
  לא מוגה

  יום זכאי.  -ז' באדר –משמר מגדל 

בז באדר מת משה ובז' באדר נולד משה. חז"ל מלמדים אותנו שכל מה שהמן הרשע הפיל פור קשור 

ליום הזה. הפור נפל על חודש אדר הוא שמח שמחה גדולה בגלל שזה היה החודש שבו מת. אבל לא 

  לז' באדר.  –ידע שהוא גם נולד באותו חודש, ואפילו באותו יום. הכול קשור ליום הזה 

שהמן לא ידע שבאותו היום שמשה רבנו הפיזי מת, באותו היום הוא נולד בכול אחד  יש אומרים

מאתנו. כלומר באותו היום שמשה נולד בחינת משה, ניצוץ משה הנמצא בכול אחד מאתנו. משה זה 

מושג, וז' באדר הוא לא יום יארצייט, אלא הוא יום הולדת. המן לא לחינם הבין שזה התאריך שאפשר 

מ"י. אבל הוא נכשל והבין שזה התאריך שמתאר דווקא את האינסופיות של עמ"י. אבל על לחסל את ע

פניו אין קשר בין משה לבין פורים. כי משה זה התורה, אבל אם רוצים לתאר את נצחיות ישראל אולי 

  היה עדיף להשתמש באבות. 

   ות של הרב במשמר]פמכאן ואילך יש צירוף של השיעורים בחצור על משנה א' של אבות, עם התוס[

  פתיחה ללימוד מסכת אבות:

לפני שמתחילים את מסכת אבות יש לזכור שהלימוד במסכת אבות צריך להקיף אותנו תמיד. הוא 

  יומי שלנו, ולכן גם היא נכנסה לסידורים.  -כבר חלק ממהלך החיים היום

ת הם כנגד חמישה למהר"ל מפראג יש פירוש נפלא על מסכת אבות, והוא טוען שחמשת פרקי אבו

חומשי תורה. מסכת אבות היא התורה שבכתב של התורה שבע"פ. פרק א' כנגד בראשית, פרק ב' 

  כנגד שמות וכו'. בלימודינו אנו ננסה גם לראות גם את המהלך הזה. 

גם חמשת הפרקים לעניות דעתי מחולקים לשניים. בארבעת הפרקים הראשונים למעט הראשונה, 

שם לנו את הדגש על  "הוא היה אומר". הרב צבי יהודה  מביאים דברים בשמם:הם משניות תנאים ש

'אומר' ולא על 'הוא אמר'. להגיד לנו שהוא היה באמת את מה שהוא היה אומר, כל כולו היה ע"פ 

  דבריו. 

 –מהו המושג אבות ותולדות? לכאורה זה מובן כל עוד אנו מבינים את הקשר בין התולדות למקור 

ל בנוסף לכך מבחינה רוחנית מסכת אבות היא האבות של כל דברי רבותינו. כך בלימוד לאבות. אב

המסכת ננסה גם לפגוש בחייהם של החכמים, ולראות ה"הוא היה אומר" היה בעצם כל התנהלות 

  החיים שלהם. 

ננסה לראות במשניות את רצף התקופה, ומה העסיק את אותו דור של התנאים. לראייה של 

  זו יש חשיבות רבה להבנת דבריו של התנא. זה לא רק היסטוריה אלא חיים שלמים. היסטוריה 

'היסתוריה'.  –ניגשתי פעם לרב צבי יהודה ושאלתי אותו למה במקום היסטוריה הוא כותב 

הרב צבי יהודה ענה לי ש'היסטוריה' זה מילה בעברית ולא בלועזית. צריך לכתוב 'היסתריה', 

יסטוריה זה איך הקב"ה מסתתר כאן בעולם הזה. אין שום עניין י'ה! כי ה–כי זה הסתר 

ללמוד על ההיסטוריה אם אין לי שום שימוש בזה. אלא אם אני לומד היסטוריה אני מנסה 

להבין איך הקב"ה מופיע כאן בעולם. כי "זכור ימות עולם", בשביל "בינו שנות דור ודור" צריך 

  אות את הופעת ה' כאן בעולם הזה. לזכור את ההסטוריה רק כדי שנדע איך לר

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "משה קבל תורה מסיני"

על פניו נראה שמשנה זו חריגה בנוף שלה. מה הכוונה? היא המשנה הראשונה והאחרונה שאיננה 

  משנה של תנא מסוים. אין כאן שום דמות עיקרית האומרת לנו מסר, אלא רק מסר ראשוני.

  נראה את המשנה:

 מסרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה

 הרבה תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו דברים שלשה אמרו הם .הגדולה כנסת לאנשי

  לתורה. סייג ועשו

המשנה הראשונה מתחלקת לשני חלקים. החצי הראשון מ"משה קיבל תורה מסיני" עד "לאנשי כנסת 

י הוא מ"הם אמרו" עד לסוף. החלק הראשון הוא חלק השושלת של התורה הגדולה" , והחלק השנ

מהר סיני ומשה רבינו עד לאנשי כנסת הגדולה. האחרון שבהם הוא הראשון הפותח את מסכת אבות 

"שמעון הצדיק". לכאורה המשפט הראשון הוא רק היסטוריה, אבל כנראה שיש כאן  -במשנה הבאה

ין את העומק. בנוסף לכך יש לשאול למה דווקא משפט זה פותח את יותר מרק היסטוריה ונצטרך להב

מסכת אבות? הרי המשנה לא מתארת סיפור היסטורי, אלא אומרת לנו אמרות של אבות העולם. 

למסכת אבות יש מגמה מוסרית, מידתית, זה האופי שלה ובזה המסכת עוסקת. היא מתחילה לעשות 

אבל מה זה המשפט הראשון? מה הוא בא להגיד לי על בחציה השני.  -זאת מיד במשנה הראשונה

  מוסריות? על מידות? על אופי? 

בסוף כל משנה עלינו לשאול את עצמנו איפה המשנה נגעה אצלי בלב, אבל איפה אפשר למצוא איזה 

נגיעה כזאת בתחילת המשנה? מה גם הרי זה דברים שאנו יודעים, מישהו לא ידע שמשה קיבל תורה 

שע היה תלמידו? ואח"כ היה נביאים ואנשי כנסת הגדולה? על כן יש לברר לעומק את מסיני? ויהו

  מהות המשנה. 

אבל אם כבר ניכנס לתוך המשנה עצמה, הרי משה רבנו לא קבל תורה מסיני. המהר"ל בפירושו "דרך 

 חיים" על פרקי אבות שואל שאלה זו, ואומר שמילא המשנה הייתה כותבת 'קיבל מהקב"ה', או אם

כבר רוצים להזכיר את סיני אז צריך לכתוב 'בסיני'. לכן קשה לשון המשנה "קיבל תורה מסיני". בכלל 

 ְל! ִהָ�ֶמר ַרקיש לשאול מדוע מזכירים דווקא את עניין סיני? הרי להר זה יש הרבה שמות. כתוב: "

 וְה.ַדְעָ)ם ַח-ֶי! יְֵמי 'ֹל ִמְ,ָבְב! יָס%ר% %ֶפן ֵעינֶי! ָרא% ֲאֶ$ר ַהְ(ָבִרים ֶאת ִ)ְ$ַ'ח ֶ&ן ְמאֹד נְַפְ$! %ְ$מֹר

לכאורה פסוק זה נראה יותר מתאים  1".ְ�חֵֹרב ֱא/ֶהי! יְקֹוָק ִלְפנֵי ָעַמְד)ָ  ֲאֶ$ר י.ם :ָבנֶי! וְִלְבנֵי ְלָבנֶי!
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ים אשר ראו עיניך". כפתיחה לתורה שבע"פ. הרי הפסוק מזהיר את בני ישראל: "פן תשכח את הדבר

  אם כן מדוע דווקא נבחר השם סיני על פני כל השמות?

המהר"ל מתייחס גם לעניין המסירה ליהושע. מדוע המשנה מעבירה את רצץ מסירת התורה ממשה 

ליהושע? הרי היו לפניו את אהרן ובניו. מדוע דלגו עליהם? מדוע ההמשך של משה הוא דווקא 

  ביהושע? 

גם ללשון המשנה. "משה קיבל" זה מובן. אבל מדוע לאחר מכן המשנה משנה בנוסף יש לשים לב 

מלשונה ואומרת "ומסרה ל...". מדוע המשנה לא אומרת שהזקנים קבלו מיהושע? מה החשיבות של 

  לשון המשנה בין 'קיבל' ל'מסר'? 

הם אלו  המשנה אומרת: "יהושע לנביאים וזקנים לנביאים". מי הם הזקנים? רש"י מסביר שהזקנים

שחיו בסוף ימי יהושע. והנביאים הם אלו שחיו בסוף ימי שמואל. אבל הפער בין השנים הללו הוא 

לפחות של שלש מאות שנה! אם כן היה צריך לכתוב: 'זקנים מסרו לזקנים, שמסרו לזקנים וכו' '.  

  כלומר תקופת הזקנים היא תקופה מאד ארוכה, כמו שאומר הרב מברטנורא: 

 לתחלתם שהגיעו עד אחרים לזקנים הזקנים ואותם. יהושע אחרי ימים שהאריכו -  לזקנים

  הרמתי. ושמואל הכהן עלי שהן נביאים של

על אותו עיקרון יש לשאול מדוע לא נזכרת כאן גם תקופת המלכים? כלומר הרצף של מסירת התורה 

בין את מהותה של שהמשנה מביאה הוא לא רק רצף כרונולוגי, אלא הוא הרבה יותר מזה. יש לה

   המשנה שבאה ללמד אותנו משהו עמוק יותר במהותה של תורה שבע"פ.

  משפט אחד מול מאתים שנה: 

  ננסה להיכנס רגע לתקופה של משניות אלו:

 40במשניות הללו לרבי יש תפקיד קשה. הוא לוקח תנא כדוגמת שמעון הצדיק, ששימש לכהונה 

רות חייו עוד רחבים יותר מכך. ומכל חייו רבי צריך למקד שנה, הוא נפגש עם אלכסנדר מוקדון, וקו

  משפט אחד בלבד, זה עבודה קשה. 

אנשי כנסת הגדולה הם תקופה של מאתים שנה. הכנסת הגדולה הוקמה ע"י עזרא הסופר, והקמתה 

בימי שיבת ציון. בכנסת הגדולה  -מתוארת בסוף ספר נחמיה. תקופה זו היא עדיין בתקופת התנ"ך 

ועשרים חכמים, והם היו מועצת הנביאים והחכמים. בכנסת הגדולה היו חגי זכריה -ברים מאההיו ח

ומלאכי, מרדכי, דניאל, חנניה ומישאל, נחמיה ועוד הרבה חכמים, והאחרון שבהם הוא שמעון הצדיק. 

עכשיו ר' יהודה הנשיא צריך לקחת את אותם מאתים השנים מעזרא הסופר, ולמקד את מה שהם 

שלושה מסרים. הרי הם תקנו את התפילה ואת הסידור, הם תקנו תקנות יסוד והחזיקו את אמרו ל

העם במעבר מפרס ליוון. אבל רבי מביא לנו רק שלשה דברים, ובמשפט הבודד הזה צריך להיות 

  ה"אבא" של דבריהם ועלינו להבין אותו. 

ספירת הבינה. החכמה בקבלה יש הבדל בין אבא לאמא. האבא הוא ספירת החכמה, והאמא היא 

"טיפה שבמוח".  -היא אות ההארה אלוקית שאתה קולט, והיא משולה בעולם הקבלי לטיפת הזרע

היא ההתבוננות, היא התעמקות, היא תשעת ירחי הלידה, היא כל תהליך ההתקשרות.  -הבינה

  כי היא היסוד, היא השורש, היא הגנים.  -החכמה נקראת אבא

לנו את הטיפה שבמוח, את היסוד. מאתיים שנה של אנשי כנסת  מסכת אבות היא מה שנותנת

הגדולה ירוכזו לשלשה אמרות, רק לאחר הבנה של התקופה. נתחיל בהיסטוריה וננסה לתרגם אותה 

  גם לחיים.

  משה רבנו:



יסוד כל היסודות הוא משה והוא הפתיחה למסכת אבות. את הר סיני משה רבנו פוגש לראשונה 

בסנה. כשהוא מגיע לסנה נגלה אליו הקב"ה ומגלה לו בפעם הראשונה את עניין קבלת התורה. 

לעניות דעתי הבסיס של הבנת המשנה והפתיחה למסכת אבות הוא להזיז את הזירה ממעמד הר 

שונה בהר סיני, ורק לאחר מכן  לחזור למעמד הר סיני. את התורה שמשה מקבל סיני לפגישה הרא

 - בהר סיני הוא מעביר לאהרן ולאלעזר ואיתמר והם מעבירים אותה לשבעים הזקנים. בהר סיני 

  בסנה מגיע משה רבנו ושם הקב"ה נגלה אליו. 

ה משה יוצא החוצה אל הסנה הוא המפגש החמישי בו אנו פוגשים את דמותו של משה רבנו. בתחיל

אחיו ורואה מצרי מכה עברי. אבל הוא לא יכול פשוט להמשיך ללכת, לכן הוא מתערב והורג את 

המצרי וטומן אותו בחול. בשלב הבא הוא רואה עברי מכה עברי וגם הפעם הוא לא יכול שלא 

בין הרועות. להתערב ואומר: "רשע למה תכה רעך". הפעם השלישית היא כבר במדיין בין הרועים ל

 וַ-ָָקם םוַיְָגְר$% ָהרִֹעים וַ-ָבֹא%גם שם הוא מתערב ומחזיר לנשים את הנשיות שלהם, ולאדם את כבודו: "

המקרה הבא הוא שגדי בורח לו, ומשה הולך אחריו לחפש אותו.  2".צֹאנָם ֶאת וַ-ְַ$קְ  ןוַ-.ִ$עָ  מֶֹ$ה

  המדרש מתאר: 

 רועה השלום -משה רבנו עליו  כשהיה רבותינו אמרו, בצאן אלא ה"הקב בחנו לא משה ואף

 נזדמנה לחסית שהגיע כיון לחסית שהגיע עד אחריו ורץ גדי ממנו ברח במדבר יתרו של צאנו

 שרץ יודע הייתי לא אני אמר אצלו משה שהגיע כיון, לשתות הגדי ועמד מים של בריכה לו

 רחמים לך יש ה"הקב אמר, מהלך והיה כתיפו על הרכיבו אתה עיף צמא מפני היית

  .רועה היה ומשה הוי, ישראל צאני תרעה אתה חייך כך ודם בשר של צאנו לנהוג

  (שמות רבה פרשת שמות פרשה ב')            

בעת שלבים אלו מגיעים אל השלב החמישי והוא הסנה. הסנה הוא סיני והוא המדרגה הכי לאחר אר

נו נבחר להיות המושיע של ישראל, בגלל הביטול גבוהה של הביטול. המדרש אומר לנו שמשה רב

הגמור שלו. הוא יכול לרוץ אחרי גדי רק בגלל שהוא צמא, והוא יכול להרים אותו על הכתפיים רק 

  בגלל שהוא עייף. 

בפנימיות יש חמישה שלבים לנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אנו לא ניכנס  -בעולם החסידות 

ל כדי להבין מעט בנגלה את המושגים נמחיש אותם לתפילות יו"כ. כל בכלל למושגים הללו, אב

תפילה היא כנגד כל שלב ע"פ סדר, כך ש'היחידה' היא תפילת נעילה. בנעילה אנו ננעלים ל'אחד'. אני 

והקב"ה ננעלים, וזה כבר לא נשמה שהיא חלק אלקה ממעל שיורדת, אלא זה הכול אחד. נפש היא 

).הנפש הוא 4"אם יש את נפשכם" 3היא הכי קרובה לגוף. ("הדם הוא הנפש",המדרגה הכי נמוכה, כי 

הכוח להמשיך הלאה. אבל הרוח זה דבר יותר גבוה. לכן שהקב"ה משרה נבואה על  -המוטיבציה 

). מעל לשני שלבים אלו 5שבעים הזקנים הוא מאציל עליהם מן הרוח. ("ויאצל עליהם מן הרוח"

 - החיה שהיא מקור החיות. אבל השלב הנגב ביותר הוא ה'יחידה' נמצאת הנשמה עצמה, ומעליה 

  היא האלוקות עצמה. 

המפגש של חיה ויחידה זה של משה רבנו בסנה. משה מתחיל בנפש עם מצרי מכה עברי. אבל 

כשעברי מכה עברי שם מופיעה כבר הרוח, לכן הוא לא מכה אלא רק מדבר. אבל אצל הרועים מול 

 וְִכ1.ר ַה1ֵֶבל ע%ָרה ְכב.ִדי ע%ָרההכבוד, וכבוד זה נשמה. על הפסוק בתהילים: " הנשים זה פגיעה בעצם

כי כשמדברים על כבוד האדם, אז הכבוד".  שהיא, לנפשי ואומרהרד"ק אומר: " 6ָ�ַחר" 2ִעיָרה

הפגיעה היא בנשמה עצמה. אני יכול לגנוב מאדם ממון, ואני יכול לגנוב גוף. אבל כבוד הבריות זה 

עצם בריאתו של האדם בצלם אלוקים. יסוד כבוד האדם הוא מכוח בריאת הקב"ה את האדם בצלם 

שראה משה רבנו אצל הרועים אלוקים. אם אתה פוגע בכבוד האדם אתה פוגע בנשמה שלו. זה מה 
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מול הרועות, אבל בסנה הוא כבר התעלה על עצמו והראה שאפשר לגלות אלוקות גם בקוץ. נראה 

  רגע את מחזה הסנה: 

 ַהר ֶאל וַ-ָבֹא ַה6ְִד5ָר 4ַחר ַה3ֹאן ֶאת וַ-ִנְַהג ִמְדיָן 'ֵֹהן חְֹתנ. יְִתר. צֹאן ֶאת רֶֹעה ָהיָה %מֶֹ$ה) א(

 5ֵֹער ַה9ְנֶה וְִה1ֵה וַ-ְַרא ַה9ְנֶה ִמ).8 ֵא$ 5ְַל5ַת ֵאָליו יְקֹוָק ַמְלַא� וַ-ֵָרא) ב( :חֵֹרָבה יםָהֱא/הִ 

 /א ַמ(%עַ  ַהֶ>ה ַהָ;דֹל ַה6ְַרֶאה ֶאת וְֶאְרֶאה 1ָא 2ֻסָרה מֶֹ$ה וַ-ֹאֶמר) ג( :ֻאָ'ל ֵאינ%1ֶ וְַה9ְנֶה 5ֵָא$

�� ֱא/ִהים ֵאָליו וַ-ְִקָרא ִלְרא.ת ָסר ִ'י יְקֹוָק וַ-ְַרא) ד( :ַה9ְנֶה יְִבַער� מֶֹ"ה מֶֹ"ה וַ-ֹאֶמר ַהְ!ֶנה ִמ

 ָעָליו ע.ֵמד ַאָ)ה ֲאֶ$ר ַה6ָק.ם ִ'י ַרְגֶלי! ֵמַעל נְָעֶלי! ַ$ל ֲה/ם ִ)ְקַרב 4ל וַ-ֹאֶמר) ה( :ִה1ֵנִי וַ-ֹאֶמר

 וַ-ְַסֵ)ר יֲַעקֹב וֵא/ֵהי יְִצָחק ֱא/ֵהי 4ְבָרָהם ֱא/ֵהי 'ִבי& ֱא$ֵהי 2נִֹכי וַ-ֹאֶמר) ו( :ה%א קֶֹד" #ְדַמת

 5ְִמְצָריִם ֲאֶ$ר ַע6ִי ֳענִי ֶאת ָרִאיִתי ָראֹה יְקֹוָק וַ-ֹאֶמר) ז( :ָהֱא/ִהים ֶאל ֵמַה5ִיט יֵָרא ִ'י ָ&נָיו מֶֹ$ה

 %ְלַהֲע/ת. ִמְצַריִם ִמ-ַד ְלַה3ִיל. וֵָאֵרד) ח( :ַמְכאָֹביו ֶאת יַָדְעִ)י ִ'י נְֹגָ<יו ִמְ&נֵי ָ$ַמְעִ)י ַצֲעָקָתם וְֶאת

 וְַהִחִ)י ַהְ'נֲַענִי ְמק.ם ֶאל %ְדָב$ ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל %ְרָחָבה ט.ָבה ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָה2ֶרץ ִמן

 ֶאת ָרִאיִתי וְַגם ֵאָלי 25ָה יְִ<ָרֵאל 5ְנֵי ַצֲעַקת ִה1ֵה וְַעָ)ה) ט( :וְַהיְב%ִסי וְַהִח%ִי וְַהְ&ִרִ>י וְָהֱאמִֹרי

 יְִ<ָרֵאל ְבנֵי ַע6ִי ֶאת וְה.ֵצא ַ&ְרעֹה ֶאל וְֶאְ$ָלֲח! ְלָכה וְַעָ)ה) י( :אָֹתם /ֲחִצים ִמְצַריִם ֲאֶ$ר ַהַ,ַחץ

 יְִ<ָרֵאל 5ְנֵי ֶאת א.ִציא וְִכי ַ&ְרעֹה ֶאל ֵאֵל8 ִ'י 2נִֹכי ִמי ָהֱא/ִהים ֶאל מֶֹ$ה וַ-ֹאֶמר) יא(ִמ6ְִצָריִם: 

 ִמ6ְִצַריִם ָהָעם ֶאת 5ְה.ִציֲא! ְ$ַלְחִ)י! 2נִֹכי ִ'י ָהא.ת ְ,! וְֶזה ִע86ָ ֶאְהיֶה ִ'י וַ-ֹאֶמר) יב( :ִמ6ְִצָריִם

              .ַהֶ>ה ָהָהר ַעל ָהֱא/ִהים ֶאת ַ)ַעְבד%ן

  (שמות פרק ג')                

האירוע הוא אירוע עצום ומיוחד במינו. כמו שכבר ראינו מעמד הסנה הגיע רק לאחר שמשה הצליח 

לסיני. בתחילה הקב"ה אומר למשה להוריד  –לראות את האלוקות גם בגדי. עכשיו משה מגיע לסנה 

ש לשאול איך האדמה הייתה אדמת קודש? הרי גם את נעליו כי האדמה היא: "אדמת קדש". אבל י

אם נניח שהקב"ה קידש את האדמה, המקום חייב להיות מקודש תמידית גם לאחר האירוע. לכן חייב 

להגיד שמשה הוא זה שקידש את האדמה מלמטה. הקדושה של משה היא זו שהפכה את האדמה 

. בתחילה המלאך הוא זה שמופיע לקדושה. לכן גם ניתן לראות את ההדרגתיות בקדושה העליונה

בסנה, אבל לאחר מכן כבר הקב"ה הוא זה שמדבר עם משה. ה' בא ואומר למשה: "אנכי אלהי 

". כי כפי שכבר הזכרנו רבות משה אביךאביך". משה רבנו הוא הראשון שהקב"ה אומר לו: "אלהי 

הוא כך אחד מישראל. בחינת משה נמצאת בכל אחד מישראל, ולכל אחד יש את היכולת להופיע 

  אלוקות בכל דבר. 

בנוסף יש לשים לב לביטוי: "משה משה". אם תשימו לב תוכלו לראות שצמד מילים אלו מופיעים ללא 

לעומת זאת מצינו גם אצל אברהם את הקריאה: הפסקה של הטעמים, אלא יש לקרוא אותם ביחד. 

מטרת וא את הצירוף עם פסק. ע"פ הזוהר , אבל שם הטעמים מורים לקר7"אברהם אברהם"

ההפסקה היא להפריד בין העליונים לתחתונים. אבל בקריאה למשה לא מצינו הפסקה, כי משה מגיע 

דה בין עליונים לתחתונים, כי למצב שה' מדבר אליו מתוך הסנה. שהוא נפגש עם הקב"ה אין הפר

  משה הוא האבא של השראת האלוקות בתחתונים. 

עכשיו אתם מבינים למה משה רבנו הוא הפתיחה למסכת אבות. כי אם אתה רוצה להיות חסיד, אתה 

צריך לקיים מילי דאבות. אתה צריך להיות קודם כל במדרגה ביטול של משה רבנו כלפי האינסוף ורק 

מבחנים של מסכת אבות. אז תוכל להראות שהאלוקות היא לא רק בשמיים אלא גם אז תוכל לעמוד ב

בכל דבר כאן למטה. רק אם אתה יכול ללכת אחרי גדי ולהבין שהוא צמא ולהרים אותו על הכתפיים 

  כי הוא עייף, רק אז נזכה להופיע את מדרגת משה הטמונה בתוכנו. 

  מציאות של סיני:- תורה מסיני
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 8ָהֲאָדָמה". ְ&נֵי ַעל ֲאֶ$ר ָה2ָדם ִמ'ֹל ְמאֹד מֶֹ$ה ָענָיו וְָהִאי$מסיני". משה הוא: " "משה קיבל תורה

משה הוא הדוגמא הקלאסית למה שקראנו חכמה, ויהושע הוא בינה. משה אין לו כלום משלו, הביטול 

הפירוש הפשוט הוא למה  9".ינ%ָעלֵ  ַתִ,ינ% ִ'י ָמה וְנְַחנ%הגמור של משה מגיע לידי ביטוי באותו משפט :"

אנחנו  –תלינו עלינו, למה מה אנחנו עשינו? אבל העומק הוא שמשה ואהרן אומרים לעם: "ונחנו מה" 

כלום, אנחנו בטלים למשהו גדול עלינו. משה מגיע למקום בו הוא מקבל תורה דווקא מסיני. משה 

ישויות אחרות, אלא הכול תורה. הכול  מגיע למציאות הזו שבה אין בכלל הפרדות, אין מושגים, אין

ה' ולכן הכול זה הקב"ה. הבסיס של קבלת התורה מהקב"ה הוא הענווה הגמורה, הוא –הוא שם 

הביטול המוחלט, הוא להיות משה. וכשמשה מקבל תורה הוא מקבל אותה כמו שהר סיני זכה להיות 

הרים, והוא אפילו לא מופיע המקום עליו נתקבלה התורה. הר סיני קיבל זאת כי הוא הקטן שב

ברשימת ההרים במדרש. משה קיבל תורה מהמצב שהוא בעצם כמו סיני, שהוא העניו באדם. לכן 

  המשנה אומרת שמשה קיבל תורה מסיני. 

  "שתוק! כך עלה במחשה לפני":

משה מקבל תורה משורש לקבל ולא משורש למסור. כי שאני מוסר לך דבר מסוים, המסר יכול 

הוא מקבל תורה שכל עניינה הוא  –להתפרש בשני צורות ע"י אנשים אחרים. אבל משה קיבל תורה 

לעסוק בה ולהתעמק בה. אין מילה או פסוק שאי אפשר לתת להם את כל ההבנות. ובגלל שכל אחד 

באמצע, היה חשש שלתורה לא יהיה חיי נצח.  משה רבנו מחכה ארבעים יום וארבעים  מוסר את זה

  שיח בינהם:-לילה, ואז הוא פונה לקב"ה במרום. כך מתאר המדרש את הדו

 כתרים וקושר שיושב ה"להקב מצאו, למרום משה שעלה בשעה: רב אמר יהודה רב אמר

 בסוף להיות שעתיד יש אחד אדם: לו אמר? ידך על מעכב מי, ע"רבש: לפניו אמר, לאותיות

 אמר. הלכות של תילין תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד, שמו יוסף בן ועקיבא דורות כמה

 היה ולא, שורות שמונה בסוף וישב הלך. לאחורך חזור: לו אמר, לי הראהו, ע"רבש: לפניו

 אמר? לך מנין, רבי: תלמידיו לו אמרו, אחד לדבר שהגיע כיון; כחו תשש, אומרים הן מה יודע

, עולם של רבונו: לפניו אמר, ה"הקב לפני ובא חזר. דעתו נתיישבה, מסיני למשה הלכה: להן

: לפניו אמר. לפני במחשבה עלה כך, שתוק: לו אמר? י"ע תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש

 ראה, לאחוריו חזר]. לאחורך[ חזור: לו אמר, שכרו הראני, תורתו הראיתני, עולם של רבונו

 עלה כך, שתוק: ל"א? שכרה וזו תורה זו, ע"רבש: לפניו אמר, במקולין בשרו ששוקלין

                  .לפני במחשבה

  (בבלי מסכת מנחות דף כט' עמוד ב')          

ועקיבא בן יוסף שמו, והוא מעכב. למה הוא  -ה' אומר למשה שיש אדם שעתיד לעמוד בסוף הדורות

שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר מצוי בתוך התורה. אבל מעכב? כי המחשבה הייתה 

יש לו עוד כמה דרשות על הקוצים של האותיות בספר  -הקב"ה מגלה למשה שעקיבא בן יוסף 

התורה. משה בתגובה מבקש ממנו לראות את זה. ה' עונה לו שאם אתה רוצה לראות אותו אז חזור 

א דורש ותלמידיו שומעים. משה יושב בסוף שורה לאחוריך. משה נכנס לבית המדרש, ור' עקיב

שמינית, והגמרא מתארת שר' עקיבא היה דורש ומשה לא הבין על מה הם מדברים. אז ר' עקיבא 

מניין לך? אז ר' עקיבא אמר להם: 'הלכה למשה מסיני', רק  –הגיע לנושא מסוים ותלמידיו שאלו אותו 

קב" ואומר לו: "יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה אז התיישבה דעתו של משה. משה בעניו חוזר ל

ע"י"? אבל הקב"ה עונה:" כך עלה במחשבה לפני". טוב אז משה מבקש לראות את שכרו של עקיבא 

הצדיק, אז הקב"ה הראהו ששוקלים בשרו במקולין. המדרש מתכוון לסיפור של הקלגסים הרומאים 

מכירה פומבית ומוכרים את בשרו, ואת זה שלאחר שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל היו עושים 

  הראה הקב"ה למשה. 
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הקב"ה משתמש בתשובותיו למשה בביטוי "שתוק". פעם היינו מסבירים ששתוק זה לא מבין, ועדיף 

שתוק! אם אתה רוצה להבין! יש מי  –שלא תפתח את הפה. אבל היום אפשר לפרש ש'שתוק' זה גם 

ק המושג שתיקה הוא להתחבר אל המקור. הוא פשוט שמבין את השתיקה כאי דיבור, אבל עומ

  לשמור על השקט, ואז להבין את השורש של הכול. 

"בעשרה מאמרות". אבל  - כל ששת ימי הבריאה הקב"ה היה מדבר, וכך הוא ברא את כל הבריאה 

בשבת הוא שבת מכל מלאכתו. איזה מלאכה? דיבור. מה לא היה לו כוח לדבר? אלא שאתה שובת 

אל העומק. אתה מצליח לעלות למקום של המוחין. לכן  –ר אתה מגיע למקום הגבוה והעליון מהדיבו

אם אתה רוצה באמת להבין את התורה ואת שכרה, אם אתה רוצה לראות את התורה אלפיים שנה 

אז תשתוק! משה רבנו בהיותו בבית המדרש בהתחלה נבהל ולא הבין מה הם אומרים, ולכן  -קדימה 

התחלה חשב שאולי הדברים הללו מותקים ממה שהוא קיבל בסיני, אולי אני לא קשור תשש כוחו. ב

לתורה הזאת בכלל?! אבל לאחר שר' עקיבא אמר שהוא למד את הדין מ"הלכה למשה מסיני" אז הוא 

  נרגע. כי הוא הבין שהתורה שתהייה בעוד אלפיים שנה היא התורה שהוא קיבל. 

, וכל מי שרוצה יבוא וייטול. התורה היא לא כהונה שאני מקבל כדי לקבל את התורה צריך מסירות

אותה אם אבא היה כוהן, והיא גם לא מלכות. אלא היא מונחת בקרן זווית וכל הרוצה לבוא וליטול 

  יבוא וייקח. לכן ישראל אורייתא והקב"ה חד הם. 

  "אוצר של יראת שמיים":

  ישראל: - משה רבנו בסוף ימיו פונה לעם

 ְ(ָרָכיו 5ְָכל ָלֶלֶכת ֱא$ֶהי& יְקֹוָק ֶאת ְליְִר'ה ִאם ִ*י ֵמִעָ(� "ֵֹאל ֱא$ֶהי& יְקֹוָק ָמה יְִ<ָרֵאל וְַעָ)ה

        נְַפֶ$!. %ְבָכל ְלָבְב! 5ְָכל ֱא/ֶהי! יְקֹוָק ֶאת וְַלֲעבֹד אֹת. %ְל4ֲהָבה

  ( דברים פרק י' פסוק יב')            

  בסה"כ הקב"ה מבקש ממך כל הזמן לירא את ה'! באמת בקשה פשוטה לא?! 

  הגמרא בברכות שואלת: 

 לו אין: יוחי בן שמעון רבי משום חנינא רבי והאמר? היא זוטרתא מילתא שמים יראת אטו

' ה יראת ג)"ל (ישעיהו: שנאמר, שמים יראת של אוצר אלא גנזיו בבית הוא ברוך להקדוש

 שמבקשים לאדם, משל: חנינא רבי דאמר. היא זוטרתא מילתא משה לגבי, אין -! אוצרו היא

    .גדול ככלי עליו דומה - לו ואין קטן - קטן ככלי עליו דומה -  לו ויש גדול כלי ממנו

  (בבלי ברכות דף ל"ג עמוד ב')            

 -האדמו"ר הזקן שואל הרי הפסוק מדבר לא רק על משה אלא גם עלי: "ועתה ישראל". אז מה לגבי 

  אני לא יכול להגיע למדרגה כזאת? אני לא יכול להיות ביראת ה' כל הזמן? 

ישראל יש בתוכו את משה. בכול אחד בישראל יש את הכוח - אלא האדמו"ר מסביר שבכול אחד בעם

יש בי את המשה, לכן אפשר להגיד "מה ה' אלוקיך שואל מעמך". כי הוא  של הביטול אל הנצחיות.

  מדבר  אל המשה שבך! 

  "כי מן המים משיתהו":

 ִ'ימי ששם לב מבחין בעובדה שלמשה רבנו היה צריך בכלל לקרות משוי, כמו שבת פרעה אומרת: "

נכון אני משיתי אותך מן  - אומרת  אם כן מדוע נקרא בכול אופן משה? בת פרעה ְמִ$יִתה%". ַה6ַיִם ִמן

היאור, אבל המהות שלך היא יותר מזה. אני רוצה שאתה תמשה גם אותי מהמצריות שאני טבועה 

ישראל. עכשיו השאלה שלנו היא האם קיבלנו את המהות הזאת ממשה? האם - בה, וגם את כל עם

  בתוכנו יש את הכוח הזה שיכול למשות אותנו מפרעה ומהמצריות? 



נסה רגע להיכנס לסיפור של בת פרעה ומשה. בת פרעה הולכת עם נערותיה על יד היאור, בא נ

ורואות תיבה צפה על היאור. יש לנו בעיה שאנו אנשים טובים, וכיוון שכך אנו אוהבים את בתיה כי 

היא הצילה את משה מהיאור. אבל בתיה היא בת פרעה, ואבא שלה זה גדול הצוררים של העם 

הנסיכה, היא בתו הבכורה של הצורר. היא הולכת לטייל על יד היאור, אליו הושלכו  היהודי. היא

הילדים היהודים. ומה היא עושה? היא הולכת לטיול על שפת היאור! אתם מבינים את הציור המגעיל 

  הזה, היא הולכת לראות את כל הרשע בהתגלמותו. עד כדי כך שהיא אפילו רוצה לרחוץ ביאור. 

מנגד, רואה את אבי אבות הרשעה לוקחת את התיבה. ומה תעשה עכשיו בתיה? היא  מרים שעומדת

יכולה להרוג אותו, או לבדק מי משפתחו ולהרוג את כולם. אבל בכלל לפני שהיא מספיקה לחשוב, 

מרים קופצת ומציעה לה להביא לה מינקת יהודית. בת פרעה בניגוד לכל הרשע שלה, מסכימה 

שהיא ראתה את משה היא הבינה באיזה שקר גדול היא חיה בו, והיא רוצה  ומגדלת אותו. למה? כי

  שמשה ימשה אותה ממציאות זו. 

  ממשה רבנו לעזרא הסופר:

ולכן מסכת אבות מתחילה "משה קיבל". להגיד לנו קודם כל שהאמרות הם לא רק סיפור על התנאים 

אחד, אבל הסוד הוא לקבל רק שאתה אלא אני יכול וצריך להגיע למדרגות הללו. משה נמצא בכול 

כמו סיני. אם אנו רוצים לזכות שמשה יצליח גם למשות אותנו, אנו צריכים להתחיל מהיסוד של 

  הענווה.

למה להתחיל בזה את מסכת אבות? כי זה שמשה קיבל את הלכות שבת זה ברור. במסכת אבות 

שואל: אבל יש הרבה אמרות הגיוניות פילוסופיית חיים. ישאל ה - באים ללמד אותי אמרות הגיוניות 

כאלו בעולם? אלא תהייה מחובר למשה רבנו שנמצא בתוכם. תנסה לראות איך זה מביא אותך להיות 

  חסיד, להיות עובד ה'.  

לכן גם אם משה לא יודע מה אומרים בבית המדרש, אז הכול הלכה למשה מסיני. המדרש אגדה 

ה להבין את המחשבה, אז אני צריך לשתוק. שבת זהו יום במסכת ברכות בא להגיד לי שאם אני רוצ

  השתיקה, בשבת אנו שמחים עם משה במתנת חלקו: "ישמח משה". וההלכה החשובה בשבת היא 

  .מותר – הרהור, אסור -  דבור. חול של כדבורך שבת של דבורך יהא שלא -  דבר ודבר 

  ב')-(בבלי שבת דף קי"ג עמודים א'              

יות בשבת חלק עם משה, אתה צריך לדעת לשתוק. אבל בשבת זה השיא, כל אם אתה רוצה לה

  החיים הם לדעת להיות בבחינת משה, ואז להבין את הכול. 

משה הוא החכמה, ולפעמים החכמה מסנוורת ואתה לא יכול לראות את הכול. לכן בא יהושע עם פני 

ושך של אור הירח, בסדקים הלבנה, שהיא בעצם אור החמה. רק עם יהושע אני יכול לטייל בח

ובמקומות הכי חשוכים. כי אם הכול יישאר "במשה קיבל", אז איך נסתנוור מהחושך? הנצח הוא לא 

  רק משה קיבל, אלא גם "ומסרה ליהושע" עד עלינו. 

  "ברדתו מן ההר":

הפתיחה של מסכת אבות לא באה ללמד אותנו רק מידע היסטורי, אלא היא באה להגיד לנו שכל מי 

שרוצה להיות חסיד, חייב לגלות את בחינת משה שבו. מה אפיונה הגדול של בחינת משה? שהוא 

קיבל תורה מסיני. שמשה ה"עניו מכל האדם" יש לו כוח לקבל, והוא זה שמשה את בת פרעה, משה 

 נמצא בביטול גמור לכן הוא "קיבל תורה מסיני". למה? כי הביטול הגמור בא לידי ביטוי הכי חזק בהר

  סיני, ההר הנמוך מבין ההרים. הוא היה עניו ולכן זכה לקבל את התורה. 

הרבי מליוובביטש שואל הרי אם צריך ענווה כדי לקבל את התורה לומר אז תבחר עמק, למה דווקא 

זה המדרגה   הר? אלא הרבי מסביר שהיסוד הוא להיות הר, אבל למרות זאת להיות נמוך ושפל רוח.

    של משה. 



� מֶֹ$ה 5ְיַד ָהֵעֻדת ֻלחֹת %ְ$נֵי ִסינַי ֵמַהר מֶֹ"ה ְ�ֶרֶדת וַיְִהי"� ָ&נָיו ע.ר ָקַרן ִ'י יַָדע /א %מֶֹ$ה ָהָהר ִמן ְ�ִרְד

למה כתוב פעמיים שזה היה בזמן שירד מן ההר?  אומר ר' מנדלה מליטבסק שבחצי  10".ִא). 5ְַד5ְר.

ידו שהוא ירד מהר סיני, אבל הוא לא יודע שקרן עור פניו? הראשון משה מחזיק את שני הלוחות ב

איך מגיעים  - איך יכול אדם להגיע למדרגה כזו ששני לוחות העדות בידו והוא לא ידע שקורן עור פניו

לביטול הזה? ר' מנדלה מסביר שמשה היה במדרגה של "ברדתו מן ההר". הוא היה נמוך מהר סיני, 

הוא ירד אפילו יותר נמוך מהר סיני. לכן הוא לא ידע כי קרן עור פניו,  שבמהות שלו הוא ירד מהגובה,

כי אם אתה נמצא בביטול גמור הדבר היחיד שחשוב לך זה הלוחות ולא עור הפנים שלך. כי שאתה 

מגיע אל התורה מענווה אז אתה יכול להמשיך. אבל אם אתה מגיע מאגו אז תסגור עכשיו ואל 

  תמשיך. 

  דורשת: הגמרא במסכת סוכה

 שכינה עליהם שתשרה ראוים מהם שלשים, הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים: רבנן תנו

 גדול. בינונים עשרים, נון בן כיהושע חמה להם שתעמוד ראוים מהן ושלשים, רבינו כמשה

 זכאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו. זכאי בן יוחנן רבן - שבכולן קטן, עוזיאל בן יונתן -  שבכולן

 קלים, סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי, ואגדות הלכות, תלמוד, ומשנה מקרא הניח שלא

 ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת, וגימטריאות תקופות, שוות וגזרות וחמורים

, מרכבה מעשה -  גדול דבר. קטן ודבר גדול דבר, שועלים משלות, כובסין משלות, דקלים

 ואצרתיהם יש אהבי ח) להנחיל (משלי שנאמר מה לקיים. ורבא דאביי הויות - קטן דבר

 יונתן על עליו אמרו. וכמה כמה אחת על -  שבכולן גדול, כך שבכולן שקטן מאחר וכי. אמלא

    . נשרף מיד עליו שפורח עוף כל - בתורה ועוסק שיושב בשעה, עוזיאל בן

  (בלי סוכה דף כ"ח עמוד א')            

אם יונתן בן עוזיאל היה במדרגה שכל עוף שהיה פורח עליו  –שאל האדמו"ר מגור בעל ה'אמרי אמת' 

עם הלל? אלא ה'רבה' היה במדרגה שלא ראית עליו כלום, הכול היה  -היה נשרף, אז מה עם ה'ֶרֶבה'

נראה רגיל, אבל ה'רבה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו עימו'. זה ההבדל, וזאת הפתיחה של מסכת 

  אבות.

  :לא ימיש" "נער – "ומסרה ליהושע"

התכונה השנייה הנלמדת בחלק הראשון של המשנה היא "מסרה ליהושע". לכאורה היה צריך להיות 

כתוב "ומסרה לאהרן", או לאלעזר ואיתמר? הוא צריך להמשיך את השושלת, אבל מכול תלמידיו 

שה דווקא יהושע מופיע בשלב הבא! הוא המשך קבלת התורה שהיא בחינת יהושע. בעולם הפנימי מ

משה נטה את אוהלו מחוץ למחנה,  11".ָהאֶֹהל ִמ).8 יִָמי$ /א נַַער" -הוא החכמה, ויהושע הוא הבינה 

וישראל התחילו לחשוד במשה על אשת איש. אבל למרות הכול יהושע לא מש מתוך האוהל. 

  ה'נערות' הזו זו התכונה הבאה בלימוד תורה, ההתחדשות, ה'שירה חדשה'. 

הוצאת  -ד אותנו בסדר של קבלת התורה ומסירתה שאם השלב הראשון הוא ענווה המשנה באה ללמ

את ההתמדה. הפסוק מכנה את  -האגו מתוכך, אז השלב השני הוא ענווה המייצרת את ה"לא ימיש" 

יהושע בתור נער, מזה נער? אם היו שואלים אותנו היינו אומרים באזור גיל הנעורים, אז בא נבדק בן 

פרעה לוקחת את משה היא רואה נער בוכה, בן כמה? הוא פג!. אבל בן כמה יהושע?  כמה הוא. שבת

  הרמב"ן והאבן עזרא עושים שניהם חשבונות שהוא היה בגיל חמישים ושש.

�ֹאַמר #ל ֵאַלי יְקֹוָק וַ-ֹאֶמר) ז( : 'נִֹכי ַנַער ִ*י ַד5ֵר יַָדְעִ)י /א ִה1ֵה יְקֹוִק ֲאדֹנָי ֲאָה@ וָאַֹמר) ו( 

      ְ)ַד5ֵר. ֲאַצ%ְ! ֲאֶ$ר ָ'ל וְֵאת ֵ)ֵל8 ֶאְ$ָלֲח! ֲאֶ$ר ָ'ל ַעל ִ'י 'נִֹכי ַנַער

   (ירמיהו פרק א')              

                                                           
10
  שמות פרק ל"ד פסוק כט'.  
11
 שמות פרק ל"ג פסוק יא'. 



תשובת הקב"ה לא מובנת! הוא רק אומר לו שלא יגיד נער אנכי, אבל הסיבה לא מובנת. ימי ירמיהו 

איש פתח כסאו על פתחי צפון. ירמיהו מתאר את היו ימים קשים, וכל ממלכות צפון באים לשים 

החורבן, ואז אומר הקב"ה לירמיהו אתה המוביל ואתה תעמוד מול כל העולם ובעיקר מול ישראל.  

ירמיהו אומר לו אתה צריך מומחה! ולא נער כמוני שלא יודע כלום. הקב"ה עונה לו "אל תאמר נער 

אומר לך שזה דבר החיובי בגלל זה אני בוחר בך. אני אנכי". אתה חושב שלהיות נער זה שלילי, ואני 

דווקא מחפש נער, ולא משנה בן כמה אתה, כל עוד אתה נער זה בסדר. נער יכול להיות בכול גיל ולא 

משה, יהושע, או ירמיהו. אני מחפש מישהו שכל הזמן מתחדש, שלא ימוש מתוך  –משנה מי אתה 

  משה, והוא מוסיף לנו את ממד ההתחדשות.האוהל. יהושע קיבל את מדרגת הביטול של 

המשנה לא עוסקת בהעברת התורה, אלא היא עוסקת בהתבטלות לסיני. את סוד הביטול הזה 

העביר משה ליהושע, כי כל עניינו של יהושע הוא "נער". יהושע מופיע פעמיים עם משה ובשני 

דים מההר ורבים על איזה קול המקומות הדיבור ביניהם הוא וויכוח. הפעם הראשונה היא כשהם יור

 ק.ל ֵאין וַ-ֹאֶמר :6ַ5ֲַחנֶה ִמְלָחָמה ק.ל מֶֹ$ה ֶאל וַ-ֹאֶמר 5ְֵרעֹה ָהָעם ק.ל ֶאת יְה.ֻ$עַ  "וַ-ְִ$ַמעהם שומעים. 

 שהוא אדם משה אמרוחז"ל אומרים: " $12ֵֹמַע". 2נִֹכי ַע1.ת ק.ל ֲחל%ָ$ה ֲענ.ת ק.ל וְֵאין ְ;ב%ָרה ֲענ.ת

הוויכוח השני הוא אצל אלדד  13".לקול קול בין להבחין יודע אינו ריבוא ששים על שררה להנהיג עתיד

ומידד. יהושע צועק איך הם מבזים את דברי משה ולא מגיעים, לכן הוא אומר למשה לכלוא אותם. 

?! רק בין שני אנשים במדרגה כה גבוהה, יכול 14".ִלי ַאָ)ה ַהְמַק1ֵאאבל משה עונה לו בחריפות: "

להיות מצבים של וויכוחים כאלו. אהרן אלעזר ואיתמר גם קבלו מן הרוח, אבל יהושע קבל מהמקום 

  הכי קרוב ליחידה. 

השוואה נוספת בין משה ליהושע היא בעניין הנעליים. אצל משה כבר הזכרנו למעלה את מעמד 

 ִ*י ַרְגֶלי& ֵמַעל ְנָעֶלי& ַ"ל ֲה/ם ִ)ְקַרב 4ל "וַ-ֹאֶמרוריד את נעליו: הסנה בו הקב"ה מצווה את משה לה

אצל יהושע הביטוי מופיע לאחר הכניסה לארץ  15ה%א". קֶֹד" #ְדַמת ָעָליו ע�ֵמד ַאָ�ה ֲאֶ"ר ַהָ(ק�ם

 ֲאֶ"ר ַהָ(ק�ם ִ*י ַרְגֶל& ֵמַעל ַנַעְל& ַ"ל יְה.ֻ$עַ  ֶאל יְקֹוָק ְצָבא ַ<ר וַ-ֹאֶמרשהוא פוגש את שר צבא ה'. "

יש להבין את משמעותם של הנעליים, הרי בחיים שלנו  16ֵ'ן". יְה.ֻ$עַ  וַ-ַַע< ה,א קֶֹד" ָעָליו עֵֹמד ַאָ�ה

מטרת הנעל להבדיל ביני לבין הקרקע, כלומר היא מרוממת אותי הם לא תופסים כ"כ חשיבות. 

מהקרקע. לכן כשאני נועל אותה אני מתרומם מעל. לעומת האדם בעלי החיים לפעמים מכסים את 

עצמם אבל הם אף פעם לא לובשים נעליים. הנעל היא הדבר האנושי, והיא צריכה להיות עלי כל הזמן 

ל כשאני נמצא באדמת קודש אין שום מקום של הבדלה. שם העניין כדי להפריד ביני לבין האדמה. אב

  הוא רק "של נעלך מעל רגלך". זה חיבור של המקור ושלך עם מציאות אחת של קודש. 

יש לשים לב גם לכך שאת שמו של יהושע משה רבנו נתן לו. כלומר משה רבנו שינה ליהושע את שמו 

'עצת מרגלים' זה  18".מרגלים מעצת יושיעך יה עליו פללהתרש"י במקום אומר: " 17מ'הושע' ל'יהושע'.

הרעיון שאני יכול למרוד במשה ולא צריך להיות בביטול כלפי האינסוף. 'עצת מרגלים' היא הגאווה 

הכי גדולה, והיא הכוח להגיד שאני יודע הכול. אבל יהושע רחוק כ"כ מעצת מרגלים, עד שצריך את 

. כי יהושע הוא ברמה אחרת לגמרי, הוא כוח ה'נערות' כלב כדי להסביר לעם למה הם טועים

  שהאלוקות לא מפסיקה להופיע דרכו.  

יהושע הוא הביטול הכי גמור למשה, הוא משמש תלמידי חכמים. רש"י ביומא מסביר את הביטוי של 

  שימוש תלמידי חכמים:

  .למדו ומהיכן טעמן מה המשניות טעמי יישוב היא תורה ללמוד -  חכמים תלמידי ומשמש
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  יח'.-שמות פרק ל"ב פסוקים יז' 
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 במדבר פרק י"א פסוק כט'. 
15
  שמות פרק ג' פסוק ה'. 
16
 יהושע פרק ה' פסוק טו'. 
17
 במדבר פרק י"ג פסוק טז'. 
18
  ע"פ הגמרא בבבלי סוטה דף ל"ד עמוד ב'. 



  ) א עמוד פו דף יומא מסכת י"(רש              

כלומר יהושע הוא השמש של משה, כי הוא יודע מהיכן משה למד. הוא יודע שמשה קיבל את התורה 

"מסיני". יהושע הוא זה שהפנים שכדי לקבל את התורה חייבים להיות בביטול גמור כמו סיני. לכן 

באה לתאר לנו למי משה העביר את מדרגת הביטול המשנה ממשיכה ממשה ליהושע, כי היא 

  לאינסוף, והיכולת לראות אלוקות בכל דבר.

להיות משה ויהושע, ורק לאחר הבנה  –אלו הם שני השלבים הראשונים שהמסכת באה ללמד אותנו 

  זו של תחילת המשנה אפשר לעבור לחלק השני. 

  אנשי כנסת הגדולה:

אול את הרועה. ומי שהיה מחפש את הנביאים היו אומרים פעם מי שחיפש אתונות, היה הולך לש

הם מתנבאים. אבל לימים שהעולם על הקליפות שלו רק הולך וגדל, אז  -שהם בלהקת הנביאים  

  הנבואה אינה יורדת מלמעלה למטה. לכן אנשי כנסת הגדולה תיקנו לנו לשון לתפילה. 

ה קהילת התפילה". כנסת הגדולה קבעו הרב סולוביצ'יק אומר  "אם פסקה קהילת הנבואה מתחיל

שהקשר בין ארץ ושמיים זה לא משנה מהיכן להיכן הוא בא. אנשי כנסת הגדולה הם הממשיכים של 

  האם גם היום אפשר לחיות כאן את משה? את האינסוף. –משה, והם דנים בשאלה 

תמיד אני יכול  - ומסכת אבות מחזירה אותי כל הזמן להתחלה ולידיעה שלא משנה היכן אני נמצא

להגיע למדרגתו של משה. מסכת אבות פותחת ואומרת שכל מי שמקבל על עצמו את המדרגה הזו 

  יכול להצטרף לאנשי כנסת הגדולה. יש בי את הפנימיות של משה אני רק צריך להוציא אותה לפועל.

סייג בתורה". ומה הם אמרו  אנשי כנסת הגדולה? "הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו 

לגלות שיש בי נבואה. להצליח לגלות את ה'משה' שבי  -הם יכולים להמשיך את הנבואה שאין נבואה 

  שיכול למשות הכול, גם את הבת פרעה שבי במקרה הטוב, או אפילו את פרעה בעצמו.

היוזם של כנסת הגדולה הוא עזרא הסופר. עזרא מכנס את כל היהודים בשער ירושלים ללא שום  

הבחנה בין יהודים ללא יהודים. הוא מסביר להם חידוש עצום הוא מתאר להם את החגים, את 

הרגלים. הוא תופס עם שלם מהמקום הכי נמוך ומגלה להם כמו משה, שאין בכלל כזה יהודי שאין בו 

 ידו על תורה שתינתן עזרא היה ראוימשה. כמו שמשה אמר על עקיבא, כך גם נאמר על עזרא. "

.אבל עזרא מעלה אותנו מלמטה למעלה, ומשה מעביר אותה  19משה". קדמו) לא( אילמלא ,לישראל

  מלמעלה למטה. 

עכשיו מופיעים הזקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה. הזקנים ונביאים הם בעצם שני הכוחות, שלאחר 

  ם. שפעלתי על כוחות הביטול והנערות (ההתמדה), צריך גם לעבור זיכוך של הזקנים והנביאי

אומר שדעת תורה היא דעה של מישהו שאין לו דעת אחרת, אלא רק תורה. דעת תורה הרב דסלר 

  זה אם תשאל מישהו שאלה אתה תדע שאין בו דבר אחר שהוא לא תורה. 

 - הזקנים ונביאים משמשים את שני החלקים עכשיו בתוך החכמה. הזקן הוא הדעת שקנה חכמה 

מתאר שלפני פסיקת הלכה הוא עבר על כל הרב סולובייצ'יק מה זה הנבואה?  דעת הזקנים. אבל

השיטות בהלכה, ואז הוא סגר את העיניים והיה לו סייעתא דשמייא בעזרתה הוא פסק. והסייעתא 

דשמיא הזו היא ההבנה שיש פה משהו מלמעלה שמכוון הכול. לכן אם יהיה בך את משה ויהושע 

זקן שפועל ולומד וקונה חכמה, והם יהיה בך צד של יהיה בך גם את הזקנים והנביאים. יהיה בך 

  נבואה ע"י האמונה בהארה האלוקית. 
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 בבלי סנהדרין דף כ"א עמוד ב'.  



משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, זה לא היסטוריה זה קרה גם הבוקר. השאלה הגדולה היא 

האם זה אצלי או לא?! כ"כ קל להגיע מתורה לאגו, וכ"כ קל להגיע מתורה שתהפך ח"ו לסם המוות. 

חה של המסכת המיועדת למי שרוצה להיות חסיד, של המסכת שעוסקת בהמון אמרות זאת הפתי

חכמה. וקל לך גם להגיד שאתה גם יכול להגיד כאלה אמרות חכמה, אז מה מיוחד דווקא בהם? שהם 

  באים מגדולתו של משה, ויהושע, זקנים ונביאים.

פני מאתים שנה. היא הוקמה אנשי כנסת הגדולה היא אותה מועצת חכמים ונביאים המשתרעת על 

ע"י עזרא הסופר ונמשכה עד שמעון הצדיק. היא מתחילה מתקופת שיבת ציון, ונמצאים בה הרבה 

מרדכי היהודי, חנניה, מישאל, עזריה, נחמיה ועד לשמעון הצדיק שהיה משיירי  –שמות שאנו מכירים 

בה נביאים חדלו מלנבאות.  כנסת הגדולה. הם אלו שמובילים אותנו מתקופת הנבואה, אל התקופה

בתקופת אנשי כנסת הגדולה אין נביאים יותר בעם והנבואה פסקה. לאט לאט מתחילה התקופה הכי 

קשה של הפסיקה. אנשי כנסת הגדולה הם מי שמקבלים  ממשה יהושע נביאים וזקנים, והם מלמדים 

ול להיכנס לבועת עולם איך ממשיכים את העולם הזה מלמטה למעלה. איך שאני לומד תורה אני יכ

של נבואה ושל אינסוף? איך אני יכול לחיות במלחמה של אור וחושך? איך אני בעולם שלי ולא רק 

  הוא היה את מה שהוא אמר. –בהיסטוריה? זה המיוחדות של "הוא היה אומר" 

  "הגדול הגיבור והנורא":

  הגמרא ביומא מספרת על אנשי כנסת הגדולה: 

 אתא. ליושנה עטרה שהחזירו - הגדולה כנסת אנשי שמן נקרא למה: לוי בן יהושע רבי אמר

, בהיכלו מקרקרין נכרים: ואמר ירמיה אתא, והנורא הגבר הגדל האל י) (דברים אמר משה

 לא? גבורותיו איה, בבניו משתעבדים נכרים: אמר, דניאל אתא. נורא אמר לא? נוראותיו איה

 ארך שנותן, יצרו את שכובש גבורתו גבורת היא זו, אדרבה: ואמרו אינהו אתו. גבור אמר

 אחת אומה היאך הוא ברוך הקדוש של מוראו שאלמלא -  נוראותיו הן ואלו. לרשעים אפים

 רבי אמר -! משה דתקין תקנתא ועקרי הכי עבדי היכי ורבנן? האומות בין להתקיים יכולה

    . בו כיזבו לא לפיכך, הוא שאמתי הוא ברוך בהקדוש שיודעין מתוך: אלעזר

  (בבלי יומא דף ס"ט עמוד ב')              

 ָהֵאל ָהֲאדֹנִים וֲַאדֹנֵי ָהֱא/ִהים ֱא/ֵהי ה%א ֱא/ֵהיֶכם יְקֹוָק ִ'יישראל: "- משה רבנו בספר דברים אומר לבני

חז"ל אומרים שהפסוק עבר כמה  20".$ַֹחד יBִַח וְ/א ָפנִים יAִָא /א ֲאֶ$ר וְַה.�ָרא ַהִ-�ֹר ַהָ-דֹל

'טרגדיות'. ירמיהו הנביא כשרואה את החורבן ורואה את נבוכדנאצר כשבא להחריב, אומר: 'האל 

הגדול והגיבור וכו'. כלומר הוא הוריד את המילה "נורא", למה? כי ירמיהו לא הצליח לראות במצב 

ות ואומר: 'האל הגדול והנורא', שכזה את 'נוראותיו'. בא דניאל לאחר שבעים שנה כשהם כבר בגל

כלומר הוא הוריד את 'הגיבור' מדוע? כי היה לו קשה לראות את גבורת ה'. עד שבאו אנשי כנסת 

 ואלו. לרשעים אפים ארך שנותן, יצרו את שכובש גבורתו גבורת היא זו, אדרבההגדולה ואמרו: "

 בין להתקיים יכולה אחת אומה היאך הוא ברוך הקדוש של מוראו שאלמלא -  נוראותיו הן

  ". האומות

לאחר מכן הגמרא שואלת איך ירמיהו ודניאל עשו כך, והיא עונה שבגלל שהם ידעו שהוא אמיתי לא 

כזבו אותו. אבל שאלת הגמרא בעומק הייתה איך הם לא הופיעו את בחינת משה אצלם? כי הרי ברור 

כך? לכן הגמרא עונה שזה לא שהם שאם הם היו מופיעים את הביטול של משה הם לא היו עושים 

שכחו את בחינת משה, אלא דווקא הם היו בביטול גמור. אבל מתוך כך הם לא היו יכולים לכזב את 

  הקב"ה, ואמרו את כל האמת.

בסוף אנשי כנסת הגדולה באים ומחזירים עטרה ליושנה, ומתקנים לנו את התפילה ע"פ הסדר של 

ך שלש פעמים ביום לפתוח עם בחינת משה שבו: "האל הגדול משה. הם קובעים לנו שכל יהודי צרי

הגיבור והנורא". לכן שרבי מביא לנו את השלושה דברים שהם אמרו, הוא בוחר ב'גדול גיבור ונורא'. 
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 דברים פרק י' פסוק יז'. 



איך? "הוו מתונים בדין" היא הגבורה לדעת לשפוט לאט, ולא למהר. "העמידו תלמידים הרבה" היא 

זה "הנורא", זה מורא מקדש. אם תשימו לב הסדר  -סיג לתורה"  הגדולה בחסדו של הקב"ה. "ועשו

של הדברים קצת שונה, כלומר קודם כל גיבור ואז גדול ונורא. מדוע? כי הגבורה זה מה שהיה חסר 

בתקופת דניאל שקדם לאנשי כנסת הגדולה. לכן קודם כל הם מחזירים את גבורת ה', ועושים מעין 

ל לאחר מכן הם חוזרים לסדר המקורי של משה וממשיכים ב'גדול' 'טיפול זמני' למצב הקיים. אב

  ו'נורא'. 

בעומק כנסת הגדולה באים להגיד לנו איך ממשיכים את משה מתוך מציאות של תורה. איך? בגדול, 

גיבור ונורא. זוהי גבורת גבורתו, וזה המטבע לשון שהם תקנו לנו. הם החדירו בנו את היכולת להגיד 

  נורא". עכשיו רק נשאר להיכנס לעומק של דבריהם.  "גדול גיבור ו

  

  "הם אמרו שלושה דברים":

אנשי כנסת הגדולה לימדו אותנו איך מצליחים במציאות וחיים באור אינסוף למרות שהעבודה היא 

התפילה. הם לימדו אותנו  –מלמטה למעלה. הם השאירו אצלנו חותם המלווה את היהודי בכול יום 

הם קבעו הגדרות, והם אלו שלקחו את האור מלמעלה למטה כדי להראות  - פילה את התיבות של הת

לנו איל אנו יכולים לעשות את זה מלמטה. אבל מכול התקופה הזו ומכל דברי אנשי כנסת הגדולה, 

  רבי הביא לנו רק שלשה אמרות:

  .לתורה"עמידו תלמידים הרבה ועשו סיג ה"הם אמרו שלושה דברים : הוו מתונים בדין ו

". נראה שמדובר על הדיין שצריך שיראה את כל מהלך המשפט בנחת. אבל מה כ"כ הוו מתונים בדין"

 - מיוחד בזה שרבי שם לנו את זה ראשון מבין שלשת הדברים? ברור שהכול היה צריך להיות הפוך 

או לחדש לי קודם תקבעו תקנות ותגדירו את הדינים, ורק אחרי זה הוו מתונים בדין, לא? אלא הם ב

זה הווה לכל החיים. זה  -שקודם כל הוו מתונים בדין, קודם כל תדע את המגבלה שלך. וזו לשון "הוו" 

  הבוקר, זה עכשיו, זה תמידי, וזו מלאכה לכל החיים.   

דין זה הגיון ("והלא דין הוא"). כלומר אם אתה תדון בעצמך אז תגיע לזה, תחשוב לבד. זה לא איזה 

עמוק הקשה להבנה, אלא זה שכל ישר. אבל אם השכל הישר יעלה לך לראש אתה יכול רעיון פנימי 

עוד  - " והעמידו תלמידים הרבה" -לסכן עולם שלם. "מתונים" הוא אינו מושג שבא לעצור, אלא להפך

. למה דווקא הלשון להעמיד? כי אני יכול ללמד תלמיד, אבל מתי אני ידע שהוא תלמיד? רק ועוד ועוד

שהוא יעמוד בפני עצמו. השאלה אם אלה יהיו תלמידים עומדים, או שהם יהיו תלויים בך. מורה טוב 

בשעת מבחן. להסתדר זה לגרום שהשלהבת  –נמדד בכך שהתלמידים יכולם להסתדר גם בלעדיו 

יה ואור ה' מופיע בעולם. כלומר ה"הוו מתונים בדין" לא בא לעצור כלום, אלא הוא בא לתת עולה מאל

לך את היכולת לפעול ולפעול. הענווה הזו היא זו שמאפשרת לך להעמיד תלמידים הרבה, היא 

  מאפשרת לך לגרום להם לעמוד מעצמם. 

כשם שמשנה זו פונה לדיין  כפי שכבר הזכרנו כל אות במסכת אבות קשורה לכל רובד בעולם. לכן

ולמנהיג, כך היא קשורה לכל אחד מאתנו. כי כל אחד מאתנו צריך לדון את עצמו בכול יום ובכול 

  שעה, אבל אח"כ צריך לזכר גם לעשות סייג לתורה. 

המבנה של המשנה הוא מדהים. יש שני חצאים שנראים לא קשורים, ולאחר שהבנו את שני החצאים 

ישייה הנמצאת בחצי הראשון: משה,  יהושע,  זקנים, נביאים ואנשי כנסת אפשר לשים לב לחמ

דברים. משה ויהושע הם ההכנה  3הגדולה. אז מגיעים לחצי השני שבו אנשי כנסת הגדולה אומרים 

ההתחדשות אין מה להתחיל ללמוד בכלל. אח"כ מעבירים את  –ללימוד, כי בלי הביטול ובלי הנערות 

זה לעניות דעתי הקשר בין הכוח של הזקנים הנביאים ואנשי כנסת הגדולה . זה ללימוד, וזה כבר 

העמידו תלמידים  - הוא הזקן, והנביאים הם המופיעים את דבר ה'  -שני חלקי המשנה. כי המתון

  עשו סייגים ותקנו. -הרבה, ואנשי כנסת הגדולה



דת התלמידים של הנביאים, ואם אנו ניקח את כל הכוחות הללו. כוח ההתמנות של הזקנים, כוח העמ

  וכוח הסייגים של כנסת הגדולה,  אז נגיע למדרגה העליונה הזו. 

רבי נחמן  היה אומר שזקן צריך תמיד לחפש איך להיות ילד, וילד צריך לחפש איך להיות זקן. החינוך 

  הוא הכוח של ההתמתנות.  - הראשון הוא של זקנים

  ללמוד וללמד:

עכשיו השאלה היא האם החובה  21".5ָם וְִד5ְַר)ָ  ְלָבנֶי! ו1$ְִַנְָ)םסוק "חובת לימוד תורה נלמדת מהפ

היא ללמוד תורה או האם החובה היא ללמד תורה? הרמב"ם בספר המצוות בו הוא מונה את תרי"ג 

  המצוות לשיטתו, ונותן הגדרה לכל מצווה עם המקור שלה. המצווה היא' היא מצוות לימוד תורה.

  .לבניך ושננתם' שנ וללמדה תורה ללמוד

הבעיה בספרו של הרמב"ם שהוא אינו מנוקד. התרגום המובא הוא התרגום הרגיל ועל פיו הציווי 

שנצטוונו ללמד תורה הפשוט הוא קודם כל ללמוד ורק אח"כ ללמד. אבל הרב קאפח בתרגומו כותב: "

נראה הרבה יותר הגיוני. כי  ". על פי הפסוק תרגום הרב קאפחוללומדה שנאמר "ושננתם לבניך" 

הפסוק אומר קודם כל ללמד את הבנים ורק אח"כ אתה תלמד. כלומר היכולת ללמוד תורה היא רק 

 ללמד מנת על הלומד אומר בנו ישמעאל רבימפני שאני רוצה ללמד אותה. לכן בהמשך המסכת: "

  22".וללמד ללמוד בידו מספיקין

שרת הם זקנים נביאים ואנשי כנסת הגדולה. "והעמידו שבאים קודם כל ללמד תורה הראשונים בשר

הם עושים אזהרות.  -זה נביאים. אנשי כנסת הגדולה הם עושים סייגים לתורה  - תלמידים הרבה"

  אבל לפני הכול חייבים את המתינות של הזקנים.

  מהות אחת בפנימיות:  -שני חלקים בחיצוניות

ה כמו של הר סיני, אז קיים החשש שאתה אפילו לא אחרי שאתה במדרגת משה של ביטול גמור וענוו

תרצה ללמד. כי תמיד תגיד :' מי אני'? לכן המשנה באה להגיד לי להפך. שרק לאחר שאתה בביטול 

גמור אז אתה צריך להגיע לכך שתעמיד תלמידים הרבה. כי אתה יודע שהכול זה למען הקב"ה, אז 

ות הבאים. כמו כן לאחר שאתה במדרגת אתה צריך להמשיך את העברת השושלת הלאה לדור

הנערות של יהושע אז יהיה חשש שזה יכול גם להביא אותך לשימוש ביכולות הללו לדברים לא 

טובים. לכן המשנה באה להגיד שצריך לדעת לנתב את הנערות הזו בצורה הטובה ביותר ולעשות 

יבואו לידי ביטוי בצורה הטובה  סייגים. רק אז מידת 'הבטלנות' של משה ומידת 'הנערות' של יהושע

  ביותר. 

עכשיו אפשר להבין איך המשנה שנראית כפותחת בסיפור היסטורי היא דווקא היסוד הכי חשוב של 

המידות באדם. לכן גם ה'מסילת ישרים' בונה את המסילה שלו על בסיס של זהירות, ואז זריזות, ורק 

הוו מתונים בדין זה זהירות, העמידו  -שלנו אז נקיות. כי אלו בדיוק שלושת השלבים של המשנה 

  תלמידים הרבה זה זריזות, ונקיות היא ועשו סייג לתורה. 

עכשיו אתם יכולים להבין מדוע רבי בחר דווקא שלושה אמרות אלו מתקופה של מאתים שנה? ברור 

ה שהם אמרו הרבה יותר מזה, אבל זה השורש של הכול. רבי בא להגיד לנו שאם תתמקד בשלוש

דברים אלו אז תגיע לפנימיות. ורק לאחר ההקדמה הזו אפשר להגיע לשמעון הצדיק שהיה "משיירי 

  כנסת הגדולה". 

  

                                                           
21
 דברים פרק ו' פסוק ז'.  
22
 אבות פרק ד' משנה ה'.  



 


