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  'ולכל בשרו מרפא'

' íòä ìë éðéòì 'ä ãøé éùéìùä íåéá éë éùéìùä íåéì íéðåëð åéäå  

'éðéñ øä ìò é)è ,àé(.  

  

  .מלמד שלא היה בהם סומא, שנתרפאו כולם' -'לעיני כל העם  -רש"י 

  

הוצרך ומדוע כתב רש"י שלא היה בהם סומא, גם דלהלן בפסוק 'וכל העם רואים' קשה י �

ביא דלהלן כתב רש"י שלא היו בהם אילם וחרש, ולמדו מפסוקים שונים, י �  ב"פ ודללומ

את מדוע לא הביא  ,כיון ששינה את מקום הדרשעוד ויקשה מדוע לא הביא כל לימוד במקומו, ו

קשה מדוע לא למדו מפרשתן שחרש נתרפא, דכתיב 'וישמע י �בתחילת הפרשה מיד כל הדרש 

לא היו בהם חגרים וטפשים, ויקשה מדוע השמיט רש"י שלמדו גם  שבמכילתאביא י�  העם'

ראייה הרי היינו שראו את הנשמע, ו 'רואים את הקולות'קשה שרש"י ביאר שי �  לימודים אלו

ובהמשך  רש"י שבתחילה כתב שנתרפאו כולם,דברי ק ביידי�  ניסית כזו גם סומא יכול לראות

שנתרפא צריך להרגיל עצמו לנהוג בעל מום שכל ר עפי"ז איב � כתב רק שלא היה בהם סומא

 �כאחד האדם ראות לדבר ולשמוע שצריכים ללמוד היאך ל ,לםיכבריא, ובוודאי עיור וחרש וא

ר יבא �  לתו לרפאות את האדם למפרע כאילו לא היה מעולם בעל מוםושרק הקב"ה ביכר אבי

בתחילה ריפא הקב"ה את בעלי המומים מכאן ולהבא, ונתן להם את חוש הראייה השמיעה ש

 �לא היו בעלי מומים מעולם והדיבור, ואח"כ ריפא אותם למפרע שיהיו כאחד האדם כאילו 

עפי"ז מדוע כפל רש"י את הלימוד שלא היה בהם סומא, ומדוע רק בתחילה כתב  ראיב

ר אבי � למפרעגם ואח"כ בכוח ניסי נתרפאו  ,ן ולהבאשנתרפאו, כי בתחילה נתרפאו מכא

שרש"י לא הביא את הדרש של חגרים וטפשים, לפי שאינו מוכח בפשט הכתוב, כמו שמוכח 

עפי"ז מדוע הביא רש"י את דרשת ר אבי � אצל הסומא החרש והאילם שבהם נאמר 'כל העם'

התורה היא רפואה, כי המתדבק בתורה ש המהר"לדברי  אייב � החרש והאילם שלא במקומם

רבינו דוד זיע"א בספה"ק  דברי אייב � יגה אשר אין שם חסרון רק שלימותמתדבק במדר

הקריאה מעוררת הזמן וגם שורה י � שרק תורה הנלמדת באחדות בכוחה לרפאות קהלת דוד

ר יבא �עתה אפשר להתרפאות מכל חולאי הגוף והנשמה על ידי לימוד התורה מתוך אחדות 

   � לקרוביויש לאשתו למשפחתו ואפילו אחדות פרטית בין אדם לחברו ובין א האחדות היינוש
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  'ולכל בשרו מרפא'

  (משלי ד, כב)

  

לעיני כל 'רש"י פו '.שי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיניינים ליום השלישי כי ביום השלווהיו נכ'יא) יט, ( כתיב

  שלא היה בהם סומא, שנתרפאו כולם'. מלמד -העם 

  

עו ווירא העם וינ ,ואת ההר עשןפר ום ואת קול השית ואת הלפידואים את הקולווכל העם ר' טו)כ, (והנה להלן נאמר 

  '.קוויעמדו מרח

  

 ,(יטמלמד שלא היה בהם אחד סומא. ומנין שלא היה בהם אלם, תלמוד לומר  -אים ווכל העם ר'בזה"ל רש"י כתב ו

  .ז) ,כד (שמות 'נעשה ונשמע'. ומנין שלא היה בהם חרש, תלמוד לומר 'ויענו כל העם'ח) 

  

  סומין מדוע נכפל הלימוד שלא היו בהם

  

מפסוק קמא 'לעיני כל הלא כבר ידעינן  ,דבריואת ל והוצרך רש"י לכפמדוע ראשית בתרתי, צ"ע  אלו דברי רש"י

  'וקשיא שהרי למדנו מן ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם'. וז"ל  הריב"אהריב"אהריב"אהריב"אהק' כבר וכך  ,העם' שלא היו בהם סומין

  

כל דבר ודבר על רש"י כתב לא מדוע חרש, לא לם ובהם אלא היה שכתב שגם במה  ,המשך דברי רש"יבצ"ע עוד 

מכל אם  ,, ועוד'עשה ונשמענ'פסוק את רפואת החרשים ב, ו'ויענו כל העם'פסוק ב למיםיאת רפואת האבמקומו, 

שנכתב אחר עשרת הדברות, 'וכל העם רואים' המתין עד לפסוק מדוע  את מקום הדרש,לשנות רש"י סיבה שהיא רצה 

  .בתחילת הענין קודם מתן תורהבפסוק דידן  את הכל כתבולא 

  

, בפרשת משפטיםוהוא פסוק להלן  ,שלא היה בהם חרש שנאמר 'נעשה ונשמע'רש"י עוד יש לעיין במה שכתב 

ישמע העם', ומדוע הוצרך רש"י להביא ממרחק לחמו, ובאמת שאלה זו ' )יט, ט( פרשת יתרו כבר נאמר והלא בפרשתן

מדוע לא דרשו במכילתא את הפסוק דפרשתן להורות שלא היה  ,המכילתא שהיא מקור דברי רש"יעל כבר נשאלת 

  בהם חרש.
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  מדוע לא כתב רש"י שלא היו בהם חגרים וטפשים

  

ר' 'ט) יתרו (לשון המכילתא וזה , הדבריםהשמיט חלק מרש"י נמצא ש ,מכילתאמקור דברי רש"י בבלכשנעיין והנה 

, סומיןסומיןסומיןסומיןורה, מגיד שלא היה בהן להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן לפני הר סיני לקבל את התאליעזר אומר 

, חרשיןחרשיןחרשיןחרשין; ומלמד שלא היה בהן 'ויענו כל העם יחדו' , שנאמראלמיםאלמיםאלמיםאלמים; מגיד שלא היה בהן 'יםוכל העם רוא' שנאמר

; ומלמד 'ויתיצבו בתחתית ההר' יז), יט(, שנאמר חגריםחגריםחגריםחגרים; ומנין שלא היה בהם 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע'שנאמר 

  .''אתה הראת לדעת' לה) ,(דברים ד, שנאמר טפשיםטפשיםטפשיםטפשיםשלא היה בהם 

  

ל עהלימוד ואת  ,סומיןהביא ב' פעמים את הלימוד על הרק החגרים והטפשים, ו מומיאת דידן השמיט רש"י ו

  .דברים בגו י, ובוודאהאלמים והחרשים

  

ז"ל דהנה רש"י , , שנאמר וכל העם רואים'סומיןסומיןסומיןסומיןוהובא ברש"י 'שלא היה בהן  –במה שכתבו במכילתא עוד יל"ע 

של 'רואים את זו  יהיהיינו שרארואין את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר'.  -'רואים את הקולות פירש בזה"ל 

ניסית ראייה לכאורה אם כן ואת הנשמע, יכלו לראות שהעם  ,אלא ראייה ניסית ,ראייה רגילההקולות' לא היתה 

ואם , טבעה מן המעללראייה ששהרי זו בכוח הראייה, כלל ראייה זו תלויה אין שהרי  ,לראות םסומיגם היכולין כזו ש

  .שלא היו בהם סומין'רואין' זה כן היאך אפשר להוכיח מ

  

בפסוק דידן שנאמר בו 'ירד ה' לעיני כל הנה נקדים דיוק נוסף בדברי רש"י ד ,בכדי לבאר את הדברים לאשורם

לא שם  ,''וכל העם רואיםבו נאמר להלן שדבפסוק אמנם  .''''שנתרפאו כולםשנתרפאו כולםשנתרפאו כולםשנתרפאו כולםשלא היה בהם סומא 'רש"י כתב  ,העם'

   ., וצריך ביאור השינוי בזהסומין אלם וחרש רק כתב שלא היה בהם ,או כולםנתרפשכתב רש"י 

  

  לראות ככל האדםסומא שנתרפא עדיין אינו יכול 

  

עדיין יכול לדבר ולשמוע ולראות, כבר הוא עתה ורפא, תאילם או חרש או עיור ונדהנה אדם שהיה  ,ונראה לומר

להתחיל צריך שנתרפא האילם שהלא , מעת לידתואדם בריא שרואה ושומע ומדבר כל יש חילוק גדול ועצום בינו לבין 
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כך ו, רגילאין לו יכולת לדבר כאדם מכל מקום בוודאי  ,כוח הדיבור אתכבר אע"פ שיש לו ולשונו לדבר, את להרגיל 

 ,של תינוקכוח ראייה זה הוא כמו כוח ראייה מ"מ את כוח הראייה, כבר יש לו אע"פ שזה עתה, גם העיור שנתפקח 

 ,הוא שומע עתהאע"פ ש ,, וכך גם חוש השמיעהוכל כיוב"ז משך שעות רבותול ,עדיין אינו יכול לפקוח עיניו באורש

הוא  ,כשהוא שומע קול של שברלמשל ו ,קולות אינו דומה אדם השומע מעת לידתו, שהוא מכיר ומזההמ"מ בוודאי 

וכיוצ"ב, אבל האדם אין זה קול אנושי שמבין הוא  ,, וכשהוא שומע קול חיה או בהמהבין איזה חפץ נשבר והיכןמ

, וזהו תהליך ולקשר בין דבר למשנהו ,הקולותללמוד את כל להתחיל עדיין הוא צריך הלא  ,שזה עתה שומע לראשונה

  .ארוך מאוד עד שיהיה העיור והחרש והאלם רואים ושומעים ומדברים ככל אדם

  

ובזה שונה , בעל מוםלא היה מעולם כאילו  ,את האדם מכל וכל ותרפאיכול לכוח הרפואה של הקב"ה שהוא  ווזה

, שמותירה את רישומה על האדם גם אחר רפואתו רופאך' בתכלית מהרפואה האנושית'אני ה' האלוקית של הרפואה 

הפ"א רפויה, שרפואה בידי  -'כי אני ה' רפאך'. שכתב בזה"ל 'רפאך  (שמות טו, כו)על הפסוק  בבעל הטורים תאוכמו שאי

  '. דגוש (להלן כא, יט)שמים באה בנחת בשופי, ושבידי אדם באה בקושי, ועל כן ורפא ירפא 

  

שלא  מר רב יהודה ברבי חייא בא וראהשם איתא בהאי לישנא 'א(נד.) ובאמת דברים אלו מפורשים במסכת עירובין 

אבל הקדוש ברוך  .לזה יפה ולזה קשהלזה יפה ולזה קשהלזה יפה ולזה קשהלזה יפה ולזה קשה    ----אדם נותן סם לחבירו אדם נותן סם לחבירו אדם נותן סם לחבירו אדם נותן סם לחבירו מדת בשר ודם,  ,כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם

  ולכל בשרו מרפא'.  )משלי ד, כב(שנאמר , סם חיים לכל גופוסם חיים לכל גופוסם חיים לכל גופוסם חיים לכל גופו -הוא אינו כן, נתן תורה לישראל 

  

  הקב"ה ריפא את כל בני ישראל כאילו לא היו בעלי מומין כלל 

  

הראות השמיעה חוש את מעתה מחדש בני ישראל נרפאו מן המומין, וניתן להם לא זו בלבד ש, שמעתה נוכל להבין

הקב"ה פעל בדרך נס שהם ירפאו למפרע כאילו מעולם לא אחר שניתנו להם אלו הכוחות, שזו ואף זו אלא והדיבור, 

הקב"ה משום שהתרגלות לחיי אנשים רגילים, היו צריכים לעבור תהליך ארוך של לא היו בעלי מומים, ועל כן הם 

, כאילו ברו כאחד האדםידראו ושמעו ו, לםיבאופן שכזה שהעיור והחרש והאנתן להם את רפואתם בכבודו ובעצמו 

     למים.יא ואם ישעיורים חרהיו  לאמעולם 

  

, נוללמדהיתה כוונתו ו, 'נתרפאו כולםנתרפאו כולםנתרפאו כולםנתרפאו כולם''''ין זה של ענכתב רש"י ן בפסוק הראשונוכל להבין מדוע דווקא גם ומעתה 

אך עדיין היו ניתן להם כוח הראות השמע והדיבור, כש, כדרך כל רפואה מכאן ולהבא הכלאכן נרפאו בתחילה ש
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כמו שנאמר 'וכל ו ,את קול ה'בשומעם אחר כך ושנוסף להם, החדש צריכים להשלים את כל חוסר הרגלם עם החוש 

שכל עד  ,באופן של למפרע מכל וכל םתושהקב"ה ריפא א ,אז נוסף להם נס על נסאו  ,העם רואים את הקולות'

בו שנאמר  הזעל כן בפסוק ו לא היו בעלי מומין,מעולם כאילו  לדברו ועשמת לראויכלו להסומין והחרשין והאלמים 

ועתה  ,כי בני ישראל כבר נרפאו קודם לכן, ה'נתרפאו'ם לא כתב רש"י כלל את ענין ' ש'וכל העם רואים את הקולות'וכל העם רואים את הקולות'וכל העם רואים את הקולות'וכל העם רואים את הקולות

   ומדברים כאילו היו כך מאז ומעולם.נהפכו להיות רואים ושומעים רק נוסף להם נס זה ש

  

מדוע היה נצרך ללמוד מב' פסוקים שלא היו בהם סומין, כי בתחילה  ,הריב"אקושיית גם היטב מיושבת ולפי זה 

כוח זה שלא רק שניתן להם חוש הראייה, אלא שובהמשך למדנו , מעתה ואילך כוח הראייה סומיןשניתן לרק למדנו 

  כאילו מאז ומעולם היה להם חוש זה. ,ל למפרעניתן להם באופן ש

  

רש"י גם את שאר מדרשי חז"ל שלא בפסוק זה של 'וכל העם רואים את הקולות' הביא דווקא ש היינו טעמא לכךו

, ללמדנואע"ג שהיה יכול להביא דרשות חז"ל אלו במקומם, לפי שרש"י רצה   ,למיםיהיו בהם חרשים ולא היו בהם א

 ,להם כוח השמיעה וכוח הדיבור ניתןכך גם  ,שכשם שכוח הראייה ניתן להם במלואו, כאילו מאז ומעולם היו רואין

   כאילו היו שומעים ומדברים מאז ומעולם.

  

  החגרים והטפשים אינם נדרשים מפשט הכתוב

  

הנה כשנתבונן מעתה נבוא לפרש מדוע השמיט רש"י את הלימוד על אודות החגרים והטפשים שנתרפאו, דו

ואלמים, חגרים וטפשים, נמצא שיש ביניהם חילוק שבני ישראל לא היו סומין חרשין במכילתא בפסוקים שמהם דרשו 

נדרשו ממשמעות הכתוב נדרשו מתיבות 'כל העם', ואילו החגרים והטפשים  למיםיהסומין החרשין והאהנה גדול, ש

כוונתה בזה  ,בלא שנאמר שם ענין 'כל העם', והביאור בזה הוא, שכשהתורה הקדושה כותבת 'כל העם' ולא סתם 'עם'

משמעות הכולל כל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, זוהי היינו כל אחד ואחד מבני ישראל,  ,שם שכל העם היולהורות 

'וכל העם רואים' שלא היו בהם פשוטו פירש את הכתוב רש"י ז"ל מפרש המקרא לפי ולכן  ,'כל העם'המליאה של 

'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע' שהוא מה , וכשנאמר למיםישלא היו בהם אפירש סומין, וכשנאמר 'ויענו כל העם' 

  שלא היו בהם חרשין. פירש כל אשר דבר ה' נעשה'.  -'ויענו כל העם יחדו ויאמרו  ח) פסוק(שנאמר בפרשתן 
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בפסוק 'אתה הראית לדעת' כן חגרים, ובהם שלא היו  ו במכילתאדרששממנו אבל בפסוק 'ויתיצבו בתחתית ההר' 

את מדרש בפירושו ועל כן לא הביא רש"י אין משמעות הקרא מוכחת את הדרש, בהם שלא היו טפשים,  ושממנו דרש

  .על החגרים והטפשים שנתרפאו המכילתא

  

  יעסוק בתורה -חש בכל גופו 

  

וז"ל 'שלא היה בהן סומא. טעם הדבר, כי התורה היא רפואה  ,), טוכ( בפרשתן גור אריהגור אריהגור אריהגור אריהבספרו  המהר"להמהר"להמהר"להמהר"להנה כתב ו

'ולכל בשרו מרפא', וכדאי היה קבלת התורה לרפאות את גופם. וטעם הדבר הוא ידוע, כי  (משלי ד, כב)לכל גופו, כדכתיב 

  המתדבק בתורה מתדבק במדריגה אשר אין שם חסרון רק שלימות, והבן זה היטב'.

  

היאך אפשר להביא ראיה שכל בני  ,מהנותמה שרץ תועל פיהם נוכל ל ,הינם קילורין לעיניםל הללו "המהרדברי 

ראייה ושראו את הנשמע,  זו היתה ראייה ניסיתהלא ראייה ו, 'וכל העם רואים את הקולות'שנאמר ממה  ,ישראל ראו

שבני ישראל יכלו לבוא למדרגה זו של  ,ןבמול הללו "דברי המהרפי ל ך, אאינה תלויה בכוח הראייה הגשמיתשכזו 

וטעם הדבר הוא ידוע, כי המתדבק בתורה 'כלשונו ו, בגופם חסרוןשום היה שלא  חמתמרק  ,רואים את הנשמע

להביא ראייה לראיית העינים של  ר ואפשרשכן וודאי שאפועל  .'אשר אין שם חסרון רק שלימותמתדבק במדריגה 

  בני ישראל מכוח ראייתם את הנשמע.

    

 לא היו בעלי מומיןנעשו כאילו די כך שכבמתן תורה, כל המומין שנתרפאו אז ש ,ר"ל הללומדברי המהלמדנו ועוד 

כל זה נעשה אך ורק בכוח התורה, וכוח זה הולך עמנו תמיד, כי התורה היא נצחית וכוח רפואתה הוא נצחי, , מעולם

במסכת רפאין בדברי תורה, אך כך היא סגולתה של תורה, וכמו שאמרו חז"ל אין מת )(שבועות טו:ואע"פ שאמרו חז"ל 

יעסוק  -יעסוק בתורה, חש בעצמותיו  -יעסוק בתורה, חש במעיו  -יעסוק בתורה, חש בגרונו  -בראשו 'חש  (נד.)עירובין 

והיינו שכשאדם לומד תורה כראוי אזי באופן  .'ולכל בשרו מרפאיעסוק בתורה, שנאמר  -בתורה, חש בכל גופו 

  דממילא הוא זוכה לרפואה לכל גופו.

  

וז"ל 'וכל העם רואים  (שבועות) קהלת דודקהלת דודקהלת דודקהלת דודבספרו  אא"זתנאי כפול, וכמו שכתב מאידך צריכים לדעת שענין זה יש בו 

שנאמר  ,הרפואות מכל החולאים הוא על ידי התורה הק'שכל החולים נתרפאו, וכל  )ר ז, א"במדב(את הקולות ודרשו רז"ל 

והדבורי והדבורי והדבורי והדבורי     לימודלימודלימודלימודאכן האכן האכן האכן ה, שעל ידי דיבורי תורה מתרפאים כל החולאים, 'מרפא לשון עץ חיים', וכתיב 'ולכל בשרו מרפא'
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, באחדות הגמור 'אחד בלב אחד כאיש –ויחן שם ישראל כנגד ההר ' )יט, ב(, שכתוב תורה יהיו כנתינתה במעמד הר סיניתורה יהיו כנתינתה במעמד הר סיניתורה יהיו כנתינתה במעמד הר סיניתורה יהיו כנתינתה במעמד הר סיני

בם, עתה יאשמו, על ידי זה ית מכל החולאים, אבל ח"ו אם חלק לועל ידי זה נמשך חיות לכל האברים להתרפאו וכו',

   ה"ק., יעויי"ש כל דבוכו', מתהוים ח"ו כל החולאים חולי הגוף והנפש

  

על ידי  חולאי הגוף והנפשהקריאה מעוררת את הזמן, שהוא זמן המסוגל להשפיע שפע של רפואות וישועות לכל ו

 )שם(וכאמור על ידי קיום התנאי של ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, והנה רש"י כתב בפרשתן , לימוד התורה

כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת'. 'שאר כל החניות' היינו מאז  -'ויחן שם ישראל 

כל זה הוא באופן כללי, אך  נו, אמנםאין השלום והשלווה שוררים במחנש ,ועד עתה עד ביאת משיח צדקנו, כך הוא

ובין כל אדם חבריו לכל אדם בין ואת אחדות הלבבות השלום את לעורר יכולת יש כוח ויש בוודאי באופן פרטי 

הזו רוח השלום קרוביו, השלום, כי כאשר אדם משכין שלום בינו לבין שם מתחיל ובו, משפחתו הקרובה אל ליל

בוודאי  ,המחלוקת שוררת בתוך ביתו של אדםרח"ל כאשר ו, ה גם על אחרים, כי חברך חברא אית ליהמשפיעמרחפת ו

  .סביבותיולא ישכון השלום 

  

בכדי לקבל את רפאות הגוף מוטל עלינו לעשות תנו לומד תורה ברב או במעט, וכל מה שהנה כל אחד ואחד מאיו

רגיש נכשהלבבות  ועל ידי התעוררות אחדות, וננו לבין קרוביניולהשכין רוח של שלום ביעורר להוא אך ורק  ,והנפש

רפואה שלימה רפואת הנפש ברכה זו ברכת לוכל לזכות נ יאזבעת צרה, חלילה הן ו הן בעת שמחה ,ונאת לבב זולת

   , אכי"ר. לנו ולכל הסובבים אותנו ורפואת הגוף

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

היא נלמדת מתוך אחדות הלבבות, ואחדות הלבבות היינו כשבכוח התורה לרפאות את כל חולאי הגוף והנשמה, 

, ועתה הקריאה בין משפחתו וקרוביובינו לו ,שישתדל להשכין רוח של שלום לכל הפחות בינו לבין חבריו

  בגוף ובנפש בכוח סגולה זו.מעוררת הזמן והוא זמן המסוגל להתרפאות 
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