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  !רצוננו לראות את מלכנו
זמן  בגליון פנינים חג השבועות את הדברים הבאים כתבתי: אמר הכותב

, וכידוע מחכמי הקבלה ,הקריאה מעוררת את הזמןו אך היות ,מתן תורתנו

בבוא העת כשהם , ועדים עברובמו שכל אותם אורות וסגולות שהי

כדאי לכן , שוב הם מתגלים ,ישראל עם י"עונלמדים בתורה  םנקראי

    .ודאי נתעורר בהםוב להתבונן בדברים
את סדר ביאתם של מתארת לנו ) 'פרק כט(התורה הקדושה בפרשת יתרו 

ישראל למדבר סיני בחודש השלישי ואת סדר עליותיו של משה אל 

  : וירידותיו אל העם האלקים

בסיון עלה משה אל האלקים ואז ' ב. בסיון באו בני ישראל למדבר סיני' א

אשר עשיתי אתם ראיתם ' כה תאמר לבית יעקב וגו": 'ציוה עליו ה

, ואכן. "ואתם תהיו לי מלכת כהנים' ושמרתם את בריתי וגו' למצרים וגו

ויענו ". באותו יום משה מגיע לבני ישראל ואומר להם את הדברים האלה

  . "נעשה' חדו ויאמרו כל אשר דבר הכל העם י

וישב משה את דברי העם "סיון עלה משה בפעם השניה ' ג –ביום המחרת 

, במעבה הענן –הנה אנכי בא אליך בעב הענן ": 'ר לו הואז אומ. "'אל ה

כי ללא הערפל לא היה ביכולתם . "בעבור ישמע העם בדברי עמך, הערפל

   .ה למשה מרוב עוצמת רוחניותם"של עם ישראל לשמוע את דברי הקב

ה לדבר אל משה בעב הענן ולומר לו את "מלכתחילה חפץ הקב, כלומר

  . ואז משה יאמרם ויעבירם בפרטות לישראל, הדברים לאזני עם ישראל

ויגד משה את דברי  –בסיון  'דבלמחרת ה "אך משה רבנו חזר אל הקב

ה הנה "תשובה על דבר זה שאמר הקב: י"ומסביר שם רש .'העם אל ה

שמעתי ? ומהי התשובה. ענן בעבור ישמע העםאנכי בא אליך בעב ה

אלא רצונם לשמוע , לשמוע את הדברים על ידי שליחמהם שאין רצונם 

כי אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי , והם שמחים בכך, ממך

שלא , רצוננו לראות את מלכנו: ועוד הם מוסיפים לבקש .המלך בעצמו

אלא , )מר הנני בא אליךכמו שא( תהא התגלות כבודו רק לעיני משה

  . לעיני כל העם יתגלה

אל משה לך אל העם ' ויאמר ה: "כדכתיב, ה בזה"ונתרצה להם הקב

כי אם הם מזקיקין לדבר עמם באופן , "וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם

לפיכך לך אל העם , הרי שצריך לכך קדושה יתירה, נעלה ונשגב כזה

  .'וקדשתם וכו

ה ידבר אליהם עד "חפצו כל כך ישראל שהקב מדוע, וכשנתבונן בדבר

שעם ישראל הבינו שכאן , נראה לומר". רצוננו לראות את מלכנו"שאמרו 

ג מצוות שהם "הם עומדים לקבל תורה נשגבה עד למאד שבתוכה תרי

ו הם "מוה הם מקבלים שכר ואם יפרוה חימתחייבים בה באופן שאם יקי

והמורא לקיים את כל הכתוב  ובכדי שיהיה בהם הכח. עתידין לקבל עונש

הם הרגישו בקרבם שהם חייבים לראות את המלך המצוה אותם בכדי , בה

, ויתרה מכך .באופן חזק בכדי שיוכלו לעבדו כראוישיכנס מוראו בלבם 

, כביכול" פנים אל פנים"ורצונם להכירו , מתוך אהבתם העזה למלך

מה השומע מפי כי אינו דו .השתוקקו לשמוע הדברים מפיו ממש דווקא

  .  שליח לשומע מפי המלך

ונתן להם את . ענתם ונתרצה להם ונגלה לעיניהםטה קיבל את "ואכן הקב

  .בקולות וברקים וענן כבד מאד התורה

אנו , שנה בהגיע מועד זה של זמן מתן תורתנובמידי שנה , מאז ועד עתה

 ,חכמיםמה שגילו לנו וכפי שידוע  ,נים זאת באהבה ובחבה גדולהימצי

באותו זמן  מידי שנה בשנה מגיעים אותם אורות שהאירו לאבותינוש

   .ומקבלים אנו את התורה מחדש

  

  

  

שלושת , יום המיוחס :כל שלבי קבלת התורה אתבקרבנו לזכר זה אנו מציינים 

לימוד התורה בליל חג השבועות לתקן את אשר עשו אבותינו , ימי ההגבלה

אנו מקשטים את בתי הכנסת בפרחים זכר כן . כאשר נמו את שנתם בלילה זה

  .לבלביםבעשבים ובפרחים מ קושטלהר סיני שהיה מ

כי  ,מאכלי חלבבזמן ההוא אנו אוכלים מאכלי חלב מכיון שגם אבותינו אכלו 

היו כל כליהם אסורים ו, ברגע שקבלו את התורה נאמר להם איסור בשר וחלב

  . לי חלבלכן מחוסר ברירה אכלו מאכ, ולא יכלו לבשל בהם

תורה על הבימה וקוראים את השבעת שעומדים עם ספר ' י הק"ומובא מהאר

   .'עשרת הדברות ידמה ויצייר בנפשו כאילו הבימה היא הר סיני וכו

עוד פרטים בכדי לדמות ולהרגיש בנפשנו שאנו מקבלים את ווכן אנו עושים עוד 

  .התורה כפי שהיה אז בימים ההם בזמן הזה

על גבי שנים מידי שנה בשנה אנו מקבלים את התורה מחדש  כך זה נמשך שנים

  .עם אותם אורות של הקולות והברקים

אם אנו כל כך משתוקקים לקבל את התורה מחדש , אך כאן נעצור לרגע ונחשוב

ועל כך אנו משתדלים ועושים הכל כפי , עם אותם אורות ועם אותה התלהבות

עוד פעולה שכתובה , עוד משהו אז אנו צריכים לעשות, שהיה אז בימים ההם

  . באותה שעה ולדורי דורות' בתורה שגרמה לנו לחוש את קרבת ה

אינו דומה " :הזעקה מעומק הלב"! רצוננו לראות את מלכנו"הקריאה של , כן

  "!השומע מפי שליח לשומע מפי המלך

ה "הקב, כשעם ישראל תבע זאת מעומק לבם באותם ימים שלפני קבלת התורה

אנו אכן ! רבונו של עולם: אז גם אם אנו נצעק מעומק קירות לבנו. םנתרצה לה

אם נוכל  יהיותר יה "קאגישמ"אך כמה טוב ו, עובדים אותך ולומדים את תורתך

ה לא יתרצה "ם הקבאה "!רצוננו לראות את מלכנו", לעבדך בגלוי ולא בהסתר

  ! בודאי שהוא יתרצה אלינו? אלינו

הרי זו תהא הבשורה המרכזית בבוא משיח צדקנו כאשר תתגלה לעין כל 

: כפי שניבא זאת הנביא ישעיה על זמן הגאולה שיתקיים בנוה "מלכותו של הקב

לא , לא עוד הסתרת פנים. "דיבר' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' ונגלה כבוד ה"

   !בעיןכי אז נראהו עין ', עוד מאבק עז וקשה בכדי להשיג אמונה בה

על  אסור לנו לדלג, התורה שלבי קבלת לעשות את כל אם אנו מקפידיםאז 

: 'ברבבותיו אל הה "בשבת זו אל הקבכל עם ישראל יזעק . הקריאה הזאת

  "!אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך" "!רצוננו לראות את מלכנו"

פתאום יבוא "ויתקיים בנו הכתוב , ובודאי קריאה זו תעורר פעולה גדולה למעלה

  "!...אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים
 

  )ב. יט( שם ישראל נגד ההר ןויח
״בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ  :נומלמדת אותנו בפרשת' התורה הק

: ומפרש רש״י. ויחן שם ישראל נגד ההר״' מצרים ביום הזה באו מדבר סיני וכו

שההכנה העיקרית , ומבואר מכאן. כאיש אחד בלב אחד״ - ״ויחן שם ישראל״ 

ולולא זאת לא היה אפשרי , לקבלת התורה היתה אחדות הלבבות בין ישראל

  . לקבל את התורה

ההרגשה שאיש  -מהו הסיבה שאותה אחדות ישראל , ולכאורה צריכים להבין

היא ההכנה היחידה שכתובה בתורה שהכינו עם ישראל את , אחד בלב אחד

משאר סוגי  במה נשתנה הכנה זו, עצמם לקראת מעמד נשגב זה ללא שנצטוו

  ? תבה ולהדגישה כתנאי הראשון לקבלת התורהוהכנות שראתה התורה לכ

ברם אי אפשר לאדם אחד , דהנה תרי״ג מצוות ניתנו לישראל, אלא טעם הדבר

ואף אם , וכגון מצוות כהנים אינן נוהגות אצל לויים וישראלים, לקיים את כולן

הנה מי יאמר זכיתי לבי לקיימן בתכלית השלימות במעשה , יקיים את המצוות

  נמצא שאין מציאות לאיש אחד , ולפעמים נאנס מלקיים מצוה, נהובמחשבה נכו

  . לקיים את כל המצוות



 

  

  

״נועם אלימלך״ להרה״ק רבי אלימלך מליעז׳נסק איתא בספר הק׳ , ברם

״מחשבה טובה .) קידושין מ(לפרש את דברי חז״ל ) מצורע' פר( זי״ע

שלפעמים עולה בדעת איש מישראל מחשבה . הקב״ה מצרפה למעשה״

אם משום , אולם הוא נאנס מלקיימה, ה וחשק רב לקיים איזו מצוהטוב

או סיבה , ואין לאל ידו למצוא מוצא לכסף, שהמצוה עולה בדמים מרובים

והנה באותה שעה מצוי איש אחר מישראל המקיים את המצוה , אחרת

כי אינו מקיים את , ברם חסרה לו המחשבה הנכונה, הזאת במעשה

, שלראשון יש מחשבת מצוה בלי מעשהנמצא , המצוה לשם שמים

והנה הקב״ה ברוב חסדיו מצרף את . ולהשני יש מעשה מצוה בלי מחשבה

אל המעשה הטוב של איש יהודי , המחשבה הטובה של איש יהודי זה

ועולה לכל אחד ואחד , ובצירוף שניהם נעשה המצוה בשלימות, אחר

   .כאילו עשאה בשלימות במעשה ובמחשבה

דמחשבה טובה  -שבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה״ וזהו הפשט ״מח

  .של זה מצרפו הקב״ה למעשה של אחר

כי הקב״ה מצרף גם את , ועל פי זה שפיר יתכן לקיים כל התרי״ג מצוות

, אחרים המחשבה טובה של כל איש מישראל אל מעשהו הטוב של

  .ובצירוף כל ישראל מתקיימין כל המצוות ועולות לכל אחד ואחד

כי אז שפיר יש , כל זה יתכן אם ישראל הם כאיש אחד בלב אחד אולם

אבל אם קיים ח״ו פירוד , לצרף מחשבה טובה למעשה טוב של כל אחד

איך אפשר לבקש מהקב״ה שיצרף מחשבות טובות של ישראל , לבבות

   .כיון שהוא עצמו אינו רוצה להצטרף אליו, אחד למעשה הטוב של חבירו

, את התורה הוצרכו לבוא לידי אחדות לבבות ולכן טרם שקיבלו ישראל

ועל ידי זה זכו לקבלת , והיינו ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד

  .התורה

•   

הגה״ק רבי אין יותר מתאים מכאן בכדי להביא את הסברו הנפלא של 

״כשניתנה תורה .) זבחים קטז(על מאמר חז״ל , מאיר שפירא מלובלין זי״ע

לישראל נתקבצו אומות העולם אצל בלעם הרשע ושאלו אותו שמא מבול 

יברך את ' ה: פתחו כולם ואמרו. עוז לעמו יתן״' ״ה: אמר להם? בא לעולם

  . עמו בשלום״

למה דימו אומות העולם כשניתנה התורה שהיה הקב״ה מביא , ויש להבין

  ? ומה היה תשובתו של בלעם אליהם? מבול על העולם

שאחדות בין הבריאות נובעת לפעמים בגלל סכנה : אלא ענה והסביר

כי בעת צרה מתקבצים הרבה כיתות נפרדות ועושות שלום , משותפת

ועד שעת מתן . אין זו אחדות אמיתית, אמנם. ביניהן כדי שינצלו מהצרה

ק בשעת סכנת המבול ר, תורה לא היה זמן שהיו כל הברואים יחד בשלום

אבל אין אנו מצפים . נתקיים ״וגר זאב עם כבש״ כששהו ביחד בתיבת נח

  .אלא לשלום אמיתי שישלוט גם בשעת רגיעה ושלוה, לשלום כזה

 -ולכן כשקיבלו ישראל את התורה באחדות שלימה כאיש אחד בלב אחד 

״שמא  -ראו זאת האומות וחשבו אולי חשש סכנה גורם את האחדות 

אחדות זו היא  -עוז לעמו יתן״ ' ״ה: השיב להם בלעם, מבול בא לעולם״

את התורה לעם  -נתן את עוזו ' היא אחדות מפני שה, אחדות אמיתית

והיא זו שמאחדת אותם במטרה המשותפת לקבל את התורה , ישראל

, כששמעו זאת אומות עולם, שניתנת לקיום אך ורק באחדות כלל ישראל

כי השלום הזה אין הוא  -יברך את עמו בשלום״ ' ״ה: מיד פתחו ואמרו

  ...ברכה יש בו, אלא, תוצאה של קללה

  ) יז. יט(ויתיצבו בתחתית ההר 
ה עליהם "במלמד שכפה הק: אאמר רב אבדימי בר חס .)שבת פח(בגמרא 

 –ואם לאו , מוטב –אם אתם מקבלים התורה : ואמר להם, כגיגית את ההר

  .שם תהא קבורתכם

? "תהא קבורתכם שם"מדוע כתוב ל "הגאון רבי חיים שמואלביץ זצשאל 

, שהרי עמדו מתחת להר, "תהיה קבורתכם כאן"לכאורה היה צריך לומר 

  ?וכדי לקברם היה צריך רק להורידו עליהם

י דרך בנ! מונח כאן יסוד גדול בעבודת האדם את בוראו: אלא תירץ ואמר

  אז  –כשהמצב ישתפר ויסתלקו המפריעים , "שם"אדם לומר כשיגיעו ל

  

  

  

  

  

  

  

כאן נעוץ כשלונו של , "קבורתכם"הוא בבחינת  –הזה " שם"ה. אז יתפללו, ילמדו

ולבסוף ימצא , כ מהר"הזה לא יבוא כ" שם"ר כבר דואג שה"כי היצה! האדם

  ...האדם את עצמו עומד ריקם ללא כלום

אל ) "ד. אבות ב(לי המוסר והחסידות את דברי התנא וכבר פירשו הרבה מגדו

כאשר  –" אל תאמר לכשאפנה אשנה", "תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה

אל . אז אשב ואלמד בהתמדה עצומה, אזכה וראשי ולבי יהיו פנויים מכל טרדה

לא "את ה, ה מחפש ממך הוא דוקא"אולי מה שהקב, "שמא"? מדוע. תאמר כך

זו לא חכמה . צד הנך עובד אותו כשלבך אינו פנוי מטרדותלראות כי, "תפנה

מדרגתו האמתית של האדם ניכרת דווקא בהיותו , כשהכל בסדר' לעבוד את ה

  ...אשריו ואשרי חלקו –אם אז הוא מתעלם מכל המפריעים ושוקע בלימוד , טרוד

  )ב ,כ(לא יהיה לך ... אנכי ה׳ אלוקיך
ועל מצות , הן: נו בני ישראל על מצות עשהבמדרש איתא שבכל דברה ודברה ע

  .לאו: לא תעשה ענו

שתי הדברות הראשונות  יהלא כתוב כ ע"זא זילעשלום מבהשר  ק"הרההקשה 

, היא מצות עשה" אנכי"וא״כ  ,בדבור אחד נאמרו "אנכי ולא יהיה לך"שהם 

  ?והיאך ענו בני ישראל, היא מצות לא תעשה, "ךו״לא יהיה ל

ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו : "לשבת טבפיו נוזהו שמצי: והשיב

יכולים היו לענות הן או לאו  שלאשמכיון  ,כלומר .דה׳ אח: כאחד ופתחו וענו

  !ה׳ אחד: אמרו

ואל ידבר עמנו אלוקים פן ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה 

  )טז, כ( נמות
 ע"דוב מבעלזא זיק רבי ישכר "הרהאחד עם פעם נפגש רב גאון מסופר כי 

 ע"זי א"דהחייתו של ישאל אותו הרב את קוש. ורצה לתהות על קנקנו בנגלה

אדם לבסומי בפוריא בהמשך לדברי הגמרא שם שחייב  ):ב"ז ע( מגילה במסכת

' ישבו רבה ורבפורים אחד  ימסופר כ ,עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

. שחטיה לר׳ זיראוקם רבה  היום ומתוך שהתבסם במצוות, זירא לסעודת פורים

  . למחרת ביקש רחמים עליו והחיה אותו

ואשתו קנתה  ,מת לזמן קצוב הרי הוא, זירא לביתו' איך חזר ר, להביןויש 

   ?עצמה במיתת הבעל וצריכה הימנו קידושין

  ?ולכן יכל לחזור אליה, אינה נחשבת למיתה קצוב מיתה לזמןש אמרינן או שמא

  . מפורשת ראשיש ראיה מגמ :הרביענה 

. רק יאמר לו באיזו מסכת ואולי יוכל לנסות כוחו ולמצוא יהתפלא הרב וביקש כ

  . ממסכת שבתהיא הראיה ש הרביאמר לו 

נענה . ..עבר בראשו על כל מסכת שבת אך לא מצא כל ראיה ,הרב שהיה גאון

עמנו  דבר אתה"על פסוקינו ל דורשים במסכת שבת "חז: ואמר אלזעהרבי מב

מלמד שפרחה נשמתן של ישראל , "ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמותונשמעה 

דאי  ,ומכאן ראיה שאין מיתה לזמן מה נחשבת למיתה. והקב׳׳ה החזירה להם

 ,כן כלל נוולא מצי ,היו צריכים כל ישראל לשוב ולקדש את נשותיהם ,לאו הכי

ודרשו חז׳׳ל  ,"שובו לכם לאהליכם"ההיפך הוא הנכון שאמר להם משה 

  ...ה אשתו זכר והרי שחזרו לנשותיהםשנתברכו כל אחד וילד

ויהי בישורון מלך בהתאסף . תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב

  )ד ,דברים לג(ראשי עם יחד שבטי ישראל 
המחייב עצמו בדבר שאינו , שלדעת הרמב״ם, מובא) 'חו״מ סימן ס( בשו״ע

אע״פ שקנה חברו מידו , יב לזון את חברו ולא קצב כמה שניםכגון שנתחי, קצוב

איך נתחייבו ישראל בקבלת התורה כשאמרו  -ולפי זה קשה . לא נתחייב

שהרי ״ארוכה מארץ , כיון שהתורה היא דבר שאין לו קצבה, ״נעשה ונשמע״

״ נחלת בנימיןה״: ותירצו שני תירוצים). עיין עירובין כ״א(? מדה ורחבה מני ים״

כשאנו , א״כ. שהתחייבות כלפי מלך חלה גם על דבר שאין לו קצבה, ירץת

חל החיוב גם על דבר שאין לו , התחייבנו כלפי מלך מלי המלכים לשמור התורה

שרק גבי יחיד שהתחייב אנו אומרים שבדבר , ״ תירץלחם רבואילו ה״. קצבה

הרבים חזקה כח , אבל רבים שהתחייבו, שאין לו קצבה לא חלה ההתחייבות

  . להתחייב גם בדבר שאין לו קצבה

בפסוקים ששני תירוצים אלו מרומזים  זי׳׳ע" שדי חמד"ההגה״ק בעל והסביר 

וזה חיוב על קהילת יעקב , ״תורה צוה לנו מורשה קהלת יעקב״: באופן מיוחד

הלא התורה היא דבר , אך קשה. לדורות הבאים לקיים מה שקיבלו אבותינו

על זה מתרץ הפסוק ״ויהי בישורון מלך״ ? החיובשאין לה קצבה ולא חל 

ולא עוד אלא ש״בהתאסף ראשי עם יחד שבטי , שההתחייבות היא כלפי מלך

שבשני המקרים האלה חלה ההתחייבות גם , ישראל״ שהיתה התחייבות רבים

  ...ולכן ״נעשה ונשמע״ בעינו עומד, בדבר שאין לו קצבה
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