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לסעודה ראשונה - ענין שמיטה להר סיני

 סיני? למה דווקא שמיטה מייצגת את הר

מצווה מיוחדת ומופלאה פותחת את פרשת 'בהר', הלא היא 

  -מצוות השמיטה 

או ּ֙ ֶאל י ָתב ֹ֨ ִּ֤ ִ֖ת  כ   ב ָ ֶרץ ש ַׁ ְָֽׁבתֵָ֣ה ָהָאָ֔ י נ ת ֵ֣ן ָלֶכֶ֑ם ְוש ָ ִ֖ ֶׁ֥ר ֲאנ  ֶרץ ֲאש ֶ ָהָאָ֔
 ָֽׁ  1'.ה-לַׁ

אמנם קצת מוזר שכותרת הפרשה, זו שבאה לפני תיאור 

מצוות השמיטה, נדמה כאילו היא שייכת לכל התורה כולה, 

  -ולכל הפחות לכל מצוות, ולאו דווקא למצוות השמיטה 

ר הּ֙  ִּ֤ ב   ְידַׁ ר ֶאל 'וַׁ אמ ָֽׁ י ל  ִ֖ ינַׁ ֶׁ֥ר ס  הַׁ ה ב ְ  2.מ ש ֶָ֔

רש"י כבר הגדיר את השאלה המפורסמת הזו בניסוח שהפך 

  -ללשון  למטבע

מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו 
 3...מסיני

  -אך תשובתו של רש"י איננה מספקת 

ודקדוקיה ( ופרטותיה) כללותיה אלא מה שמיטה נאמרו
 .מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני

מדוע דווקא השמיטה  -כי עדיין צריך להבין בדבריו של רש"י 

להיות המצווה שממנה לומדים שכל התורה כולה  'נבחרה'

 ניתנה מסיני, ולא מצוות אחרות, מיוחדות לא פחות?

אדרבה, מצוות השמיטה דומה למצוות השבת אשר נקראת 

והיא נוהגת תמיד ולא רק כאשר נוהג  ,4'אות היא ביני וביניכם'

אז למה לא נבחרה שבת  -יובל בעם ישראל או בארץ ישראל 

 המצוות שהסבר שהן ניתנו כולן בסיני?  לייצג את כל

האמת היא שעיון קצרצר ברעיון השמיטה יסביר לנו גם 

תמיהה זו וגם את המושג 'הר סיני' בכללותו, המופיע כאן. הר 

סיני הוא מקום קבלת התורה, אך מצד עצמו לכאורה אין לו 

חשיבות. העיקר הוא שמשה קיבל את התורה ומסרה לנו, 

 ת זה משנה באיזה מקום זה היה?נכון?. מדוע באמ

                                                           
 ויקרא כ"ה, ב'. 1
 שם, א'. 2
 רש"י, שם. 3

ההדגשה של 'סיני' מופיעה גם בפתיחת מסכת אבות אותן אנו 

  -לומדים בשבתות הקיץ לאחר תפילת מנחה 

עַׁ  ֻׁ ש  יהו  ְמָסָרה  ל  י, ו  ינַׁ ס   ָרה מ  ו  ל ת  ב   ה ק   5...מש ֶ

וגם שם יש לתת את הדעת מדוע חשוב לחז"ל להדגיש, בסדר 

וממנו הלאה לדורות הבאים, מסירת התורה מהקב"ה למשה 

 את המקום בו היא נמסרה?

 שתי תנועות מנוגדות בשמיטה

התשובה טמונה בתוכן הייחודי של מצוות השמיטה שאינו 

קיים באף מצווה אחרת מתרי"ג המצוות. לעומת שבת, שבה 

ה', ממש כמו -כל עובדין דחול אסורים, והשבת היא כולה ל

לאכה, הרי שבת בראשית בה הקב"ה לא עשה כל מ

מצד אחד, השמיטה  -שבשמיטה יש שני צדדים מנוגדים 

ה', את ההתבטלות, את התנתקות מכל -מתארת את השבת ל

עד כדי כך שאף הדומם נאסר עליו להיות פועל ומופעל.  -עשיה 

ה'. אמנם מנגד, השמיטה -הכל מסור לקב"ה, הארץ שובתת ל

יך קיימת בעת ובעונה אחת בזמן בו האדם מצווה להמש

ולפעול. אין עליו איסור מלאכה כללי, כל הפעולות והמעשים 

נמשכים. הוא משקה את השדה, הוא שומר עליו ומחויב 

 הוא לא מתנתק באופן מוחלט מהאדמה. -בשמירת הארץ 

במובן הזה, השמיטה היא מעין 'אב טיפוס' לתוכן הפנימי של 

בעצם, בכל מצווה יש שני עניינים,  -כל התורה והמצוות 

מצד אחד תפקידו של האדם בקיום  -בתורה כמו בתפילה 

המצווה הוא להתנתק מהעולם, לומר 'לשם ייחוד קודשא בריך 

'אני עכשיו כולי מכוונן למצווה הזו', אבל  –הוא ושכינתיה' 

מאידך, המצווה באה לידי ביטוי במציאות ברורה, בלקיחת 

תק אני מתנ -דברים, בכך שאני עומד בהם וחי אותם. מחד 

 -מהעולם, מוסר את נפשי, עושה את רצוני כרצונו, אך מאידך 

 רצונו הוא שהוא יופיע פה במציאות.

 ההר הנמוך

כולנו זוכרים עוד מגן הילדים את המדרש המפורסם המספר 

 - 6על בחירתו של הר סיני שעליו תינתן התורה לישראל

 שמות ל"א, י"ג. 4
 אבות, א', א'. 5
 מדרש בראשית רבה, פרשה צט סימן א 6

 תשע"ז בחוקותי-בהרפרשת  



 

2 
 

שהקב"ה בא לכל ההרים, אל התבור, אל הכרמל וכו', וכל הר 

בגלל יופיו, בגלל  -ביר מדוע עליו ראויה התורה להינתן הס

'אני נותן את  –גובהו, בגלל חשיבותו, עד שבא הקב"ה ואמר 

התורה דווקא על הר סיני שהוא הנמוך מכל ההרים'. 

אם אתה רוצה לתת  -, ממה נפשך 7המפרשים שואלים כאן

את התורה על מקום נמוך, אז למה לתת על הר ולא בעמק? 

 מדוע על הר נמוך ולא על הר גבוה? -על הר  ואם כן

תוכנה של התורה היא שהיא תינתן  -התשובה היא מופלאה 

הר אבל ענו, הר אבל סיני. הר סיני הוא הר, הוא איננו עמק 

ואף לא מדרון, לא שפלות ולא נמיכות אלא הר שיודע לעמוד 

על שלו ויש לו תוקף והתנשאות והוא יודע את מקומו בעולם, 

דווקא מפני שהוא הענו מכל ההרים הרי  -מאידך  אבל

'מקור  -שההתנשאות שלו איננה שלילית והוא כאילו אומר 

 הכוח שלי הוא לא ממני אלא הוא נובע רק מהקב"ה'.

כך, משה רבנו היה מצד אחד הענו 'מכל האדם אשר על פני 

'יקוב  -האדמה', אבל מצד שני זה אותו משה רבנו שהיה אומר 

והיה עומד על דעתו בגבורה וללא שום תזוזה.  8הר'הדין את ה

'משה קיבל תורה -מעתה נבין מדוע מדגישים חז"ל במשנה ש

'אם אתה רוצה להכיר את משה, בוא ונראה לך  -מסיני' דווקא 

את הר סיני, בוא ותראה כיצד הולכים בתנועות הפוכות כל כך 

וה ה', סיני, התבטלות מוחלטת, ענו-מצד אחד שבת ל -יחד 

שיודעת שכל מה שיש לי איננו משלי אלא הכל מהקב"ה אך 

מצד שני דווקא זה מביא לעמידה איתנה ולתוקף שאין דוגמתו 

 כמו אצל משה'.

 שתי תנועות הנדרשות מכל יהודי

לאמיתו של דבר אצל כל יהודי ישנם שני הכוחות הללו. הנה 

  -כך פותח הרמ"א את חיבורו על השולחן ערוך ואומר 

 9.תבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"תלא יו
כל הענין  -הלכה מפורשת לאדם להיות תקיף, אך מצד שני 

  -הוא להופיע את הכל מתוך ענווה, מתוך מסירות נפש 

עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך 
 10.מפני רצונו

השמיטה מלמדת אותנו את  -מה ענין שמיטה אצל הר סיני? 

גם להיות תקיף  -מקור הכח לפעול בשתי התנועות הללו יחד 

וברור, גיבור ועומד על דעתו בנחישות וגם להיות בענווה 

 'ראה את הר סיני, ראה את משה בהר סיני'. -ובשפלות באמת 

ה 'משה קיבל תור-הדרך מפסח אל חג השבועות מתחילה ב

 מסיני'.

 

 

 
 
 

  

                                                           
  276לקוטי שיחות כרך א', עמוד עיין  7
 סנהדרין, ו': 8

 א'.הגה על שו"ע, או"ח, א',  9
 אבות, ב', ד'. 10
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לסעודה שניה -  חפרת, אחי

גילינו כי בה עסקנו במצוות השמיטה,  ,בשיחה הקודמת

חד להיות הר נמוך מכל צד אסיני, צריך מ האדם, כמו הר

אבל מאידך הר, לא עמק ולא מדרון. עם כוחות  -ההרים, ענו 

צמות. היום נמשיך ממצוות השמיטה אל מצוות היובל, ווע

ונראה כי אי קיום שתי מצוות אלו תהיה הסיבה לגלות 

  -שתתואר בסוף פרשת בחוקותי 

ֶרץ ֶאת ה ָהָאָ֜ ְרֶצֹ֨ ֶרץ  ָא֩ז ת   ֶאֵ֣ ִ֖ם ב ְ ֶ ת  ה ְואַׁ ָָ֔ מ  ַׁ י ָהש   ֵ֣ ל ְימ  יָה כ  ֹּ֚ ת ֶתֶ֗ ב ְ ש ַׁ
ת ֶאת ְרָצִ֖ ֶרץ ְוה  ת ָהָאָ֔ ֵ֣ ב ַׁ ש ְ ז ת   יֶכֶ֑ם ָאֹּ֚ ְיב  ת תֶָֽׁיהָ  א ָֽׁ ב ְ  11.ש ַׁ

האמת היא שהדבר הזה מופיע אף במשנה מפורשת בפרקי 

  -אבות 

ו י ֲערָ  ל  ל ג  ָדה ָזָרה, ְועַׁ י ֲעבו  ְבד  ל עו  ָלם עַׁ ָאה ָלעו  לו ת ב ָ ת, ג ָ יו 
מ   ל ש ְ ים, ְועַׁ מ  יכו ת ד ָ פ  ל ש ְ ת ָהָאֶרץיְועַׁ  12.טַׁ

 חייבים לצאת לחירות

אנו נתרכז בנקודה בסיסית  יש הרבה עניינים במצוות היובל אך

לאחר שבע שמיטות, ארבעים ותשע שנים, באה  אחת בה;

השנה החמישים, היא שנת היובל. יובל בשפה הערבית 

, והכוונה היא לשופר שמועבר בכל הארץ ביום 13שופר -פירושו 

מבשר את יציאת הכל הוהוא בשנה החמישים הכיפורים 

לחירות. אכן גם בשמיטה יש חירות גדולה אך היא עדיין 

וניו מוגבלת. כך למשל עבד שלא רוצה להשתחרר מעול אד

ורק בשנת היובל הוא מחויב  יכול להישאר שם ברציעת אזנו

ית דין לא יעזור. לא רק בני אדם יוצאים ב אף -לצאת לחירות 

לחירות בשנה זו אלא אף שדות חוזרות לחירותן, איש חוזר אל 

אחוזתו ואפילו משפטים מודרניים על 'התיישנות' אינם תקפים 

 אלא הכל שב אל מקורו.

בעומק, שנת היובל, 'שנת הדרור', היא בעצם 'שמיטה שניה' 

ים ותשע(, דומה ברציפות )אחרי השמיטה של השנה הארבע

לקודמתה מבחינה חקלאית אבל מבחינה מהותית היא כוללת 

בחובה את ההבנה העמוקה שכל אדם הוא באמת בן חורין ויש 

 לו הזכות להגיע לחירות מוחלטת.

 הרבי והפרופסור

אם מעמיקים נדמה שכל ספר ויקרא עוסק ברעיון הזה. בעצם, 

סופרת הנידה  -ספר ויקרא עוסק לכל אורכו בספירות 

לטהרתה, הזב סופר לטהרתו, המצורע, הטמא, הכהן הגדול 

ַמֵזה וסופר אחת ואחת, ואחת ושתיים וכו', אנחנו סופרים 

                                                           
 ויקרא, כ"ו, ל"ד. 11
 אבות, ה', ט', ועיי"ש בפירוש רבנו עובדיה מברטנורא. 12
 .ד"ה 'היבל' ,עי' רש"י שמות י"ט, י"ג 13
 האם שמנו לב פעם לכך שרובו של ספר ויקרא נקרא על ידינו מדי שנה  14

 בימי ספירת העומר?    
 ויקרא, כ"ה, ח'. 15
 "עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום" )ויקרא, כ"ג, ט"ו(. 16
  1860, בנובמבר 5 ,ה'תרכ"א כ' בחשווןזצ"ל ) רבי שלום דובער שניאורסון 17

 החמישי בשושלת  אדמו"רהיה ה( 1920, במרץ 21 ,ה'תר"פ ב' בניסן -    

מפסח ועד  -שבע שבתות תמימות  -ארבעים ותשעה ימים 

וכל הספירות הללו מתארות  -ועוד  14עצרת את ספירת העומר

 מהלך מופלא ומדהים;

ד שבע בלבד. 'שבע שבתות מצד אחד אנחנו מצווים לספור ע

, אך 15תמימות', 'שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים'

מאידך אנו מגיעים אל היום החמישים, אל השנה החמישים 

אנו אלו אבל לא באמת  16סופרים 'כאילו'וגם אותם אנו 

 -סופרים. נסביר את הדברים ונפתח בסיפור ה

עם  כי אחרי פגישותיו הרבות 17מספרים על הרבי הרש"ב

 -הגיב על טענתו המרכזית של הפרופ' לפיה  18פרופ' פרויד,

'האדם נשלט על ידי תאוות שאין לו שליטה עליהן ושהוא לא 

פיתח אותן ולכן אין לו לאדם סיכוי אמיתי לשחרור מוחלט, 

לחירות אמיתית. כל ההתנהגות של האדם בסופו של דבר 

ד לא טעה, 'פרוי -נובעת מתכונות מולדות'. על כך אמר הרבי 

 הוא פשוט הפסיק לחפור באמצע התהליך'. 

 לא להפסיק לחפור באמצע

כשמפסיקים לחפור באמצע, לפני שמגיעים למקור, לשורש, 

זה רק  אבל -מוצאים באמת הרבה מורסות, הרבה לכלוך 

מעודד ייצור של עוד ועוד לכלוך ולא מטפל ולא פותר את 

הבעיה מן השורש. פרויד עצר לפני שהגיע לנקודה 

שורש העצמות של האדם. הוא עצר במה שהוא  -הבראשיתית 

חשב שהוא השורש אבל זה לא היה השורש באמת, אלא רק 

תוצאות והשלכות מאוחרות שאדם רואה בשכלו או חווה 

רתיות שפועלות עליו. הוא לא המשיך, ואולי לפי בהשפעות חב

 -השכלתו לא הייתה לו האפשרות להגיע אל השורש האמיתי 

אל האלוקות שטבועה בכל אדם. התורה מצווה אותנו בספר 

  -ויקרא 'קדושים תהיו' בגלל סיבה אחת פשוטה 

י  ִ֖ ש  ֲאנ  ו  י ָקדָ֔ ֵ֣ ם 'הֶׁ֥ כ   יֶכָֽׁ ה   19.ֱאל ָֽׁ
 - יכם'. האלוקות מופיעה בךלה-יש 'ה' א -בתוך כל 'אני' 

בתוכך, אבל אתה חייב להאמין בה כדי לדעת שהיא קיימת 

והיא זו היחידה שיכולה להביא אותך לשחרור המוחלט, 

 לגאולה השלמה.

זו הסיבה שכל הספירות שהזכרנו קודם בספר ויקרא הן רק עד 

 -שבע. המספר שבע מבטא את קצה גבול היכולת האנושית 

ר"ל. כך פרעה הרשע הצליח להוריד אותנו  לטוב ואף למוטב,

 ליובאוויטש )בדורו התקיימו ענפים נוספים של -חסידות חב"ד אדמו"רי     
  (1882) מ"גתר משנת עמד בראשהאשר החסידות מלבד ליובאוויטש(,      
 (.1920ועד לפטירתו בשנת ה'תר"פ )     
  1939, בספטמבר 23 – מורביה, 1856במאי,  6ד זיגמּונד שלמה פרוי 18

 פרויד הוא . יהודי-אוסטרי נוירולוגו פסיכולוגיהבתחום ה חוקר היה(. לונדון    
  ואחד  תורת האישיות אחד ההוגים החשובים בתחום, פסיכואנליזהאבי ה    
  .מאה העשריםוהמשפיעים בהבולטים  מדעניםה    
 ויקרא, י"ט, ב'. 19
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למ"ט שערי טומאה )שבע פעמים שבע( אך לא לשער 

החמישים, וכאשר יצאנו ממצרים התחלנו להזדכך, לספור 

 ארבעים ותשעה ימים כנגד אותם מ"ט שערי טומאה. 

 חתיכת סיפור

מלשון 'אבן ספיר'.  ה'לספור' בא הלועכי הפ 20מוסבר בחסידות

אך  -ולה להתלכלך ולהתכסות בכל מיני שכבות זו יכיקרה אבן 

אבן יקרה עד מאוד, נשארת את העובדה כי היא  זה משנהאין 

היא תחזור  - ואם רק נסיר את השכבות המכסות את בוהקּה

ותאיר באור יקרות. כך האדם מצווה לחזור ולספור, לזכך 

ולהזדכך מעוד שער טומאה ועוד שער טומאה של היכולת 

וכנגד כל יציאה משער כזה הוא נכנס  -הפרעונית להוריד אותו 

 אל שער קדושה מקביל. 

אמנם יכולתו של האדם היא להגיע את השער הארבעים 

להיסחף חזרה ול חס וחלילה כהוא י ותשעה ותו לא, ואף אז

אך  -ואין לדבר סוף, מעלה ומטה באופן מדכא אחרי הטומאה 

ת העמוקה של מה שקרה במצרים הוא כי שם המשמעו

נתגלה שאין לאף אדם יכולת להוריד אותי נמוך יותר משער 

המ"ט, אל השער החמישים שממנו לא ניתן לצאת יותר, 

דווקא  -הוא הכי הכי למטה ודווקא שם, במקום שפרויד טען ש

לא על ידי מלאך, לא על  -לשם הגיע הקב"ה בכבודו ובעצמו 

                                                           
 ליקוטי תורה ויקרא  "וספרתם לכם"מר מא 20

ואמר 'מפה אני מושך  -ידי שרף ואף לא על ידי פסיכיאטר 

אני נמצא בתוכך עמוק,  -אותך'. 'קדושים תהיו כי קדוש אני' 

 להגיע לשם בחפירות שלך.עדיין רק שאתה לא הצלחת 

 על שמי בטאבו!

ה אנחנו מבינים למה אנחנו סופרים ארבעים לפי הסבר ז

ותשעה יום בלבד ואל השער החמישים יהיה זה הקב"ה שיביא 

אבל זה ייחשב כאילו אנחנו בעצמנו ספרנו את  -ויכניס אותנו 

 החמישים. זה יהיה רשום בטאבו על שמנו!

אני סופר 'שבע שבתות שנים, שבע  -כך אף בשמיטה וביובל 

נו מעבירים שופר בכל ארצנו בשנת שנים שבע פעמים', אנח

והוא הופך למציאות מוחלטת בעולם, האדמה  -היובל 

 משתחררת, האדם משתחרר.

האין זה מופלא שספר הקדושה עוסק מתחילתו ועד סופו 

בספירות?! לספור ולעשות את כל מה שמוטל עלי מתוך 

 -בכל שער שאני נכנס לתוכו ועולה בו  -אמונה שהקב"ה 

טוב מאותו שער החמישים, כי צריך לדעת לחפור מכניס לי קור

 עד הסוף, ורק שם יתגלה שכל העולם יכול לצאת ליובל, לדרור.
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לסעודה שלישית - עמל החקוק בסלע

נעיין בכותרתה של פרשת בחוקותי ומתוך כך נגיע אף אל 

-ו 'בהר'החיבור בין שתי הפרשיות המחוברות השנה, 

 .'בחוקותי'

 חוקים ומשפטים

בתורה מדבר בדרך כלל על כשהוא מופיע המונח 'חוקים' 

  -שכליות, דוגמת 'פרה אדומה' -מצוות על

 21ואין לך רשות להרהר אחריה. ,חקה חקקתי, גזרה גזרתי

מצוות שניתן להבין בשכל האנושי  'משפטים' הםלעומת זאת, 

 - זו הסיבה שפתיחת פרשתנו תמוהה את תכליתן.

ם כו   א  ֶ֑ ל  ִ֖י ת   ק  תַׁ חֻׁ  22...ב ְ

תנאי לקיום מצוות. אמנם אם בפשטות, משמעות המילים היא 

  -, לא ברור המשך הפסוק אכן כך

תֵַׁ֣י ְוֶאת ... ְצו  ִ֖ם א תָָֽׁם מ  יתֶ ֲעש   ָֽׁ ו  וַׁ ְמרָ֔ ש ְ  .ת  

ביא את 'ואת מצוותי תשמרו'? זה מה שה - מדוע הכפילות

רש"י לפרש כי אין הכוונה הפעם למצוות אלא לדבר אחר 

  -לגמרי 

' ואת מצותי תשמרו'כשהוא אומר  ?יכול זה קיום המצות
? הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקותי תלכו

 23.בתורה ליםשתהיו עמ -

מדוע התורה קוראת  -ועדיין צריך להבין בפירושו של רש"י 

 ללימוד התורה ולעמל בה בשם 'חוקים'? לכאורה זה רחוק

מה פירוש הציווי 'תלכו'? אדם לא 'הולך'  -מהפשט. יתרה מכך 

 בעמל או בלימוד.

 שני אופני כתיבה

הביאור פה הוא עמוק ויסודי להבנת הפרשה ושל כל ספר 

ויקרא. בואו ננתח את המילה 'חקיקה'; ישנן שתי צורות של 

והאחרת חקיקת אותיות על גבי  24האחת בדיו על קלף -כתיבה 

  25אבן.

ההבדל בין שתי צורות כתיבה אלו הינו יסודי מאוד. אמנם הדיו 

נדבק אל הקלף ולא ניתן להפריד ביניהם אבל עדיין יש כאן 

ת בחקיקה, אין בין מה דיו וקלף. לעומת זא -שתי מציאויות 

למה להפריד. לאותיות עצמן אין שום מציאות משלהן, הן צורה 

באבן. במובן הזה מסמלת החקיקה את הדבקות המוחלטת של 

האדם בקב"ה עד אובדן כל מציאות אישית, כל שם. כשהתורה 

מדברת על 'בחוקותי' היא איננה מדברת על עצם לימוד 

, אלא מדובר 'תלמוד תורהמצוות 'התורה, שהרי לכך מוקדשת 

לימוד תורה שמביא את האדם לדבקות כזו שאיננו אופן על 

                                                           
 רש"י, במדבר י"ט, ב' ע"פ בראשית רבא, י"ט, א. 21

 ויקרא, כ"ו, ג'. 22
 רש"י, שם. 23
ב' -כפי שכתב משה  24 ְכת ֹּ֨ ם ַויִּ ם ְלַמְסֵעיֶהֶ֖ ה ֶאת־מֹוָצֵאיֶהֶ֛ ֶשֶׁ֜  ...' )במדבר, מ 

 ל"ג, ב'(.     

כאותיות דיו על קלף אלא כאותיות החקוקות באבן, ומחשבתו 

 של האדם הופכת למחשבה של תורה.

מי שמתקדם ולומד אבל עדיין יש לזהות בין אתה יכול בקלות 

ת בין עדיין יש מלחמה מתמד, האותיות ויש את הקלףאצלו 

שלאט לאט הוא  -מחשבתו האישית לבין מחשבת התורה 

לומד ומקבל אותה, לבין מי שהוא והתורה הם אחד. האותיות 

 חקוקות באבן.

 ללמוד מתוך קבלת עול

המגמה הזו נראית לנו כל כך רחוקה מאתנו אבל היא כל כך 

כאשר האותיות חקוקות הרי שהאדם מגיע לחירות  -מדהימה 

 תירה בין שתי ישויות, בין שתי מציאויות.גמורה ואין בו ס

  -המשנה באבות אומרת 

והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא "
אל תקרא חרות אלא חרות, שאין לך  -" חרות על הלחת

 26.בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

ות. לאדם הנקודה. החירות היא שהאותיות חרותזו בדיוק 

 ןישעבוד, אבל מי שתופס את העני מבחוץ זה נראה דווקא

שאין כאן מלחמה, אין רואה  -ורואה את האותיות והאבן יחד 

 כאן סתירה אלא חירות שלמה.

ה בין המחשבה איך מגיעים למדרגה כזו? לאיחוד כזנו, אבל 

 שלי לבין התורה?

אם תעמלו בתורה  -'אם בחוקותי תלכו'  -על זה אומרת התורה 

נכון, צריך ללמוד את  -הסבר מדהים  בהרגשה של חוקים. איזה

התורה ולהבין אותה, כמו 'משפטים', בשכל, זה לא אמונה. 

אבל זה עצמו צריך להיות מתוך קבלת עול. עצם לימוד התורה 

בין' אלא כי בגישה של לא כי 'אני רוצה/צריך להצריך להיות 

אני הופך להיות מחובר באמת באמת במחשבת הקב"ה 

 אמץ להבין את זה אני ניגש לזה כמו חוק.וברצונו, וכדי להת

 חוסה על עמלך

ברור לנו כי המצוות הן חוקים, ואנו  -ומכאן לביטוי 'עמל' 

מעין מה  חנו מבינים אותן,מקיימים אותן לא בגלל שאנ

שאנחנו מצייתים לחוקי התנועה גם אם אנחנו לא בדיוק 

ה מבינים למה יש אדום עכשיו ברמזור. אבל מצד שני אני רוצ

להבין את מה שאני לומד, ואכן רק כך לומדים תורה, מתוך 

ויחד עם זה צריך להגיע למצב שזה כמו חוק,  -הבנה והשגה 

 לעשות את רצון ה'. -חקוק בי 

  -אנחנו אומרים בסליחות מדי שנה 

ל ֲעָמָלךְ  ֳעָלך חו ָסה עַׁ ָ ו ף פ  ג  ָמה ָלְך ְוהַׁ ש ָ נ ְ  27.הַׁ

ָמה ' -כפי שניתנו הלוחות למשה בהר סיני  25 ים ֵהֵ֑ ֶ֖ ה ֱאֹלהִּ ת ַמֲעֵשֵׂ֥ לֻּח ֹ֔  ְוַהֹּ֨

ּות ַעל      ּוא ָחרֶ֖ י֙ם הֹ֔ ב ֱאֹלהִּ ְכַתַּ֤ ב מִּ ְכָתָּ֗ ת ְוַהמִּ  ' )שמות, ל"ב, ט"ז(.ַהלֻּח ֹֽ
 אבות, ה', ב'. 26
 .נוסח הסליחות מתוך 27
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העמל של הקב"ה הוא עצם החיבור בין נשמה לגוף. לפי זה 

העמל  -נבין את הביאור של רש"י למילים 'אם בחוקותי תלכו' 

כת ולעלות מדרגה לדרגה. מי שרק רוצה להבין חומר להוא ל

 -לימודי לא מתעלה ברוחניותו. הוא כבר הבין את זה אתמול 

ת, חקוק וזהו. רק אדם שכל הזמן עמל להיות מחובר באלוקו

במהלך אחד ארוך, בעמל, הוא בתהליך נמצא באבן, אז הוא 

 -אינסופי ועליו נאמר 

תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם 
 28)תהילים פ"ד, ח'(. שנאמר ילכו מחיל אל חיל ,הבא

 עבדי הם

פתחנו בכך שהפרשות בהר ובחוקותי מחוברות. סיומה של 

  -פרשת בהר הוא במילים 

י י כ   ָֽׁ י ְבנ  ִּ֤ ם ל  י ה ָ֔ ֵ֣ ים ֲעָבדַׁ ָ֔ לּ֙ ֲעָבד  ָרא  ש ְ  29.י 

. כל יהודי 30'ולא עבדים לעבדים'עבדי הם  -על זה אמרו חז"ל 

הוא בן חורין והתוצאה של זה היא היכולת של כל אחד מאתנו 

לימודי, גם המצווה -שגם הדבר הכי שכלי -הוא ללכת בחוקותיו 

שיאה הוא  -שתובעת את השכל והאת האגו של ההבנה 

עבדו של כשאתה מחובר אליה כאותיות חקוקות באבן, 

הקב"ה שלעולם לא יהיה עבד לעבד אלא ילך בחוקותיו, מחיל 

  -אל חיל, עד שנזכור כי הקב"ה הוציא אותנו ממצרים 

ים ֶ֑ ת ָלֶהִ֖ם ֲעָבד  ְהי ֶׁ֥ ָֽׁ ו ת ...מ  י ָֽׁ ְממ  ו  ְך ֶאְתֶכִ֖ם קָֽׁ ֶׁ֥ ל   31.ָואו 

 

 

 

                                                           
 ברכות ס"ד. 28
 ויקרא, כ"ה, נ"ה. 29
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 : השבתזמני כניסת וצאת 
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