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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  ג"עתשתי וקובח-בהר לפרשת

  תורהלהכיר ערכה של 
  

  עדות על בריאת העולם -שמיטה שבת ו
ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן וה בפרשתנו: "התורה מצַ 

ַׁשָּבת מה פירוש " .)בויקרא כה, (" ה'ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לַ  ,ָלֶכם
לדמות את היא ונת התורה מסבירים הראשונים, שּכַ  -? "ה'לַ 

. רש"י ורמב"ן (עי' רש"י, אב"ע ורמב"ן) שנת השמיטה ליום השבת
נחלקו, לענין מה מדמה כאן התורה את שנת השמיטה ליום 

", מקום הזהוסוד ימי עולם רמוז ּבַ כתב, " האבן עזרא .השבת
(רמב"ן  1"סוד גדול מסודות התורה"כאן שיש כתב ב"ן וגם הרמ

שכשם הדמיון בין שבת לשמיטה הוא,  אבל בפשוטו .שם)
"ִּכי ֵׁשֶׁשת , 2בששה ימים שהשבת היא עדות על בריאת העולם

 , כך גם(שמות לא, יז) ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ"
נו לקבוע בלּבֵ "ך": באר ה"חינו, כפי שעל כךמעידה השמיטה 

באה חובה  ...דוש העולםיולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין ח
כענין שאנו ... נות שש שנים ולשבות בשביעיתלְמ  ...עלינו

("החינוך"  "מוציאין ימי השבוע בששת ימי עבודה ויום מנוחה

  .פ"ד) מצוה
בגלל שהשבת מעידה על ענין יסודי כל כך באמונתנו, לכן 

[כמו שאומרים  מכל הזמניםביותר קדוש ה היוםהשבת היא 
ו מכל וקדשת ,רכתו מכל הימים"ובֵ  בתפלת ערבית של שבת:

מומר כהוא ח"ו  ,מומר לחלל שבת בפרהסיאהכן ול ],הזמנים"
אבל לא רק מי שח"ו מחלל שבת  .(חולין ה, א) 3להולכל התורה כ

בת בשבת מכל ל"ט שוש םאדגם הוא כמומר לכל התורה כולה. 
עיקר הענין בקיים את כל הלכות היום, אבל מו ,תמלאכוה

"ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת  - שהשבת מעידה עליו
השבת שלו לא שווה הרבה. מאמין, הרי שלא  הוא - ָהָאֶרץ" 

עבר שום כי לא וגם לא מכת מרדות, לא חייב, הוא אמנם סקילה 
ונת ּכַ עיקר כי לא קיים. א הו, אבל את עיקר ענין השבת עבירה

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת " השבת הוא להעיד
(עי'  4נברא ע"י בורא, ואינו קדמון העולם". להעיד שָהָאֶרץ

רמב"ם מו"נ ח"ב פל"א; רמב"ן שמות כ, ח; רבינו בחיי שם; חינוך מצוה 

 -ם הוא שומר שבת ומי שאינו מאמין בזה, גם א .ל"א ול"ב, ועוד)
  הרי חסר לו העיקר הראשון מי"ג עיקרי האמונה.

  עדות על בריאת העולם -המועדים 
 על בריאת העולם, והשמיטה מעידותלא רק השבת  והנה,
הם  המועדים מעידים על בריאת העולם. השנה מועדיאלא כל 

מעידה שיש בורא הרי יציאת מצרים ו ,זכר ליציאת מצרים
משל  -? שיש בורא לעולםיציאת מצרים ה מעידכיצד  .לעולם

לחיילים שצועדים במצעד. כולם צועדים באופן זהה, ואי אפשר 
כשאחד  -מפקד? תברר שיש מפקד. מתי מכאן להבחין שיש 

 -הצועדים צועק לפתע: "שמאלה ְּפֵנה", וכולם פונים שמאלה 
הקב"ה  !רה במצריםמה שקבדיוק זה מתברר שזהו המפקד. 

ר יהפך ם, ושהאוֶׁשָּכל המים יהפכו לד - "ֵנהּפְ שמאלה "מר א

בריאה, והיא אינה לתגלה שיש מפקד הכך ו - ו'לחושך וכ
ת מצרים היא עדות על בריאת לכן יציא מתנהלת מעצמה.

ימים, אבל עדות על בריאת  דווקא בריאה בששה ולא .העולם
  .5העולם

למה  ,השאלה הרי עומד על (מאמר א' פיסקה כ"ה) הכוזרי
"ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי כבסיני  "מציג" את עצמו ה"הקב

העולם בורא  ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי"כלא ו ,(שמות כ, ב)ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" 
הרי מה שה' הוא יוצר כל והוא עשנו, הוא סיבה  ."ובוראכם

הוציא אותנו ה' המחייבת אותנו לעשות רצונו יותר ממה ש
"ָאֹנִכי ה' כמציג את עצמו  קב"הה, שסבירמהכוזרי ממצרים. 

לבסס את אמונת , כדי ֱאֶקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"
יהם ושראו אותדבר ה' על מציאות ישראל ב נ , ולא על בעי

. מה שאדם ראה 6בעיניהם אותה לא ראוש ,בריאת העולם
שלא  רדבהרבה יותר ממבוסס אצלו בעיניו, ומה ֶׁשָחָוה בעצמו, 
שהוא  גם אם הוכח לו באופן שכליראה ולא חוה על בשרו, 

הרי שגם הכוזרי נקט, שיציאת מצרים היא הוכחה  .נכון
 למציאות ה' ולבריאת העולם.

  עדות המועדיםלעדות השבת ההבדל בין 
על בריאת ובכל זאת, יש הבדל מהותי בין עדותה של השבת 

מצרים מעידה על  עדותה של יציאת מצרים. יציאתבין להעולם, 
גהמציאות ה' ע"י  מן הטבע ושינוי סדרו של עולם (כפי  חרי

המשל שהזכרנו), ואילו השבת מעידה על מציאות ה' דוקא ע"י 
עצמו הוא שמעיד על  -. הסדר המופתי שבבריאה הטבע 

 7ַוַּיְרא ֱאִקים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד"מציאות ה'. "
הכל שלם ומושלם, ללא צורך לחרוג מן הטבע. . א)(בראשית א, ל

וזה  ,חוקי הטבע יש מענה מספיק לכל צרכי העולם וברואיוב
  עצמו מוכיח למתבוננים, שיש בורא ומנהיג לבירה.

שהשבת מעידה על הסדר והחוקים שקבע ה' בששת בגלל 
 החטאתכי אין במוסֵפי השבת קרבן חטאת.  ,ימי בראשית

וכיון שמעֵׂשי ה' בששת ימי בראשית  ,8על חטא וחסרון מעידה
שלמים הם, ללא שום חטא וחסרון ח"ו, לכן אין במוספי השבת 

לעומת זאת, במוספי שאר המועדים יש  .9קרבן חטאת, רק עולות
קרבן חטאת, כי שאר המועדים הם תוצאה של חטאים וחסרונות 

חטא הלבנה (ראש חודש), חטא אדם הראשון (ראש השנה),  -
ל (יום הכפורים), והחטאים שגרמו לנו לרדת למצרים חטא העג

צורך להוציאנו משם שכתוצאה מזה נולד ה, (עי' נדרים לב, א)
(פסח), ללכת במדבר ארבעים שנה (סוכות), ולקבל תורה 

 שהשיגו דרך(שבועות), בלי יכולת להשיג אותה מעצמנו, כ
בימי  כמעט ולא חטאושאברהם יצחק ויעקב, אבותינו, ה אות

הצליחו להשיג כן ול ],(ע"ז כה, א) "ישריםיהם, [לכן נקראו "חי
, (עי' ב"ר צה, ג)את התורה מעצמם, בלי לקְּבלה מן החוץ 

פ"ו ד"ה ברוך  נא דבי אליהות; (קדושין פב, אולקיימה עד שלא ניתנה 
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   .המקום)
כן אין בה ל ,השבת היא מעשה אלקינו, היא שלמה לגמרי

דבר  -ד, שבא על מעשה אלקינו וכן קרבן התמי[צורך בחטאת. 
. לעומת זאת, הימים הטובים באים ]אין בו חטאת -יום ביומו 

כן יש בהם ל, הברואיםשהם מעשי  ,לתקן חטאים מסוימים
[ולכן, להבדיל מן השבת שאינה תלויה בלבנה,  .צורך בחטאת

המועדים תלויים במהלך הלבנה; כי הלבנה היא הראשונה 
ששת ימי בראשית, וכתוצאה מכך שחטאה בעולם, כשקטרגה ב

, והיא ֵאם כל (רש"י בראשית א, טז)נצַטותה לחסר את עצמה 
  .]כתוצאה ממעשי הברואים בעולםיש החסרונות ש

שהיא כנגד  - מוסף של שבת תפלת בזו גם הסיבה לכך, ש
יננו אומרים "מפני חטאנו גלינו א -קרבן מוסף של שבת 

 אש חודשבמוסף של ר , וכןזאתביו"ט אנו אומרים  מארצנו".
אומרים "ולפי שחטאנו לפניך אנו שחל להיות בשבת אנו 

 - בגלל ראש חודש  -ואבותינו חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו" 
תעלנו לארצנו, יהי רצון שרק "אנו אומרים רגילה בשבת אבל 

בסימן כי שבת היא  ".בנות חובותינוראת קושם נעשה לפניך 
ביו"ט אנו  רק .וחורבן חטאבה ם מזכירי, לכן איננו של שלמות

ואין אנחנו יכולים  ,מזכירים שמפני חטאינו קרה מה שקרה
היא שלמה,  .בשבת אין חטאים ואין תיקונים לעלות ולהראות.

  מעין עוה"ב, בלי שום חסרון כלל.
טען, שכיון שיש כל שפילוסוף אחד מביא, שהיה הרמב"ם 

איננו ה"עולם", כך הרבה צרות בעולם, על כרחך שהעולם שלנו 
אליו שולח ה' את הרשעים שחטאו קודם  הגיהנםאלא הוא 

, לאותו פילוסוף ענה הרמב"םהקודם! ו ב"עולם" ,לכן
שה"הוכחה" שלו אינה נכונה, שכן העולם ביסודו הוא טוב 
ויפה ומסודר, ורק בני האדם הם אלו שגורמים לעצמם את רוב 

"ִמְזמֹור . מאד הצרות שבעולם. אבל העולם מצד עצמו הוא טוב
כי העולם מצד  ,(תהלים צב, ב)ַלה'" טֹוב ְלֹהדֹות  ,ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת

  .מאד עצמו הוא טוב

  מנין שנות היובל וספירת העומרדמיון בין 
"ְוָסַפְרָּת ְל  -אנו קוראים השבוע על ספירת שנות היובל 

 ,(ויקרא כה, ח)ִמים" ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים, ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפעָ 
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם  -בשבוע שעבר קראנו על ספירת העומר ו

ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה, ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות 
  .(שם כג, טו)ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה" 

בשתיהן סופרים  .דמיון רב קיים בין שתי הספירות הללו
שבע שבתות שנים במנין שנות היובל,  -ע שבע פעמים שב

ושבעה שבועות בספירת העומר. כמו כן, ספירת העומר 
מסתיימת במתן תורה (בחג השבועות), וגם ספירת שנות היובל 

, שגם הוא יום מתן תורה (שם כה, ט)מסתיימת ביום הכפורים 
. ספירת (רש"י שם), שניתנו בו לוחות שניות (משנה תענית כו, ב)

, (שמות יט, טז)סיני  מסתיימת בקול שופר של מעמד הר העומר
וגם ספירת שנות היובל מסתיימת בקול שופר של תקיעת יוה"כ 

. ספירת העומר מסתיימת ביציאה לֵחרות (ויקרא כה, ט) 10של יובל
, , אל תקרא ָחרות אלא ֵחירות(שמות לב, טז) 'ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת"' -

(אבות פ"ו " ק בתלמוד תורהשאין לך בן חורין אלא מי שעוס

שחרור  -רות , וכן ספירת היובל מסתיימת ביציאה לחֵ מ"ב)
  .(ויקרא כה, י)עבדים וחזרת שדות לבעליהן 

ואולם, למרות המקבילות הללו, ישנו גם ענין שבו ספירת 

תכלית  -העומר וספירת שנות היובל הפכיות זו לזו. בשבועות 
. (פסחים סח, ב)מי לכם" "הכל מודים דבעינן נ -ספירת העומר 

לשמוח באכילה ובשתיה בחג השבועות. חייב אדם כלומר, 
 -לעומת זאת, ביום הכפורים, שבו מסתיימת ספירת היובל 

. מדוע ההבדל הזה? אם (ויקרא טז, כט)" ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם"
למה בדברים רבים כל כך קיימת הקבלה בין שתי הספירות, 

  הן הבדל קטבי כל כך?בדבר זה קיים ביני
התשובה לשאלה זו היא, שבמתן תורה של שבועות היו 
ישראל נקיים מכל חטא. אמנם חטאו במצרים, אבל במתן תורה 

, וגר ה"ד)- (עי' רמב"ם הלכ' אסורי ביאה פי"ג ה"אנחשבו כֵגרים 
, והוא נקי מכל חטא (יבמות מח, ב)שהתגייר כקטן שנולד דמי 

על ז' מצוות בני נח והתגייר, אינו נענש על מה  (ע"ש, שמפני זה גוי שעבר

היה כבר  -. לעומת זאת, מתן תורה של יום הכפורים שעבר)
לאחר חטא העגל. אמנם משה התפלל עבור ישראל לאחר חטא 
העגל, וגם עשה משפט בעובדי העגל, וגם ישראל עשו תשובה 

, אבל כל זה איננו מספיק כדי לחזור אל המצב של (שמות לג, ו)
קודם החטא. ולכן, יום הכפורים, עם כל השמחה שיש בו (על 
מחילת עוונותינו ועל התקרבותנו לקב"ה), מוכרח להיות גם יום 

  שבועות הוא יום של שמחה בלבד.של עינוי נפש, בעוד ש
הקבלה בין יום הכפורים  אם מותר לומר עוד ,חשבתי

 אחד לה' ,שניהם חטאתו ,כ יש שני שעירים"ביוה .לשבועות
בשבועות יש שני כבשים ו ,ח)-(ויקרא טז, ה לזאאחד לעזו
קרבים כקרבן ושניהם , "י עצרתבלשון חז"ל "כבשנקראים ה

 יםבדרך כלל קדשים קלים, ונאכלהם שלמים . (שם כג, יט) מיםשלָ 
. רק בחג השבועות, כבשי העצרת (משנה זבחים נה, א)לכל אדם 

רי כהונה בלבד הקרבים שלמים, הם קדשי קדשים, ונאכלים לזכ
חג הכבשים של נראה אפוא, ש, כדין חטאת. (משנה שם נד, ב)

השעירים אלא ש .ם הכפוריםיו שני שעירימקבילים לשבועות ה
ני קרבנות של לפהם והכבשים  ,קרבנות של אחרי החטאהם 

  מתוך שמחה.ו החטא, של מתן תורה מתוך שלמות

  תורה ותשובה
מראה את  הכפורים םויו ,תורהשבועות מראה את כוחה של 

ישנה . אין הבדל גדול ביניהם - למעשהאך , כוחה של תשובה
רש"י והרמב"ן בפסוק "ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הרי מחלוקת 

 ,)יא, ל םדברי( "ְמַצְּו ַהּיֹום, א ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמ ְוא ְרֹחָקה ִהוא
, שהכונה היא )יד, שם(מסביר  רש"י .ְצָוה ַהֹּזאת"ּמִ "מה הכונה ּבַ 

הרמב"ן מסביר, שהַּכונה היא ְלמה ו ;ִלכלל מצוֹות התורה
ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... " -קודם שם שנאמר 

. ואמר כאן )ב-, אשם( ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֶקי ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו..."
אלא שישובו אל ה', , יקרהשכך  הבטחההכתוב, שאין זו רק 

ה וָ ְצ ה"ִּכי [ ,יש כאן ִמ וָ ְצ ִּמ ה' ולשמוע אל לשוב  ,]"ַהֹּזאת ַה
שהרי אין הבדל גדול בין רש"י לרמב"ן. שלמעשה  אלא .בקולו

לשוב מדרִּכי הרעה, ולהתחיל לקיים את התורה  -מהי תשובה? 
למותה להמשיך לקיים הלאה,  -. מה שקיימתי עד היום בש

להתחיל לקיים מכאן ולהבא. אם  -מתי עד היום ומה שלא קיי
" (מצַות תשובה) מחייבת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאתכן, גם לפי הרמב"ן, "

להבסופו של דבר את קיום  כו רה    ., וכדברי רש"יהתו
עושה תשובה מאהבה, זדונות נעשות לו החז"ל אומרים, ש

שתשובה  ,, האם כלול בזהאני מסתפק. (יומא פו, ב)כזכויות 
למיד חכם. אולי עם הארץ שלא למד לתה תהפוך מאהב
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ה מתורה שלא למד. או שמא נאמר, שהתשובה תועיל גם לַ 
 ,המשנה אומרת .אי אפשר להשלים ע"י תשובה -שחסר בלימוד 

(אבות לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" ו... מנין באת "דע

אחד הפירושים שאמרו  . מהו "דין" ומהו "חשבון"?פ"ג מ"א)
הוא על  "חשבון"הוא על עצם העבירה, ו "דיןש" הוא, בזה

מצוות שיכולתי לעשות באותו זמן ולא עשיתי, או תורה 
הגר"ח מוולוז'ין בפירושו ( שיכולתי ללמוד באותו זמן ולא למדתי

. כי בשלמא כשאדם מבטל תורה בגלל שָעַסק אבות שם) 'למס
ה על באים אליו בתביעלא  - בפרנסהבשינה, או באכילה, או 

לישון,  מוכרחאדם מצוות שלא עשה באותו זמן, שהרי 
, וממילא יש לו פטור של "אונס" על לאכול, ולעסוק לפרנסתו

 ,כןלו !אינו מוכרחאדם בל לעשות עבירות הרי אאותו זמן. 
יתבעו ממנו גם על תורה ומצוות שביטל  ,עושה עבירותהוא כש

 . על זה אין שום תירוץ11זמן שהיה עסוק בעבירהאותו ב
, מקום לדבר לשון הרעּבִ תורה , למה לא למד לאדם והתנצלות

 ,החשבון הוא ".חשבוןה" אואפ וזה .או לעסוק בעבירה אחרת
 .בזמן שהיה עסוק בעבירה ר בתורהיחסאדם העל מה ש

[וכאמור, על זה מסופקני אם תועיל תשובה מאהבה, להשלים 
  את התורה החסרה הזו].

  ח רב יוסף בחג השבועות?על מה שמ
 ,שבועותחג הבבמיוחד מח שרב יוסף היה ש ,הגמרא מביאה

"אי לא האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא  :והיה אומר
שלמד שלולא  ,הואהפשט הפשוט  (פסחים סח, ב)בשוקא"! 

לא  .הרבה אנשים ששמם יוסף דוכמו ערב יוסף היה תורה, 
הוא לא , שניתנה תורה, אבל עכשיו .יתה לו חשיבות מיוחדתה

יוסף, אלא "רב" יוסף. "שלמדתי תורה ונתרוממתי" עוד סתם 
   .י האמוראיםמגדולו מגדולי הדורהוא  .(רש"י שם)
 ,מביאההרי רא מגה .דבר נוסף אולי מותר לומר כאןאבל 

א חייב במצוות אם סומההיה מסופק, (שהיה סומא) שרב יוסף 
א נזכר בגמרא שנפשט לו ל .(ב"ק פז, א) או לא חייב במצוות

כל . 12עד סוף ימיו ופק הזה, וכנראה שספק זה נשאר אצלהס
מצוה שעשה, לא ידע אם יקבל עליה שכר כמצווה ועושה, או 

יתכן אפוא לומר, שלכן היתה לרב  .(שם) רק כאינו מצווה ועושה
אפילו  ,התורהלימוד זכות יוסף שמחה מיוחדת בחג השבועות. 

היום  .גדול ועצום מאדהוא , השכר שלה ושהאם אינו מצווה וע
אי . נתן ערך חדש לכל עבודת ה' של רב יוסף הזה של מתן תורה

אבל  .כי הוא סומא ,לא היתה לו מעלה ,א גריםקלא האי יומא ד
אינו  אם גם עכשיו, שניתנה תורה, והוא למד וגדל בתורה,

  ."שלמדתי תורה ונתרוממתי"שכרו גדול מאד.  - מצווה ועושה

  "מגדלתו ומרוממתו על כל המעשיםו"
"כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים חז"ל אומרים, 

(אבות פ"ו  ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו" ,הרבה

כמדומני שהפירוש  ?13מה פירוש "זוכה לדברים הרבה" .מ"א)
לימוד תורה לשמה, אדם יכול להגיע לכך, שֵידע הוא, שמתוך 

. ידוע, למשל, שהחזון אי"ש היה אותםדברים שכלל לא למד 
בניגוד גם לפעמים  כיצד בדיוק צריך לנתח אותם, חוליםאומר לְ 

לאחר ניתוחים מסובכים מאד. , ואפילו בלהוראות הרופאים
מעשה היו רואים שהצדק היה עמו, ואילמלא שהיו עושים 

מנין ידע לייעץ בזה? הרי כדבריו הניתוח לא היה מצליח. 

אלא שמתוך ה"תורה  !רפואה באוניברסיטהמעולם לא למד 
לשמה" שלמד, הגיע לידיעות מופלגות גם בחכמת הרפואה. 

הרי העוסק בתורה לשמה זוכה גם לדברים שלא למד. שמפני 
. (זוהר שמות קסא, ב)הקב"ה "אסתכל באורייתא וברא עלמא" 

ברא נלפיה , , ה"מפה""האדריכלית התורה היתה ה"תוכנית
וסק בתורה לשמה, התורה "מגדלתו , העממילאהעולם. 

. הוא נעשה עליון על (אבות שם)ומרוממתו על כל המעשים" 
  .14לפניווידוע הכל, העולם פרוס לפניו כמפה, והכל גלוי 

אלא שכל העולם  ,"ולא עוד -הוא ההמשך של הבריתא 
 ".. ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשיםכולו כדאי הוא לו..

כהן  .ממי שעוסק בתורה לשמה יותרנכבד בעולם דבר שאין 
אבל ידוע שההלכה היא שאפילו  חשוב מאד,אדם גדול הוא 

עד . (הוריות יג, א) קודם לכהן גדול עם הארץ למיד חכםממזר ת
חשוב יותר  למיד חכםבכל זאת הת ,כמה שכהן גדול הוא חשוב

 - ניהם נפלו בשבי ש , אםלמשל !הלכה למעשה היוזו ממנו!
למיד כי לת .המלךאו  ,ולדיון הכהן הגדלפקודם פדיון הת"ח 

אין ". כל המעשים ומגדלתו ומרוממתו על" .אין תחליף חכם
  .למיד חכםדבר ששווה לת

ם על כל מועדי מבחינה מסויימת חג השבועות מרומָ  ,לכן
שבת עצמה היא יום של מתן תורה, שהרי הלא מעל השבת, . ה'
עוסק בתורה "כל האבל הוא חג של  -  (שבת פו, ב) היה בשבתש

מי שזוכה ללמוד בישיבה ודאי  ."דברים הרבהלשמה זוכה ל
א גרים לא קדאי לא האי יומא חג השבועות שבצריך להרגיש 

כל שכן אנו שלומדים  .ו לומדים בישיבהיחוד שאנהיה לנו 
 .קרובה להר הבית, ובירושלים עיר הקודשהנמצאת בישיבה 

מקום  הואהמקדש ש כךנובעת מהרי גם קדושת המקדש 
יוצאת הוראת מקום לסנהדרין שמהם , ומקום ללוחות -  15לתורה

מקום להיות , ומעלתו זו כל קדושת המקדשישראל. לכל התורה 
אנו מחשיבים את המקדש, מחשיבים את עצמנו כשכני  .לתורה

מקום המקדש, מחכים ליום שתשוב למקומה עבודת המקדש, 
של התורה,  מכח החשיבות העצומההוא לדעת שכל זה צריכים 

המקדש הוא  .רה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשיםשהתו
הכל ומתקנת תקנות, ו, דנה, שופטת ,המקום שסנהדרין יושבת

יכולים לדון דיני  יננוא ,לא קיים ת המקדשכשבי .רוח הקודשב
נפשות, מפני שבשביל דיני נפשות צריך שתהיה השפעה 

  .ייםק ית המקדשרק כשבוזה יש אלוקית, שפע אלוקי, 
, מקום בית המקדששבועות הוא חג של הכרת ערכו של 

נולד בחג  ,מתייחס אליו ששהמקד ,התורה. לכן דוד המלך
המקדש נובע ֹּכחו של השבועות ונפטר בחג השבועות, מפני ש

  מחג השבועות, מיום מתן תורה.
ים אנו צריכזה יום ב .ם מתן תורה הוא היום העיקרי שלנויו

א ככמה יוסף אי ,א גריםקי יומא דהאי לא להרגיש את ה"א
אלא  ,גאוה פסולה ואסורה לא בשביל להתגאות ח"ו .בשוקא"

את האדם כשהגאוה מביאה כדי לשמוח ולהתגאות גאוה כשרה. 
 ד עוד ועודולרצות ללמ ,(דהי"ב יז, ו)"ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'" ל
ְגַּבּה ִלּבֹו "ַוּיִ גאוה כשרה של  היזו - לעשות מצוות עוד ועוד ו

האי "אי לא כי  ,לשמוח בחג השבועותא"כ . צריך ְּבַדְרֵכי ה'"
שנזכה ויהי רצון  !"א בשוקאככמה יוסף אי ,א גריםקיומא ד

, ה'בית הר כולנו לרגל אל לעלות ולקבל את התורה בשמחה, 
  ., אמןנויבמהרה בימ, בקדושה ובטהרה מקום התורה והעבודה,
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וזה טעם " -) א ,לא" (ר"ה וחד חרוב ,שיתא אלפי שני הוה עלמא" -ועיקר הסוד הוא, שהשבת ושנת השמיטה מרמזים לאלף השביעי . 1

  ).ב ,רבינו בחיי ויקרא כה( "שהארץ היא בטלה וחרבה מכל עבודה בשנה השביעית ,השמטה
ָזכֹור ", העוסקת בעדות שקר, מכוונת כנגד דברת "א ַתֲעֶנהדברת " -ש כנגד חמש הכתובות בשני לוחות אבנים, חמ -ולכן, בעשרת הדברות . 2

  " (של"ה, מסכת ָׁשבועות, פרק תורה אור).ועיקר הבריאה הוא האדם, על כן לא תענה בו עדות שקר ...שהוא עדות על הבריאה", "ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת

 ...יב גלות עליהּיֵ על כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין, וִח יאת העולם, "וכן השמיטה, כיון שגם היא מעידה על האמונה בבר. 3
  " (רמב"ן ויקרא כה, ב).אינו מודה במעשה בראשית ובעולם הבא - מפני שכל הכופר בה 

(ב"ר יב, יד), וא"כ עיקר  , ולא בלילהביוםואולי מפני זה כבוד יום עדיף מכבוד לילה (שו"ע או"ח סי' רע"א ס"ג), שהרי העולם נברא . 4
ם שביתת הבורא ממלאכת הבריאה היתה  וֹ י השבת, ולא בלילו, [שאז ממילא לא נעשתה מלאכה גם בשאר ימי הבריאה]. וממילא, כנגד זה, גם ְּב

ב"ן (שמות כ, ז) על [ועי' גם ברמ כבוד יום עדיף מכבוד לילה, דאז הוא עיקר השביתה.. ולכן, בשבת היא ביום, ולא בלילה שלנועיקר השביתה 
  "].רבאמעלתו של יום השבת יותר מלילו, ושלכן נקרא קידוש היום "קדושא 

ם תָ ָאצָ , כי הוֹ 'ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים'אמר (שמות כ, ב): "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" וכן כתב הרמב"ן על הפסוק ". 5
טבעות העולם ם קדמּודוש, כי עִ יה על החרֶ וֹ ּת ...משם דבר מ ישתנה  לא שייך שיהיה מצב של "שמאלה פנה".  -". כלומר: אם אין בורא לא 

ים, וממה שנשתנה הטבע ּבִ רַ  -שהנסים הנמשכים אחר ההוצאה ההיא  .ההוצאה מארץ מצרים כוללת בריאת עולםובלשונו של רבינו בחיי (שם): "
  ".ת לא ישתנה דבר מטבעו כללמּוְד ּקַ כי עם הַ  ,ולםדוש העיבהם יתבאר מזה ח

 ...דושיה על החרֶ וֹ וגם ּת ...ה על המציאותרֶ וֹ ּת ...ם משםתָ ָאצָ , כי הוֹ 'ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים'אמר וכן כתב הרמב"ן (שמות כ, ב), וז"ל: ". 6
לה, 'ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי'וזה טעם  ם בכל א ועדי ם  , 'ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי'משכיל אנכי ה', והוסיף והנה הזכיר לַ . [אך כתב האב"ע (שם): ""כי הם היודעי

העולם "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי בורא כולא  ,"ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"כלומר, הצגת הקב"ה כ ."שיבין המשכיל ושאינו משכיל
העולם "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי בורא היה די להציג את הקב"ה כ -נו משכיל, וזקוק להוכחות מוחשיות. אבל למשכיל , נועדה רק עבור מי שאי"ובוראכם
  , כי המשכיל היה יכול להגיע להכרת במציאות ה' מתוך התבוננות בבריאה, ואינו זקוק לשם כך ְלִנֵּסי יציאת מצרים]."ובוראכם

ןקֵ קֵ קֵ קֵ תָ תָ תָ תָ א הָ וְ 'ולזה גם נתכוין אונקלוס שאמר בכאן ". 7 ןי ןי ןי בא הָ וְ ' [ולא אמר 'אדָ חֲ לַ  י בָט בָט בָט " (רמב"ן בראשית ר מאדדֶ ּסֵ מתוקן הַ שהוא  ,. יאמר']אדָ חֲ לַ  ָט
 א, לא). ור"ל, שלא רק כל דבר ודבר בבריאה הוא טוב בפני עצמו, אלא גם השילוב והסידור של כל הדברים יחד למערכת אחת הוא טוב. ולכן לא

ן", שזה מראה על מערכת שלמה הפועלת בשלמות ובהרמוניה, ולא רק שכל דבר בפני עצמו הוא טוב. תרגם כאן אונקלוס "טוב", אלא "מתוק
  [ותיבת "מאד" באה להורות על ענין נוסף, ע"ש ברמב"ן].

תחתיו), ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ְׁשֹמה  "ֵחְטא" פירושו גם "חסרון", כמו שאומרת בת שבע לדוד: "ְוָהָיה ִּכְׁשַכב ֲאֹדִני ַהֶּמֶל ִעם ֲאֹבָתיו (ואֹדניהו ימלוך. 8
  ." (מל"א א, כא). אם אדוניהו יתפוס את המלכות, תחַסר המלכות ממני ומְּבִניַחטִָּאים

רמב"ן " (, והמשכיל יביןוהכל שלום ,אין במוספי השבת חטאת כשאר כל המוספין, מפני שכנסת ישראל בת זוגווכן כתב הרמב"ן: ". 9
, בלי חסרונות, וכפי שביאר כאן הרב שליט"א. [ועי' גם "פרי צדיק" ומלא שלםפשטות הכונה היא, שהשבת עומדת בסוד עולם וב ., ב)במדבר כח

  פרשת פנחס אות י"ג ד"ה ומה שכתב הרמב"ן].

אמאי, וטור וב"י גם תקיעת שופר שלנו במוצאי יוה"כ, יש אומרים שהיא זכר לתקיעת היובל שהיתה ביוה"כ (עי' תוס' שבת קיד, ב ד"ה ו. 10
  .)יום הכיפורים 'הלכסוף  ,ספר העיטור" (יובללזכר  ,בכל שנה ושנה[לתקוע] התקינו  ,ולפי שאינו ברור חשבון זמן היובלאו"ח סי' תרכ"ד). "

תלמוד תורה, את דברי התוס' (סנה' ז, א ד"ה אלא) שהקשו, דבגמ' בסנה' (שם) אמרו שתחילת דינו של אדם הוא על יש שהסבירו על פי זה . 11
כן ואילו במס' שבת (לא, א) משמע, שתחילת דינו של אדם הוא על משא ומתן באמונה, ורק אח"כ על תלמוד תורה. ותירצו התוס' (בתירוץ שני), שא

צריך הרי הוא מקבל תחילה את עונשו על מה שלא עסק בתורה. עכ"ד. ו -בתחילה נשאל האדם אם נשא ונתן באמונה; אבל לענין קבלת העונש 
ה, להבין: אם תחילת מתן העונש הוא על ביטול תורה, למה לא מקדימים לשאול אותו על ענין זה? וביארו בזה, שכדי לדון את האדם על ביטול תור

, א"כ אין תביעה עליו למה לא עסק באותו זמן בתורה, שהרי היה עסוק באמונהיש לדעת תחילה כיצד עסק במשא ומתן. שאם עסק במשא ומתן 
א שא ומתן לפרנסתו, וזהו היתר גמור, וגם מצוה. אבל אם עיסוקו של אדם במשא ומתן לא היה באמונה, הרי שאז אין כאן לא היתר ולא מצוה, אלבמ

; וממילא, חוץ מן העבירות שעשה [ששיקר, והונה, וגזל וכו'], יש תביעה כלפיו, למה לא עסק באותו הזמן בתורה. ולכן מקדימים עבירהמעשה 
  לים את האדם אם עסק במשא ומתן באמונה, כדי לדעת כיצד לדונו בענין עסק התורה.ושוא

  אבל לנו נפסק, שסומא חייב בכל המצוות (משנ"ב סי' נ"ג ס"ק מ"א).. 12

רים דבד .וכו' אוהב את הבריות" ,אוהב את המקום ,אהוב ,עַ נקרא רֵ : "אחר כךשב"דברים הרבה" הכונה היא למה שמוזכר שם  ואין לומר. 13
כיון  י הוא לואלו כדושכל העולם כ, ", ועל זה פירשה הברייתאי הוא לואלו כדואלא שכל העולם כ, ולא עודמתייחסים אל מה שנאמר שם "אלו 

עשרה  ,של"ה( , על זה לא פירשה הברייתא כלוםזוכה לדברים הרבהוכו'. אבל על מה שאמרה הברייתא ד אוהב את המקום ,אהוב ,עַ רֵ שנקרא 
  ).ששיהמאמר  ,מאמרות

 ,הכל נכתב בתורה בפירוש ...בריאתם וכחותם ומהותם ומעשיהם ...וכח צמח האדמה ,כח המחצביםוכן, כל חכמות העולם רמוזות בתורה: ". 14
האותיות  או בקוצי ,כגון הלפופות והעקומות וזולתן ,או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן או המשתנות בצורה ,או שרמוזה בתיבות או בגימטריאות

ושלמה המלך ע"ה, שנתן לו האלקים החכמה והמדע, הכל מן התורה היה לו, וממנה למד עד שידע סוד כל התולדות, ואפילו כוחות .. ובכתריהם.
נים ואיך יעשו הזמ ,ואלכסונות הזנבות ,הראש והסוף ואמצעות הזמנים ,מעשה המזלותכן ו... העשבים וסגולתם, עד שכתב בהן אפילו ספר רפואות

כל דבר מכוסה וכל  ,יחסי האילנות וכחות השרשים ,תוקף הרוחות ומחשבות אדם ,לחות הבהמות וחמת החיות ם,מרוצת השמים וקביעות הכוכבי
  אותיותיה ובקוציה" (הקדמת הרמב"ן לתורה).ב ,בדקדוקיה ,בפירושיה ,כל זה ידע בתורה והכל מצא בה ...דבר מגולה

 הנעשהשהוא המשכן " (שמות לח, כא ובמקומות נוספים), לפי "ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדתקודי, שהמשכן נקרא "וכפי שבאר הרמב"ן בפרשת פ. 15
וכן משמע בפסוק (במדבר ט, טו) וברש"י (שם).  .עבור לוחות העדות -של המשכן היתה  עשייתו" (רמב"ן שם). משמע, שכל ללוחות העדות

עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה כן נקרא "משכן העדות", כי הוא "[אבל בפרשת פקודי (שמות לח, כא) פירש רש"י, שהמש
  ."]העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


