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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דלפרשת בהעלותך 

  (נכתב ונערך על פי שיחות משנים קודמות)

  לשמוח בקבלת התורה
  

  כתינוק הבורח מבית הספר -ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' 
כתובה בתורה " המופיעה בפרשתנו, ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרןפרשת "

כשהיא מוקפת ְּבשתי נּוִנין הפוכות. נ' הפוכה לפניה, ונ' הפוכה 
הנונין הללו? יש על כך דעות שונות בחז"ל. אבל טעם . מה 1לאחריה

לפי דעה אחת, הטעם לזה הוא, כדי להורות שלא כאן היה צריך 
, אלא למעלה, בפרשת (שבת קטז, א)להיות מקומה של פרשה זו 

ע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו במדבר, בסמוך לפרשת "ְוָנסַ 
(במדבר ב, יז)ַהַּמֲחֹנת" 

ַּבמקום . מדוע אפוא נכתבה פרשה זו כאן, ולא 2
"כדי להפסיק בין פורענות לפורענות"  ,אומרים חז"ל -? המתאים לה

  .(שבת שם; רש"י במדבר י, לה)
אה להפסיק מה הן שתי הפורענויות שפרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן" ב

פורענות אחת מפורשת בכתוב: "ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע  -ביניהן? 
ְּבָאְזֵני ה', ַוִּיְׁשַמע ה' ַוִּיַחר ַאּפֹו, ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה 

ה. אלא שזוהי הפורענות )א, במדבר יא( ַהַּמֲחֶנה" י נ , הכתובה הש
ר אח הַע". ומהי הפורענות פרשת "ַוְיִהי ִּבְנסֹ  ל נ שו א ר ? היכן ה

י נוספת, כתובה פורענות נ פ  :פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסַע"? אומרת הגמרא ל
זוהי הפורענות  ., לג)שם י("ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה' ֶּדֶר ְׁשֶׁשת ָיִמים" 

יהראשונה, הכתובה  נ ". ומה היא כאן פרשת "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ  לפ
  .(שבת שם)'" "שסרו מאחרי ה - הפורענות? 

למה נחשבת נסיעה זו של בני ישראל מהר סיני, וצריך להבין: 
"סרו מאחרי ה'"? הרי כל נסיעה שנסעו ישראל במדבר היתה כאילו 

: "ַעל ִּפי ה' ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל תנועל פי ה', כפי שמפורש ַּבפרש
יני, אחרי חניה של . ובפרט נסיעה זו מהר ס(במדבר ט, יח)ִּפי ה' ַיֲחנּו" 

ב, הרי (עי' רש"י שם י, יא)הר הכמעט שנה למרגלות  ו ת כ ב רש  פו  מ
שהיתה על פי ה', כפי שאומר משה בפרשת דברים: "ה' ֱאֵקינּו ִּדֶּבר 
ֵאֵלינּו ְּבֹחֵרב ֵלאֹמר, ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה. ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם, ּוֹבאּו ַהר 

. בנוסף לכך, הרי מטרת נסיעה זו ז)-(דברים א, וֵכָניו" ָהֱאֹמִרי ְוֶאל ָּכל ְׁש 
היא להגיע אל ארץ ישראל, "ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם" 

אפוא כפי שאומר משה לחותנו לפני הנסיעה. מהי  - (במדבר י, כט)
  הטענה על בני ישראל, על כך שנסעו ֵמהר ה' אל ארץ ישראל?

החסרון לא היה בעצם הנסיעה של בני ישראל התשובה היא, ש
בֵמַהר ה', אלא  ל ה ת  נ ו ו כ של ישראל בנסיעה זו. אמנם היזמה  ב

של היחס  לנסיעה היא של ה', והנסיעה היא לארץ ישראל, אבל
ישראל לנסיעה זו היה "כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך 

)ד"ה פורענות (תוס' שבת קטז, אלו" 
סעו אל ארץ ישראל", לא כתוב "וי .3

להתרחק בנסיעה זו היתה כוונתם כי עיקר  ,אלא "ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה'"
לא חשוב לאן לא חשוב לאן נוסעים, . (רמב"ן במדבר י, לג) ֵמַהר ה'

. 4לברוח מבית הספר של עם ישראלהעיקר לברוח מהר ה', נגיע, 
ד כך, משה ואהרן, אלעזר ואיתמר ועוהרגישו ודאי לא כל ישראל 

צדיקים ודאי נסעו מהר ה' כדי להגיע אל ארץ ישראל, לא כדי לברוח 
מהר סיני, אבל על כלל ישראל מעידה התורה, שמטרת נסיעתם לא 
היתה להגיע לארץ ישראל, אלא לברוח מהר סיני, "כתינוק היוצא 

מבית הספר שבורח לו והולך לו... לפי שלמדו הרבה תורה בסיני" 
נו בא כל יום עם "חומרות" חדשות. פה הוא . משה רבישם)תוס' שבת (

אומר שבשבת אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבשמיטה אסור לעבוד, 
ופה הוא אומר שבפסח אסור לאכול חמץ, ושם הוא אומר שביום 

מההכפורים אסור לאכול בכלל... כל יום "חומרות" חדשות!  עוד  כ
יביא עוד  אפשר?... לכן הם רוצים לברוח מהר סיני, כדי שמשה לא

חומרות!... "נסעו ֵמַהר סיני דרך שלשת ימים [ביום אחד!], כתינוק 
. [ואולי דרשו כן גם (שם)היוצא מבית הספר, שבורח לו והולך לו" 

מן הכתיב: "ַוִּיְסעּו ֵמַהר", אל תקרי "ֵמַהר" אלא "ַמֵהר", שנסעו 
  ].5במהירות, כדי לברוח מהר סיני

  השגות נפלאות במתן תורה
, עלינו להזהר, לא להיות כתינוק הבורח חג מתן תורתנו בבהתקר

בחג הזה, ולהשתדל שמחה עצומה צריכים לשמוח  מבית הספר.
ביום מתן תורה הרי  !עם החשק הגדול ביותר את התורהלקבל 

. "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל מאד נשגבותקבלנו מעמד מיוחד ומעלות 
. הגמרא מספרת ו)- (שמות יט, הם ְוגֹוי ָקדֹוׁש" ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִני    ָהַעִּמים...

יחד עם זה ידע לומר  ך, א(עי' סוטה מט, ב)על רב יוסף, שהיה ָעָנו גדול 
בחג השבועות: "אי לא האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא 

כלומר, לולא יום זה שניתנה בו תורה, לא  (פסחים סח, ב)בשוקא"! 
הייתי סתם ף" אחר שמסתובב השוק. היה כל הבדל ביני ובין כל "יוס

אבל עכשיו, שניתנה תורה, אינני "סתם" יוסף, "עוד" יוסף אחד. 
  .(רש"י שם)אלא "רב" יוסף. "שלמדתי תורה ונתרוממתי" 

הגמרא מספרת לנו דבר זה, כדי שגם אנו נגיע להכרה הזאת, 
שהתורה מרוממת אותנו! ראשית כל, התורה מרוממת אותנו מעל כל 

"ורוממתנו מכל הלשונות". עם ישראל שונה מעמים אחרים העמים, 
היינו אומה ככל אי לא האי יומא דקא גרים, שנמצאים בשוק. 

האומות. לא היינו עם ה', לא "ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים", ולא "ַמְמֶלֶכת 
בחג עליהם ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש". זהו אחד מהדברים שעלינו לשמוח 

  השבועות.
י ישיבה צריכים לשמוח עוד יותר מזה. צריכים לחשוב, אבל בנ

הרי לא היינו בני ישיבה. לא היתה לנו אי לא האי יומא דקא גרים, 
מעלה על שאר האנשים שנמצאים ברחוב. ע"י האי יומא דקא גרים, 
שניתנה לנו תורה, ואנו ב"ה זוכים לשבת בבית המדרש ולעסוק 

  ם יותר ומעולים יותר.בתורה, אנו שונים מאנשי השוק, עדיני
לפי דעה אחת בחז"ל, במתן תורה חזרו ישראל למצב של אדם 

. בטלה (שמו"ר לב, א)הראשון לפני החטא, שמלאך המוות לא שלט בו 
מיתה מן העולם. אמנם בעקבות חטא העגל, שוב חזר מלאך מוות 
למקומו, אבל בעצם, יש בכח התורה לבטל מאיתנו את המיתה של 

שזכינו כן, שלא הפסדנו גם אחרי חטא העגל,  מלאך המות. מה
שאמנם יש מלאך המות, ובני אדם מתים, אבל המוות הוא לא תחנה 
סופית. אחרי המוות נכנסים לעוה"ב, ואח"כ יקומו גם לתחַית 
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אין כלום לאחר המות. הולכים לאיבוד. וכשיש  -המתים. בלי תורה 
ם שחי מאה עשרים תורה, זוכים לחיי נצח! זהו הבדל תהומי, בין אד

שנה, ובין אדם שחי חיי נצח! אומות העולם, במדה שהם לא חסידי 
אומות העולם, חיים כמה שחיים בעוה"ז, ואחריתו עדי אובד. אין 

הנם אם חטאו, ואין להם שום עתיד ושום יאח"כ כלום. יורדים לג
תקוה. ואילו אדם מישראל יודע, שהוא חי בעוה"ז רק בתור הכנה, 

וזדור שבו האדם מכין את עצמו לקראת הכניסה אל בבחינת פר
הזה,  צריך להרגיש את גדולת היום .(אבות פ"ד מט"ז)הטרקלין 

  ו זוכים לחיי נצח!שבזכות התורה שניתנה בו, אנ
שהגענו שם להכרה,  ,היא סגולה אחרת של מעמד הר סיני

ת, ִּכי שהקב"ה הוא יחיד ומיוחד, ואין עוד מלבדו. "ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדעַ 
, "ָּפַתח להם שבעה (דברים ד, לה)ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו" 

. כמובן איננו מבינים מה (רש"י שם) 6רקיעים, וראו שהוא יחידי"
, אין הוא יחידיהפירוש בזה, איך קורעים את הרקיעים, ואיך רואים ש

לנו מושג בדברים האלה, אבל בכל זאת כנראה הכוונה היא, 
במעמד הר סיני זכו ישראל לראיה שכלית נבואית, שאין שום כח ש

בעולם חוץ מכוחו של הקב"ה, ושהוא לבדו פועל בעולם. הגיעו 
להכרה ברורה ועמוקה שאפס זולתו, וכל המלאכים והשרפים וצבא 
מעלה הכל אין ואפס, וכל שכן שצבא מטה הוא אין ואפס. רק "אנכי 

, בהגדה . על כך אנו אומריםה' אלקיך". אין שום כח חוץ ממני
. להגיע "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו"ש

להכרה שאפס זולתו, שהקב"ה יחיד ומיוחד ואין שום כח אחר 
שפועל בעולם, בשביל זה לבד היה כדאי מעמד הר סיני, גם בלי 

  .7לקבל שם את התורה

  דרגה גבוהה של נבואה -מעמד הר סיני 
, שהגיעו שם הזו של מעמד הר סיניוץ מהמעלה המיוחדת אבל ח

להכרה "ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", יש עוד מעלה מיוחדת 
למעמד הר סיני, במה שהגיעו אז ישראל למדרגת נבואה מיוחדת 
וגבוהה מאד, יותר ממה שהשיג יחזקאל כשראה בנבואה את 

  , ויותר מכל הנביאים.וה"ק ח"ב פב, א)(דב"ר ז, ח; זהמרכבה העליונה 
אמנם רק זמן קצר עמדו ישראל במדרגת הנבואה הזו, אבל בכל 
זאת, גם זה כדאי. הגמרא מספרת על ר' אלעזר בן עזריה, כשהציעו 
לו להיות נשיא (במקום רבן גמליאל, שהעבירוהו מנשיאותו), הלך 

הימים יעבירו ונמלך באשתו. אמרה לו אשתו: מי יודע, אולי ביום מן 
גם אותך מן הנשיאות כדי למנות אדם אחר תחתיך, ויצא שכרך 
בהפסדך, שתצטער מזה הרבה. אמר לה: כדאי להשתמש בכוס 

(ברכות כח, זכוכית ְיָקָרה אפילו יום אחד, גם אם ידוע שתשבר למחר 

. לפחות "מרויחים" כאן יום אחד. כך היו ישראל באותה שעה. א)
הגיעו אליה לא החזיקה מעמד, אבל להיות אמנם מדרגת הנבואה ש

נביא במדרגה עילאית כזו אפילו לרגע אחד, גם זה כדאי. כדאי 
באותו רגע, וכדאי גם אחר כך. כי אדם שה' דבר איתו פנים בפנים, 

  הוא כבר אדם אחר.
זה מה שזכו לו ישראל במתן תורה. אנשים שעד לא מזמן היו 

ומאה, זוכים פתאום שקועים בחומר ובלבנים, במ"ט שערי ט
למדרגה עילאית של נבואה. דילגו על כל שלבי העליה ֶׁשּמֹוָנה 
הברייתא, "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות" 

, והגיעו מיד למדרגת נבואה. זהו פלא (ע"ז כ, ב)וכו' עד רוח הקדש 
 ונס גדול שהיה מעמד הר סיני, וגם רווח גדול לישראל, חוץ ממתן

  תורה שהיה שם.
בזמנים אחרים צריך לעבוד על כל המדרגות של המסילת ישרים 

כדי להגיע לנבואה, אפילו במדרגה נמוכה, ובאותה שעה, במעמד הר 
סיני, בלי כל המדרגות הללו, הגיעו לנבואה במדרגה עליונה מאד. 
הקב"ה מקרב אליו את כנסת ישראל כמות שהיא, עם כל הבוץ 

מצרים, מושך אותם משם ומקרב אותם אליו. והזוהמה של תועבת 
זהו הפלא הגדול של מתן תורה, והשדכן המתאים לזה הוא משה 
רבינו, שאין לו שום עצמיות, והוא מבטל את עצמו לגמרי לקב"ה, 
מבטל את עצמו כלפי ישראל, "ְוַנְחנּו ָמה", אין לי שום עצמיות, 

וך הגדול הזה אפילו לא עפר ואפר, לכן הוא זוכה להביא את השיד
 לפועל, השידוך הגדול של הקב"ה וכנסת ישראל.

  "נעשה ונשמע"
ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה מתן תורה: "ישראל אמרו בכידוע, 

, וחז"ל ראו גם באמירה זו את אחת המעלות (שמות כד, ז) 8"ְוִנְׁשָמע
חז"ל: "בשעה  הגדולות של כלל ישראל באותה שעה. אמרו

נעשה לנשמע, באו ִׁששים רבוא של מלאכי השרת,  שהקדימו ישראל
לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד 

. עוד אמרו: "בשעה שהקדימו ישראל נעשה (שבת פח, א)כנגד נשמע" 
לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן: מי ִגלה ְלָבַני רז זה שמלאכי 

וצריך חים אחרים. ונאמרו גם שב (שם)השרת משתמשין בו"?! 
  להבין: מה המעלה הגדולה בזה, שהקדימו "נעשה" ל"נשמע"?

אולי מותר לבאר כך: חז"ל אומרים, "מצינו שעשה אברהם 
אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמר: ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע 

. (קדושין פב, א)ָתי" ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי, ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי, ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורֹ 
[וכך גם יצחק אבינו ויעקב אבינו, קיימו את כל התורה כולה עד 

מנין ידע אברהם את התורה ]. (תדב"א פ"ו ד"ה ברוך המקום)שלא ניתנה 
קודם שניתנה? אמרו חז"ל: "נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של 

ה . כמובן, לדעת את כל התור(ב"ר צה, ג)מים, והיו נובעות תורה" 
כולה עד הסוף אי אפשר, גם משה רבינו, אחרי שלשת אלפים שנה 
בגן עדן, גם הוא לא יודע את התורה כולה עד הסוף, כי רק 

ם" י ִק  ה, רק (איוב כח, כג)ֵהִבין ַּדְרָּכּה"  אֱ " ב ק מבין את התורה  ה
 -בכל זאת, מה שנוגע לעשיה, מה צריך לעשות עד הסוף, אבל 

. בפסח צריך לאכול מצות, גם אם עוד אברהם מבין מה צריך לעשות
לא יצאנו ממצרים, [וגם לוט שלא עתיד בכלל לצאת ממצרים בכל 

(עי' רש"י זאת אוכל מצות בפסח, כי כך חינכו אותו בבית אברהם 

], וכן בשאר הדברים הוא יודע מתוך עצמו מה צריך בראשית יט, ג)
וא צלם כיון שהתורה היא חכמת אלקים, ואברהם אבינו הלעשות. 

אלקים מושלם, על כן עד כמה שיכול ה"צלם" להיות דומה למקור, 
חכמתו ורצונו של ה"צלם" הם כחכמתו ורצונו של הבורא. על כן 

  מתוך עצמו.יכול אברהם אבינו להשיג את רצון ה' 
נו נבראנו בצלם אלקים! נחלמה אצלנו זה לא קורה? הרי גם א

שובה לכך נמצאת מדוע איננו משיגים את התורה מעצמנו? הת
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר, בדברי שלמה המלך, שאמר: "

. האדם הראשון נברא (קהלת ז, כט)" ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים
, 9"ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּביםכשהוא ישר, אבל מיד לאחר שנברא הוא ביקש "

האבות . (עי' רש"י שם) 10ולכן ָחָטא במה שחטא ואיבד את ישרותו
הקדושים עבדו על הנקודה הזו, והצליחו בעבודתם לחזור למדרגת 
הישרות של אדם הראשון. על ישרות זו שמרו כל ימי חייהם, ולכן 

. מכח ישרות זו, השיגו את התורה (ע"ז כה, א) 11הם נקראו "ישרים"
מתוך עצמם, בלי צורך לקְּבלה מן החוץ. שאר בני אדם אינם כך. 

". הם אינם מחפשים ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּביםר בני אדם מבקשים "שא
ות ר ש י מהו רצון ה', אלא מחפשים "מה כדאי לי" ו"מה נעים  ב
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  לי", ולכן הם אינם מגיעים לאמת.
מספרים, ששאלו פעם סוחר אחד: "כמה הם ְׁשַנִים כפול ְׁשַנִים"? 

זה  -זה שלוש; אם אני מוכר  -ענה הסוחר: "תלוי! אם אני קונה 
"! "חשבון" אחד לקניה, ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּביםחמש"!... זוהי דוגמא ל"

ו"חשבון" אחד למכירה... כשמנהלים את החיים עם חשבונות כאלו, 
ע לתוצאות שנוחות לי, אי אפשר להגיע לתוצאת מתוך כוונה להגי

רק אם החשבון הוא אמיתי, בלי אמת, ואי אפשר להשיג דעת אלקים. 
"מה כדאי לי" ו"מה נעים לי", אז אפשר להשיג דעת אלקים. האבות 
עשו את החשבון הנכון, לכן השיגו את התורה מעצמם. אבל אנו 

כן איננו יכולים להשיג איננו כאלה. איננו עושים חשבונות ישרים, ול
את התורה מעצמנו, אלא צריכים את משה רבינו שילמד אותנו את 

  התורה, והלואי שאז נקיים אותה כהלכה.
על כל פנים, אפשר לומר, שזו היתה כוונתם של ישראל 
שהקדימו "נעשה" ל"נשמע". ישראל רצו לומר בזה: רצוננו להיות 

ומבדרגת אבותינו, לדעת ולקיים את התורה  מנ צ , בלי שמיעה ע
מעצמנו). מה שלא נוכל להשיג מעצמנו מפני שאיננו  -("נעשה" 

במדרגתם של אברהם יצחק ויעקב, נקבל ע"י שמיעה ממשה רבינו 
("נשמע"). אבל עד כמה שנוכל, נשתדל להשיג את התורה מעצמנו. 
זוהי המעלה של הקדמת נעשה לנשמע, שרצו להגיע למדרגת 

ולהבין את רצון ה' מעצמם. אולי מפני זה  האבות, להיות "ישרים",
שבחו חז"ל כל כך את אמירת "נעשה ונשמע", מפני שישראל ביטאו 
כאן שאיפה עמוקה, להעפיל לפסגות רוחניות גבוהות, קרוב למדרגת 

כל אחד ואחד מישראל חייב האבות הקדושים, וכדברי חז"ל: "
(תדא"ר ויעקב"  לומר, מתי יגיעו מעַׂשי למעֵׂשה אבותי, אברהם יצחק

  . זוהי, אולי, המעלה שבאמירת "נעשה ונשמע" שאמרו ישראל.פכ"ה)

  כקיום כל התורה כולה בֹפַעל - אמירת "נעשה ונשמע" 
אפשרות נוספת בהסבר הענין מצינו בפירושו של רבינו יונה ז"ל 
למסכת אבות. חז"ל אומרים: "כל שמעשיו מרובים מחכמתו, חכמתו 

. וקשה: איך יתכן שמעשיו של אדם יהיו "ט)(אבות פ"ג ממתקיימת" 
מרובים מחכמתו? הרי אדם לא יניח תפלין ולא יעשה קידוש בשבת 
ולא ישֵמר מל"ט מלאכות, אם לא למד על כך לפני כן. החכמה 

ןקודמת א"כ לכל מעשה, וממילא  כ ת י א  לכאורה מצב של  ל
שאלה זו שאל רבינו יונה ז"ל, ותירץ "מעשיו מרובים מחכמתו"! 

לכך: ב"מעשיו מרובים מחכמתו", אין הכוונה למעשים  וע פ , אלא ב
והכוונה היא " מ צ ע ל  ע ל  ב ק י לעשות כל הדברים אשר יגידו  ש

ואף מי [ממילא, על ידי זה] לו...  נ י א ויודע  ש נ אי נקראין  -עושה  ו
(פירוש רבינו יונה " 'מעשה', על ֵׁשם כי יש לו שכר עליהם כאילו עשאם

קבל על עצמו לקיים את כל התורה, אפילו . כלומר, אם אדם משם)
אינו יודע עדיין את פרטי מצוותיה וממילא אינו מקיים את הכל, 
נחשב לו כאילו קיים את הכל בפועל, ומקבל שכר כאילו עשה! 

ובלבד שלאחר הקבלה הזו באה באמת ההשתדלות ללמוד ולקיים [
 בפועל. אבל אם אדם יאמר: "אני מקבל על עצמי לקיים כל מה

הרי קבלתו  -שאלמד", ואחר כך יסגור את הגמרא ולא ילמד כלום 
]. זוהי גם המעלה שבאמירת "נעשה ונשמע" של בני חסרת כל ערך

קבלו עליהם תחלה לעשות כל אשר יצוה ישראל. היינו, שבזה "
  .)רבנו יונה שם(עליהם וישמעו, ומיד קבלו שכר כאלו עשאום" 

ה ז"ל, הייתי אומר אף יותר והנה, אחר בקשת המחילה מרבינו יונ
מזה: לכאורה, ישראל מקבלים שכר לא רק כאילו קיימו את כל 
התורה כולה, אלא אף יותר מכך. מדוע? שהרי ישראל לא ידעו מה 
יצֶוה אותם ה' לעשות. אמנם בסופו של דבר ה' ציוה עליהם שביום 

אחד בשבוע יאכלו שלש סעודות וביום אחד בשנה יצומו, אבל היה 
ל להיות גם להיפך, שה' יצוה עליהם לצום יום אחד בכל שבוע, יכו

וביום אחד בשנה לאכול שלש סעודות. ואם כן, כיון שישראל אמרו 
מראש "ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע", הרי שקבלו עליהם לקיים 
את התורה גם באופן האחרון. ואם קבלה כזו כעשיה היא חשובה, 

יםשכר כאילו צמו הרי מגיע להם  ש י יום בשנה, ולא רק יום  חמ
פיאחד, וכאילו קיימו  ל מצוות ולא רק תרי"ג מצוות (שהרי  א

  הקב"ה היה יכול לצוות אותם על הרבה יותר מתרי"ג מצוות).

 -מנהג; אכילה ושתיה בשבועות  - לימוד ליל שבועות 
  חיוב גמור

 .)ים סח, בפסח( נמי לכם" יַנןְּדָבעֵ הכל מודים בעצרת , "כידוע
אם אפשר לקיים הנאים ּתַ נחלקו שאר ימים טובים למרות שלגבי 

 -  12אכילה ושתיהבלי  - החג באופן של "כולו לה'"שמחת את בהם 
יום שניתנה  -"מאי טעמא?  !"לכם"גם מודים שצריך הכל  בשבועות

  ביום כזה, אי אפשר לשמוח בלי אכילה ושתיה.  .(שם)בו תורה הוא" 
יום שניתנה בו  !שלכאורה היה צריך להיות להפך, כךושאלו על 

! תורה, היה צריך להרבות בו בתלמוד תורה, ולא באכילה ושתיה
התירוץ הוא, שאם היינו רק לומדים בשבועות, היינו באמת אבל 

רצה מראים בזה שאנו נכנעים לרצון ה' ומקיימים את התורה. ה' 
אנו ה שרוצים . אבל לא זה מיםולומד יםיושב אנותורה, ושנלמד 
שאנו בחג השבועות, . אנו רוצים להראות בחג השבועות להראות

בתורה שקבלנו! אמנם התורה ניתנה לנו כעול על ַצוארנו  שמחים
, אבל זהו עול מתוק מדבש, שאנו שמחים בו, ולא (רש"י ר"ה כח, א)

יַנן נמי לכם", "הכל מודים בעצרת ְּדָבעֵ כן ל. , ח"ועצובים בו
ומקובללהראות אכל ומשתה, שישמח בו במ" וח  יום זה  שנ

, "ואינה עליו כעול על (רש"י פסחים סח, ב)לישראל שניתנה תורה בו" 
(חידושי רבינו דוד שם)צוארו" 

חייבים לשמוח גם באכילה  לכן .13
  ושתיה בחג השבועות, ולא רק בלימוד התורה.

הרי נהגו בישיבות, ולא רק בישיבות, ללמוד בליל  ,בכל זאתו
יש  .שמחה בתורהולהראות דבקות בתורה,  ;עות כל הלילהשבו

ה במתן תורה, שהקב"ה בא לתת קרמה שאת שמתקנים בזה  ,אומרים
תורה, ומשה רבינו היה צריך להוציא את העם לקראת האלקים את ה

כי היו ישנים במטותיהם, ולא השכימו לקום לקראת מתן מן המחנה, 
הראשונים היו נעורים כל  חסידים. לכן ")א"פמדר"א פרקי (תורה 

. מי (מג"א בהקדמה לסי' תצ"ד)" לתקן זה ה...הלילה ועוסקים בתור
בין זה אבל לא יכול.  -מה טוב. ומי שאינו יכול  - שיכול לעשות כך 

םובין זה  בי י נא חי די  ושתיה הבאכיללשמוח  -ולא רק ממנהג  -  מ
ליו אפילו מי שהתורה חביבה ע. לא רק בלימוד התורהו, בשבועות

 חייב גם לאכול ולשתות בחג השבועות. - , ורוצה רק ללמוד במיוחד
משה גם נו, ובכל זאת, יאין מי שאוהב את התורה יותר ממשה רב

הכל מודים דבעינן נמי . "בחג השבועות" כם"לנו היה חייב בירב
  שתיה.באכילה וב. צריך גם שמחה גופנית בחג השבועות, "לכם

חג נז זצ"ל, שלמד פעם בליל מספרים על ה"דברי חיים" מצא
הלל שבועות במשך כל הלילה, אחר כך התפלל שחרית, אמר ה
 -אקדמות, שמע קריאת התורה, התפלל מוסף, הכל כנהוג, ואז ו

עכשיו צריך  !אמר לחסידיו: נּו, עד כאן 'חציו לכם' -לאחר התפלה 
לימוד! את ה"חציו לכם" הרגיש שִקיים ּבַ כי ... שם'!לקיים 'חציו לַ 

עכשיו נותר רק לראות, שבאכילה יתקיים החיוב זהו התענוג שלו! 
שהאכילה תהיה כלי להראות באמצעותו את  .השני, של "חציו לה'"

צרכי הגוף ותאוותיו.  סיפוקשמחתנו בקבלת התורה, ולא כלי ל
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"שלא נצטוינו (ביום טוב) על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה 
אשרי מי  .ה"כ)הלכ' יו"ט פ"ו ם (רמב" 14שיש בה עבודת יוצר הכל"

אבל גם מי שמרגיש כך,  .ה"לכם" שלוהוא שמרגיש כך, שהלימוד 
וףצריך לקיים חציו לה', להראות שגם  לא ו, בקבלת התורה שמח הג

  רק הנשמה.
נזכה לעלות ושנזכה לקבל את התורה בשמחה,  ,הקב"ה יעזור

לים רגה, בשלוש להקריב את כל הקרבנות שצריך ולהקריבלרגל 

  אמן. ,נויובכל ימות השנה, במהרה בימ
  
  
  
  
  
 

  
  

                                                           
מלמעלה ומלמטה" (שבת קטו, ב). ולא פורש מה הן הסימניות. אלא שבחידושי הרשב"א  סימניותבגמרא אמרו, "פרשה זו עשה לה הקב"ה . 1

שתי נוני"ן הפוכים. וכן איתא בזוהר (ח"ג קנה, א), שצריך לעשות לפרשה זו ב' (שם קג, א ד"ה משני סימניות) הביא בשם רב האי גאון, שהכונה היא ל
 נוני"ן המנוזרין לאחורא. ובשו"ת מהרש"ל (סי' ע"ג) העלה, שאין לעשות נוני"ן לפני תחילת הפרשה ואחר סופה, כיון שכל אות מיותרת פוסלת

נים". אך בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק סי' ע"ד) השיג עליו, דודאי נ' ננננהעם כמתא סוע", והנ' שבתיבת "ויהיננננהספר, אלא יהפוך הנ' שבתיבת "ויהי ב
  המנוזרת אין תורת אות עליה, ואינה פוסלת הספר, ועל כן יש לעשות הנוני"ן כנהוג, אחת לפני הפרשה ואחת לאחריה.

ר אריה" במדבר י, לה), למה המקום המתאים יותר . ועי' מה שכתב המהר"ל לבאר (ב"גו(שבת קטז, א ד"ה שאין זה מקומה)כן פירש רש"י . 2
, אך בפרשתנוהיה צריך להיות  "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ "ועכ"פ, יש אומרים שמקומה של פרשת , ולא בפרשתנו. [במדברהוא בפרשת  "ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ "לפרשת 

  מדבר י, כא)].(ב" וכו' ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁשלאחר הפסוק " - במקום אחר 
 לאחרהיא מה שנכתב  - שסרו מאחרי ה'  - הראשונהשיטה אחרת בכל זה. [ולדעתו, הפורענות מאחרי ה') יש . ולרש"י (שבת קטז, א ד"ה 3

התוס' (שבת קטז, א ד"ה לג)]. ו (במדבר יא, ד). וכן היא גם שיטת רבינו בחיי (שם י, " וכו'ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוהפרשת המתאוננים: "
  , לה) הקשו על ביאור זה ודחוהו. ואכמ"ל. וכל האמור כאן למעלה הוא על פי שיטת התוס' והרמב"ן.במדבר ירמב"ן (פורענות ראשונה) וה

ועונש  פורענותשום הם ל ואע"פ שלא אירע. ולפי זה, הפורענות שהיתה כאן היא עצם החטא עצמו, שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, 4
שהחטא גורם לריחוק מה', ואין לך פורענות מפני נראה שזהו , 'פורענות'נקרא החטא עצמו שם בסוף דבריו). [והטעם שרמב"ן ( בגופם או בממונם

). ולפירוש זה, " (עי' רש"י שם, לגהיה מכניסם לארץ מיד ,ושמא אלמלא חטאם זהגדולה מזה, שאדם נעשה רחוק מה']. ועוד פירש הרמב"ן, "
במדבר נגזרה רק אח"כ, אחר חטא  ארבעים שנההפורענות היא, שלא נכנסו לא"י מיד, ונתעכבו עוד במדבר. [אבל הגזרה שיצטרכו להיות 

  המרגלים].
(שמות כד, ' יםִק אֱ הָ ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֶאל ַהר ': 'יםקהאלהר 'לפי שהשגיחו שלא נמצא בתורה אלא  ,ומה שהוצרכו לדרוש כןורבינו בחיי פירש: ". 5

וכיון  .ר ה'"הַ מֵ  עּוסְ ּיִ (בראשית כב, יד), "וַ ' האֶ רָ ר ה' יֵ הַ ּבְ 'ג, א), וכן נמצא במסורת שאין בתורה אלא שנים: שם (' הבָ רֵ ים חֹ ִק אֱ ֶאל ַהר הָ 'יג), וכן: 
  " במובן של "מאחרי"].רהַ מֵ ), [ודרשו "לג ,רבינו בחיי במדבר י" (הוצרכו לדרוש שנסעו מאחרי ה' ,ר ה'"הַ נה הלשון ואמר "מֵ ישש
], כי בחודש זה )עי' רש"י שמות לד, לג(לשון ראיה  - " ָסֵוי"[ יש מבארים, שמטעם זה נקרא החודש בו ניתנה תורה לישראל חודש "סיון". 6

  ."שהוא יחידי אוור"ָּפַתח להם שבעה רקיעים,  .ָלַדַעת, ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו" ָהְרֵאתָ "
ב"דעת תבונות" לרמח"ל  - שהיא מעלה בפני עצמה, הקודמת למעלת "נתן לנו את התורה"  -. ועי' עוד בביאור הענין של "קרבנו לפני הר סיני" 7

 .(מהד' הגר"ח פרידלנדר זצ"ל, סי' קנ"ח עמ' קע"א)
ד, א, וכן רש"י שם, ד). וכן משמע בתוס' (שבת פח, א ד"ה כפה). אבל מתן תורה, בה' בסיון (עי' רש"י שמות כ קודםלדעת רש"י מעשה זה היה . 8

  .מתן תורה, בז' בסיון למחרתלדעת האבן עזרא (שמות כ, כא) והרמב"ן (שם כד, א) מעשה זה היה 
(עי' "מכתב בחירה  בלילהכניס את עצמו למצב של בחירה, ולא לתפקד כמכונה אוטומטית שעושה את רצון ה'  - בעצת הנחש  - שהעדיף היינו, . 9

  .ואילך, ובשיחת הרב שליט"א לפרשת שלח תשס"ט) 137מאליהו" ח"ב עמ' 
ננער לצאת ובאמת, מאז באי העולם לא נבראים עוד "ישרים", אלא כמו שנאמר בתורה: "ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו" (בראשית ח, כא). "מש. 10

כן נאמר, "ַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד" (איוב יא, יב). [ומה שאומרים בכל יום "ֱאַקי, נשמה שנתת בי טהורה היא", ממעי אמו נתן בו יצר הרע" (רש"י שם). ו
ף זהו מצד הנשמה לבדה; אבל לאחר שהיא מתחברת אל הגוף, האדם נמשך יותר אל עניני הגוף ותאוותיו כל זמן שלא חינך את עצמו להכניע את הגו

  אל הנשמה].
ר בפירוש המיוחס לרש"י על מס' תענית (טו, א ד"ה ה"ג לא הכל), דישרים היא מדרגה גבוהה יותר מצדיקים. ועי' בסידור הגר"א בפירוש ומבוא. 11

יצרו. "שיח יצחק" על תפלת ר"ה ("ובכן צדיקים יראו וישמחו"), ד"צדיק" הוא המקיים את התורה, אך יש לו מלחמה פנימית, וצריך עַדין לכבוש את 
ְמָחה" (תהלים צז, יא),  ֵלב ְלִישְֵׁרי"ישר" הוא זה שטבעו נוטה רק לטוב ולא לרע כלל, כי התגבר על יצרו לגמרי וסילקו ממנו. [ולכן רק "אבל  ֹשִ

  אבל הצדיקים אין שמחתם שלמה, ע"ש].
  ).ד"ה אוס' שם תובועי' ביצה טו, ב (חוץ מאכילת סעודה כלשהי לכבוד היום, שגם ר' אליעזר מודה בזה כדמוכח בגמ' . 12
שעשו שמחה ויום טוב,  - ּתּוועי' רמב"ן על הפסוק שנאמר במתן תורה: "ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאִקים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו" (שמות כד, יא), שכתב: "וטעם ַוִּיׁשְ . 13

חכי כן  ו מ ש ל ה  ב ו חח ו מ ש ל ה  ב ו חח ו מ ש ל ה  ב ו חח ו מ ש ל ה  ב ו ח במתן התורה, ע"ש]. וכן מה שנהגו "לשטוח [וכן ברש"י (שם, י ד"ה ויראו) משמע שיש חובה לשמו בקבלת התורה", ע"ש. ח
תעשבים בשבועות בבתי הכנסת והבתים" (רמ"א או"ח סי' תצ"ד ס"ג), כתב הרמ"א שהוא "זכר  ח מ ש תל ח מ ש תל ח מ ש תל ח מ ש   .מתן תורה" (שם) ל

  השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל.ועי' בטור (או"ח סוף סי' תקכ"ט) כיצד היא . 14

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


