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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת משפטי� תשס

  "ִקְ�מ�  וקבלו" ל
" נעשה ונשמע"מ
  

 כקיו� כל התורה 
" נעשה ונשמע"אמירת 
  כולה בפַֹעל

ויקרא באזני , ויקח ֵסֶפר הברית: "כתוב בפרשתנו
שמות ("  ונשמענעשה' כל אשר ִ"ֶ ר ה: ַויאמרו, הע�

שישראל , ל שבחו מאד את העובדה"חז, כידוע. )ז, כד
בשעה : "ל אומרי�"חז". נשמע"ל" נעשה"הקדימו 

באו ִ'שי� רבוא של , שהקדימו ישראל נעשה לנשמע
לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני , מלאכי השרת

, שבת פח(" אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, כתרי�

ה שהקדימו ישראל נעשה בשע: "עוד אמרו. )א
מי ִגלה ְלָבַני רז זה : יצתה בת קול ואמרה לה(, לנשמע

 ונאמרו ג� )ש�(! ?"שמלאכי השרת משתמשי( בו
מה המעלה הגדולה : וצרי. להבי(. שבחי� אחרי�

  ?"נשמע"ל" נעשה"שהקדימו , בזה
מצינו בפירושו של , אפשרות אחת בהסבר העני(

ל אומרי� במסכת "חז. ל למסכת אבות"רבינו יונה ז
חכמתו , כל שמעשיו מרובי� מחכמתו: "אבות

אי. יתכ( שמעשיו : וקשה. )ט"ג מ"אבות פ(" מתקיימת
הרי אד� לא יניח ? של אד� יהיו מרובי� מחכמתו

ט "תפלי( ולא יעשה קידוש בשבת ולא ישֵמר מל
החכמה קודמת . א� לא למד על כ. לפני כ(, מלאכות

 לכאורה מצב �יתכ לאוממילא , כ לכל מעשה"א
שאלה זו שאל רבינו "! מעשיו מרובי� מחכמתו"של 

אי( , "מעשיו מרובי� מחכמתו"ב: ותיר0 כ., ל"יונה ז
אלא הכוונה היא , בפועלהכוונה למעשי� 

 לעשות כל הדברי� אשר שיקבל על עצמו"
 יודע שאינוא3 מי ] על ידי זה, ממילא[... יגידו לו
� כי יש לו על ֵ'', מעשה' נקראי(  עושה ואינו

. )פירוש רבינו יונה ש�(" שכר עליה� כאילו עשא�
, א� אד� מקבל על עצמו לקיי� את כל התורה, כלומר

אפילו אינו יודע עדיי( את פרטי מצוותיה וממילא אינו 
, נחשב לו כאילו קיי� את הכל בפועל, מקיי� את הכל

, ובלבד שלאחר הקבלה! [ומקבל שכר כאילו עשה
אבל . לות ללמוד ולקיי� בפועלבאה באמת ההשתד

אני מקבל על עצמי לקיי� את כל מה : "א� אד� יאמר
ואחר כ. יסגור את הגמרא ולא ילמד כלו� , "שאלמד

זוהי ג� המעלה ].  הרי קבלתו חסרת כל ער.
, היינו. של בני ישראל" נעשה ונשמע"שבאמירת 

קבלו עליה� תחלה לעשות כל אשר יצוה "שבזה 
רבנו (" מיד קבלו שכר כאלו עשאו�ו, עליה� וישמעו

  .)יונה ש�

הייתי , ל"אחר בקשת המחילה מרבינו יונה ז, והנה
ישראל מקבלי� שכר לא , לכאורה: אומר א3 יותר מזה

. אלא א3 יותר מכ., רק כאילו קיימו את כל התורה כולה
. לעשות' שהרי ישראל לא ידעו מה יצֶוה אות� ה? מדוע

 עליה� שביו� אחד ציוה' אמנ� בסופו של דבר ה
, בשבוע יאכלו שלש סעודות וביו� אחד בשנה יצומו

יצוה עליה� לצו� ' שה, אבל היה יכול להיות ג� להיפ.
וביו� אחד בשנה לאכול שלש , יו� אחד בכל שבוע

כל אשר "כיו( שישראל אמרו מראש , וא� כ(. סעודות
הרי שקבלו עליה� לקיי� את , "נעשה ונשמע' דבר ה

וא� קבלה כזו כעשיה היא . ופ( האחרו(התורה ג� בא
הרי מגיע לה� שכר כאילו צמו חמישי� יו� , חשובה
וכאילו קיימו אלפי מצוות ולא , ולא רק יו� אחד, בשנה

ה היה יכול לצוות אות� "שהרי הקב(ג מצוות "רק תרי
  ).ג מצוות"על הרבה יותר מתרי

ה "הקב. כעי( זה יש לבאר ג� במקו� אחר בתורה
" אל האר0 אשר 5ְרֶא4ָ... ֶלְ. ְלָ.: "ה� אבינואומר לאבר

אינו מגלה לאברה� באיזו אר0 ' מדוע ה. )א, בראשית יב(
כדי לתת לו שכר על כל דיבור : "י"אומר רש? מדובר
י אלו כלולה ג� הנקודה "חושבני שבדברי רש". ודיבור

, היה אומר לאברה� ללכת לאר0 כנע(' א� ה: שהזכרנו
. ר רק על הליכה מחר( לאר0 כנע(אברה� היה מקבל שכ

אברה� , עכשיו שלא גילה לו לא( הוא מתבקש ללכת
ג� א� יאמר לו , יאמר לו' מוכ( ללכת לכל מקו� שה

הרחוקי� מחר( (ללכת לנורווגיה או לדרו� אפריקה 
ממילא השכר המגיע לאברה� ). י"הרבה יותר מאשר א

הוא הרבה יותר גדול מאשר על הליכה מחר( לאר0 
כל הדברי� "א� ישראל אומרי� . וכ. ג� כא(. אלישר

השכר המגיע לה� על כ. , "נעשה ונשמע' אשר דבר ה
, הוא הרבה יותר גדול מאשר על קיו� כל התורה כולה
שכ( ה� ִמצד� היו מוכני� לקיי� ג� יותר ממה שנצטוו 

לדעת רבינו , פ"עכ, זוהי. עליו בסופו של דבר בפועל
" נעשה ונשמע"ירת מעלתה הגדולה של אמ, יונה

י זה שכר כאילו קיימו באותה "שקבלו ע, שאמרו ישראל
  .שעה את כל התורה כולה

 בטוי לשאיפה 
" נשמע"ל" נעשה"הקדמת 
  למדרגות גבוהות

אבל אולי מותר לבאר את מעלתה של הקדמת 
: ל אומרי�"חז. ג� באופ( אחר" נשמע"ל" נעשה"
: ררב( שמעו( אומ? מהיכ( למד אברה� את התורה"

נעשו שתי כליותיו כשתי כדי� של מי� והיו נובעות 
ר "ב("  למד תורה)ִמִ ינתו(מעצמו : רבי לוי אמר... תורה
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אברה� השיג את כל התורה כולה , כלומר. )ג, צה
, קדושי( פב(וג� קיי� את כולה עד שלא ניתנה , מעצמו

אפשר א� כ( . וכ. ג� יצחק אבינו ויעקב אבינו, )א
כוונת� של ישראל שהקדימו שזו היתה , לומר

רצוננו : ישראל רצו לומר בזה". נשמע"ל" נעשה"
לדעת ולקיי� את התורה , להיות בדרגת אבותינו

מה ).  מעצמנו" נעשה("בלי שמיעה , מעצמנו
שלא נוכל להשיג מעצמנו מפני שאיננו במדרגת� של 

י שמיעה ממשה רבינו "נקבל ע, אברה� יצחק ויעקב
נשתדל להשיג את , מה שנוכלאבל עד כ"). נשמע("

זוהי המעלה של הקדמת נעשה . התורה מעצמנו
להבי( מעצמ� , שרצו להגיע למדרגת האבות, לנשמע

  .'את רצו( ה
יש לכאורה מעלה שלא להיות , אמנ� מצד אחד

גדול המצווה ועושה : "ל אמרו"חז. בזה כאבותינו
, א� כ.. )א, קדושי( לא(" יותר ממי שאינו מצווה ועושה

להיות , י3 לכאורה לשמוע את התורה מפי משהעד
ולא להשיג את התורה , "מצווי� ועושי�"בבחינת 

שכ( מפני מה . אבל באמת אי( זה כ.. באופ( עצמאי
? גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

ה "ש� ד(הסבירו התוספות ? והרי הסברא נותנת להפ.

7ֶה ניגש לקיי� א )גדול ת המצוה ע� יותר  מפני שהְמצ8
, שמא לא יקיימנה בשלמותה וכהלכתה, יראת שמי�

א� לא יעלה , מה שאי( כ( מי שאינו מצווה. ויענש
הוא לא .  לא קרה שו� דברבידו לקיי� את המצוה 

ממילא הוא ניגש . כי ממילא אינו חייב ַ מצוה, יענש
ופחות זהירות " יראת שמי�"למצוה ע� פחות 

אי( אפוא חסרו( בקיו� , זהעל פי טע� . וזריזות
המצוות של האבות הקדושי� מצד שלא היו מצווי� 

שג� בלי ציווי , מדרגת� היתה כל כ. גבוהה. עליה(
כל שאיפת . ה� ניגשו לעשיית המצוות ביראה עצומה
בכל רגע ' חייה� לא היתה אלא לעשות את רצו( ה

, ממילא ג� בלי ציווי היתה לה� יראה גדולה, ורגע
ישראל רצו . 'רו חלילה משהו מקיו� רצו( השלא יחסי

שיהיה אכפת לה� שלא , כ להיות במדרגת האבות"א
אלא . ג� א� לא נצטוו עליה, להכשל בשו� מצוה

ואנו צריכי� לשמוע את הכל ממשה כדי , שלא זכינו
ואי( לנו , כי איננו במדרגת האבות. שנדע מה לעשות

 אנו צריכי�. אפשרות להשיג את התורה מעצמנו
והלואי שאז נעשה את , לשמוע ממשה מה לעשות

  .הכל
, מדוע האבות הצליחו להשיג את התורה מעצמ�

אלא , איננו מצליחי� להשיג את התורה מעצמנוואנו 
התשובה ? זקוקי� למת( תורה כדי לדעת את התורה

אשר עשה אלקי� את : "לשאלה זו כתובה בספר קהלת
. )כט, הלת זק(" והמה בקשו ִחשבֹנות רבי�, האד� ישר

, וא� היה נשאר בישרותו, ה ברא את האד� ישר"הקב
 היה מגיע באמת לידיעת ומחפש את האמת ביושר 

והתורה , כי האד� הוא צל� אלקי�. התורה מעצמו
" צל�"עד כמה שה, ועל כ(; היא חכמת אלקי� ורצונו

הגשמי לקלוט " צל�"ועד כמה שמסוגל ה, דומה למקור
ה� " צל�"רצונו של ה חכמתו וחכמת האלקי� 

ועל כ( אברה� אבינו . כחכמתו ורצונו של האלקי�
וכ. , יכול להשיג את התורה מעצמו, שהוא צל� אלקי�

האבות הקדושי� שמרו על . ג� יצחק אבינו ויעקב אבינו
אשר על כ( נקראו האבות [ישרות� לאור. כל חייה� 

ועל כ( השיגו את התורה מעצמ� , ])א, ז כה"ע(" ישרי�"
אבל שאר בני . בלי צור. לקְ לה מ( החו0, תו. עצמ�ומ

אבל אחר , שאר בני אד� נבראי� ישרי�. אד� אינ� כ.
ה� אינ� ". ִחשבֹנות רבי�"כ. ה� כבר מבקשי� 

אלא מחפשי� מה כדאי ', מחפשי� בישרות מהו רצו( ה
מספרי� .  מגיעי� לאמתולכ( ה� אינ�, לי ומה נעי� לי

ענה . ה� ְ'ני� כפול שני�כמה , ששאלו פע� סוחר אחד
א� אני מוכר ,  זה שלושא� אני קונה ! תלוי: הסוחר 

מתו. כוונה , כשעושי� חשבו( בצורה כזו!... זה חמש
אי אפשר כמוב( , מראש להגיע לתוצאה שנוחה לי

המידות . להשיג את האור האלקילהגיע לתוצאת אמת ו
נו ולכ( איננו משיגי� מעצמ, משפיעות אצלנו מה לפסוק

אנו זקוקי� למשה רבנו שיאמר . את התורה האמיתית
  .'לנו מהו רצו( ה

  טעמי� לגזרת המ�
ישראל לא מגיעי� למדרגת האבות להשיג את 

ה� זקוקי� למשה שית( לה� את . התורה מעצמ�
ה� , אבל ג� לאחר שהתורה כבר ניתנת לה�. התורה

מתדרדרי� ומגיעי� בסופו של דבר לשכוח את התורה 
עד , אחר כ. בחטאי� אחרי�, � חוטאי� בעגלה. שקבלו

בגלות שכחו את . שהגיעו לחורב( בית ראשו( ולגלות
עזרא קורא בספר , כשחזרו מ( הגולה. התורה עוד יותר

 שצרי. לשבת בסוכות " תגלית גדולה"ומגלה , התורה
 אצלנו כל ילד יודע )יג, נחמיה ח(! בחודש השביעי

לא ידעו ג� . א ידעווש� ל, שבסוכות צרי. לשבת בסוכה
ש� (" לא יבוא ַע;ִֹני ומואבי בקהל האלקי� עד עול�"ש

כל כ. היתה . חדשה עבור�" תגלית"ג� זו היתה . )א, יג
היו צדיקי� כמו , ודאי לא אצל כל�. שכחת התורה רבה

שודאי לא , ומרדכי ואסתר, דניאל חנניה מישאל ועזריה
ה בזמ( אבל המו( הע� שכח את התור, שכחו את התורה

  .הגלות
ְ>ֶ'ֶבת המל. , בימי� הה�: "על אותה תקופה נאמר
בימי� "מהו . )ב, אסתר א(" אחשורוש על כסא מלכותו

 ראיתי ַ�ָ�ִמי� ָהֵהָ�ה: "ל"אומרי� חז? "הה�
שהיו , )טו, נחמיה יג(" ביהודה "ְֹרִכי� ִ@?<ת ַ ַ=ָ ת

ה נחמי. [עד שנחמיה עושה ש� תיקו(, מחללי� שבת
הרבה . הוא זה שגזר את גזרת מוקצה ע� כל חומרתה

היתה חומרת איסור מוקצה , יותר ממה שאנו מחמירי�
מפני שהיה אז זלזול גדול , )ב, שבת קכג' עי(בימי נחמיה 
כדי לחזק , ולכ( החמיר באיסור מוקצה, בקדושת שבת

" תנו ימי� כנגד ימי�"ה "אמר הקב]. את שמירת השבת
כנגד ', וכו" ֶבת המל. אחשורושְ>ֶ', בימי� הה�["
 ראיתי ביהודה "ְֹרִכי� ִ@?<ת ַ�ָ�ִמי� ָהֵהָ�ה"
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באה גזירת המ( בתור , א� יש חילול שבת"]. ַ ַ=ָ ת
אמנ� גזרת המ( . )י, ר א"אסת(עונש על חילול שבת 

ַ Bִָמי� ָהֵהָ;ה ראיתי ביהודה "ְֹרִכי� ִ@?<ת "קדמה ל
שא� בימי נחמיה , ל הבינו"ל כנראה שחזאב, "ַ ַ=ָ ת

שהיה מעט [הרי שג� בזמ( גזרת המ( , היה המצב כזה
... ַ Bִָמי� ָהֵהָ;ה"א� , ממילא. היה המצב כ.] לפני כ(

סימ( שהשבת היתה רפויה , ""ְֹרִכי� ִ@?<ת ַ ַ=ָ ת
  .לכ( באה גזירת המ( על הדבר הזה, ביד�

באה מפני שהשתחוו שגזירת המ( , ל"עוד אמרו חז
אמנ� רבנו . )א, מגילה יב(לצל� בימי נבוכדנצר הרשע 

 שהצל� ההוא לא היה )ה מה"ב תוד, פסחי� נג(ת� סובר 
אלא רק אנדרטא שעשה נבוכדנצר לכבוד , עבודה זרה 

א. בכל זאת היה נעשה קידוש הש� גדול א� , עצמו
. היו מוסרי� את הנפש שלא להשתחוות ג� לצל� כזה

לא היה בכל , חו0 מחנניה מישאל ועזריהואול� 
ישראל מי שיקדש את הש� וימסור את נפשו על הדבר 

וכנראה ג� , )א, צג' סנה(דניאל לא היה ש� . [הזה
  ].יחזקאל לא היה ש�

שבימי החורב( , ל אומרי�"והעיקר מה שחז
. )א, שבת פח(" מודעא רבא לאוריתא"ישראל טענו 

ואי( ה� חייבי� , טענו שהתורה ניתנה לה� באונס
אבל אמרו כ( , "נעשה ונשמע"אמנ� אמרו . לקיימה

ה כפה עליה� הר כגיגית ואמר "שהקב, מתו. כפיה
וא� לאו , א� את� מקבלי� את התורה מוטב: "לה�

אינה , והסכמה מתו. אונס, )ש�(" ש� תהא קבורתכ�
� ה: "ה"אמר הקב. הסכמה א� לא , אלקי�' ַחי Cִני ְנא8

 נטויה 7ְבֵחָמה שפוכה אמלו. ביד חזקה ובזרוע
, "מודעה רבא"א� את� טועני� . )לג, יחזקאל כ(" עליכ�

בא הנס . אביא לכ. שתכירו במלכותי שלא באונס
ִקBְמ7 וקבלו  "ובעקבות כ. , בימי אחשורוש

, שבת פח(ִקBְמ7 מה שקבלו כבר , )כז, אסתר ט(" היהודי�

  .רצו(הודיעו שעכשיו ה� מקבלי� את התורה ב, )א
א� אפשר לנהוג ביו� טוב באופ( של , ל נחלקו"חז

חציו "או שחייב להיות דוקא , "לכ�"בלי " 'כולו לה"
אומרת , ובכל זאת. )ב, פסחי� סח(" וחציו לכ�' לה

ישנ� ארבעה ימי� שבה� לכל הדעות צרי. , הגמרא
בערב יו� , בשבועות, בשבת " לכ�"שיהיה ג� 

למה דווקא ארבעת , חשבתי. )ש�(ובפורי� , הכפורי�
על שבועות מפורש הטע� בגמרא ? הזמני� האלה 

ג� על , אבל למעשה". יו� שניתנה בו תורה הוא"
 יו� שבת : שלשת הזמני� האחרי� אפשר לומר כ(

דכולי עלמא בשבת ניתנה "; שניתנה בו תורה הוא
 יו� ערב יו� הכפורי� . )ב, שבת פו(" תורה לישראל

הלוחות ) כ"ביוה( שניתנו בו ,שניתנה בו תורה הוא
;  יו� שניתנה בו תורה הואוכ( פורי� . האחרוני�

כל .  ִקBְמ7 מה שקבלו כבר" ִקBְמ7 וקבלו היהודי�"
ארבעת הזמני� המוזכרי� בגמרא ה� אפוא זמני� של 

  ".לכ�"לכ( בכול� הכל מודי� דבעינ( נמי , מת( תורה

  ?ג באדר"מדוע לא תקנו פורי� בי
עו לנו לעשות פורי� בארבעה עשר באדר ל קב"חז

כיו( שבשוש( נחו מ( ? מדוע. ובחמישה עשר בו
ובכל העול� נחו בארבעה , המלחמה בחמישה עשר

כימי� אשר נחו בה� היהודי� "ועל כ( , עשר
קבעו לעשות את ימי הפורי� , )כב, אסתר ט(" מאויביה�
סו3 פרשת תצוה ד3 פא (� סופר "שואל החת. ג� לדורות

הרי את פסח קבעה התורה בשבעת : )ה לקיי�" דב"ע
ולא , הימי� שבי( מכת בכורות לטביעת המצרי� בי�

כ "מדוע א. שבו נחו כבר מ( המצרי�, ביו� שאחר כ.
אשר נחו בה� היהודי� "ל בימי� "את פורי� קבעו חז

, שבו היתה המלחמה, ג באדר"ולא ביו� י, "מאויביה�
  ?ובו היה עיקר הנס
א� היה נקבע פורי� ליו� : פר� סו"תיר0 החת

והיה , היו כל ישראל עושי� פורי� ביו� אחד, המלחמה
עד דלא "נוצר מצב שכל ישראל נמצאי� במצב של 

שיש בזה , כנראה רצונו לומר[ומתבטלי� מתורה " ידע
ז "פט' שער א(כמבואר בנפש החיי� , סכנה לקיו� העול�

הוא כל חיות� וקיומ� של העולמות כול� "ש, )ה"בהגה
ואילו ... י התורה הקדושה כשישראל עוסקי( בה"רק ע

היה העול� מקצהו ועד קצהו פנוי א3 רגע אחד מעסק 
היו חוזרי� כל העולמות , והתבוננות בתורה הקדושה

ועל כ( לא קבעו את פורי� ביו� המלחמה "]. לתהו ובהו
, ד לבני שאר המדינות"שהיה בי, אלא ביו� המנוחה

צא שביו� שֵאלה שותי� אלה נמ; ו לבני שוש("ובט
  .וביו� שֵאלה שותי� אלה לומדי�, לומדי�

" מחמירי�"רבי� . היו� זה כבר לא בדיוק כ.
ו "ד בפרזי� ובט"שוהי� בי; לעשות שני ימי� פורי�

אבל כנראה  שיש ... ויומיי� לא לומדי�, במוקפי�
עובדה שהעול� מתקיי� . יהודי� שכ( לומדי� בפורי�

כותב , למשל, "נודע ביהודה"ה. ג� בימי הפורי�
: וכותב בה, תשובה בליל חמישה עשר באדר בפראג

ורבי� אומרי� , רבי� ישתו, רבי� שתו, הלילה הזה"
שיש סוברי� , אולי רמז בזה". נשקנו יי( ג� הלילה

בכל זאת מצא . ו"שבפראג פורי� צרי. להיות בט
זמ( ללמוד ולכתוב תשובה בהלכה " נודע ביהודה"ה

נודע "תלמידו של ה, "תשובה מאהבה" ג� ה.ביו� זה
ו באדר בעיר "כותב תשובה ארוכה ביו� ט, "ביהודה
כשהוא מציי( , )כמצויי( בתחילת התשובה(פראג 

נהגו , הנה פה עיר פראג המהוללה: "בתחילת דבריו
', אבוַתי ורבוַתי ואבות אבותי היראי� וחרדי� על דבר ה

ת ומתנות ומשלחי� מנו, ו"לקרוא את המגלה ג� בט
ואומרי� שיש ספק א� היא מוקפת , לאביוני� וסעודה

וכ( אני נהגתי אחריה� מיו� , חומה מימות יהושע ב( נו(
בכל זאת . )י"ר' א סי"תשובה מאהבה ח(" שעמדתי על דעתי

זמ( ללמוד ולכתוב תשובה " תשובה מאהבה"מצא ה
ר חיי� קניבסקי "הג, ג� בדור שלנו. בהלכה ביו� זה

, הרי שיש.  ספר בליל חמשה עשר באדרבכת, א"שליט
  ...יהודי� שלומדי� ג� בפורי�, כנראה
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אולי , � סופר"אבל חו0 מ( הטע� שכתב החת
מותר לומר סיבה נוספת לתיקו( ימי פורי� בימי 

א� היינו עושי� פורי� : המנוחה ולא בימי המלחמה
' היה נראה מזה כאילו אנו מודי� לה, בימי המלחמה

שניצלנו , שמית שהיתה ביו� זהרק על ההצלה הג
', והרי לא רק על זה אנו מודי� לה. מגזירת המ( הרשע

ִקBְמ7 "אלא ג� ובעיקר על כ. שהגענו למדרגה של 
כשנחו , שזה התברר רק כשנגמרה המלחמה, "וקבלו

א� היו חוזרי� ומקבלי� את התורה בשעת . מאויביה�
כ( ל. שוב היו יכולי� לטעו( שקבלו מאונס, המלחמה

אז , כשכבר עבר האונס, קבלו אחרי שנגמרה המלחמה
לכ( נקבעו ימי הפורי� . ברור שהקבלה היא מרצו(

אז מתבררת . דווקא לימי� אשר נחו בה� היהודי�
שמקבלי� את התורה , "ִקBְמ7 וקבלו"המדרגה של 

  .ברצו(

  !להתכונ� להתגלות הגדולה
ג� הצלה , מצד אחד פורי� היה באמת דבר גדול

אבל מצד שני , וג� קבלת התורה מחדש, ת מהמ(גשמי
. פורי� הוא ג� תחילה של תקופה של שכחת התורה
, הנבואה מסתלקת מישראל כמה שני� אחרי נס פורי�

עד בית שני היתה . וג� אור התורה מתחיל להתעמע�
, )ב"ב ה"חגיגה פ' ירו(ל מביאי� "חז. תורה בלי מחלוקות

ב( יועזר איש צרדה שמימות משה רבינו עד ימות יוסי 
ויוסי ב( יוחנ( איש ירושלי� לא היתה מחלוקת בי( 

כל שאלה בהלכה שעלתה . חכמי ישראל שלא הוכרעה
בימות יוסי .  הצליחו להגיע בה להכרעת הדי(לדיו( 

ב( יועזר ויוסי ב( יוחנ( הופיעה לראשונה מחלוקת 
א� לסמו. על ראש קרב( (שלא הצליחו להכריע בה 

ומחלוקת זו , )או לא לסמו. עליו, בשקרב ביו� טו
, אחר כ.. )א, משנה חגיגה טז(נמשכה במש. כמה דורות 

הצטרפו למחלוקת זו עוד שלש , בימי שמאי והלל
ובימי , מחלוקות שלא הצליחו להגיע בה( להכרעה

 רבו התלמידי� שלא  של שמאי והלל תלמידיה�
ורבו המחלוקות , שמשו את רבותיה� כל צרכ(

, וסוטה מז, ש�' ירו(נעשית תורה כשתי תורות ו, בישראל

שנעשתה , ל בזמנ� קבעו תענית על הדבר הזה"חז. )ב
. )ב"פ סו3 ס"תק' ח סי"ע או"שו' עי(התורה כשתי תורות 

אלא ֵמאות , והנה היו� יש כבר לא רק שתי תורות
ורבינו , 3 פוסק כ."והרי, � פוסק כ."הרמב! תורות

 התורה נעשתה אצלנו י סבר אחרת "ורש, ת� פסק כ.
קיימות מחלוקות רבות בי( חכמי . כמאה תורות

זוהי . ואי( מצליחי� להגיע בה( להלכה ברורה, ישראל
 )ב, בראשית א(] על פני תהו�[ְוחֶֹ'ְ. ". שכחת התורה 

שהחשיכה עיניה� של ישראל , זו ָיָו(: ל"דרשו חז
, ה את היווני�"אמנ� ניצחנו ב. )ד, ר ב"ב(" בגזרותיה

 החוש. אבל יחד ע� זה , ועל זה יש לנו את חנוכה
,  השכחה של התורה".שכח" אותיות " חֶֹ'ְ.". נשאר

שבאה בעקבות המחלוקות ובעקבות תרגו� התורה 
על , ל קבעו תענית ג� על זה"חז. נשארה, ליונית

האשכנזי� מזכירי� זאת בסליחות . תרגו� התורה ליונית
א יו� צו� על ששמונה בטבת הו, של עשרה בטבת

מה רע . )ב"פ ס"תק' ח סי"ע או"שו' עי(תרגו� התורה ליונית 
. כי ג� זה משכיח את התורה? בתרגו� התורה ליוונית

ל לא ניתנות להבנה כאשר התורה "הרבה מדרשות חז
ל בנויות על "שכ( הרבה מדרשות חז, מתורגמת ליונית
על , על ראשי תיבות, על גימטרָיאות, דקדוק הלשו(

ועל הרבה דברי� אחרי� שאי אפשר , ת ויתרותחסרו
  .לתרגמ� לשפה אחרת

הקבלה הגדולה של , ג� הקבלה שבימי משה רבנו
מודעא "עוד לפני שישראל טועני� , "נעשה ונשמע"

: ל אומרי�"חז. לא היתה קבלה שלמה, "רבא לאוריתא
נעשה ' כל אשר דבר ה'אפילו בשעה שהיו אומרי� "

: שנאמר, � אחד ובלב� אחדהיו אומרי� בפיה', ונשמע
' ולב� לא נכו( עמו, ויפתוהו בפיה� ובלשונ� יכזבו לו'
נעשה "אמירת ה, כלומר. )ד, ר ז"במ(" )לו, תהלי� עח(

. ו"היתה אמירה של אחד בפה ואחד בלב ח" ונשמע
נחשו( וָכלב , יהושע, כשאהר(; ודאי לא כול� היו כ.

. �ה� אומרי� זאת בלב של, "נעשה ונשמע"אומרי� 
, "נעשה ונשמע"אבל כשדת( ואביר� וָהֵערב רב אומרי� 

לב� לא "לב שהוא בבחינת , ה� אומרי� זאת בלב חסר
שאחרי ארבעי� יו� כבר כבר , גור�דבר זה ". נכו( עמו

ג� . כי הקבלה לא היתה קבלה בלב של�, עושי� עגל
ויע( כל ", "נעשה ונשמע "ֶ�ה אחדכש>8ל� אומרי� 

' כל הדברי� אשר דבר ה: ו ויאמראחד קולהע� 
שפרשה זו קוד� , ש�' י בפסוק א"רש' ועי. ג, שמות כד(" נעשה

. הלב הוא לב שונה ,)פ שנכתבה אחריו"אע, מת( תורה נאמרה
ומהלב של , שונה הלב של אהר( מהלב של דת( ואביר�

  .כל אחד ע� הלב שלו. יהודי אחר
עלינו להשתדל להתקרב למעלה ? מה עלינו לעשות

להשתדל לקבל את . ר( הכה( ושאר הצדיקי�של אה
אהר( הכה( ושאר הצדיקי� אמרו את . התורה בלב של�

ג� . ערב ההתגלות הגדולה בהר סיני" נעשה ונשמע"ה
הרי אנו אומרי� . ה עומדי� ערב התגלות גדולה"אנו בע
אנו מקווי� ". והוא ישמיענו ברחמיו שנית: "תמיד

. חרית הימי� בא? מתי. שתהיה שוב התגלות אלקית
אשפו. את רוחי על "שבאחרית הימי� , ה הבטיח"הקב

' אמנ� ג� כשה. כל� יהיו נביאי�. )א, יואל ג(" כל בשר
ישפו. את רוחו על כל בשר מסתמא לא כל� יהיו 

, תלמידי חכמי� גדולי� יהיו נביאי� גדולי�, שווי�
אבל בכל זאת נגיע , ואחרי� יהיו נביאי� פחות גדולי�

ועד כמה , כדאי להתכונ(, א� כ.. ות אלקיתלדרגת התגל
להיות קרובי� , שאפשר להיות ממוחי( דגדלות

מתי ? מתי זה יהיה. למדרגות הגדולות של הנבואה
היא יכולה להיות אפילו ! תלוי בנו? תהיה ההתגלות

. )א, צח' סנה' ועי. ז, תהלי� צה("  ִא� ְ קֹל< ִתְ'ָמע7היו� "
שלא נגיע אליה בלתי , אתהצרי. א� כ( להתכונ( לקר

  .מוכני�
"ֹEEִָויָקרליהודי� היתה אורה ושמחה ְו )ֹ " כ( 

  .אמ(, במהרה בימינו, תהיה לנו


