצורע, 

רבנם הזב או הזבה טהרתם וקרבנותיו, וכן את קומקריב 
 .הוא ביום השמיני

 

, שהכנה לטהרה מושלמת של יום השמיני באה ללמדנו 
טהרה, וכן ב שמורים ימים נקיים 7הכנה של רק אחרי 

 7של עושה הכנה הוא יום הכיפורים עבודת לפני  כהן גדול
יום השמיני כל כך מיוחד, עד כדי כך  ואכןקודם,  ימים

שברית מילה בזמנה בשמיני דוחה את השבת, אבל מילה 
אינה דוחה שבת,  -שלא בזמנה דהיינו לא ביום השמיני 

למרות שברית מילה היא מצווה חשובה מאוד, בכל זאת 
 רק כשיש בו קדושת שמיני רק אז הברית דוחה את השבת.

 

יש  הבגם ש ספירת העומר,בעוצמה של גם בונן נת ובעצם
והם הכנה לחג מתן , שבועות 7ימים כפול  7הכנה של 

כביכול היום  שהוא ,50 שבועות שהוא יום ה -תורה 
ימים  7 , ספירת7של  ספירות 2מהבנוי  השמיני הגדול

שבעתיים ש בו קדושה עצומה ילכן ו ,שבועות 7וספירת 
 . תמהקדושה הנזכר

 

הוא גם  ,שמיטות 7שנת החמישים אחרי קדושת היובל  וכן
וקדושתו עצומה ביותר ולכן יש , "שמיני הגדול" בבחינת

אין יובל בזמננו,  ולצערנובו דרור אפילו לעבדים נרצעים, 
וזה אכן הפסד עצום של שנה יקרה ונדירה ביותר, אבל 

הנוהגת  ספירת העומרלפחות נותרה בידינו קדושה כזו של 
יום  –" שמיני הגדולהמביאה אותנו לקדושה " בימינו,

 .חג השבועותהחמישים 
 

 
 

ומיד אחרי הלילה הגדול "ליל השימורים", מגיעים הלילות שמתחזקת חג פסח להתכונן כראוי לנקבל על עצמנו,  ולכן
קדושה שבעתיים  "השמיני הגדול" שיש בוהכנה לשבועות ה שהיאקדושה עוצמתית "קדושת ספירת העומר" בהם 

 .כפול שבע 7הכנה של  ויש בכי מקדושה רגילה של יום שמיני רגיל, 
 

ועל כן ההכנה לשמיני הגדול חג השבועות מתחיל לא רק ממחרת הפסח שאז מתחילים לספור ספירת העומר, אלא יתכן  
בימי מאוד נתעלה כונן כראוי לפסח ולהתעלות וכך יום קודם הפסח דהיינו מפורים, שמאז חייבים להת 30שזה מתחיל 

טהרה, בכמה עניינים הן בשמירת העיניים בוהפסח והספירה, לכן בזמן ארוך כזה יש לנו מספיק זמן להתכונן בקדושה 
כמחויב בפרט בימי  ג כבוד זה בזהונה, ונקפיד מאוד מאוד לן אדם לחברוין אדם למקום והן בביהלשון, הן בבהן בשמירת ו

וגם בפרט בימי בין הזמנים יש לנו הזדמנות לעשות חסד עם האשה ובני הבית בעזרה והשתתפות בנטל הקשה , העומר
לקבוע עיתים לתורה כל יום ויום ולהתפלל בכוונה רבה, קיצורם של דברים! יש לנו  של ניקיון הבית לפסח, ומעל הכל

 הרבה זמן להכנה להשקיע בכל העניינים ולא רק השקעה בעניין אחד.
 

עבודה כפולה קדושה עצומה "השמיני הגדול", ועד כמה שיש יותר קדושה כך צריך יותר להשקיע בכי כאן יש ??? ולמה
 שבועותוהכנה מושלמת תביא אותנו מוכנים לאורות העצומים של פסח ו ההשקעה כך גודל ההישגים,, כי כגודל שבעתיים

 אמן ואמן.
 

 עוצמת ומשמעות הניסים שונה היא לאחר מתן תורה
 

אל המדבר אשר הוא חנה שם הר יתרו ויבא  וישמע
 הגיע הוא למדבר כשהגיע שיתרו כתוב בפסוק ים:קהאל
 ראיה לכאורה סיני, וזה הר זה האלוקים ולכאורה להר

 תורה, מתן לאחר הגיע שיתרו זבחים קטז' בגמרא לשיטה
 

עד  רב זמן כה יתרו המתין הוא מדוע פלא אם כן אומנם
 ליתרו מספר רבינו שמשה שהרי גם בסיפור?? שהגיע

 אם והלוא ???תורה מתן על ולא ניסים על רק מדברים
תמוה שמשה רבינו  תורה לשם רק לאחר מתןוהגיע  המתין

תורה, ועל תוכנו  המעמד האדיר של מתן על לא סיפר לו גם
 ??של עשרת הדברות לפחות

 

 הניסים, אבל מכוח בה' האמונה בגלל בא שיתרו ויתכן
ותוכן  חשיבות יש כך שרק, תורה למתן המתין הוא

 עוצמתי לאמונה שבאה מכוח הניסים, ובכלל האמונה
 בלבד ניסים כי אמונה מכוח העיקר, זה התורה עם ביחד

הקדושה  התורה בצירוף ואמונה ניסים מספיק, כי לא זה
 .לחלוטין אחרת בעוצמה היא

 

 ועצומה להקב"ה רבה אהבה מקבלים התורה ידי על כי
 הרוממות יראת הקדושה, ומקבלים התורה את שנתן

 רגע כל שמתגלית המדהימה הבורא מחוכמת שמתפעלים
 הזה. היום עד מתחדש וזה, הקדושה בתורה סוף אין עד

 

 איננה מצרים של הניסים על ההסתכלות התורה ואחרי
 חלק אלא, בעבר הכפי שהיית ניסים על אותה הסתכלות

 בכל בעולם שמתגלים עולם בורא מכוח וחלק מהניסים
 .תורה וחידושי ניסי, צורות מיני

 

 החיזוק לתורה, ככה עיתים בקביעת גם התחזקות, תורני שיהיה בה תוכן גם חייבת שמים ביראת שהתחזקות, ללמדנו
 שהיו הריגושים מול ועוצמה סיפוק למתחזק תעניק התורה קדושת כי, תקופה אחרי יחלוף ולא ימים לאורך מעמד יחזיק

 כנגדו, ואם תבלין תורה לו בראתי, הרע יצר בראתי הגמרא ל, וכמאמר"רח ומעשיו ומחשבותיו בעיניו כשחטא בעבר לו
 .לעולם משתנים אינם הגמרא בתורה, ודברי שתעסוק ידי על, הרע יצר נגד יכול אתה רוצה אתה

 

 "ביום הזה באו מדבר סיני"
 

 דווקא ביום שהגיעו אחד בלב אחד כאיש היו ישראל עם
בשאר מקומות ותחנות שעשו במדבר  אבל ,למדבר סיני

 הזה היום ועל(, רש"י ממכילתאהייתה ביניהם מחלוקת )
ואמר לו , בסנה משה עם הקב"ה דיבר, סיון שהוא ר"ח

 .הטורים בעל -" הזה ההר על האלוקים את תעבדון"

 אלא "ההוא "ביום כתוב שלא מכך מפרש י"רש והנה
 כחדשים בעיניך יהיו יום שבכל ללמדך, "הזה "ביום כתוב

 היה לא תורה מתן שהרי, עצום פלא וזה ניתנו, היום כאילו
 ואם כן הדרשות, בסיון' ז או' בו אלא, חודש בראש זה ביום

 את תעבדון עליו שנאמר היום וגם כחדשים בעיניך שיהיו
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 ז' או ו' - תורה מתן יום על היה להיכתב צריך, האלוקים
 סיון, ולא על ר"ח סיוון???

 

  לסיני לביאתם מרפידים נסיעתם שמקיש י"ברש כתב עוד
אחד לאבינו  בלב בתשובה שבאו לסיני ביאתם מה

 בלב, בתשובה הייתה מרפידים נסיעתם כך, שבשמים
 לא ובכל זאת, היא ביותר מצווה חשובה תשובה והרי, אחד

שיצאו מרפידים שבו התחילו את חזרתם  נבחר רגע
לסיני  שבאו הרגע ביוםרק  אלא המיוחל, לרגע -בתשובה 

 התחדש מה ואכן, הוא זה שנבחר ליום והרגע המיוחל
 סיון וברגע הגעתם לסיני. חודש בראש

 

 זה, אחד כאיש אחד בלב ישראל עם שאחדות ללמדנו אלא
 עם ביחד חשוב שנדע שתשובה אלא, חיובי פרט עוד לא

 נכתב שעליה החזקה העוצמה היא, ישראל עם אחדות
 .האלוקים" את "תעבדון

 

 בעיניך יהיו יום "שבכל ההתחדשות חייבים בזה וגם
וזאת מלבד ההתחדשות בלימוד התורה, שכבר , כחדשים"

הסכת ושמע ישראל היום " 'ז ט"דברים כמהפסוק נלמד 
, וגם כך דורשים בפסוק ג'ברכות ס –" הזה נהיית לעם לה' 

 וכמאמר", אנוכי מצווך היום והיו הדברים האלה אשר"
".ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהרבי עקיבא "

 אחד לעבוד את אבינו שבשמים בהתחדשות של תשובה ובאחדות אמתית כאיש שנזכה שבשמים אבינו מלפני רצון ויהי
 ממש אמן ואמן.בקרוב  לבב וטוב ונזכה לגאולה הקרובה והשלימה בשמחה, שבשמים אבינו רצון לעשות, אחד ובלב

ן יתרו למשה רבינויהוויכוח ב –"נבול תיבול" אחדות בלוחות השניות 

שזה היה ביום שאחרי יום כיפור שאז ישב  רש"י כתב
משה לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, ועל זה העיר יתרו 
למשה שהוא לבד אינו מסוגל לשפוט את כל העם, כי אם 

", ולכן יעץ לו להקים נבול תיבולימשיך בצורה כזאת אזי "
 דיינים משרי עשרות עד לשרי אלפים.מנגנון של 

 

לוחות  2משה רבינו מההר ובידו ביום הכיפורים ירד  והנה
הברית השניים, ולכאורה מה בער ליתרו להעיר למשה 
רבינו מיד עם ירידתו מההר לתקן מנגנון ופירמידה 
משפטית עד כדי כך שיוצא שלכל שמונה יהודים יהיה 

 אחראי שר ושופט???
 

 טוב לא, למשה אומר יתרו צריך ביאור שבתחילה וגם
וזה  ,עומד ישראל ועם ביוש שאתה, עושה שאתה הדבר

עונה לו שאין לו ברירה  ומשהזלזול בכבודם של ישראל, 
 מה פשר התשובה?? ולכאורהכי הוא חייב לשפוט את העם, 

בדין תורה כך היא ההלכה שהדיינים יושבים ובעלי  ובאמת
הדין עומדים, וזה לא השתנה גם אחרי טענותיו של יתרו, 

מילא יש תור ארוך ליתרו כאב שיש רק דיין אחד ומ אלא
 ועומדים שעות בתור, וזה גורם זלזול בעם שמחכים שעות. 

 

חשש יתרו שכל עם ישראל יקרוס, כי אנשים יתייאשו  עוד
מלבוא לדין תורה, כי יגידו שזה סבל להמתין שעות על גבי 
שעות, ויש לחץ לטעון בקצרה וזריז בגלל התור הארוך, 
ואדם יוצא ממורמר בהרגשת החמצה שהפסיד בדין לא 
כהוגן, וזה יגרום שאנשים יפסיקו לבוא לדין תורה, 

ה בענינים אלו שבין אדם לחברו, וחלילה תהיה קריס
 כאשר התחושה היא שאין דין ואין דיין.

 

הם , כי אנשים מרצונם באים אלירבינו,  ענה משהזה  ועל
 יהיה , ולכן כתוב לשון כזו "כירוצים את המקור להלכה

דבר התורה ", כי יבואו אלי", ולא כתוב "אלי בא דבר להם
ינים מסיני, , כי משה הוא זה שקיבל את הדבא אל משה

שווה להם לחכות שעות בתור, כי אם בשביל לדעת את  ולכן
ההלכה יכלו ללכת לאהרן הזקנים, ובכל זאת הם רצו 

 דווקא אותו, כי הוא המקור.
 

לא טוב שיתרו אינו מקבל את זה, וטוען למשה, " אלא
", כי אפילו שנכון שזה מה שהם הדבר אשר אתה עושה

, כי היצר מקרר יקרוסבטווח הארוך זה  אבלרוצים, 
חלק ימשיכו ויבואו לדרוש ממך  ואזהתלהבות של קדושה, 

מהמקור את דברי ה', אבל חלק גדול מהעם יתקרר  -

אם ילכו לאהרן וחור או לאחד מהזקנים,  שגםויתייאש, 
הם עדיין ירגישו החמצה שאצלך במקור התוצאה הייתה 

 .שונה, וברגע שיש החמצה אנשים יזלזלו בדיני תורה
 

הציע לו, מהיום אתה לא הכתובת, וממילא לא  ולכן
תיווצר בהמשך תחושת הפסד והחמצה!!! אלא אתה 
תפקידך לשפוט בסוף התהליך המשפטי, וזה לא יהיה נתון 
לבחירה של בן אדם, אלא כל אדם כפוף לשר העשרה 
שמעליו, וכשהשר שלו מתקשה הוא פונה לשר החמישים 

של דבר רק בדבר הקשה  שמעליו וכך הלאה, עד שבסופו
אין תורים, אלא המשפט זמין  וככה  ביותר אתה תשפוט,

ביותר, אפילו באופן מוגזם כביכול, כי על כל עשרה יש דיין 
ככה מיד כשמתעורר צל של מריבה או ויכוח  אבלאחראי, 

 זה נחתך מיד.

 

בער זאת ליתרו מיד על היום הראשון  למהכך למה???  וכל
שליתרו רצה ונראה שאחרי הורדת הלוחות השניות ??? 

כבשעת מתן  בלוחות השניות תהיה אחדות בעםמאוד שגם 
, לכן הציע עצה שלא יהיו כאיש אחד בלב אחדתורה, 

, תיבנה ותישמר האחדות בעםמריבות בעם ישראל, וכך 
זה למרות שהוא  ", ותיקוןהכל על מקומו יבוא בשלוםו"

שימור המצב הקיים ועיקרו לשמר את המצב לזמן ארוך 
עצם התיקון והתקנה זה התחדשות ועתידי, בכל זאת 

 .וכקבלה מחדש
    

חודשים  4קדם עניין זה שהיה במוצאי יום כיפור כ  ולכן
לאחר מתן תורה )ונכתב בפרשה טרם תיאור קבלת 

ניות היו התורה(, בכדי להדגיש שגם נתינת הלוחות הש
לנו שבורא עולם  ולומרבהתחדשות של אחדות עם ישראל, 

מחבב ומעדיף פעולה אנושית ויוזמה אנושית לאחדות 
העם, יותר מאחדות שנוצרה ממילא כביכול מהתרגשות 

 של קדושה כבעת הגעתם לסיני.
 

וגם שמו של חמיו של משה נשתנה  יתרוזו נקראת  ופרשה
"ואתה ונקרא יתרו, כמאמר חז"ל שייתר פרשה זו של 

" בתורה, וזה היה חידוש גדול בעם ישראל שאדם תחזה
 מייצר ויוזם מפעל לאחדות העם.

 

שלכן שלח משה את יתרו חזרה לביתו, שאמר לו,  ויתכן
, לך לביתך וגם בכוחך ליזום יתרו אתה עצום אתה עוצמתי

מהפכה, לך תגייר כל מי שביכולתך, יש בך כוח לך פעל 
ועשה למען ה'.

 

, עד כמה חשוב ליזום למען האחדות, ובוודאי לא להתערב במחלוקת, בפרט בזמן שלנו שחושך על פני תהום, ללמדנו
ניזהר ביותר!!! וכולי תפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה", ועוד נלמד שעל בן 

עליו לחשוב ולהתבונן איך לשמר את המצב הטוב,  אדם לא להסתפק בכך שהמצב הרוחני שלו כרגע טוב מצוין, אלא
ולראות מה הם הגורמים שעלולים להפילו ולדרדרו, וכמובן לסלקם מידית ולא לחכות לניסיונות ולנפילות חלילה, וכל 

 "ואתה תחזה", רק חזק ואמץ.  -תיקון שהמצב הטוב יחזיק מעמד לאורך זמן ושנים טובות, זה חיזוק עצום וחשוב מאוד 



 שבועות מתן תורה – וטהר לבנו
 

 
3 

 הכנה למתן תורה בזריזות לתשובה – סיני מדבר ויבאו מרפידים סיני, ויסעו מדבר באו

 כבר והלא נסעו, מהיכן כותבת התורה למה רש"י שואל
 נסעו?? וברור שמשם שחנו ברפידים ששם בא עמלק, ידוע

יש לתמוה שכבר כתוב בפסוק הראשון שבאו למדבר  ובכלל
סיני, למה חוזרת התורה בפסוק הבא שנסעו מרפידים 

ולהשוות  רש"י להקיש ועל זה עונהובאו למדבר סיני?? 
 ביאתם מה סיני, למדבר לביאתם מרפידים נסיעתם
 נסיעתם גם הייתה מתוך חזרה בתשובה סיני למדבר

 .(מכילתא)הייתה מתוך חזרה בתשובה  מרפידים
 

, כי לא ישכח ישראל עם ,רפידיםאת התחנה שחנו ב והנה
 שרפושכתב רש"י  וכפי, נפילה רוחניתשם הייתה להם 

וילחם עם  עמלק ויבוא" נענשו ואז תורה מדברי ידיהם
 הם שבסיני שכמו , והתורה מגלה לנו"ישראל ברפידים

 הם חזרו מרפידים ביציאתם כך גם, בתשובה חזרו
 לחזור חשיבות ישראל ראו מה, ונשאלת השאלה בתשובה,

 ולמה ??סיני שבאו למדבר לפני עוד ברפידים בתשובה
 לתורה זה חשוב מאוד שהדגישה זאת בכפילות בפסוקים??

 

, בתשובה יש כאן יסוד גדול בעניין חזרה כי, והתשובה
 ואומר להתחזק, שרוצה אדם הרע מפתה היצר כלל שבדרך

עם הרהורי  לכן חכה במקום הזה ובזמן הזה קלקלת לו:
או אז  ושם חדש ולזמן חדש למקום התשובה עד שתגיע

האדם יתפתה ויאמין ליצר  ואםנקי וכראוי,  חדש דף תפתח
 את שדחה הרע הוא עלול להפסיד את החיזוק, כי ברגע

 מתקרר וגם לחיזוקרגש ההתעוררות שבלבו  ההתחזקות,
 היה וזה ונעלם, פרח הוא לא יתחזק כי זה החדש במקום

ולכן חשוב היה לתורה להדגיש לנו,  ישראל לעם חשוב
 אבל עם ישראל נפלו ברפידים הנה, לדורות אותנו ללמד

 כאן אלא החדש, להתחילו במקום הם דחו את התשובה
.ניקו חטאם וחזרו בתשובה ומיד

 

בתשובה אל תתפתה לדחות את הדבר בשום תירוץ גם לא בתירוצים של לשם שמים ותירוצים של אם התעוררת , ללמדנו
חלק מדרכי התשובה, כי ברוב המקרים זה עצת היצר ממש, אדרבא במקום שקלקלת שם כבר תתחיל את הניקוי 

 והתיקון, ואחר כך כשתגיע למקום החדש תמשיך בכך ביתר שאת וביתר עוז בדף חדש.
 

 ם אשר תדבר""אלה הדברי

, ופלא לא פחות ולא יותר -" אלה הדבריםרש"י, " מפרש
דווקא  ומדועעצום וכי מדוע שמשה יפחית או יוסיף??? 

קשה שהרי בתחילת  עוד כאן הוזהר משה שלא לשנות??
", כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלהעניין כתוב, "
בלשון שאליהם תדבר  נשיםאלו ה יעקבבית ומסביר רש"י 

בדיבורים תדבר  תגידבני ישראל  לגברים, ואילו רכה
כגידים, ועונשים ודקדוקי תורה ומצוות פירט רק  קשים

בפסוקים אין זכר לדיבורים קשים ולכאורה לזכרים, 
ועונשים ודקדוקי תורה ומצוות, שהרי הפסוקים מתארים 

 קדוש מכל העמים? עד כמה עם ישראל הוא עם סגולה ועם

, שלגברים היה על משה להמחיש מה המשמעות של ונראה
עם סגולה וגוי קדוש, שיבינו שהמשמעות של זה היא לימוד 
התורה בעיון ובדקדוק וחיוב מוחלט לקיים בשלימות את 
חוקי ומצוות התורה שרק על ידי זה נהפכים לעם סגולה, 

ה קשה דווקא בגלל הצורך בהמחשה לגברים בצור ואולי
שלא פשוט להיות עם סגולה אלא יש כאן דרישה של מאמץ 

רצה הקב"ה להזהיר את  לכןמשמעותי לכל רגע בחיים, 
משה שלא ינסה לרכך את הדרישה, וכ"כ שלא יגרר לעומק 
סוגיה וחידושיה ולהראות את מתיקות התורה מתוך 
 הדרישה לדקדוקי מצוות, כי בכך הוא מרכך את הדרישה.

 

שנכון שהקב"ה הוא מלכינו וגם אבינו האב הרחמן שמרחם עלינו, אבל בכל זאת שלא נרמה את עצמנו יש לנו  ללמדנו
חובות ועבודה גדולה ועצומה בכדי לזכות ברחמי האב הרחמן, חייבים אנחנו להיות עבדים לבורא עולם במקום עבדים 

ודור, ורק כך נזכה להיות עם סגולה וממלכת כוהנים וגוי קדוש, אז נתחיל לעבוד את ה' ולהקריב לו את לטומאה שבכל דור 
 יצרנו המפתה אותנו תמיד!! לכן תמיד נעבוד אותו יתברך בלי דקה פנויה מעבודת ה', רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 

 רצוננו לראות את מלכנו –ויגד משה את דברי העם אל ה' 
 

 רש"י שמשה אמר לבורא עולם בשם עם ישראל, מפרש
ישירות,  את עשרת הדברות מהקב"ה לשמוע שרצונם

 רצוננו" - המלך מפי לשומע שליח מפי השומע דומה שאינו
למה לא מפורש בפסוק  קשה ולכאורה :"מלכנו את לראות

 את לראות רצוננוהמשפט היפה הזה שעם ישראל ביקש "
, שכתוב קשה עוד ", למה זה מוסתר ורק מרומז???מלכנו

רש"י כתב בפסוק  והרי", ויגד משה את דברי העם אל ה'"
, אז למה לשון קשה כגידים" שזה ותגיד לבני ישראל"

משה מסר את דברי עם ישראל בלשון קשה כגידים, האם 
 "???וישב משהלא עדיף שייכתב כמו מקודם, "

  

עולם בכוונה פיתה וגרר אותם להגיע שבורא  ונראה
", בזה שאמר להם קודם מלכנו את לראות רצוננולבקשה "

 לא ", ומפרש רש"י אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"
 לא לכם, משגר אני בדברים ולא בידכם, היא מסורת
, ולכן בעצמכם ראיתם אתם אלא עליכם, מעיד אני בעדים

מדגיש את בורא עולם עם ישראל נגרר ואמר: אם 
ולא ע"י שליחים וכדומה, אם  החשיבות שראינו בעצמינו

 ".מלכנו את לראות רצוננו" ולדרוש להעיזכן עלינו 
 

 

רבינו לא אמר במפורש את דרישתם, ונקט  , משהואכן
לשון קשה כגידים, כי הוא ראה בזה העזה ואולי אפילו 

בורא עולם אהב את  אבל דרישה שיש בה קצת חוצפה,
ושה והחוצפה של קדושה, ואמר למשה, אם העזות דקד

אכן רצונם בכך, אדרבא אמור להם וצוה אותם שיתכוננו 
 , ויכינו עצמם כראוי לראות את מלכם

 

במתן בסוף הפרשה מסופר שכששמעו את קול ה'  ואכן
 דבר" , עם ישראל ביקש ממשהתורה התהפכו היוצרות

אבל  ",נמות פן אלוקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה
רצה לפרסם  אלוקים כי "תיראו אל" אומר לעם אז משה

אתכם בעולם, בכך שבורא עולם בעצמו טרח להתגלות 
יראת שמים שייחרט זה מוסיף לכם  וגםעליכם ישירות, 

 וזה ימנע ממכם לחטוא. פניכם על
 

הפחד והטראומה כביכול השפיעו עליהם במידה כה  כי
וזה חרט בפניהם  גדולה עד כדי שפרחה נשמתם מרוב פחד,

יראת שמים, והזכיר לכולם את המעמד הגדול והעצום של 
 כה" ועל זה בורא עולם מוסיף  התגלות בורא עולם עליהם,

 דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר
", כי את זה רצה בורא עולם מלכתחילה, ושמח עמכם

שיהודים ביקשו דבר גדול ועצום זה שהתועלת ממנו 
 חרוטה על פניהם.
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שלפעמים אדם צריך להעיז ולדרוש יותר רוחניות, ואפילו אם זה גדול עליו בכמה מידות, ענק עליו, ואפילו לזמן , ללמדנו
קצר, זה עדיין שווה!! כי הרושם העצום ייחרט לו לכל החיים, וזה יחיה אותו ביראת שמים גם בזמנים קשים של 

 ניסיונות, כי הוא ייזכר בטעם הטוב והעוצמתי של הרוחניות שטעם, וזה ישקיט לו את יצרו הרע.

"וגם בך יאמינו לעולם" 
ויאמינו בה' ובמשה "ת ים סוף כתוב עגם בקרי אכן
תהיה זו , שלא שהתווסף מפרשיםבכתוב , אבל כאן "עבדו

 וגם נוסף, שיאמינו לעולם אמונה רגעית לזמן קצר, אלא
ומכוח תפילתו  ,בד ה'ושקודם האמינו שמשה הוא צדיק וע

יאמינו במשה  קבלת תורה, –כאן מה' שומע בקולו, אבל 
 ??זה קרה ואיך ,שהוא נביא אמת שבורא עולם דיבר אתו

התגלה לכל ישראל ממילא  שהקב"הברגע  !!פשוט מאוד
שדיבר עמו ה' ממש,  ה' תשמשה מדבר מתוך נבוא האמינו

 מכוח התפילה והחסידות שבו.רק שהתקיימו דבריו ולא 
  

שלכן בורא עולם דרש ממשה שיגיד לעם ישראל  ויתכן
כי בכך לו להעביר לבני ישראל,  שמסרבדיוק את הדברים 

אותם לבקש לראות את בורא ומשך גרר בורא עולם כאמור 

, שיאמינו בנבואת משהמטרה הושגה ה וכך גם, עולם
עד כדי קשה מאוד לבני ישראל, היה תהליך למרות שזה 

גרם היה שווה כי רק זה זה  אבלפרחה נשמתם, ש כך
 .אמת במשה כנביא שיאמינו

 

תהליך זה ו, וכן מחשש לחייהם שנותמשה בענוותו והיות
 יוסיףאו  ישנה אולי, מיכולתםגדול " לראות את מלכינו"

לא הבורא  הזהירו לכןכדבר הזה,  שלא יבקשו בכדי
 בבעלי התוספותכתוב  ואכן ,לשנות לא פחות ולא יותר

כאשר לצאת, כי באמת הדבר היה קשה לבני ישראל ש
שמעו את הקולות ואת ההר עשן הם פחדו לצאת, ומשה 

מן המחנה לקראת בכוח היה צריך להוציא אותם 
 , לקראת מתן תורה!!!האלוקים

שבורא עולם דואג לצדיק, דואג לכבודו, ואם בורא עולם כל כך אכפת על כבודו של צדיק, קל וחומר אנחנו  ללמדנו
שרחוקים אנו ונמוכים אנו מהצדיק בכמה מדרגות ויותר, בוודאי עלינו לכבד ובוודאי שלא נזלזל ונפקפק בו חלילה, אלא 

 חיר שתפרח נשמתנו, זה שווה למען כבודו של צדיק.נכבדהו אפילו במ
 

איך עלינו לקבל את חוקי התורה  - ויאמר משה לא יוכל העם לעלת כי אתה העדתה בנו 

סיפר  שהשפת אמתבמה נזכרתי פסוק זה  כשראיתי
, וקרה שנגנב גביע כסף לקוצקשבילדותו נסע  :לנכדיו

מביתו של הרבי, וא' מבאי הבית הגיב: מה הפלא שגונבים 
לא הרי כתוב  :הרבי מקוצקכאן הרי הכל הפקר, הגיב 

 !!!תגנוב
 

חומת ברזל  כאילו הרגיש שמאותו יוםהשפ"א  סיפרו
איש אינו מסוגל ש !!!אדירה מפרידה בינו לרכוש הזולת

אם אדם ירגיש כך  ובאמתלשלוח יד בממון השני, ולהעיז 
 בכל איסור הוא ייהפך לירא שמים אמתי.

 

להזהיר משה רבינו זאת ריבונו של עולם שוב דורש מ ובכל
ולמה?? הרי משה רבינו אמר "לא , את ישראל פעם נוספת

יוכל" שאי אפשר לעלות!! וכי משה רבינו טעה 
זהרה אעיקר השכפי שביארנו, התשובה  אלא בהגדרה??

דווקא לאלו שיש להם רשות לעלות השנייה הייתה 
 ".לאצילי בני ישראל"
 

, כמו לאלו שלא עלו להר בכלל ברורגבול ולהם אין  שהיות
ברזל, ולכן הם החומת  את לכן לאצילי בני ישראל חסר

נמצאים בסיכון יותר משאר העם שהיה להם גבול חד 
 .וברור

 

אצילי בני ישראל נכשלו, באכילה ושתיה גסה בהר  וכאמור
להם גבולות ברורים, הם לא  ושאר העם שהי משא"כסיני, 

 , כמו מחיצת ברזל"לא יוכל"נכשלו כפי שאמר משה, 
 .שמונעת

כדי כך שידמה בעצמו כאילו יש קיר , שחייב אדם להציב גבולות ברורים וקווים ברורים שאסור לעבור אותם, עד ללמדנו
 ברזל שעוצר אותו מלעבור את הקו, וכך יוכל לחיות ביראת שמים אמן.

 

מי יעלה  בהר ה' ומי יקום – בם יפרוץ פן ה' אל לעלות יהרסו אל והעם והכוהנים

"העד  הקודמים כבר כתוב שה' אמר למשה בפסוקים
בעם פן יהרסו אל ה' לראות, וגם הכהנים יתקדשו", 

"לא יוכל  לקב"ה , ומשה ענהשיזהרו לא לעלות אל ההר
 מצווה את משה שוב הקב"ה העם לעלות", וצריך עיון למה

 סיני, הרי משה הר בקדושת יזלזלו שלא העם את שיזהיר
 ???יעלו לא והם אותם לקב"ה הזהרתי כבר אמר רבינו

 

לאנשים החשובים  הייתה השנייה שעיקר ההזהרה וייתכן
, ישראל בני שהם הכוהנים ואצילי, להר לעלות שזכו

 ולכןודווקא להם בורא עולם מזהיר בפעם השנייה, 
בהזהרה האחרונה הקב"ה מקדים את הכוהנים לעם כי 

 ונפלו האצילים כשלו ואכןאליהם הייתה עיקר ההזהרה, 
 .עולם בורא כלפי גסות בזה שהייתה, בהר ושתיה באכילה

סתם  אכלו חס ושלום לא לא נכון, האצילים נבין ושלא
עשו  הם אלא, לתאבון בהר סיני מול השכינה הקדושה בשר

 שלמים. בשר קודש של קורבן מצווה שאכלו

 

 מתחילים לפעמים טובות בכוונות זאת גם בכל אבל
 ומקדושת "טוב כי וירא" ולפתע קדושה בהתלהבות
, הבשר של הטעים לטעמו ועוברים נגרריםהשלמים 
 באכילה לשם ירידה יתכן והייתה השנייה ומהטעימה

, פעמיים הזהיר עולם בורא ולכן  .הזלזול היה וזה, שמים
 של נמצא במצב ישראל שעם צודק, אתה רבינו משה נכון

 ויש שבשמים לאבינו אחד בלב אחד כאיש ונשמע נעשה
כי הם , להר יפרצו ולא שיקשיבו וברור שמים יראת להם

 הצדיקים אבל ה', לציווי ממושמעים בוודאות יהיו
 בהר העולים מהעם, כי הם היחידים יותר טוב שמרגישים

 וכאן עצמי ביטחון מרגישים הם "!!!השם בהר יעלה מי"
 לנפילה. החשש קיים

  

על כגון אלו דוגמת האצילים שעלו בהר ה',  נאמר  ואולי
", שגם אלו ומי יקום במקום קדשו –מי יעלה בהר ה' "

שזכו לעלות בהר ה' צריכים לדעת לעמוד נכון וביראה 
 ובכבוד הנכון במקום הקדוש.

את  כי הוא מסיח, מהיצר תמיד לפחד אלא, עצמינו על לסמוך ולא, הדופק על היד עם להיות חייבים שלעולם ללמדנו
מצוה הוא מסיט אותנו לתאוות ולרע, ואכן  מתוך ואפילו, אפשרית ומחודשת ודרך ובכל צורה רגע מהיראה בכל דעתנו

 להיזהר מאוד!!!, שוב, בעיקר את החשובים אותם תמיד", כפי שהקב"ה אמר למשה: תזהיר מפחד אדם כתוב "אשרי
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 נרגע יותר, הטבע קל זה רגוע!! נכון ישב אל, העיניים שנים בשמירת שהצליח מי היצר, וגם נגד ביטוח אין אחד לאף כי
 אותנו, להפיל מסוגל והוא, שמים כוונות שהם לשם או מצוות אפילו מתוך, יותר חכמות בדרכים אלינו בא היצר קצת, אבל

 שניה הזהרה אישית מזהיר לחשובים האמתיים ששנים שומרים את עצמם באצילות של קדושה, אותם הקב"ה ואדרבא
 .בעולם אמן ואמן הגדול שמו ונקדש, חיל אל מחיל נלך ה' ובעזרת תזהרו גם מתוך קדושה לא ליפול!!תזהרו!! , ומיוחדת

 גם היום והלילה השתנו בעם ישראל –ממתן תורה 
 

 בשנת יציאת מצרים "שבועות"ו "פסח"חלות יום 
 

 שיצאו בשנה בניסן' שי עולם הסדר בשם כותב הטור
 בשנת פסחיום ראשון של חג ולפ"ז , בשבת היה ממצרים

 .חמישי ביום היה מצרים יציאת
 

יום שני של חג הפסח בשנת  זהלפי  "יעקב החוק" והקשה
יציאת מצרים היה ביום שישי, וגם יום החמישים יוצא 

 ביום שהוא שבועות חגביום שישי ערב שבת, וממילא 
 מסכימה 'פו שבת שהגמרא וקשה, בערב שבת חל החמישים

, ולפי החשבון הנ"ל יוצא תורה ניתנה בשבת הדעות שלכל
וקושיה זו גם  ???שחג השבועות לא נחגג ביום מתן תורה

 .הקשה המג"א אור"ח תצד'
 

 היהודים אצל שרק, ההפלאה פי על סופר החתם ומתרץ
 מתחיל היום נח בני אצל ואילו, היום את מתחיל הלילה
 בפרשת שכתוב כמו, שעבר היום את מסיים והלילה בבוקר

והיו " המאורות תפקיד בעניין הנוגעים בפסוקים בראשית
 יוםו" כתוב ובפרשת נח "ולימים ושנים ולמועדים לאותות

 .לילה כך ואחר יום קודם" ישבותו לא ולילה
 

 ולכן, נח כבני ימים ספרו תורה מתן עד ישראל עם, ולכן
הם  העומר ספירת לספור התחילו שבו פסח של השני ביום

כי זה עדיין  ספרו ביום שישי בלילה שזה בעצם ליל שבת
 שבתב יוצא שבועותהיום השני של פסח לפי בני נח, ולכן 

 .מספירת העומר 50 ה היה היום זה
 

 

 פסח חג תחילת קודם שעוד שהרי, לי קשה עדיין אבל
 לספור היהודים שעל", לכם הזה החודש" במצוות נצטווו

 שהארכנו וכפי, נח בני כמו השמש לפי ולא הירח לפי שנה
 .העניין בחשיבות

 

 לקבוע המשיכו עדיין הימים קביעת בעניין למה כן ואם
 כמו, העולם בריאת ולפי, היהדות כפי ולא נח בני כמו

 ??היום את מתחיל שהלילה" בוקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
  

 התעלו הם תורה במתן שרק בפשטות לתרץ נראה אלא
 כי, הימים קביעת גם מהגויים לגמרי שונים להיות לגמרי

 לחלוטין שונה יהודי אצל יום, הקדושה התורה ידי על
 .גוי אצל מיום

 

, מיתה חייב ששבת שגוי דין יש שהרי, עוד לתרץ וייתכן
 לפי היום את קבעו לא תורה מתן לפני ישראל עם ולכן

 הם בעצם אבל, נח בני פי על שבת ששמרו יוצא כך, היהדות
 היהדות. פי על שבת חיללו

 

 בחידוש נפלא ביותר –בדרך אחרת 
 

נתן פעלד  חברי ר'תירץ לי  החוק יעקבקושיית  את
ראש השנה ו' ע"ב  שהרי הגמראבאופן נפלא ביותר, שליט"א 

 ופעמיםפעמים בו' סיון אומרת שחג השבועות פעמים בה' 
תלוי האם ראשי החודשים של אייר וסיון היו מלאים = בז' סיון, 

ה' סיון, או אחד מלא ואחד חסר = ו' סיון, או שניהם חסרים = ז' 
של ספירת  50מיד הוא היום ה, ובעצם חג השבועות תסיון

  העומר.
 

חמישים היה בערב בשנה שיצאו ממצרים יום ה אומנם
 ולכל הדעות בשבת ניתנה תורה,, כפי שנזכר למעלה שבת

אבל ככתוב בחומש בפרשת משפטים ומבואר ברש"י 
בפרשת יתרו ובפרשת משפטים שלפי הדעה בגמרא 

 "נעשה ונשמע"עם ישראל אמרו שהתורה ניתנה בו' סיון 
זה היה בערב מתן תורה שזה ערב שבת, ש –ון יוצא בה' סי

מאוד בעם ישראל שמח הקב"ה ש שבת פח'בגמרא וכתוב 
שדיברו בלשון של מלאכי השרת, והם התעלו בכוח זה 

 .שבת פט' עב'כמו שכתוב בגמרא  "בני בכורי ישראללהיות "
 

שבתות דהיינו יום  7חג השבועות שבא אחרי ספירת  ואכן
היה היום של החמישים באותו שנה של מתן תורה הוא 

ערב מתן תורה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וקבלו על 
 ולכןעצמם התפקיד להיות בני בכורי ישראל של הקב"ה, 

יש לומר שנקבע חג השבועות ביום החמישים של הספירה 
להזכיר שבני ישראל קבלו על עצמם הביכורים  שזה גם יום

 להיות הבכור של הקב"ה בערב מתן תורה.  את התפקיד
 

, של חיטה ביכוריםלחם מה 2בחג השבועות מביאים  ולכן
בגלל לחם  בפרשת פנחסוחג השבועות נקרא יום הביכורים 

להורות , ומאז גם מביאים את הביכורים, וזאת הביכורים

 כי של הקב"ה, שמאז עם ישראל התעלה להיות בני בכורי
הנקרא "מנחת ביכורים"  עומר שעוריםבחינת גדלו מהם 

ויקרא, וזה בחינת הבכור של עומר שעורים בפרשת 
גם מאכל אדם וגם  שמביאים ביום שני של פסח שהוא

, שזה בבחינת התחלה של הבכורה של ישראל מאכל בהמה
שדומה לשעורה שהיא ראשית  ראשית תבואתוהנקראים 

ם עם אומנ התבואה ככתוב מכת ברד כי השעורה אביב,
ל הבכורה של ש ההגבוה הישראל עדיין לא הגיעו למדרג

והם גדלו למדרגה זו בחמישים יום והגיעו , "נעשה ונשמע"
שנקראים לחם לחם בכור אדם שדומה לשתי ה לבחינת

מאכל אדם, כמאמר חז"ל שהוא זה שמחיטה  הביכורים
, וחג השבועות שהוא גם יום הביכורים אתם קרויים אדם

ניתן להיזכר ולשבח את בני ישראל שקבלו את התפקיד 
 .בכור של הקב"ה במדרגה גבוהה של נעשה ונשמעלהיות ה

 

שיש לתמוה שאם כן למה קוראים בתורה בחג  ואלא
ולא את הנכתב בפרשת יתרו השבועות את מתן תורה 

" ועניין ספירת נעשה ונשמעבפרשת משפטים את עניין "
 העומר ויום החמישים שזה עיקרו של יום??

 

מאז תקנת הלל הנשיא שנתן שליט"א  ר' תירץ זהועל 
של חודש חשבון הלוח השנה לפי החגים יקבעו בש תיקנו

תיקנו שיום ולא לפי עדים, ואחד מלא וחודש אחד חסר 
החמישים של הספירה יוצא תמיד ביום ו' סיון, וכך יוצא 

של הספירה זה גם יום החמישים בזמנינו חג השבועות ש
יום כר לוזה היום של קבלת התפקיד של הבכורה וזה גם ז

, ולכן לפי הדעה בגמרא שהתורה ניתנה בו' סיון מתן תורה
את פרשת קבלת התורה ועשרת הדברות  מתאים לקרוא

בחג השבועות כדי להזכיר את העשרת הדברות שיש בהם 
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היסוד של האמונה שבני ישראל קיבלו על עצמם כאשר הם 
ואמרו נעשה  "בני בכורי ישראל"קבלו את תפקידם של 

 .ם החמישיםונשמע ביו
 

לקרוא את פרשת מתן תורה טעם שאם השיש לדון,  רק
בהיותו יום החמישים לספירה שיש בו את חשיבות  בו' סיון

וגם החשיבות של יום  וכאמור, "נעשה ונשמע"אמירת 
אם מתן תורה לפי הדעה בגמרא שהתורה ניתנה בו' סיון, 

חג השבועות קריאת פרשת מתן תורה בכן מה נאמר כלפי 
בזמן שהיו או יהיו בז' סיון שיצא יום החמישים  באופן

לפי הדעה שהתורה , והרי מקדשים את החודש על פי עדי ראיה

ולא בתאריך בחודש זה לא יום נתינת התורה ניתנה ב' סיון 
 , אלא רק יום החמישים ותו לא!!!שאמרו בו נעשה ונשמע

 

הדברים פשוטים שבלי שום ספק, יש חשיבות עצומה  אלא
לקרוא פרשת מתן תורה גם ביום ז' סיון מלבד שיש דעה 
בגמרא שז' סיון הוא יום מתן תורה, אלא גם לדעה שבו' 
ניתנה תורה עדיין יש חשיבות עצומה לז' סיון, שלפי הדעה 
הזאת זה יום של מחרת מתן תורה וזה היום שבני ישראל 

הנעשה ונשמע שקיבלו את למעשה  לקייםניגשים היו 
 בשנת יציאת ביום החמישים בערב מתן תורה.

 

  יום לדורות מקבלת התורה בהר סיני 40כוח 
 

וראו פני משה כי קרן עור פני כי תשא כתוב " בפרשת
הרבינו שואל , "משה והשיב משה את המסוה על פניו

היה אפשר  ??"?משה" פעמים 3 למה כתוב בפסוקבחיי 
, כי ותירץ?? כי קרן עור פניו והשיב את המסוה? שייכתב

יום  40 שבכל ,יום שהיה בהר סיני 40פעמים  3כנגד זה 
פעמים  3השיג עוד עוצמה ואור, ולכן כתוב משה רבינו 

שראוי  בכל פעם ופעם היה עולה מדריגהכי  ,"משה"
שמשוי במי החכמה " שזה עוצמה משהעליה " להיקרא

שכביכול יצא ספוג מתוך מעיינות דהיינו , מהר סיני
 .החוכמה

 

ויגש הפלשתי ת, כתוב "בסיפור של דוד נגד גלי והנה
כתוב  ב' סוטה מ"בגמרא וב ,"זט שמואל א' י"ז "השכם והערב

שגלית ניגש לקלל את עם ישראל דווקא בזמנים אלו כי 
ויתיצב "עוד כתוב שם , לבטלם מקריאת שמערצה 

במשך לפני מחנה ישראל  תגלי התייצבשכך ", ארבעים יום
עד שבא דוד , ואת בורא עולם אותםוחירף וגידף יום  40

יום עד שהגיע  40, ונשאלת השאלה מדוע התעכב והרג אותו
ח ושלא היה להם כמתרץ  שם והרד"ק ??דוד והרג אותו?

 40כי בסוף , יום 40לישראל לנצח את גלית אלא רק בסוף 
 .ואז קבלו את התורהמן ההר  יום ירד משה

 

הרי הם לא קיבלו את ש כאורה תמוהים ממש,ל והדברים
משה שבר את הלוחות מיד  כי ,יום 40התורה בסוף ה 

כעס  ואדרבא היה ,ראה שחטאו בעגלכש כשירד מההר
איזה כוח יש לעם ישראל בסיום  אם כן על עם ישראל,גדול 

נפרש שזה מדובר על הלוחות  ואם? ??אלו יום 40 ה
יום ביקש  40יום, כי  80 בשמים היהמשה השניים, הרי שם 

יום האחרונים במוצאי  40כפרה ורחמים עליהם ובסוף ה 
יום כיפור הוריד את הלוחות השניות, ואם כן היה להם 

 יום?? 80להמתין 
 

ל לך שני פסשמשה הצטווה " ום מאזי 40נחשב  ואולי
", וזה היה בראש חודש אלול יםראשונכ לוחות אבנים

ומאז עד יום כיפור שירד עם הלוחות השניים זה היה 
, כי יום 80נראה יותר כ בכל זאת זה  אבליום,  40בדיוק 

השניים,  יום היו הכנה לקבלת הלוחות 80בכל זאת כל ה 
 ע"י תשובה ובקשת רחמים לפני בורא עולם.

 

מאמר א'  לרבי יהודה הלויהכוזרי נראה לי, על פי דברי  לכן
עם יום  40כל ה שכתב שמיד אחרי קבלת התורה  "זאות צ

בלי שינוי ובאותו מן ההר כשהם  חיכו לרדת משהישראל 
התכשיטים על הבגדים בדיוק כששהשאיר אותם,  מצב

לכן למרות שמשה שבר את ו, כפי שהיו במתן תורה
להישאר  יום 40העבודה שלהם במשך הלוחות בכל זאת 

לא  , ולשמור את עצמם באותה דרגה, עבודה זובאותו מצב
וכוח עצום לעם זכות כ היא משמשת, אלא לריק הלכה

 לוחות נמצאים בארון,הגם שברי שלכן  וייתכן ישראל,
כי אחרי המתנה והכנה ראויה  מלבד כל הסיבות שנכתבו בזה,

נתינת שלוחות יש עוצמה וכוח שיחשב השברי בכזו, גם 
הכוח שעמד להם , וזה הראשונה עדיין קיימת התורה
.יתלהתגבר על אותו רשע גל יום 40אחרי 

 

 

יום של עמל והכנה לא הולך לפח, וגם  40יום של קדושה ושמירת עיניים כי  40מורי ורבותי, ראו נא את חשיבות  לכן
 ,הגרוע מכל -זהב עד כדי עגל ואפילו נפילה גדולה עד למאוד!! יום  40כישלון ועוד דווקא בסוף ה  במקרה חס ושלום של

חזקו ואמצו השם עמכם  יום של עבודה יש עוצמה וכוח אדיר, 40י  ביום, כ 40עדיין לא נמחק העמל של בכל זאת , ה' ירחם
יום בקדושה ובשמירת העיניים, ושוב עוד  40קבלו עליכם צדיקים וידידים, קדושים וטהורים, להשלים  כן על ,גיבורי חיל

ואור וקדושה, קדימה יום מוסיפה עוצמה  40ה של דייום, זה לא אותו הדבר, כל יח 40יום, ושוב בפעם השלישית עוד  40
 יום בוודאי יקרנו פניכם בקדושה, כמו משה רבינו ששם מסווה כי קרנו פניו בקדושה. 120עלו והצליחו, אחרי 

 

 

 למה לא חוגגים את מתן לוחות שניות  ,לוחות שניות – משה ביד העדת לחת ושני
 

ירד משה עם שני לוחות הברית  שביום כיפוררש"י,  כתב
הרי לוחות השניות הם הלוחות  ורבים המקשיםהשניים, 

עלינו לחגוג את יום הורדת הלוחות השלימות, ואם כן 
, ולא את יום מתן הלוחות השניות כיום מתן תורה

  ??"שברי לוחות, כי הם הפכו ל"הראשונות בסיוון
 

 קבלת אחרי מיד, שכתב שהכוזרילתרץ ע"פ דברי  ואפשר
 משה לרדת חיכו ישראל עם יום 40 ה כלבמשך  ,התורה

, אותם שהשאיר מצב ובאותו שינוי בלי כשהם ההר מן
  .תורה במתן שהיו כפי בדיוק הבגדים על כשהתכשיטים

 

יש בלוחות הללו  הלוחות את שבר שמשה למרות ולכן
 כיקדושה עצומה, ומשום כך שברי לוחות נמצאים בארון, 

, מצב באותו להישאר יום 40 במשך שלהם העבודה

 ,לריק הלכה לא זו עבודה, דרגה באותה עצמם את ולשמור
 .ישראל לעם עצום וכוח כזכות משמשת היא אלא

 
שבזכות עבודת השימור של עם ישראל במשך ה   וייתכן

חוגגים את המתן  ולכךנשמר גם כוח החג הראשון יום,  40
 .תורה הראשון ולא את השני

 

עוד שבכל פעם שחוגגים את חג מתן תורה הראשון  וייתכן
שהכל מודים  ח'פסחים סהגמרא  וכמאמרבשמחה, 
שבועות בעינן גם לכם, דהיינו שבחג שבועות  -שבעצרת 

י כ ונראה ולמה??חייבים גם שהגוף ייהנה מאכילה טובה, 
מלבד שמחת  בשמחת הגוף כי !!!יום שניתנה בו תורהזה 

השמחה והמחולות  גםקן ויתהנפש לכבוד מתן תורה, 
 , שבגינם נשברו הלוחות הראשונים.שעשו לפני העגל
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 חטא היה אם כי, לחטא שמסביב הסובב את גם אלא בעצמו החטא את רק ולא, נויחטא את לתקן שחייבים, ללמדנו
 ובהתלהבות בשמחה שתהיה מתקנת מצווה ידי על החטא לתקן עלינו חובה, ושתיה ואכילה והתלהבות שמחה מתוך

 ובלי חמוץ בפרצוף החטא ותיקון התשובה את ואילו, עצום ובחשק בהתלהבות עבירות נעשה שלא ,שמים ולשם
 הדם בריתחת שתהיה המתקנת המצווה בעת שיהיה עלינו חובה בעבירה שהיה חם ודם מרץ אותו את כי, התלהבות

 אשריתחא של מצווה!!  !!קדימה, האש את תכבה אש, בשלימות החטא יתוקן כך רק, ממש הכוחות ובשיא ובמרץ
 תפילה בהתלהבות!! אש!! "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"!! !!!!קודש

 

 קבלת התורה שבעל פה – תוחופסל לחת וכתבתי על הל
 

נראה כאילו יש סתירה בין פסוק זה לפסוק  לכאורה
, יכתוב על הלוחות שה'שאחריו, שהרי מפסוק זה מפורש 

 ה' עם שם "ויהיכתוב:  "דבפרק ל "חכוהנה בהמשך 
 שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים

, ויש הדברים" עשרת הברית דברי את תוחוהל על ויכתב
 שיכתוב על הלוחות.בפסוק זה משמעות שמשה הוא זה 

 

בפסוק הראשון במפורש  זה סותר מה שכתוב ולכאורה
נפרש שחלק ראשון בפסוק מדבר על משה  ואם כתב??? שה'

יום לא אכל ולא שתה, ואילו המשך אותו פסוק  40רבינו ש
 בכל זאת קשהמדבר על בורא עולם שהוא כתב על הלוחות, 

 לשון מטעה שכאלו משה כתב?? כתוב מדוע

שמלבד מה שנדע, נתן פתח  הקב"הבכוונה ייתכן ש אלא
גם מה שמשה בכתיבת הלוחות  כלולעל הלוחות  ,כתב שה'

כל מה וגם  שבעל פה,תורה כל ה וגם רבינו יכתוב בתורה
 כלול בעשרת הדברים הכלכי שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 

 ."העמק דבר"ב ומצאתי כןזכיתי  וב"ה כ"כ רש"י,  –
 

ללוחות הראשונות  הראשוניםיום  40הוסיף שב  ושם
 קבלתששימשו ליום  40וב, תורה שבכתבה אתקיבל משה 

 ,ולדורות לקבלת תורה שבע"פ היה זהשניות הלוחות ה
הלוחות  ולכן ,כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בהםכלול ו

חידושי , ללמדנו שלחדש פיסול ידי משההשניים היו 
בהשתתפות עמל היא רק  ,מכוח הלוחות הללו תורה

מעשה  וואז יש סייעתא דשמיא, כמו הלוחות שהי האדם
משה וכתיבת הקב"הידי 

 

, כי מלאכים יש לו מספיק למעלה במאמצינושמח מאוד הוא וחפץ השם מאתנו, מה שמאמץ אנושי זה ש, ללמדנו
 .שנתאמץ ונלחם בכל החזיתות נגד היצר, ואז נזכה להדבק בבורא ובתורתו אמן ואמן , וכאן בעולמנו הוא רוצהבשמים

 

 הכוח לחדש חידושים תורה    המשך –אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת 
    

צריך עיון,  כאורה" להעמק דברהאמור קודם ע"פ " פיל
תורה את ה קבללמה אכן רק בלוחות השניים זכה משה ל

  ??שבעל פה ולחדש כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש?
 

שמשה מדעתו שבר את בשעה בעצם לחדש שהנה  ונראה
הסתכן מאוד בעבירה חמורה של הברית, הוא לוחות 

שמצווה  ,שבירת  חפץ  של  קדושה,  שזה לאו מפורש
אבל בשבירת הלוחות לכאורה יש לשבור עבודה זרה, 

אבל משה  ,"לא  תעשו  כן  לה'  אלקיכם" -איסור מפורש 
 .למרות הסיכון שזה עבירהאת הלוחות חשב לשבור 

 

ן והצדיקים שר ראה שעם ישראל חטא בעגל, ואהרכא כי
לא הצליחו לעצור בעדם, הבין שזה בגלל שדעה אחת 

לכן שבר את הלוחות רע, הלוישראל על עם השתלטה 
  .לחתיכות

 

 וחייביםזמנים שצריך ו יש מצביםשלעיתים  ללמדנו
שלא יהיה דעה אחת פיצול ופילוג ושברים בעם, ואדרבא 

לו  אמר .שבריםהרבה דעות כמו הרבה בעם ישראל אלא 
" יישר כוחך ששיברת, שבזכות אשר שיברת" עולםבורא 

 .זה יש תורה שבעל פה היוצרת הרבה פנים לתורה
 

חידש מדעתו לשבור את הלוחות רבינו שמשה  שכשם
 על כןחידש מדעתו היתר,  כיסיכון שעובר איסור, הלמרות 

שבעל זכה ששפע החידושים שיהיו מעתה ועד עולם בתורה 
 ".אשר שיברת - מכוחהכל הוא מכוח משה רבינו, "פה, 

 

שעה, ולא להיות נעולים על הצורך הדור או צורך  לפישגם ערכים טובים לפעמים חייבים למחוק אותם לחלוטין  ,ללמדנו
ערכים טובים בלי לראות את התמונה הכוללת, וכן בזמנו החתם סופר נלחם בכל הכוח לפצל את היהדות בהונגריה, כי ראה 

 יות בחשבון נפש וזהירות.חשרק כך יוכלו קהילות היראים לשרוד בקדושה ובטהרה כדרך ישראל סבא, ולכן תמיד צריכים ל
 

 שבע ע"י התענגות מתורה – שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום 40
 

דווקא בלוחות השניות זכה משה לקבל את  כאמור
התורה שבעל פה ואת חידושי התורה, מכוח זה שחידש 
היתר לשבור את הלוחות, אבל מלבד פעולת שבירת 

את הלוחות ל בעצמו צריך לפסגם היה רבינו משה הלוחות 
 בעבודה קשה ממש.בעצמו דהיינו להתאמץ מאוד 

 
 40בלוחות השניים יש דגש מיוחד שלא אכל ולא שתה  ולכן

התאמץ מאוד ומסר נפשו על זה,  כילילה,  40יום ו 
יום לא אכל ולא שתה,  40מספיק לכתוב קשה ש לכאורהו

את גם למה היה צורך לפרט וממילא כלול בזה הלילה, 
 ??הלילה?

  
 ישן בלילהלא ש שאף על פילהדגיש  שהיה צורך וייתכן

אבל גם זה לא מובן, שפשוט  .זאת לא אכל ולא שתהבכל 

יום ולילה כך גם לא ישן  40כמו שלא אכל ולא שתה  שמשה
ך ישלא צר כמו מלאךהוא היה למעלה בשמים  יום, כי 40

אז לאכול ולשתות??  אי אפשרושם גם אוכל שתיה ושינה, 
 ???בזהשהיה  המאמץ ומההגדלות כאן, מה 

 

לאכול היה יכול לא אכן משה בשמים נראה ש אלא
בכל זאת בלוחות השניים הוא חזר ש יתכןולשתות, אבל 

כי ככל האדם, רעב וצמא לו להיות כבן אדם, ולכן היה 
 .לטבע האנושי חזר" הוא ל לךפסב"

 

התאמץ לזון את עצמו במזון רוחני לחייב היה  ומשה
הנה ימים באים נאום ה' במקום מזון גשמי, כמו שכתוב "

אלוקים ונתתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, 
 ."כי אם לשמוע את דברי השם
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ההתלהבות מהלימוד ומהחידושי תורה השביע  ידי ועל
ובעצם כל גם בלילה לכן את גופו במקום אכילה ושתיה, ו

חידושי תורה כי היה חייב להתאמץ לחדש רגע ורגע הוא 
 .מאודהגופני היה מציק לו והצמא הרעב  ,אם לא

 

שיש לבן אדם רעב, אבל הוא יכול להחליט איך הוא ישתיק את הרעב, וזה קשור גם בצורך של בן אדם לחום , ללמדנו
ולסיפוקים, והוא יכול לקבל את החום והסיפוקים על ידי דברים חיובים כמו לימוד תורה וחידושי תורה ומצוות ותפילה 

ידי עבירה, אבל הצורך בחום וסיפוקים הוא אמיתי  ומעשי חסד, או שחס וחלילה הוא יקבל את החום ואת הסיפוקים על
 וחייבים לטפל בזה ולא למחוק כביכול את הצורך, כי אז זה יתפוצץ בבת אחת ובפיצוץ אין לנו יכולת לשלוט במה שיקרה!

 

 איך קיבל משה את התורה שבעל פה    המשך –ה'  עם שם ויהי
 

התחדש לי חידוש עצום נפלא ביותר  הנכתב קודם ולפי
, בחצות ליל פוריםששנים היה מוקשה לי והתחדש לי 

, שבשעה שעלה משה למרוםאומרת " ט"מנחות כשהגמרא 
, אמר מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות

 ?מה הצורך בזה?? – לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך
 

לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות  אמר
לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין , שעתיד ועקיבא בן יוסף שמו

, אמר לו: הראהו לילפניו: רבש"ע,  אמר, תילין של הלכות
ולא היה הלך וישב בסוף שמונה שורות,  ,ךיחזור לאחור

; כיון שהגיע לדבר אחד, תשש כחו, יודע מה הן אומרים
הלכה : להםאמר  ??: רבי, מנין לך?ר"ע ידיאמרו לו תלמ
 ".של משה רבינו – נתיישבה דעתוו, היא למשה מסיני

 
הרי משה חידש אפילו כל מה  א.קשים ממש,  והדברים

שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אז איך לא הבין את דברי רבי 
" הרי אם הקב"ה "חזור לאחוריךלמה כתוב  ב.עקיבא?? 

שהיה אחרי  לתקופת רבי עקיבאהעביר אותו בזמן קדימה 
עבור "!!!! ך"ישנה לערך, למה כתוב "חזור לאחור 1500

כשעלה שייתכן  אלאהיה אמור להיכתב???? " קדימה
רצה להרעיב  הקב"ה, יום 40בתחילת ה למרוםרבינו משה 

על ידי שיקנא ויכאב לו מכך רבינו ברעב רוחני  את משה
ולכן מצא את  ,שאינו מבין מהלימוד של רבי עקיבא

 הקדוש ברוך דווקא כביכול יושב ועוסק בכתרי אותיות.
 

 קנאת סופרים תרבה חוכמה –רוחני הזה ה הרעב ובכוח
התאמץ לחדש חידושי תורה ולגלות את התורה רבינו משה 

 40ה בסוףכך התגבר על הרעב הגופני, ואכן בבעל פה, וש
את כל התורה כולה ובוודאי הבין את כל  יום כבר ידע

תיק עתיד וכן כל מה שתלמיד ו ,תלמודו של רבי עקיבא
 קדימהבהמשך " כי חזור לאחוריךלחדש, ולכן נאמר "

 והבין הכל מכל כל. ידע כבר משה ,יום 40בסוף הדהיינו 
 

, שאפילו אם למשה לא היה למעלה עוד להוסיף ויתכן
הרעיבו  שבכוונה ברגעבשמים רעב גשמי, מכל מקום 

על ידי קנאת  לתורה שבעל פה ולחידושי תורה הקב"ה
 תשוקהגרם למשה זה רעב עצום ו, סופרים ברבי עקיבא

גם אם הוא היה נמצא בארץ הוא לא היה שאדירה לתורה 
היה הוא לילה  40יום ו  40מפסיק רגע מהלימוד המתוק, ו 

התמדה  - זז לאכול ולשתותהיה ולא  ,תק לתורהמרו
המתיקות שיש בתורה שבעל פה  יהוזכי מושלמת, 

עתיד לחדש שרצה משה חידושי תורה שתלמיד ותיק וב
 ,להנחיל לנו

 

אמר לפניו:  יש לך אדם ו הקב"הכשחזר ובא לפני  ולכן
: הקב"ה אמר לו ??ואתה נותן תורה ע"י?רבי עקיבא כזה 

אי הבנת משה כי כל  !!!במחשבה לפניכך עלה  !!!שתוק
משה כאשר יום  40יום, אבל בסוף ה 40בתחילת ההייתה 
, הוא לשלמות התורה -התאמץ הגיע להכל מכל כל רבינו 

.כבר עלה במעלתו בידיעת התורה על רבי עקיבא

 מעובדי ה'ניו אחד על האדמו"ר הרא"מ מגור, שתיקן שבכל "בתי החסידים" יקפידו על תפילה בזמנה, ובא לפ ומסופר
בגור בכאב וטען לפניו רבינו, מה אעשה עם כל השעות של ההכנות בקדושה שעשיתי לפני התפילה עכשיו המופלגים 

בגלל התקנה יפחת זמן מההכנות??? שמח האדמו"ר ואמר בהתלהבות סוף סוף יש צדיק שכואב לו הפסד ההכנות, סוף 
 .הפסקה ללימוד בין שחרית לקריאת התורה, ולכן תיקן סוף יש מי שמרגיש רעב רוחני

 

מאוד להשתדל בכל צורה ליצור לעצמו ולילדיו ולתלמידיו רעב רוחני, על ידי קנאת סופרים ודוגמא אישית, ולחיות  וכדאי
בסביבה טובה ורוחנית גבוהה כך שמרכז החיים יהיה הרוחניות ולא הגשמיות, שחלילה לא נגיע למצב של כיבוי מנועים 

 אלא שאש קודש ושלהבת קדושה תיקד בכל מהותנו ונחיה בעליה מתמדת אמן ואמן. חלילה,
 

 שמחת התורה שאין למעלה מזו  המשך – "הודעני  את  דרכך"
 

ריבונו של השאל את רבינו שמשה אומרת ברכות ז'  הגמרא
  ??צדיק  ורע  לו  וטוב  לו  ויש  יש  צדיקמפני  מה    עולם

 ??ויש  רשע  ורע  לויש  רשע  וטוב  לו  וכן למה 
 

שהראה שם מאמר בגמרא במנחות ליש לזה קשר ו וייתכן
ומשה לא  ,הקב"ה למשה את רבי עקיבא שדורש בתורה

ריבונו של  :אמר משה , לאחר מכןמהשיעור הבין כלום
אמר לו: חזור  .עולם, ראיתי תורתו, הראני שכרו

ששוקלים בשרו של רבי חזר לאחוריו, ראה  ,ך[י]לאחור
זו תורה וזו , אמר לפניו: רבש"ע, עקיבא במקולין באטליז

 כך עלה במחשבה לפני. !!!שתוקא"ל:  ??שכרה?

 

שמשה ביקש לראות את שכרו  א., כאן יש לתמוה והרבה
לו  את בשרו של רבי עקיבא  הקב"ה הראהשל רבי עקיבא, ו

ולא נמכר באטליז בביזיון מחפיר אחרי שנרצח באכזריות, 
משה לא שאל מה אחריתו של רבי עקיבא, שהרי  מובן,

 של תורה??  מתן שכר וזה וכי אלא מה שכרו,
 

, לא על עצם הביזיון רבינו טענתו של משה שעיקר וייתכן
לזה  של הצדיק רבי עקיבא, אלא על זה שהקב"ה קורא

 ג. תבזה עד כדי כך??? נמדוע אכן רבי עקיבא  ב. שכר???
גרם והוסיף  המראה הקשה של ביזוי רבי עקיבאאיך כל 
ללמוד את רוחני רעב וצימאון קנאת סופרים ולמשה 

כל מה שתלמיד ותיק עתיד בה התורה שבעל פה ולחדש 
 ??וכפי שהרחבנו קודם, לחדש

 

עקיבא כל ימיו אומרת שרבי  "אברכות סהגמרא  והנה
ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך השתוקק לקיים את "

" אפילו הוא נוטל את נפשך, ושמח כשהרגו ובכל נפשך
אם היו שואלים את  ואכןהגיע לכך, וזכה סוף סוף אותו, ש

שאת עד כדי כך  היית מסכים גם שיבזו אותךרבי עקיבא 
 ??בביזיון נורא בשרך יתלו יחד עם בשר הבהמות באטליז

כי כל  ,בוודאי היה רבי עקיבא צועק משתוקק אני לזה
 מסירות נפש למען שמו הגדול של בורא עולם. כולו

 

זה השכר  !!!כן ,"זה שכרומה שאמר הקב"ה למשה, " וזה
, וזכה שהתקיים בו שרבי עקיבא עצמו השתוקק כל ימיו
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, זה רצונו ושכרו למסור את הנפש באופן הכי קשהרצונו 
של רבי עקיבא הקדוש, זה השכר שרצה הקדוש הצדיק רבי 

  !!!כן שתוקלעקיבא, 
 

אין מילים לתאר זאת, איך ילוד אישה מסוגל להגיע  כי
, להישגים ותעצומות נפש בלתי נתפסים במוח האנושי

 לא שכר ללכת לגן עדן ,"שכר" לראות בביזיון העצום
, אלא להמשיך לסבול ש ה'אחרי שנרצח באכזריות על קידו

 ., זר לא יביןבביזיון עצום, זה שכרו
 

שידע לאיזה יום,  40למשה בתחילת הה' הראה  וזה
יתברך אפשר להגיע מכוח לימוד התורה  ה'דבקות ואהבת 

יוקדת אש מבעירה  כוח החידושי תורהש, בעל פהש
האש הבוערת שבחידושי תורה ובעל פה, שתורה הטמונה ב

 העוצמהעומד מאחורי ה ה'מבעירה את לב האדם לאהבת 
  .כמת התורה הקדושהוח

 

 ,תלמידיו יבינו את זאתשרבי עקיבא,  השכר שביקש וזה
עוצמה של אהבת הבורא אפשר להגיע מתוך  ואיזלשיבינו 

יגיעו לאהבה עזה , ומזה גם הם שמחת התורה וחידושיה
אין לרבי עקיבא  תלמידיו יגיעו לידי כך יתברך, ואםלבורא 

כל כולו לבורא עולם ולחינוך כי צורך בשום גן עדן, שום 
הלוואי ונזכה להיות מתלמידי רבי עקיבא, אשרי , תלמידיו

 .פניועין ראתה 
 

שרבי עקיבא כתוב ובילקוט ראובני  פאנומברמ"ע  אגב
נשיא שבט שמעון שהוכה  צוץ מנשמת זמרי בן סלואיהיה נ

, וכן נשמת שכם בן חמורעל דבר המדיינית, והוא ניצוץ של 
הם אלף משבט שמעון ו 24אנשי שכם התגלגלו באלף  24ה

 אלף תלמידי רבי עקיבא, 24התגלגלו ב
 

זה מובן מדוע רבי עקיבא השתוקק כל ימיו למות על  ולפי
שסוף סוף  היה שכרו שהשלים תיקונו כי זהקידוש השם, 

וזה גם , ודבקות בבורא עולם מת בקידוש ה' מתוך מצווה
בזמן  ,ממתק סיבת התעכבות יעקב בשכם שנה וחצי

 אמואביו ואת למהר לבוא לבקר את  שהיה עליו חובה
 .רבי עקיבאמזה יצא מחמת עיכוב זה כי , קודם פטירתה

 

 השתוקקות הנפשב לאש תבערת ואהבה עזה לבורא עולםרצון שישים חלקנו בתורתו ונחדש חידושי תורה, ונזכה  היי
אמת מגור זצ"ל בשם סבו הגדול בעל , ושנזכה לעבוד אך ורק לשם שמים, וכפי שאמר האדמו"ר השפת אין עוד מלבדול

לי לשמי" בא ללמדנו, שצריך לשם שמים מושלם אפילו לא למטרת  –החידושי הרי"ם זצ"ל, שהפסוק "ויקחו לי תרומה 
תפלל ונשתדל בכל כוחנו נתוצאה ולא מטרה, וברגע שנשאף ו יאהשכנתי בתוכם", כי ה"ושכנתי בתוכם" קודש של "ו

 .האחוזים  של הלשם שמים יהיו גבוהים מאוד אמן ואמן ,לפעול לשם שמים מושלם
 

 

 

 קישוט בית כנסת בשושנים לקראת שבועות  המשך – סיני בהר משה אל ה' וידבר
   

מה עניין שמיטה אצל הר ששאל דברי רש"י  מפורסמים
מה  ,שהרי כל המצוות ניתנו למשה בהר סיני?? סיני

את הר מזכירה  פתאום דווקא במצוות שמיטה התורה
 סיני??

 

, במדבר נמצאלמרות שהוא  סיני הר שהנה, לבארונראה 
כמובא ו ,בפרחים הוא התמלא השם כבוד מפניבכל זאת 

מהר"י ספר המנהגים של וכן ב "ד,תצאור"ח שו"ע  בלבוש
לשטוח על רצפת  ם לכבוד חג השבועותנוהגי ,כתב מולין

 .בית הכנסת עשבים ושושנים של בשמים לשמחת הרגל
 

שגדלו זכר למה  "דסימן תצ המשנה ברורהכפי שכתב  או
עשבים סביב הר סיני בשביל שהצאן והבקר לא יתקרבו 

 בתי את מקשטים השבועות בחג אנחנו כן שעל, להר
 להוציא נצטווה לא שההר למרות וזאת, בפרחים הכנסת
 .'ה כבוד למען פרחים גידל צווי בלי כביכול אלא ,פרחים

  
יעודד אותם ש ישראל עםעבור  וחומר קליש כאן  אז

 ולא יזרעו לאהם  השביעית שנהלמרות שב, שמיטה לשמור
כפי שראינו התורה הקדושה טורחת לשכנע את ו, יקצרו

עם ישראל לשמור שמיטה, באומרה שאין מה לדאוג 
 ."נאכל מה תאמרו וכימהשאלה "

 

 בשנה והארץ ברכתי את תיוציוי" עולם בורא עונהש וכפי 
, קל וחומרובעצם גם כאן יש  ,"השנים 3ל תצמיח השישית

 במדבר פרחים צימח' ה לכבוד רק ציווי בלי סיני הר שאם
 כי ,שלכם לפרנסה שנים 3ל בנס יצמח לכםש וחומר קל

 מסכניםכאשר אתם כביכול  בקולי שתשמעו לכם זה יעזור
 .פרנסתכם את

 

 לפני בוא עוד מבטיח ה' אין כאן בכלל סכנה, כי ובעצם
 תראועוד בשנה השישית כבר  ,שמיטה לפני - הסכנה

 .שנים 3 עבורמזון  תקבלו בשישיתו ברכתי את צוויתיש
 

, המשנה ברורהעל פי שיטת  אפשר לפרש דומה ובדרך
שאם צמחו עשבים בכדי להקל על הבהמות שלא יתקרבו 
להר, ושיוכלו הבעלים להיות מרוכזים במתן תורה, כך 
הקדוש ברוך מבטיח אני יעשה הכל לעזור לכם לקיים את 
המצוות, ושתוכלו ללמוד תורה בלי טרדות ודאגות, 

".ויתי את ברכתיוצי"
 

 ונשמע נעשה ויאמרו ויקרא, הברית ספר ויקח-ואלה המשפטים 

שואלים למה יש הפסק בסיפור מתן תורה,  המפרשים
בין יתרו למשפטים??? שדיני ומשפטי התורה מפרידים 

 בתוך עניין סיפור מתן תורה??
 

 שבפרשת יתרוכפי שהרחבתי בפרשת יתרו,  ונראה
איך הגיעו למצב  העיקר לתארבסיפור מתן תורה היה 

את התורה ישירות  בעצמם לראות ולשמוע ולקבלשזכו 
רצוננו לראות את שכתב רש"י שאמרו " וכפימבורא עולם, 

אתם ראיתם כי ", וכמו שהפרשה שם מסתיימת "מלכינו
, העניין בפרשת משפטים אבל", מן השמים דיברתי עמכם

", איך עם ישראל קיבל נעשה ונשמעהעיקרי הוא ה"
 ם והמשפטים.בברית לקיים את התורה והחוקי

 

נכתבו כאן בפרשתנו המשפטים, שבחלקם הגדול נוגע  ולכן
 נעשה ונשמעבעניינים שבן אדם לחברו, כי כשהם אמרו 

בספר ש, גם מה שלא ידעו עדייןהם התכוונו לכל המשפטים 
שכתב להם מצוות מבראשית  כד' ז'הברית שכרת עמם משה, כתב רש"י 

ובוודאי לא רק על זה אמרו ועד מתן תורה וגם מצוות שקיבלו במרה, 
הרי  על הידוע להם, אז מה המעלה בנעשה ונשמע, -נעשה ונשמע 

כי זה גדלותם שהתחייבו על כבר שמעו כל מה שהתחייבו וידעו, 
כל מה שעדיין לא שמעו ולא ידעו האם ביכולתם לקבל 

 .ולשמור ולקיים
 

למה היה חשוב לתורה לחלק את סיפור  כך למה??וכל 
מתן תורה לשניים, התשובה לכך, כי שווה לחלק מטרות 
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רוחניות לשנים, וכל מסר להעבירו בנפרד, כי ככה מחודד 
 המסר יותר, וייקלט יותר בתודעתנו, וכראוי.

 

רבי שלום מזכיר לי סיפור על המגיד הירושלמי  וזה
זצ"ל, שפעם נסע לחיפה לעורר על חילול שבת  שבדרון

", אבל כשהגיע לחיפה הוא חיפהוחיזוקה בעיר האדומה "

בדרשה חוצבת הלהבות שלו  ולכןנתקל בפריצות איומה, 
 ולמרות צעק הן על חילולי השבת והן על הפריצות האיומה,

צעקות ליבו ומחאתו שנאמרו בנאום חוצב ובלהבת אש 
זאת חש בנפשו שלא השיג את ובטוב טעם ודעת, בכל 

המטרה, כי הוא לא התמקד על עניין אחד אלא נתפס על 
 שני עניינים, שאז כלום לא עלה בידו.

 

שגם אנחנו כשנחליט על התחזקות ועלייה רוחנית עלינו להתמקד בעניין אחד ולא להתפזר, כי אם לא נתמקד לא  ללמדנו
ונקבע אותו בנו כטבע שני, ולאחר מכן נתקדם לעניין נוסף,  ומאומה, אלא נתעלה בעניין אחד, ונשמרו ונבססהיעלה בידנו 

 כך מדרגה אחר מדרגה לאט אבל בטוח, ובהצלחה בעזרת השם.
 

 האם קיבלו את התורה בכפייה??ו – האם עם ישראל התגייר במתן תורה?
 

 

שהרי עם ישראל התגייר בקבלת התורה, להקשות  יש
והרי יש כלל שגר שהתגייר כתינוק שנולד, ועד כדי כך 
הכלל הזה עוצמתי שאפילו מותר לו להתחתן עם אמו או 

 אחותו כי הם כאנשים זרים ממש לאחר שהתגיירו.
 

בלילה עם  המתאונניםזה קשה למה כתוב שבחטא  ולפי
 יומא עה'ופי' רש"י על פי הגמרא  בכה למשפחותיוישראל 

והיו צריכים  שנאסרו להם עריותשבכו על עסקי משפחות 
לגרש את נשותיהם שהתחתנו עמם קודם מתן תורה, כי 

 -לפני מתן תורה הם התחתנו עם עריות כגון אם משה 
יוכבד שהייתה דודה של בעלה עמרם אבי משה רבינו, 

וד למה בכו?? וכי למה היה להם להיפרד לאחר מא וקשה
מתן תורה הרי גר שנולד כתינוק שנולד ואין עליהם איסור 

 קרובים בקרוביהם מלפני הגירות???
 

שואל  שהמהר"ל ענה לי ת"ח עצוםשאלה זו  וכששאלתי
שהיות ובורא עולם גייר  במהר"ל שמתרץ וראיתישאלה זו, 

אותם בכפייה בכך שכפה עליהם הר כגיגית כפי שכתב 
", ויתייצבו בתחתית ההררש"י בפרשת ויתרו על הפסוק "

בכוונתו  ויתכןלכן הם לא נחשבו כתינוק שנולד בגירותם, )
ולכן  (,הייתה להם קבלת גירות מושלמתשממילא לא 

 רוביהם.עדיין נשאר להם קרבת הבשר וממילא נאסרו בק
 

נעשה השאלה, הרי עם ישראל אמרו לפני זה " ונשאלת
" וזה קבלת התורה באהבה מתוך רצון אמיתי מכל ונשמע

גירות מושלמת??  –הלב, ואם כן היה כאן גירות מרצון 
 ולפי זה הרי הם כן כתינוק שנולד מחמת הגירות??

 

כתב שבהתחלה עם ישראל קיבל את  בשפתי חכמים ואכן
התורה באהבה גמורה כשאמרו נעשה ונשמע, אבל בגלל 
ששמעו את הקולות ואת העשן הם נבהלו וחזרו בהם, ולכן 
בורא עולם כפה עליהם הר כגיגית, ולכן זה נחשב כגירות 

כי הם  קרוביםנשאר בהם איסור  וע"פ האמור לכןבכפייה 
 .בה מקום ודעות בכוונת המהר"לוכמובן יש הר, לא כתינוק שנולד

  

השאלה, לשם מה בורא עולם הפחיד את עם  ונשאלת
ישראל בקולות ובעשן, שבכך גרם לעם ישראל לחזור בהם 
מרצונם הטוב לקבל את התורה, ואחרי זה לכפות עליהם 
הר כגיגית, לכאורה עדיף היה שלא יהיו קולות ועשן וכך 

", ברצונם ונשמענעשה לא יפחדו ועם ישראל ישארו ב"
 הטהור לקבל את התורה בשמחה ומרצון טהור??

 

שהתחדשה לי וכל כך התענגתי בשבת  והתשובה
מתשובה זו, שזה היה עונג שבת מושלם עבורי, שבורא 
עולם בכוונה רצה שעם ישראל לא יהיו כתינוק שנולד 
בגרותם, כי אם כך הם יפסידו את החיבור והקרבה 

לאברהם יצחק ויעקב!!  –המשפחתית לאבות הקדושים 
" נעשה ונשמעולכן ברור שבורא עולם תכנן שגם יגידו "

וגם יחזרו בהם וגם יתגיירו מתוך כפייה!!! הכל למען 
 הקשר שלנו לאבות הקדושים!!! 

 

למרות חזרתם בגלל הפחד בכל זאת עדיין נשאר להם  ואכן
" ורק נעשה ונשמעהכתרים שקבלו על מה שאמרו "

כי למרות החזרה לא  –הורידו את הכתרים כחטאו בעגל 
", מה שקיבלו נעשה ונשמענמחק להם לגמרי מה שאמרו "

 .גירות מרצון ובשמחה
 

" על משפחותיוזה מובן למה כתוב שעם ישראל בכו " ולפי
 2", כי עם ישראל בכו על על משפחותםולא כתוב "

משפחות, שאם הגרות תהיה מושלמת אכן תותר להם 
קרובות אבל אז יש להם לבכות על הקרבה הנישואים עם ה

שלהם לאבות הקדושים שנחתכה, ואם הגירות לא 
מושלמת אזי הם ישמחו שהם קשורים לאבות הקדושים 

 אבל יש להם לבכות על פירוק נישואיהם עם קרוביהם.
 

ובבכייתם כביכול הם העדיפו גירות מושלמת  והיות
בכי לדורות והתנתקות מהאבות הקדושים לכן נגזר עליהם 

, פ"א במדרש איכה רבתישכתוב  וכפי ,על חורבן הבית
שבגלל פעמיים שבכו בכי של תפלות בלילות לכן נגזר 

בתי מקדש, ועל בכי בלילה של המתאוננים  2עליהם חורבן 
בחטא נגזר חורבן בית ראשון, ואילו על בכי בלילה 

  המרגלים נגזר חורבן בית שני.
 

שפעמים בכו בכי חינם  -שגלל הישנות החטא  ויתכן
וכשחוזרים על חטא פעם שניה זה מחמיר ומעצים את 
החטא, לכן נקבע זמן הגזירה לפי הפעם השנייה שחטאו, 

 2גם נגזר שבליל ט' באב יחרבו  ולכןשבכו בליל ט' באב, 
לא קיבלו הגנה של זכות  הםכי אז כביכול בתי המקדש, 

 להתנתק מקרבתם לאבות. והסכימהאבות הקדושים כי 
 

הקשיב רק לרחל אמנו, כי היא כביכול  ה'בגלל זה  ואולי
על  הכשוויתרהסכימה להתנתק ממשפחת האבות 

הנישואין עם יעקב עבור לאה אחותה, ובכך הסתכנה שעשו 
אותה לאשה, ואכן היא נקברה בנפרד מהאבות  יקח

הקדושים כי בזה כוחה, שגם במצב שעם ישראל מנותקים 
 יחמול עלינו בזכותה!!! שה'מהאבות, בכל זאת זה זכותה 

 

ט' באב יתהפך ליום שמח, כי בסופו של דבר על הצד  אבל
שהגירות מושלמת אז ממילא הגירות שלהם הייתה מתוך 

רות מושלמת בשמחה אמיתית, וזה " שזה גינעשה ונשמע"
 ישמח בעם ישראל, הקב"השלימות עם ישראל, וממילא 

זה רק כשעם ישראל יתנתקו מהנגיעות הרעות, וכל  אבל
כולם יהיה לעשות רצון אבינו שבשמים באופן מושלם, ואז 

כפי שכתוב בפרשת גם אם יסתיים זכות האבות הקדושים 
ישראל בזכות  , בכל זאת אז תבוא הגאולה לעםהאזינו

 ".נעשה ונשמעה"
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תודה לבורא עולם על חידוש זה שנתן לי ביום שבת  וכולי
וסיומו בסעודת מלווה דמלכא, וכל כך שמחתי בחידוש 

ולם הבא שאין מתוק הזה שזה עשה לי עונג שבת מעין ע
 .מזה בעולם הזה

 

ביום ראשון ושני בשבוע כל רגע שנזכרתי בזה הרגשתי  וגם
מתיקות נפלאה שכל תאוות העולם הזה נמחקים לעומתה, 
ומחשבת עבירה מיד נמחקת כי אני מזכיר לעצמי את העונג 

של חידוש זה, ושוב אני מודה לבורא עולם על חידוש נפלא 
 זה!!

 

 –שובע כזה נותן לנו הישג רוחני ותורני וקדוש  שכן
" ושמחה והתלהבות עצומה וסיפוק בכל ענו מטובךשב"

יבטל מאתנו כל תאווה וטעם עבירה  וזה, פעם שניזכר בזה
תגבר בנו התשוקה לחדש עוד  ואדרבא ,לתקופה ארוכה

 ואמן. אמןחידושי תורה 
 

 

 ובימי מרדכי ואסתר –ובימי יהושע  -בסיני  -קבלת התורה  
  

שעם ישראל קבלו את התורה  שבת פח'בגמרא  כתוב
תורה  וקבלששם קבלת התורה בהר סיני בשונה מבאהבה, 

בסוף והנה  כפה עליהם הר כגיגית,הקב"ה מתוך כפייה, ש
 בספר האלה הדברים את יהושע ויכתב" יהושע כתוב

 8שרק אז כתב יהושע את ה :רש"יכתב ו "אלקים תורת
" עד סוף וימת שם משהתורה, מ"בפסוקים האחרונים של 

 ??יהושע כתבם ולא משה ולמה התורה,
 

כי משה לא יכול לכתוב על עצמו שהוא היא  התשובהו
התעכב שנים רבות מלכתוב אותם, מת, ומצד שני יהושע 

עליו וגם היה לתרום חלקו בתורה,  לולמרות שבער 
ולהשלים את ספר התורה מיד עם פטירת משה, להזדרז 

שלא יהיה ספר תורה חסר, בכל זאת יהושע המתין לסוף 
כי אז לכך,  והסיבה ,, שרק אז השלים את ספר התורהחייו

הוא גרם ופעל שעם ישראל יקבלו את התורה  מתוך אהבה 

יעזבו את שהוא הציע להם כי לפני מותו ורצון אמתי, 
הוא ומשפחתו יבחרו בתורה, ועם רק התורה ואת דרך ה', ו

וקיבלו עליהם שהם בוחרים בתורה בתוקף ישראל התנגד 
 ובקדוש ברוך הוא.

 

מתוך התחדשות בשלימות השלמת ספר התורה היה  וזה
, ולכן היה שווה ליהושע להמתין קבלת התורה באהבה

לפי זה צריך עיון  רק ,כמה שנים לסיום כתיבת ספר התורה
התורה מאהבה בימי אחשוורוש?? הרי מה התחדש בקבלת 

שבימי ונראה  כבר קיבלו אותה באהבה בימי יהושע???
ואילו  ומתוך שמחה, באהבההם קיבלוה  מרדכי ואסתר

, אבל היה יהושע קיבלוה רק מתוך אהבה ורצוןכאן אצל 
, ואינו דומה תורה מתוך שמחה חסר את המתוך שמחה

 .לתורה בלי שמחה
 

שאין דומה קבלת התורה מתוך יראה לקבלה מתוך אהבה, ולא דומה מתוך אהבה למתוך שמחה, כי קבלת  ללמדנו
התורה המשולש ביראה ואהבה ושמחה, החוט המשולש לא במהרה יינתק, ובקשר אמיץ זה נתחזק לעבוד את בורא עולם 

ושמחה של קבלת התורה תאיר לנו בימים הקשים והעצובים כי אור התורה ושמחת התורה  בהתחדשות כל שנה ושנה,
 יאיר לנו את החשיכה, ובעזרת ה' נזכה לשמחה של תורה ומצווה כל חיינו אמן ואמן.

 

 ת.נ.צ.ב.ה אברהם צבי בן יעקב יצחק וצביה שיום פקודתו ט"ז אייר :לעילוי נשמת
   

 

 בו ונשמחה גילהנ 'ה עשה היום זה
 

 הדפוס לבית מומחים י"ע כראוי והמעוצב הערוך הספר את להביא כבר להגיע זכינו סוף סוף יתברך 'ה בעזרת
 

 .ישראל עם לזכות לאור יצא" לבנו וטהר "הספר ימים כחודש עד בערך ה' ובעזרת
 

 !!הקדוש בספר תרומתכם את ולהנציח ולתרום להשתתף !!ממש האחרונים הימים וזה
 .לב נדבת כל וחשובה הם רבות ההוצאות כי ,בספר ונכתבת עוזרת תרומה כל לב שימו
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