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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו בשבט" ולט
ו "לפרשת יתרו תשס

  דייקנות במסירת התורה
  

מדוע קדמה פרשת מינוי השופטי� 
  ?לפרשת מת� תורה
מספרת לנו התורה , )כשמות יט(לפני מת� תורה 

שרי ועל מינוי , על ביאתו של יתרו אל ישראל ַלמדבר
ל "חז. )ש� יח(האלפי� ושרי המאות שנעשה בעצתו 
הא� היתה , נחלקו לגבי ביאתו של יתרו למדבר

או שהיתה , כפי סדר הכתובי�, באמת לפני מת� תורה
י בתחילת "ומובא ברש. א, זבחי� קטז(רק לאחר מת� תורה 

שא# , פרשת מינוי השופטי�, על כל פני�. )פרשתנו
היתה לכל הדעות לאחר , היא נכתבה לפני מת� תורה

א� מינוי השופטי� . )יג, י שמות יח"רש' עי(מת� תורה 
מדוע נכתבה פרשה זו לפני , היה רק לאחר מת� תורה

אבל , אמנ� אי� מוקד� ומאוחר בתורה? מת� תורה
בכל פע� שהתורה אינה מביאה את הדברי� , סו# סו#

  .יש איזה טע� לכ&, לפי סדר התרחשות�
פרשת : ה לבאר כ&"ללהשמעתי מאבי מורי ז

מפני , מינוי השופטי� נכתבה לפני פרשת מת� תורה
פרשת מינוי .  למת� תורהכהקדמהשהיא משמשת 

מאיזה טע� זכה דוקא משה , השופטי� מלמדת אותנו
ומה החשיבות , רבינו להיות מוסר התורה לישראל
בפרשת מינוי . שיש לכ& לגבי מת� תורה עצמו

ומתחיל , בא ַלמדברש, השופטי� מסופר על יתרו
, ֲעֵ(ה כ&: אי& להנהיג את הע�, לתת עצות למשה

שמשה , מה יותר טבעי מכ&. וֲעֵ(ה כ&, וֲעֵ(ה כ&
עד היו� הצלחתי ג� בלי ! חמי היקר, ְראה': יאמר לו
לקרוע לה� את , להוציא את ישראל ממצרי�, עצותי&

 אי� לי צור& להוריד לה� תורה מ� השמי� , הי�
משה שומע .  אבל משה לא אומר כ&.'בעצותי&

וישמע . "ועושה כדבריו ללא אומר ודברי�, ליתרו
. )כד, שמות יח(" ויעש כל אשר אמר, משה לקול חְֹתנ-

ועל כ� , )ג, במדבר יב(מפני שמשה הוא ָעָנו מכל האד� 
הוא מוכ� , שעד לא מזמ� היה גוי, אפילו ֵמח-תנו

, היות השליח הוא זה שראוי לעניו כזה . לקבל עצה
כי התורה . ה ולָמסרה לישראל"לקבל תורה מהקב

ללא השפעה , כצורתהצריכה להמסר לישראל 
רק אד� שהוא עניו , ולכ�; מאישיותו של השליח

רק הוא . מתאי� למשימה זו, ללא עצמיות, ביותר
בלי להכניס בה גוו� , ימסור את התורה בדייקנות

משה . )כח, משלי כא(" 4ֵר ָלֶנַצח ְיַדְוִאי1 1ֵֹמַע ". עצמי
בלי , מוכ� לשמוע עצה מכל אד�, "ִאי1 1ֵֹמַע"הוא 

הוא זה שראוי ". ָלֶנַצח ְיַד4ֵר "לכ� , נגיעות עצמיות

  .ולמסור אותה לישראל', לשמוע את תורת הנצח מפי ה

�  משה מוסר את התורה בדיוק נמר
אחד ההבדלי� בי� נבואתו של משה רבינו לנבואת� 

כל הנביאי� נתנבאו הוא ש, הנביאי�של שאר 
ומשה רבנו נתנבא , באספקלריה שאינה מאירה

ודאי יש דברי� . )ב, יבמות מט' עי(באספרלריה המאירה 
, אבל בפשוטו אפשר שביאור העני� הוא, נסתרי� בזה

מגיעות , י שאר הנביאי�"הנבואות שנמסרות לנו עש
ש שינוי שאז י, אלינו 5ְאור שעובר דר& זכוכית צבעונית

לעומת . ממראהו המקורי, בצבע האור שמגיע אלינו
נבואתו של משה רבינו מגיעה אלינו 5ְאור שעובר , זאת

אספרלריה ("דר& זכוכית לבנה ושקופה לחלוטי� 
משה . שהאור עובר דרכה בלי שו� שינוי, )"המאירה

ענוותנותו הופכת אותו לחסר . הוא כזכוכית חסרת צבע
את " צובעות"חות הנפש שלו אינ� וכו, כביכול, עצמיות

הוא מוסר כל דבר בדיוק כפי . הנבואה שעוברת דרכו
, מדרגת נבואה זו נובעת. ללא שינוי, ה"שקבל- מהקב

ממעלתו המיוחדת של משה רבינו על פני שאר , כמוב�
אבל היא חיונית לצור& נתינת התורה , הנביאי�
 שמשה לא הבי�, שלא יוכל שו� אד� לטעו�; לישראל

ל6 היתה נבואתו של משה באספקלריה . 'נכו� את דברי ה
אולי : למשל, היה מקו� לבעל די� לטעו�, שאינה מאירה

 ְ�ֵחֶלב"אלא "  אמוַ�ֲחֵלבלא תבשל גדי "לא אמר ' ה
לכ� נמסרה . 'ומשה לא הבי� נכו� את כוונת ה, "אמו

כדי שלא יהיה שו� מקו� , התורה באספקלריה מאירה
מצויה בידינו איננה התורה שהתכוי� לומר שהתורה ה

  .ה לתת לנו"הקב
לֹא : "התורה אומרת על משה רבנו ביו� פטירתו

, י מפרש"רש. )ז, דברי� לד(" ָכֲהָתה ֵעינ- ְולֹא ָנס ֵלחֹה
ולא ,  שלא שלט בו רקבו�שהכוונה היא לאחר מיתה 
אבל בפשוטו הכוונה היא . נהפ& תואר פניו לאחר שמת

א כהתה עינו ולא ָנס ֵלחֹה למרות של, על לפני שמת
? למה ראתה התורה צור& לספר זאת. זקנתו המופלגת

מה היה מצב עיניו של , מה חשוב לנו לדעת לדורות
בשלמא על יצחק אבינו התורה ? משה רבינו לעת זקנתו
כדי שנבי� אי& לא , )א, בראשית כז(מספרת שכהתה עינו 

ג� .  או ֵעָ(ו יעקבזיהה מי עומד לפניו בשעת הברכות 
, )י, ש� מח(על יעקב אבינו התורה מספרת שכהתה עינו 

כדי שנבי� למה סבר יוס# שאביו אינו מבחי� בי� מנשה 
 למה מספרת אבל על משה רבינו . )יחיג, ש�(ואפרי� 

למה חשוב לנו ? התורה שלא כהתה עינו ולא ָנס ֵלחֹה
  ?לדעת זאת
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תב שהכו, � כותב"הרמב: אולי מותר לומר כ&
באותיות הגדולות "צרי& להזהר , ספר תורה

כמו , והאותיות העקומות... ובאותיות הקטנות
עד משה רבינו , "שהעתיק6 הסופרי� איש מפי איש

, מי אומר: וקשה. )ח"ז ה"ספר תורה פ' � הלכ"רמב(
, שהאותיות הגדולות והעקומות שכתב משה רבינו

אולי ? לָכתב�' נכתבו כ� מפני שכ& אמר לו ה
מפני שלעת , לו אותיות גדולות" יצאו" "במקרה"

ומי שאינו רואה טוב כותב אותיות (זקנתו כהתה עינו 
מפני , לו אותיות עקומות" יצאו" "במקרה"ו, )גדולות

לכ� ... וידו רעדה בעת הכתיבה, שלעת זקנתו ָנס ֵלחֹה
כדי ; "לֹא ָכֲהָתה ֵעינ- ְולֹא ָנס ֵלחֹה: "אומרת התורה

בדיוק , הגיעה אלינו בצורה מדוייקתשהתורה , שנדע
כל . ה על משה רבינו לכתוב אותה"כפי שציוה הקב

. ה רצה שתמֵסר לנו"אות נמסרה בדיוק כפי שהקב
, אי� שו� עצמיות של משה רבנו במסירת התורה

וכל שכ� שלא בתוכ� , אפילו לא בצורת האותיות
  .הדברי�

 אינה 
התורה ;  ִמשתנה
המציאות 
  ִמשתנה

ִאי1 1ֵֹמַע . " אי� שינוי בתורהות ג� לדור 
, י משה רבינו"התורה שנמסרה לנו ע".  ְיַד4ֵרָלֶנַצח

" כי הוא זה"היא איננה מושפעת . נצחיתהיא 
, כמוב�. וג� לא מחילופי המקומות, מחילופי הזמני�

שבת(יש מצוות שקשורות לזמני� מסויימי� בלבד 
קומות ויש מצוות שקשורות למ, )לילהיו�; חול

אבל ; )'המקדש וכדו, אר8 ישראל(מסויימי� בלבד 
, כמו שכל אחד מבי�.  אינה ִמשתנההתורה עצמה 

שא� כתוב בתורה ששומר חינ� משל� כ& ושומר 
, זה לא שהתורה השתנתה, שכר משל� באופ� אחר

 כ& ג� בשינוֵיי אלא המציאות היא שש-נה מזה לזה 
שיהיה שינוי יתכ� , מציאות שמתהוי� במש& הדורות
אבל לא מפני , בדי� התורה מתקופה לתקופה

, אלא מפני שינוי המציאות, שהתורה השתנתה חלילה
אבל עצ� . שממילא גור� לפעמי� ג� לשינוי הדי�

  .התורה לא משתנה
צרי& לבדוק , כשמעייני� בספרי הפוסקי�, ממילא

 מכשיר למשל . לפעמי� א� המציאות לא השתנתה
אינו אותו מכשיר הטלפו� , ו�הטלפו� הי. הטלפו�

בימי נעורי היתה שאלה של איסור . שהיה בימי נעורי
היו� . דאוריתא בשימוש במכשיר הטלפו� בשבת 

רק איסור , בהרבה טלפוני� אי� איסור דאוריתא
א� מה שכתוב בספרי , מוכרחי� תמיד לבדוק. דרבנ�

אי& נדע מה . הפוסקי� מתאי� למציאות של היו�
לזה יש לנו את חכמי ? ת החדשההדי� במציאו

על . שיפסקו לנו מה הדי� במציאות החדשה, התורה
רק המציאות . התורה לא השתנתה, כל פני�
  .השתנתה

   בכל הדורות
מסירת התורה בדייקנות 
אבל , משה רבנו מוסר את התורה לחכמי ישראל

שג� לו יש במידה מסויימת את ,  יהושע ב� נו�בראש� 
ללא , יר את התורה בדייקנותלהעב, המידה הזאת

" לא ימיש מתו& ָהאֶֹהל, יהושע ב� נו� נער. "ו"שינויי� ח
ומקבל את כל ,  הוא שומע את משה )יא, שמות לג(

אמנ� לאחר מותו של . התורה בדיוק כפי שמשה מסר
, )א, תמורה טז(משה מתברר שיהושע שכח כמה הלכות 

. סרהוא משתדל לקבל כפי מה שמשה מ, אבל בכל זאת
מדור , כ& ג� בדורות הבאי�". לא ימיש מתו& ָהאֶֹהל"

ועד כמה שאפשר , העבירו את התורה במסירות, לדור 
  .בדיקנות

ר "והג, ל"הרב מבריסק זצ, ג� בדור האחרו� שלנו
היו מדייקי� מאד , ")ברכת שמואל"ה(ל "ברו& בער זצ

להעביר את , ל"ח מבריסק זצ"בחידושי תורתו של הגר
ולא להכניס את , עד כמה שאפשר, קנות רבהדבריו בדיי

, ל אמרו"ברו& בער זצ' ז ור"הגרי. עצמיות� לתורתו
אבל הקפידו מאד , הרבה חידושי תורה מעצמ�, כמוב�

  .שלא לשנות שו� דבר בדברי רב�
שלא אמר דבר , הרי הגמרא אומרת, אליעזר' על ר

והקשו על זה . )ב, יומא סו(שלא שמע מפי רבו מעול� 
שרב� יוחנ� ב� זכאי כיבד , מובא במקו� אחרממה ש

אליעזר ודרש ' ועמד ר, אליעזר לדרוש' פע� את ר
. )ג"ו ה"אבות דרבי נת� פ(בדברי� שלא שמעת� אוז� מעול� 

 )ג"א מאמר כ"שיחות תשל(ל "ח שמואלבי8 זצ"ו9ֵרצו הגר
דברי� שלא שמעת� אוז� "שה, ל"ה קוק זצ"והראי

 בס& הכל דברי� שיצאו היו, אליעזר' שדרש ר" מעול�
שאחרי� לא הצליחו להשיג , לו מתו& תורת רבו ושיטתו

שלא אמר "ג� דברי� אלו ה� בכלל , ממילא. מעצמ�
  ".דבר שלא שמע מפי רבו מעול�
אליעזר לא אמר ' שר, לולא דבריה� הייתי מתר8

שמא הוא , רק שלא בפני רבו, דבר שלא שמע מפי רבו
ש� הוא ,  בפני רבואבל כשהוא דורש. טועה בדבריו

שכ� , מוכ� לומר ג� דברי� שלא שמעת� אוז� מעול�
לכ� בפני .  הרב יתק� אותוג� א� יטעה , בנוכחות רבו

אליעזר בדברי� שלא שמעת� אוז� ' ז דרש ר"ריב
הוא לא אומר דבר שלא , אבל שלא בפני רבו. מעול�

ה קוק "ח שמואלבי8 והראי"הגר, פ"עכ. שמע מפי רבו
דברי� שלא שמעת� אוז� "שה, אמרנותרצו כפי ש

היו בס& הכל דברי� שיצאו , אליעזר' שדרש ר" מעול�
 לא אמר אבל הוא עצמו , לו מתו& תורת רבו ושיטתו

  .שלא היו כשיטת רבו, מעול� דברי� עצמיי�

  ו בשבט" בט
" ִאי# #ֵֹמַע"להיות 
פ לא " עכהראשו� שלא שמע מה שאמרו לו 

ה אמר "הקב. שה בראשיתבמע,  זו האר8בשלמות 
שיהא טע� הע8 , )יא, בראשית א(" ע8 פרי"לאר8 להוציא 

אלא הוציאה , והיא לא עשתה כ�, )י ש�"רש(כטע� הפרי 
אבל , שמצמיח פירות, )יב, בראשית א("  פריעֶֹ�הע8 "

, מה פירוש הדברי�. הוא עצמו אינו בטע� פירותיו
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& קשה להבי� כיצד שיי'? שהאר8 לא שמעה בקול ה
ברור שיש כא� . כשמדובר בדומ�, ציות או אי ציות

זהו , ה"אבל השני שָחטא באי הציות לקב. סתרי תורה
אד� הראשו� לא . וזה כבר כ� מוב� לנו קצת, האד�

ה אומר לו "הקב. ה בנוגע לע8 הדעת"מציית לקב
שני . והוא כ� אוכל ממנו, שלא לאכול מע8 הדעת

טאי� כ ח"היו א, החטאי� הראשוני� בעול�
ל קשרו ג� בי� הענשי� שבאו "חז. שקשורי� לעצי�

, כשנתקלל אד� על עוונו. "על שני החטאי� האלה
  .)יא, י ש�"רש(" נפקדה ג� האר8 על עוונה ונתקללה

 במידה כ "הוא א, יו� ראש השנה לאילנות
להיות .  יו� תיקו� לשני החטאי� האלהמסוימת 

י� את המצוות ולקי', לשמוע בקול ה, "ִאי1 1ֵֹמַע"
 תרומות שציוה אותנו בנוגע לפירות האיל� 

ושאר המצוות שתלויות באילנות , ערלה, ומעשרות 
שלא היו , כתיקו� לחטא האר8 וחטא אד� הראשו�

' ולא שמעו ְלמה שציוה אות� ה, "שומעי�"בבחינת 
  .בנוגע לאילנות

מי שאוכל תפוז מאר8 ישראל , מסופקני באמת
על התאנה . ה יקדי� לבר&על מ, ל"ותאנה מחו 

, שהיא משבעת המיני� שנשתבחה בה� אר8 ישראל
הרי כל .  שהוא בפועל מאר8 ישראלאו על התפוז 

היא , י"המעלה של שבעת המיני� שנשתבחה בה� א
רק . מצד המצוות התלויות באר8 שמקיימי� בה�

, )ג"א מ"בכורי� פ(מה� מביאי� בכורי� בזמ� הבית 
 הדי� היחידי מדאוריתא שיטות  לפי חלק מהשזהו 

, ומכל מקו�. שיש בו נפקא ִמנה לשבעת המיני�
. בתפוז יש בפועל חיוב של מצוות התלויות באר8

קיימו בו בפועל , אבל בכל זאת, אמנ� רק מדרבנ�
אולי , וא� כ�. מצַות הפרשת תרומות ומעשרות

  .ע"וצ. ל"י קוד� לברכה לתאנה מחו"התפוז מא

 וכי 
" ָי& ְוִנְ+ַ*ע ִמ()ָב&ְונֹאַכל ִמִ%ְר"
  !?לאכול מפריה אנו צריכי�

א� , "מעי� שלש"הפוסקי� נחלקו לגבי 4ִרכת 
יש . או לא, "ְונֹאַכל ִמִ=ְרָי; ְוִנְ(4ַע ִמ>6ָב;"לומר בה 

מפני : "שהרי הגמרא אומרת, שכתבו שלא לומר כ�
וכי ? מה נתאוה משה רבינו ליכנס לאר8 ישראל

או לשבוע מטובה הוא ! ? מפריה הוא צרי&לאכול
 הרי שלאכול מפריה ולשבוע  )א, סוטה יד(! ?"צרי&

אינה סיבה מספקת להכנס , מטובה של אר8 ישראל
והעֵלנו "ג� לנו אי� ראוי לבקש , כ"וא. אליה

טור ' עי( "נאכל מפריה ונשבע מטובה"כדי ש, "לתוכה

  .)ח"ר' ח סי"או
ה שכ� צרי& לומר מש� ראי, ד אדרבא"לענ, והנה

שהתיבות , הרי לשו� הגמרא מוכיחה. תיבות אלו
, ומַני�. היו מוכרות לה" נאכל מפריה ונשבע מטובה"

הרי שברכת ? "מעי� שלש"א� לא מנוסח ברכת 
, אבל סו# סו#. כ� כוללת תיבות אלו" מעי� שלש"

אי� ראוי לבקש לעלות לאר8 א� : השאלה נשארת

מדוע אנו , וע מטובהישראל כדי לאכול מפריה ולשב
, ל באמת פירש משו� כ&"ז זצ" מר� הגרי?מבקשי� זאת

לא מתייחס לאר8 " נאכל מפריה ונשבע מטובה"ש
 עיר ירושלי�ובנה : "אלא לירושלי�, ישראל

, והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה, הקֹדש במהרה בימינו
 של " ונאכל מפריה ונשבע מטובה

, ובכלל? ושלי�מה מיוחד בפירותיה של יר! ירושלי�
, )ב, ק פב"ב' עי(הרי אי� נוטעי� גינות ופרדסי� בירושלי� 

אי� הכוונה : ל"ז זצ"פירש הגרי? ומני� לה פירות
אלא לפירות ,  בירושלי�הגדלי�לפירות 

שנזכה לאכול , אנו מבקשי�.  בירושלי�הנאכלי�
הגדה "הובא ב(כדינ� , מעשר שני ונטע רבעי בירושלי�

זוהי א� . )רכה מעי� שלש שלאחר כוס רביעיתעל ב, "לבית בריסק
ממילא לא יקשה . לא בקשה גשמית, כ� בקשה רוחנית

  .על זה מ� הגמרא בסוטה
, היה נראה לפרש כפשוטו, לולא דבריו, והנה
אר8 "מתייחסת ל" נאכל מפריה ונשבע מטובה"שבקשת 

ולא , שנזכרת בתחילת הברכה" חמדה טובה ורחבה
נראה לתר8 ,  מהגמרא בסוטהולגבי הקושיא. לירושלי�

א� משה . י"משה רבנו אינו זקוק באמת לפירות א: כ&
היה ממשי& , י"רבינו היה ממשי& לחיות והיה נכנס לא

שהרי המ� ירד לישראל [לרדת ָמ� לישראל עד יו� מותו 
ואז , ])א, תענית ט(ולא נסתלק עד שמת , בזכות משה

מעלת שמעלתו עדיפה על , באמת היה עדי# לאכול מ�
י "שג� ישראל לא אכלו מפירות א, הראיה. י"פירות א

ַו41ְAִֹת ַהָ@� : "ככתוב, כל זמ� שנותר לה� ָמ� בכליה�
 ַויאכלו ולא היה עוד לבני ישראל ָמ� ... ממחרת

ומבואר . )יב, יהושע ה(" מתבואת אר8 כנע� בשנה ההיא
שג� לדעת מי שסובר שמותר היה , )א, קדושי� לח(בגמרא 

שראל לאכול מתבואת האר8 כבר משעה שנכנסו לי
מכל מקו� לא אכלו ממנה כל עוד נותר לה� ָמ� , אליה

הרי שמעלת המ� עדיפה על מעלת פירות . בכליה�
אי� לו צור& , כל זמ� שמשה רבנו חי, וא� כ�. האר8

: לכ� תמהה הגמרא. לאכול מפריה של אר8 ישראל
ול מפריה וכי לאכ? מפני מה נתאוה משה ליכנס לאר8"

והרי עדי# ! ?"או לשבוע מטובה הוא צרי&! ?הוא צרי&
ודאי עדי# שנאכל , שאי� לנו ָמ�, אבל אנו! לו לאכול ָמ�

ולא מפריה של אר8 העמי� , מפריה של אר8 ישראל
ונאכל ... והעלנו לתוכה": לכ� מבקשי� אנו. הטמאה

ולא נצטר& לאכול מפרי אר8 , "מפריה ונשבע מטובה
  .העמי�

שג� בפירות אר8 ישראל אפשר , צרי& לדעתאלא ש
שדווקא , וכ& משמע ג� בנביאי�, ל אמרו"חז. לקלקל

ר�6 ויבעט"גר� ְל, שפע הטובה באר8 ישראל B11ְַמ� ְיAִַו "
כ להגיע לשכחת "אפשר א. )ה"ש דברי� רמז תתקמ"ילק(

א� נמשכי� אחר הגשמיות של פירות אר8 , התורה
... עוסקי� באכילת פירות, במקו� לעסוק בתורה. ישראל

, רק א� מחפשי� את הרוחניות שבפירות. זה באמת גרוע
לא ', צרי& שהאכילה תהיה לצור& עבודת ה. זה טוב

א� . אכילה לש� הנאת אכילה, כתכלית בפני עצמה
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אלא לש� הנאה , האכילה איננה נעשית לש� שמי�
רק . ג� הקדושה שבפירות לא תעזור, בעלמא

ה� ', אר8 ישראל לעבודת הכשמשתמשי� בפירות 
  .נותני� לנו קדושה

משה מתק� במת� תורה את חטא אד� 
  הראשו�

ששלשה דברי� עשה משה רבנו , הגמרא אומרת
,  שהוסי# יו� אחד מדעתואחד מה� . מדעתו

ה אומר "הקב. בהכנות של ישראל למת� תורה
לעיני כל הע� על הר ' ביו� ַהDְִל1ִי ֵיֵרד ה: "למשה

, ומשה מוסי# יו� אחד מדעתו, )יא, ות יטשמ(" סיני
ואומר לבני ישראל שמת� תורה יהיה 4ַיו� הרביעי 

ה אכ� דוחה את מת� תורה ביו� "הקב. )א, שבת פז(
ל אלו "יתכ� שדברי חז. [כפי מה שקבע משה, אחד

והיו ְנכִֹני� ליו� : "אומר למשה' ה. רמוזי� ג� בתורה
לעיני כל הע� על ' ד הכי ביו� ַהDְִל1ִי ֵיֵר, השלישי
" השלישיוהיו ְנכִֹני� ליו� . ")שמות ש�(" הר סיני 

" ' ֵיֵרד הַהְ"ִלִ!יכי ביו� "; )שלישי(כתוב מלא  
שאי� , אולי כדי לרמז בזה? למה). 1ְִל1ִי(כתוב חסר 

והיו ְנכִֹני� "אמר ' כשה. מדובר באותו יו� שלישי
שי מאותו כוונתו היתה ליו� השלי, "ליו� השלישי

לא ירד על הר סיני 4ַיו� ' אבל למעשה ה; יו�
אלא רק ביו� השלישי מ� היו� , השלישי מאותו יו�

  ].שלמחרת
הגמרא עושה ? למה הוסי# משה יו� נוס# מדעתו

אבל אולי מותר . חשבו� מצד דיני טומאה וטהרה
. ל רמזו לו"שאפשר שג� חז, להוסי# בזה עוד טע�

לפני .  ונענש על כ&אד� הראשו� אכל מע8 הדעת
היה ב� חורי� ממיתה והיה יכול לחיות , שָחטא
ומפני שאכל מע8 הדעת נענש והפ& להיות , לעול�

שבאמת היה ראוי , המקובלי� אמרווהנה . בר מיתה
אלא שהיה צרי& , לאד� הראשו� לאכול מע8 הדעת

אמנ� . (ולא לאכול ממנו ביו� חול, לחכות לשבת
שהרי ראש השנה ,  גמוראותו יו� לא היה יו� חול

). אלא יו� ששי, מ לא היה יו� שבת"אבל מ, היה
ג� בשבת היה צרי& לקבל רשות לאכול מע8 , כמוב�
כי רק ביו� חול , אבל אז היה מקבל רשות כזו, הדעת

שאז מתגבר הצד , אי אפשר היה לאכול מע8 הדעת
אבל בשבת מתגבר הצד , הרע שבו על הצד הטוב
ואז אפשר לאכול , ע שבוהטוב שבע8 על הצד הר

הנסיו� לאד� הראשו� היה אפוא לחכות רק יו� . ממנו
היתה כבר הבריאה , א� היה עומד בנסיו� זה. אחד

. ולא היינו צריכי� את כל הגלות והצרות, מתוקנת
ואכל מע8 הדעת לפני , אבל האד� לא עמד בנסיו�

  .שהגיעה השבת
משה .  משה רבנו? מי תיק� את החטא הזה

ודוחה את מת� תורה מיו� ,  יו� אחד מדעתומוסי#
, כדי לתק� את חטא אד� הראשו�, שישי ליו� שבת

זהו עומק כוונת לשו� .  המתי� מיו� ששי לשבתשלא

, כלומר". מדעתוהוסי# יו� אחד : "שאמרו, ל"חז
ישראל , ואכ�". הדעת"הוסי# יו� אחד בגלל חטא ע8 

. ) א,ר לב"שמו(זכו בגלל זה לחרות ממלא& המוות 
בראשית (" כי ביו� אכל& ממנו מות תמות"נתבטלה גזרת 

  .שנגזרה על אד� הראשו� בגלל חטאו) טז, ב
לאחר ארבעי� יו� ישראל ? ואול� מה קורה אחר כ&

קבלת , משה נאל8 לשבור את הלוחות, חוטאי� בעגל
וג� החרות ממלא& , התורה מתבטלת מבחינה מסויימת

 קבלת .ולטמלא& המוות שוב ש. המוות מתבטלת
 היתה כבר ביו� שני  לוחות שניות התורה השניה 

אבל לא , ביו� הכפורי�, אמנ� ביו� קדוש מאד. בשבת
ועל כ� לא הועילה , אלא ביו� שני בשבוע, בשבת קודש

כי ביו� אכל& ממנו "קבלה זו לשוב ולהשתחרר מגזרת 
  .כפי שהועילה קבלת תורה הראשונה, "מות תמות

, )חו8 מסיבות אחרות שנאמרו(אולי ג� זו סיבה 
ישמח משה במתנת ", ְלמה שאומרי� בתפילת השבת

כי משה הוא זה שגר� לכ& שמת� תורה יהיה ". חלקו
שני "אבל ". ישמח משה במתנת חלקו"א� כ� , בשבת

" וכתוב בה� שמירת שבת, לוחות אבני� הוריד בידו 
כי . שניתנו בשני בשבת, אלו כבר הלוחות האחרוני�

ת הראשוני� היו כתובות עשרת הדברות בלוחו
ובלוחות האחרוני� היו כתובות עשרת , "יתרו"שב

ממילא בלוחות הראשוני� היה , "ואתחנ�"הדברות שב
ובלוחות האחרוני� , )ח, שמות כ( שבת זכירתכתובה 

שני "ממילא . )יב, דברי� ה( שבת שמירתהיתה כתובה 
, "בת ששמירתוכתוב בה� , לוחות אבני� הוריד בידו

  .הכוונה היא ללוחות השניי�
, שג� מה שאנו אומרי� בכל יו� בבוקר, חשבתי

חמלה , אלקינו' אהבתנו ה) או אהבת עול�(אהבה רבה "
או " (אהבה רבה"אפשר ש, "גדולה ויתרה חמלת עלינו

רומזת ללוחות הראשוני� שניתנו , ")אהבת עול�"
 ,רומזת ללוחות השניי�" חמלה גדולה ויתרה"ו, באהבה

חמל ונת� לנו ג� לוחות ' אבל ה, שלא כל כ& מגיעות לנו
כל התורה כולה , למעשה. אולי מותר לומר כ&. שניי�

בשו� מקו� בתפילה . ה"היא רחמי� גדולי� מאת הקב
, אבינו: "כמו בבקשה הזאת, אי� בקשות רחמי� כאלו

שלוש לשונות של , "רח� עלינו, המרח�, אב הרחמ�
רי& רחמי� מרובי� כדי להיות כי צ. רחמי� בזו אחר זו

  .'ראויי� לקבל את תורת ה
נזכה לנצל את פירות אר8 ישראל , א� נשתדל

ללמוד , נזכה ג� אנו לקבל תורה' ובעזרת ה, לטובה
שיהיה , ושהתורה תהיה שלמה, וללמד לשמור ולעשות

לא רק את המצוות , בידינו לקיי� את כל המצוות
תלויות בירושלי� אלא ג� את המצוות ה, התלויות באר8
  .אמ�, במהרה בימינו, ובבית המקדש


