
  לא מוגה

  פרשת בהר.  – 8/5/2014 –משמר מגדל 

  הקשר בין "בהר סיני" לכל הפרשה:

  אז זה נותן זמן להיכנס ולתת את החשיבות רק אליה.  -פרשת בהר כשהיא מופיעה בפני עצמה  

פרשת בהר היא פרק אחד ועוד כמה פסוקים. יש בפרשה הרבה נושאים וכנראה שיש קשר בין כולם. 

הר סיני לא קשור לשום –: "בהר". לכאורה באמת  את השם של הפרשהננסה הפעם לנסות להבין 

  דבר. 

"מה עניין שמיטה אצל הר סיני"? כי הם עכשיו נמצאים בשנה הארבעים, אז  –רש"י בהתחלה שואל 

  יש לשאול מה הקשר עכשיו להר סיני. 

 שמיטה מה אלא, מסיני נאמרו המצות כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה -  סיני בהר) א(

 כך, מסיני ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו

 שנשנית קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי פירושה שכך לי ונראה. כהנים בתורת שנויה

 הכתוב ובא, מסיני נאמרו כולן ופרטותיה שכללותיה למדנו, תורה במשנה מואב בערבות

 ונשנו וחזרו, ודקדוקיהן כללותיהן כולם היו שמסיני למשה שנדבר דבור כל על כאן ולמד

  (רש"י על ויקרא פרק כ"ה פסוק א')       מואב. בערבות

  שאלות:

  מה הקשר שמיטה להר סיני?  -

  סיני לכל הפרשה?הר  –בהר  -מה הקשר בין שם הפרשה -

  מסתכלים בסוף הפרשה אפשר לראות את הרצף של הפרשה: אם

  :כתובבסוף הפרשה 

 וְִהִ(י$)) ו:(ָחְפִ$י ֵאֵצא &א ָ%נָי וְֶאת ִאְ$ִ"י ֶאת ֲאדֹנִי ֶאת �ַהְבִ"י ָהֶעֶבד יֹאַמר �מֹר וְִאם) ה(

ְלעָֹלם. וֲַעָבד) ַ%ַ-ְרֵצעַ  �ְזנ) ֶאת ֲאדֹנָיו וְָרַצע ַהְ-ז,ָזה ֶאל א) ַהֶ+ֶלת ֶאל וְִהִ(י$) ָהֱא&ִהים ֶאל ֲאדֹנָיו

  (שמות פרק כ"א)               

  "?  שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומהעד מתי? עד שנת היובל. שואל רש"י: " 

 לגזרה אזן, אזן לומר תלמוד, שמאל של אלא אינו או. הימנית -  במרצע אזנו את אדניו ורצע

, הימנית המטהר אזן תנוך) יד יד ויקרא( במצורע ונאמר, אזנו את אדוניו ורצע כאן נאמר שוה

 רבי אמר, שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה. הימנית כאן אף, הימנית להלן מה

. תרצע, וגנב והלך, תגנוב לא סיני הר על ששמעה זאת אזן) ב"ע כב קדושין( זכאי בן יוחנן

 והלך, עבדים ישראל בני לי כי) נה כה ויקרא( סיני הר על ששמעה אזן, עצמו מוכר ואם

 ומזוזה דלת נשתנו מה חומר כמין זה מקרא דורש היה שמעון' ר. תרצע, לעצמו אדון וקנה

 ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת ה"הקב אמר, שבבית כלים מכל

 וקנה זה והלך, לעבדים עבדים ולא הם עבדי, עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות שתי

  בפניהם ירצע, לעצמו אדון

  ". עבדיםישראל  בניכלומר חטאו של העבד הוא בגלל שהוא שמע בהר סיני "כי לי כל 

  ונברר אותם בהמשך.  –יש כאן שתי סוגי עבדים 

  בפרשת משפטים יש שתי דרשות: 



? והתשובה בפרשת משפטים רש"י אומר שהדלת נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבביתמה  -

אז הדלת הזאת  –סימן לשחרור מהעבדות זה ה –במצרים שמנו עליה את הדם  –הזאת 

 מזכירה לך שאתה קונה את עצמך מחדש. 

 מה נשתנתה אוזן? ששמעה בהר סיני "כי לי כל בני ישראל עבדים".  -

 - הרי בהר סיני שמענו הרבה דברים, אז מדוע דווקא זה? ובכלל על התשובה –לכאורה יש לשאול 

  אלא היו עוד הרבה אברים אחרים?  –הרי לא רק האוזן שמעה 

  בין בן לעבד: 

  אלא אם רוצים להעמיק יותר מגלים לפאי פלאים.:

  שהקב"ה מצווה את משה ללכת ולהוציא את בני ישראל ממצרים:  

 וְיַַעְבֵדנִי ְ�ִני ֶאת 2ַ$ַח ֵאֶלי1 וָאַֹמר) כג( :י0ְִָרֵאל ְבכִֹרי ְ�ִני יְקֹוָק �ַמר /ֹה ַ.ְרעֹה ֶאל וְ�ַמְר"ָ ) כב(

            ְ%כֶֹר1. ִ%נ1ְ ֶאת הֵֹרג �נִֹכי ִה3ֵה ְל2ְ$ַח) וְַ"ָמֵאן

      (שמות פרק ד')           

  כלומר הקב"ה מכנה אותנו כבניו, ומדגיש זאת בעיני משה להגיד שאת לפרעה. 

  אבל לפני מכת דם זה מתחיל להשתנות: 

 וְִה3ֵה ַ%ִ-ְדָ%ר וְיַַעְבֻדִני ַעִ-י ֶאת 2ַ$ַח ֵלאמֹר ֵאֶלי1 ְ$ָלַחנִי ָהִעְבִרים ֱא&ֵהי יְקֹוָק ֵאָליו וְ�ַמְר"ָ ) טז(

                /ה. ַעד ָ$ַמְע"ָ  &א

    (שמות פרק ז')             

  הוא המעבר מבנים לעבדים.  –מה שקורה לבני ישראל לפני מתן תורה ואחרי 

 –י אנחנו עוברים להיות עבדי ה'. היהודי הו קודם כל בן לפני הר סיני אנחנו בנים, אבל מהר סינ

  לקב"ה. 

בפרשת "בהר" יש רצף של כל הפרשה, הנושא של כל הפרשה מתחילתה ועד סופה הוא עבדות. 

  הפסוק האחרון בפרשה רש"י מתאר את הרצף של הפרשה: 

 אני אף עריות מגלה ורבי הואיל יאמר שלא, לגוי הנמכר זה כנגד -  אלילם לכם תעשו לא

, כמותו אני אף שבת מחלל ורבי הואיל, כמותו אני אף זרה עבודה עובד ורבי הואיל, כמותו

 על הזהיר בתחלה הסדר על נאמרו הללו הפרשיות ואף. הללו מקראות נאמרו לכך

 תמכרו וכי לה סמך לכך, מטלטליו למכור סופו השביעית על ונחשד ממון חמד ואם, השביעית

 חזר לא. ליד מיד הנקנה דבר), שם( עמיתך מיד קנה או ביה כתיב מה), יד כה' ויק( ממכר

 אלו כל. ברבית לוה סוף, בו חזר לא. ביתו את מוכר סוף, בו חזר לא. אחוזתו מוכר סוף, בו

 לישראל דיו לא, בו חזר לא. עצמו את מוכר סוף, בו חזר לא. הראשונות מן קשות האחרונות

                  לגוי. אפילו אלא

  (רש"י פרק כ"ו פסוק א')       

בתחילה מתחילים בדיני שמיטה. ואז מגיעים ל"אל תונו איש את אחיו" וכו'. ומסביר רש"י "אם חמד 

, כי זתו"אחוסופו מוכר ו" –", ואז הוא עדיין תאב ממון ונחשד על השביעית סופו למכור מטלטליוממון 

,("ואיש כי ביתואז מוכר את   - ם לא חזר בו (כה, כה). א –י ימוך אחיך" כוגיע למצב של "הוא כבר ה

כי אין לו כבר כלום!   -( פס' לו')  -" לוה בריביתימכור בית מושב עיר חומה") ואם עדיין אל חזר בו "

אז מוכר את עצמו לנכרי.  –" לישראל (פסוק לט), ואם לא חזר בו מוכר את עצמוואם לא חזר בו "סוף 

  לעקר משפחת גר")(פסוק מז': "ונמכר לגר תושב או 



עד כדי שהוא נמכר לעבודת אלילים הזו.  –ההדרדרות של יהודי מתבטאת בכך שהוא נמכר לעבדות 

אלא על המילים "לא תעשו לכם אלילים", למה רש"י  –רש"י לא אומר את זה בסמיכות הפרשיות 

בגלל השלב  נזכר דווקא כאן? כי תחילתה של האלילות התחילה מחמידה של ממון בשביעית . כלומר

 –הראשון בהתחלה שהיה קשה לו לתפוס את רעיון "ושבתה הארץ שבת לה'". הוא הגיע לארץ 

לא נתפס אצלו. היה לו קשה עם היסוד הזה שהוא יכול להגיע לשלב  -והרעיון בו האדמה היא הפקר

  בו הוא מפקיר לחלוטין את שדיו. 

  בין שמיטה לעבד: 

הארץ ..ושבתה הארץ שבת לה'" שואלים המפרשים במקום  תחילת הפרשה מתחילה: "כי תבואו אל

אז קודם כל יש שש שנים של עבודה ורק אז הארץ שובתים, אז  –כי שמגיעים לארץ  –זה לא נכון  –

  הפסוק הוא לא נכון?! 

כשתבואו אל הארץ את כל הפעולות תעשו במגמה שהארץ הזו תשבות שבת לה'. "כי  –הרבי אומר 

היא  –אל השמיטה. המגמה שהגעת לארץ  –זה מה המגמה שלך צריכה להיות  -תבואו אל  הארץ"

לעשות את הארץ הזאת דירה לה' יתברך. הראשון שאמר את זה אברהם אבינו : לך לך ....אל הארץ  

אתה לא הולך אל הארץ שאתה מבין ותופס, אלא אל הארץ "אשר אראך". רבי נחמן  –אשר אראך" 

לאן? "אל הארץ אשר  –מהארץ שלך, מהמולדת שלך, מבית אביך  –לך" מדבר על זה הרבה, זה "לך 

המטרה הייתה מוגדרת או לו.  –כי היסוד הוא האם שבאת אל הארץ  –אראך"!. הכול תלוי באברהם 

כי אם המטרה הייתה מוגדרת אז מאד ייתכן שאתה תחמוד ממון. ואם תחמוד ממון אז מאד סביר 

יתרחש. כי מאד סביר שבשלב מסוים יהיה ערך שאתה כל הזמן  –להניח שהתרחיש של "בהר סיני" 

  בכול הרצף שרש"י מתאר.  –תצטרך להשוות את עצמך ואז זה ימשיך 

כי בהר סיני נעשנו עבדים של הקב"ה. בהר סיני נאמר "כי לי בני ישראל  –הפרשה היא "בהר סיני" 

  פסוק מב')  כה פרק ויקרא י"רשעבדים". רש"י אומר שם על הפסוק:  (

  .קודם שטרי -  הם עבדי כי

אז השטר הוא קודם לכל שטר אחר. אם אדם בא  –זה מושג בהלכה כי שאיש כתוב כתובה לאשתו 

דעתו של כל אחד מהם צריכה להיות שיש שטר קודם לשטר הזה  –לעשות עסקים אם אדם כל שהו 

  הכתובה.  –

  חז"ל לומדים מהפסוק הזה הלכות רבות : 

דף י' לומדים שפועל יכול לחזור בו בחצי היום. המשפט המודרני לא יכול להבין  בבא בתרא -

את זה. אדם בא לעבוד אז בסוף היום הוא מקבל כסף, אבל אם פועל החליט באמצע היום 

אבל אי אפשר לתבוע אותו,  –אז הוא לא מקבל את כספו  - שהוא לא מוכן להמשיך בעבודה

  ". למה? "כי לי כל בני ישראל עבדים

  שבעל הבית יכול גם כן יכול לחזור בו בגלל הפסוק הזה.  –הירושלמי אומר  -

בהר סיני נתן לנו הקב"ה את הכוח להיות משועבדים. בהר סיני ירדו עליונים לתחתונים ותחתוניים 

  עלו לעליונים והקב"ה נתן את הכוח להיות משועבדים לו. 

נראים כאותו מושג, אבל הם  –כתוב באותו פסוק) המושג "כי לי בני ישראל עבדים" ו"עבדי הם " (ה

שניים שונים. לפני מעמד הר סיני בני ישראל הם בנים, התואר מתחדש רק לקראת מתן תורה. בין בן 

ומפני שהוא טבעי הוא קשר מאד חזק ועמוק.  –של קשר טבעי  –לאבא יש קשר הנובע מטבע אנושי 

קשר השייך לטבע האנושי. לעומת זאת הקשר בין  כי הוא –אבל הקשר הזה בסופו של דבר מוגבל 

  כי טבעו של האדם הוא לא להיות עבד.  - אלא מנוגד –עבד לאדון (בבשר ודם) הוא אינו קשר טבעי 



יש מציאות שהם עבדים כי הם משעבדים את עצמם, ויש שיעבוד כי אני משעבד אותם. עד יציאת 

וון שכך הוא גם היה קשר מוגבל. ביציאת מצרים מצרים הקשר בין ישראל לקב"ה היה קשר טבעי ומכי

  שהיו במצרים היו יכולים לא לצאת.אותם רשעים 

  דוגמא להבדל בין בן לעבד בבן הרשע של ההגדה ע"פ הסבר הרבי: 

מה פירוש "אילו היה שם לא היה נגאל"? אלא אומר הרבי שהאבא  -הזכרנו את דברי הרבי על הרשע

אז באמת לא היית נגאל כי בן שממש רוצה  –במצרים  –באמת אומר לרשע שאם היינו מדברים שם 

אז זה  –להתנכר לאביו יכול. כי בגלל שזה טבע אנושי אז הוא יכול.  אבל עכשיו שאתה כבר יצאת 

ומכאן ואילך "לא ידח ממנו  –וכיח שאתה יכול להיגאל.  כי עכשיו שהגענו כבר למעמד הר סיני מ

אז הקב"ה בחר בנו "והייתם לי סגולה מכל העמים". כלומר הקב"ה נתן בי למעלה מהטבע  –נידח" 

הר  כלומר להיות בן חורין. זה דבר על טבעי! כיוון שעכשיו אנחנו אחרי -את הכוח להיות משועבד לו

  וגם הבן הרשע יוצא לחרות.  –אבל עכשיו אין מה לעשות  –אז "אילו היה שם לא היה נגאל"  –סיני 

  שבאמת זה מנוגד להגיון. כי זה ההפך לגמרי.  –הברית של מעמד הר סיני אומרת 

 –עינינו לך תלויות."  ביו"כ אנחנו קבלנו את התורה  כבנים..ואם  כעבדיםביו"כ זה ההפך לגמרי  "אם 

  וזה העבדות. )

  למה בני בכורי (לשאול את השאלה למעלה) ? כי יש לו הרבה בנים, אבל אנחנו הבכור. 

הוא חידוש  -העבדות המהותית לקב"ה היא מפני שאני הולך לתאר כאן משהו שהוא למעלה מהטבע

  איך סוף יכול להיות עבד לאינסוף.  –בבריאה. = זה מנגוד לטבע 

כי האוזן הזו עברה את השלב שאנחנו לא  –יני כי לי בני ישראל עבדים" זה "אוזן ששמעה על הר ס

 - כי ממצרים רובנו לא יצאנו, אלא מיעוטנו. ההבדל בין גאולת מצרים לגאולה העתידה –רק בנים 

שגאולת מצרים היא הגאולה הראשונה והיא הגאולה שנעשית בחיפזון כי היא גאולה בה אנחנו 

אז "בני  –לות שאנחנו "בני בכורי ישראל". אז כש"בנו בכורו שלו נהרג" מצליחים להתנתק מפרעה ולג

מי שלא רוצה לא יוצא. אבל לעתיד לבו  –בכורי" יוצא. ומגלים מי בנו של הקב"ה. בגאולה מצרים 

והגאולה העתידה היא הגאולה בה בני ישראל צריכים ליצור קשר –א"סוף ישראל לעשות תשובה" 

עד שכולם עבדים  –לכן זה לא הולך בחיפזון אלא "קמעא קמעא"  - תמידי קשר –שהוא בלתי מוגבל 

  של ה'. 

בהר סיני הקב"ה קבע שבני ישראל עבדים ונתן לנו את הכוח לראות את הקולות. זה היה כוח אדיר 

ולא לקבל את זה בכלל דרך משה. שם רצינו לראות את  - עד כדי כך שרצינו להישאר במצב של משה

  כדי שתמיד יוכלו לעמוד בזה.  –שהם צריכים לשמוע דרכך  –מר הקב"ה למשה הקולות , ואז א

כי כשמה קיבל  –(המדרגה הזו של הר סיני היא המדרגה אתה מתחילה מסכת אבות של אחרי פסח 

אז הוא קיבל את היכולת להיות משועבד בביטול גמור לקב"ה. היכולת של אדם להגיע  –תורה מסיני 

  לעבדות גמורה לקב"ה)

לא כי הוא רוצה לרצות את –בן ואבא זה שניים. אבל העבד מגיע למצב בו הוא עושה את רצון אדונו 

  זה, אלא 

  עול תורה של רבי נחוניה: העבדות שבאה לידי ביטוי ב

  כתוב:בפרקי אבות בפרק ג' משנה ה' 

 ארץ רךד ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל כל אומר הקנה בן נחוניא רבי

  .ארץ דרך ועול מלכות עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק וכל



רבי נחוניה בן הקנה היה זה שהתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. הוא היה ספר 

  דבר קדוש עם תפילות מיוחדות. –הבהיר ועולם הפנימיות 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ? הרי רבי  אז מעבירין –מה הפירוש של דבריו שמי שמקבל עול תורה 

היה יכול להסביר לנו למה התורה היא בכלל לא עול, אז מה הוא אומר לנו פה?  –נחוניה בן הקנה 

עד שהוא הופך  –שרבי נחוניה אומר שמי שמצליח להעביר את כל המוחין שלו  –אלא אומר הרבי 

אלא  - וא אוהב, כי הוא בן , כי הוא מבין  מצד עבד . הוא לא קשור כי ה –להיות מקושר מצד עול 

  בגלל שהוא מקבל עליו עול תורה. 

אז יש דברים שאנחנו מבינים,  –ובאותה שיחה הרבי אומר שכשאנחנו מדברים על חוקים ומשפטים 

ויש דברים שלא. אבל החידוש הוא שאנחנו מפעילים את השכל כי זו גזירת הכתוב. המגמה שלי היא 

נה שלי ולהביא גם אותה לבחינה של עול. כלומר להצליח להיות מקושר לקב"ה לשעבד גם את ההב

  של עבדים.  –בבחינה שלאחר הר סיני 

כי היא צריכה להיות דירה לה'. גם את  -אנחנו נכנסים לארץ וכל המגמה היא שהיא תהייה של הקב"ה

השכל שלי, את ההבנה שלי, את הכול אני רוצה להעביר למציאות של שיעבוד שהוא השיעבוד הכי 

  גמור שיכול להיות. 

ול מלכות ודרך ארץ. אבל אז מעבירין ממנו ע –לכן רק מי שמצליח לקבל על עצמו את הכול בתור עול 

ומה שהוא לא מבין אז יש  –מי שמחפש את ההנאה שלו בדברי התורה, והוא מנסה להבין את הכול 

  ואז ממילא הוא משועבד למשהו אחר.  - אז לא כולו משועבד לקב"ה -לו בעיה עם זה

  : עול תורה מהר סיני

ולהיות מבסוט.  –מגיעים לאכול השמיטה היא היכולת להסתכל מהחלון בבית שלי ולראות את כולם 

  התורה אומרת בפרשת הקהל בוילך: 

 ָכל ְ%ב)א) יא( :ַהֻ()'ת ְ�ַחג ַהְ%ִמָ$ה ְ"ַנת ְ�מֵֹעד ָ"ִנים ֶ"ַבע ִמֵ ץ ֵלאמֹר א)ָתם מֶֹ$ה וַיְַצו) י(

 ָ/ל נֶֶגד ַה6ֹאת ַה")ָרה ֶאת ִ"ְקָרא יְִבָחר ֲאֶ$ר ַ%ָ-ק)ם ֱא&ֶהי1 יְקֹוָק ְ.נֵי ֶאת ֵלָרא)ת י0ְִָרֵאל

 ְלַמַען ִ%ְ$ָעֶרי1 ֲאֶ$ר וְֵגְר1 וְַה7ַף וְַה$ִָ3ים ָהֲאנִָ$ים ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל) יב( :ְ%�ְזנֵיֶהם י0ְִָרֵאל

) יג( :ַה6ֹאת ַה")ָרה ִ+ְבֵרי ָ/ל ֶאת ַלֲע0)ת וְָ$ְמר, ֱא&ֵהיֶכם יְקֹוָק ֶאת וְיְָרא, יְִלְמד, ,ְלַמַען יְִ$ְמע,

 ַעל ַח8ִים ַאֶ"ם ֲאֶ$ר ַה8ִָמים ָ/ל ֱא&ֵהיֶכם יְקֹוָק ֶאת ְליְִר�ה וְָלְמד, יְִ$ְמע, יְָדע, &א ֲאֶ$ר ,ְבנֵיֶהם

 ָקְרב, ֵהן מֶֹ$ה ֶאל יְקֹוָק ו8ַֹאֶמר) יד( פ: ְלִרְ$ָ"9 ָ$ָ-ה ַה8ְַרֵ+ן ֶאת עְֹבִרים ַאֶ"ם ֲאֶ$ר ָהֲאָדָמה

 ְ%אֶֹהל ו8ְִַתיְַ;ב, וִיה)ֻ$עַ  מֶֹ$ה ו8ֵֶַל> וֲַאַצ,3ֶ, מ)ֵעד ְ%אֶֹהל וְִהְתיְַ;ב, יְה)ֻ$עַ  ֶאת ְקָרא ָלמ,ת יֶָמי1

                    .מ)ֵעד

  (דברים פרק ל"א.)          

דוע הוא קורא לזה "במועד שנת אז מ –אותה שנה זה חג הסוכות של השנה השמינית, וזה לא ביובל. 

  השמיטה"? 

חג הסוכות זה חג האסיף. בחג זה אוספים את כל מה שאספתי במשך השנה. אבל יש פעם אחת 

כי כל מה שהיה בשנת  –רק אחרי השמיטה. כי אין מה לאסוף  –שבחג האסיף אתה לא אוסף כלום 

כלומר  –במועד שנת השמיטה אז אז השכן שלך כבר אסף ולך לא נשאר כלום לאסוף.   - השמיטה

אז תאסוף את כולם ותקראו את  כל התורה הזאת . במועד בו מבינים מה עשתה שנת השמיטה

  באוזני כולם. ואז תקלוט שהמלך עומד על במת עץ וקורא את התורה באוזניך, ובעיני הטף. 

  שאתה שמח בלב שלם לקיים את השמיטה. למה ? כי אתה עבד!  –זה השמחה של השמיטה 

אלא זה מראה  - זה לא רק עניין חינוכי של שמיטה –"כי תבואו אל הארץ ...ושבתה הארץ שבת לה'" 

  על כל היעוד שלך כאן בארץ. 



פרשת קדושים מתחילה ב קדושים תהיו...איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו ... ואז מגיעים 

  אז מגיעים לאלילים.  –אלילים. למה? כי אם אין הקב"ה ואין אבא ואמא, ואין שבת ל

אני עבד בן עבד ואני שואף למציאות כזו שאין שום דבר –זה "אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי" 

אחר שיכול לשעבד אותי. השיעבוד שלי הוא בסופו של דבר הוא הדבר הכי פנימי שלי מעל הטבע 

–פרשת "בהר סיני" היא הפרשה העוסקת לאורך כל הדרך במה שקבלנו בהר סיני החיצוני. לכן 

  היכולת להיות משעובדים לקב"ה. 

(הרב המשיך לדבר על משנת כל ישראל המופיע מהשיעור ביום ראשון, ועל השאלות של משה את 

 בקשר לבחינת משה לכל אחד, ועל ההתעמרות של ספירת –הקב"ה בסנה והתשובות של הקב"ה 

  המופיע בשיעור מצפת של פרשת בהר).  –העומר 

מפני מה זכו ישראל לצאת ממצרים? ענה לו הקב"ה:  –לכן הקב"ה ענה למשה על השאלה השניה 

  " (שמות ג' פסוק יב'). ַה6ֶה ָהָהר ַעל ָהֱא&ִהים ֶאת ַ+ַעְבד*ן ִמִ-ְצַריִם ָהָעם ֶאת ְ%ה)ִציֲא1"

  עניין ההפטרה אצל הפרשה: 

ולא רק  - כפי שאנו טוענים תמיד שההפטרה צריכה להיות קשורה לכל הפרשה ניכנס להפטרה:

  כמו שנראה כאן לנושא של מכירת הקרקע.  –לנקודה אחת 

 הְקנֵ  ֵלאמֹר ֵאֶלי1 ָ%א +ְֹד1 2ֻ$ַם ֶ%ן ֲחנְַמֵאל ִה3ֵה) ז( :ֵלאמֹר ֵאַלי יְקֹוָק ְ+ַבר ָהיָה יְִרְמיָה, ו8ַֹאֶמר) ו(

 ִ/ְדַבר +ִֹדי ֶ%ן ֲחנְַמֵאל ֵאַלי ו8ַָבֹא) ח( :ִלְקנ)ת ַהְ(ֻא2ָה ִמְ$ַ.ט ְל1 ִ/י ַ%ֲענָת)ת ֲאֶ$ר 0ִָדי ֶאת ְל1

 ְל1 ִ/י ִ%נְיִָמין ְ%ֶאֶרץ ֲאֶ$ר ַ%ֲענָת)ת ֲאֶ$ר 0ִָדי ֶאת נָא ְקנֵה ֵאַלי ו8ַֹאֶמר ַהַ-7ָָרה ֲחַצר ֶאל יְקֹוָק

   ה*א. יְקֹוָק ְדַבר ִ)י וֵָאַדע ָל> ְקנֵה ַהְ(ֻא2ָה ,ְל1 ַהיְֻרָ=ה ִמְ$ַ.ט

אבל הוא לא אמר לו מה לעשות כשהוא  -הקב"ה הרי לא אמר לו מה לעשות ,אלא רק שחנמאל יבוא

  יבוא. 

  ואז: 

 ִ$ְבָעה ַהֶ/ֶסף ֶאת 2) וֶָאְ$ֲקָלה ַ%ֲענָת)ת ֲאֶ$ר +ִֹדי ֶ%ן ֲחנְַמֵאל ֵמֵאת ַהָ,ֶדה ֶאת וֶָאְקֶנה) ט(

) יא( :ְ%מֹאְזנָיִם ַהֶ/ֶסף וֶָאְ$קֹל ֵעִדים וָ�ֵעד וֶָאְח"ֹם ַ%ֵ<ֶפר וֶָאְכ"ֹב) י( :ַהָ/ֶסף וֲַע0ָָרה ְ$ָקִלים

 ַהִ-ְקנָה ַהֵ<ֶפר ֶאת וֶָאֵ"ן) יב( :ַהָ(ל,י וְֶאת וְַהֻחִ?ים ַהִ-ְצוָה ֶהָחת,ם ֶאת ַהִ-ְקנָה ֵסֶפר ֶאת וֶָאַ?ח

 ָ/ל ְלֵעינֵי ַהִ-ְקנָה ְ%ֵסֶפר ַה/ְֹתִבים ָהֵעִדים ,ְלֵעינֵי +ִֹדי ֲחנְַמֵאל ְלֵעינֵי ַמְחֵסיָה ֶ%ן נִֵר8ָה ֶ%ן ָ%ר,> ֶאל

 יְקֹוָק �ַמר /ֹה) יד( :ֵלאמֹר ְלֵעינֵיֶהם ָ%ר,> ֶאת וֲָאַצ,ֶה) יג( :ַהַ-7ָָרה ַ%ֲחַצר ַה$ְֹ8ִבים ַה8ְה,ִדים

 ֵסֶפר וְֵאת ֶהָחת,ם וְֵאת ַה6ֶה ַהִ-ְקנָה ֵסֶפר ֵאת ָהֵא2ֶה ַהְ<ָפִרים ֶאת ָלק)חַ  י0ְִָרֵאל ֱא&ֵהי ְצָבא)ת

  . ַרִ%ים יִָמים יַַעְמד, ְלַמַען ָחֶר0 ִ%ְכִלי ,נְַתָ"ם ַה6ֶה ַהָ(ל,י

  למרות שהקב"ה לא אמר לו מה לעשות ?  –ל שבעים שנה. כלומר הוא קונה שדה ערב גלות ש

  ואז : 

 פ: ַה6ֹאת ָ%�ֶרץ ,ְכָרִמים ו0ְָד)ת ָבִ"ים יִָ?נ, ע)ד י0ְִָרֵאל ֱא&ֵהי ְצָבא)ת יְקֹוָק �ַמר כֹה ִ/י) טו( 

 ֲאדֹנָי ֲאָה9) יז( :ֵלאמֹר נִֵר8ָה ֶ%ן ָ%ר,> ֶאל ַהִ-ְקנָה ֵסֶפר ֶאת ִתִ"י @ֲחֵרי יְקֹוָק ֶאל וֶָאְתַ.2ֵל) טז(

 ָ/ל ִמְ-1 יִָ.ֵלא &א ַה3ְט,יָה ,ִבְזרֲֹע1 ַהָ(ד)ל ְ%כֲֹח1 ָה�ֶרץ וְֶאת ַהָ=ַמיִם ֶאת ָע0ִיתָ  ַאָ"ה ִה3ֵה יְקֹוִק

 ַהִ(%)ר ַהָ(ד)ל ָהֵאל @ֲחֵריֶהם ְ%נֵיֶהם ֵחיק ֶאל �ב)ת ֲע)ן ,ְמ2ֵ$ַם ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ע0ֶֹה) יח( :ָ+ָבר

 ָלֵתת �ָדם ְ%נֵי ַ+ְרֵכי ָ/ל ַעל ְפֻקח)ת ֵעינֶי1 ֲאֶ$ר ָהֲעִליִל8ָה וְַרב ָהֵעָצה ְ(דֹל) יט( :ְ$מ) ְצָבא)ת יְקֹוָק

 ַה6ֶה ַה8)ם ַעד ִמְצַריִם ְ%ֶאֶרץ ,מְֹפִתים אֹת)ת 0ְַמ"ָ  ֲאֶ$ר) כ( :ַמֲעָלָליו וְִכְפִרי ִ/ְדָרָכיו ְלִאי$

 ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ י0ְִָרֵאל ֶאת ַעְ-1 ֶאת וַ"ֵֹצא) כא( :ַה6ֶה ַ/8)ם ֵ$ם 12ְ וַַ"ֲע0ֶה ,ָב�ָדם ,ְבי0ְִָרֵאל

 ַה6ֹאת ָה�ֶרץ ֶאת ָלֶהם וִַ"ֵ"ן) כב( :ָ(ד)ל ,ְבמ)ָרא נְט,יָה ,ְבֶאְזר)עַ  ֲחָזָקה ,ְביָד ,ְבמ)ְפִתים ְ%אֹת)ת

 ָ$ְמע, וְ&א אָֹת9 ו8ְִַר$, ו8ַָבֹא,) כג( :,ְדָב$ ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאב)ָתם נְִ$ַ%ְע"ָ  ֲאֶ$ר



 אָֹתם וַַ"ְקֵרא ָע0, &א ַלֲע0)ת ָלֶהם ִצ,ִיָתה ֲאֶ$ר ָ/ל ֵאת ָהָלכ, &א ,ְבת)ָרְת1 ובתרותך ְבק)ֶל1

ְ  ְלָלְכָד9 ָהִעיר ָ%א, ַה<ְֹלל)ת ִה3ֵה) כד( :ַה6ֹאת ָהָרָעה ָ/ל ֵאת  ַהַ/0ְִ+ים ְ%יַד נְִ"נָה ָהִעירו

 -ַמְר+ָ  וְַאָ+ה) כה( :רֶֹאה וְִה1ְ3 ָהיָה ִ+ַ%ְר"ָ  וֲַאֶ$ר וְַהָ+ֶבר וְָהָרָעב ַהֶחֶרב ִמְ.נֵי ָעֶליהָ  ַה3ְִלָחִמים

  . ַהַ)1ִ2ְים ְ�יַד ִנְ+ָנה וְָהִעיר ֵעִדים וְָהֵעד ַ�ֶ)ֶסף ַהָ,ֶדה ְל/ ְקֵנה יְקֹוִק ֲאדָֹני ֵאַלי

היכן זה היה? האם הוא אמר לו להעיד  - ירמיהו אומר לקב"ה: "ואתה אמרת ..קנה לך השדה בכסף"

  עדים? 

שבאמת מה שהוא מבין זה מה שהקב"ה אמר לו. והקב"ה התכוון  –אלא ירמיהו מלמד אותנו 

שלא אמרו ליעקב  –שבאמת הוא צריך לקנות את השדה והם יחזרו לארץ . (זה "אנוס ע "פ הדיבור 

לרדת למצרים) , אלא ע"פ דב רה' הוא קונה את השדה, ומביא את העדים וחותם. כל המציאות הזו 

ומקבל את דברי  –י בגלל שהוא קיבל על עצמו עול תורה כ –יפרקו אותם ממנו  –של הכשדים 

הקב"ה כמו שהם, אז אין עליו עול דרך ארץ ועול מלכות.  בפסוק כד' ירמיהו מזכיר כמה עולים 

חיצוניים וזה הכוונה של משנתו של רבי נחוניה בן הקנה. ירמיהו יכול להיות בעול המטרה ואין עליו 

  בכלל עול מלכות ועול דרך ארץ. 

(האם אתה מאמין במשיח ובזה שהוא יכול לבוא כל שניה? הרמב"ם אומר שמי שלא מאמין במשיח 

זה מאמין שהוא יגיע. אבל מחכה  –ומחכה לביאתו וכו. אבל מה ההבדל ביניהם? מאמין במשיח 

זה מאמין שעכשיו הכול יכול להשתנות, אבל לא ע"י תהליך ארוך שמשתנים בו, אלא זה  –לביאתו 

. ) אלא האמונה צריכה להיות ביכולת להיות משועבד לקב"ה, ובהיפוך המוחלט שיכול להיות בבן רגע

  נהיינו עבדים רק של הקב"ה.  –אתה לא מאמין שבהר סיני  -בן רגע! אם אתה לא מאמין בזה

 –על משה רבנו של הנביאים  –על ירמיהו  -מספרים על אדם אחד –בהפטרה של פרשת בהר 

כי הוא יודע שכך רוצה ממנו  –כי "אודע כי דבר ה' הוא "  -ונה את השדהשבחצר המטרה הוא ק

היא  –כדי להגיע למדרגה הזו. אז הפעולה הזו שהוא הולך לעשות –הקב"ה מבחינת המידות שלו 

הקב"ה שלח אליו אלא הוא עבד מוחלט. - מה שתביא אותו למדרגה בה הוא יבין שהוא לא מבין כלום  

לעלות בדרגות  –י הוא מאמין ורוצה שהוא יעלה דרגה באמונה שלו.  כ –את חנמאל בן הדוד 

  העבדות של הבן אל האבא! 

  ירמיהו ומשה: 

 –זה ההפטרה של ירמיהו שבאה תמיד להראות את הקשר שלו למשה. (כמו ההפטרה של שמות 

ה הוא וגם שם הוא לא מבין מדוע ה' בחר דווקא בו)  ועכשיו בהפטר –"דברי ירמיהו"  –לספרדים 

של העבדות. כמו שמשה רבנו העביר את בני  –מעביר לנו את היכולת איך מגיעים למדרגה הזו 

ישראל ממצב של בנים למצד של עבדים, כך  ירמיהו מנסה להעביר את דורו ממצב של בנים למצב 

שנער זה לא שלילי , אלא בכול המצב של  –מסביר הפסיקתא  –"אל תאמר נער אנכי "  של עבדים. 

אז הקב"ה "אמר לו אל תאמר נער אנוכי .והלא לנער אני מבקש שנאמר כי נער ישראל  –הדור 

  להביא ציטוט מלא). = הקב"ה רוצה נער. –ואוהבהו" (ציטוט של הפסיקתא 

וזה בדיוק כמו ספר דברים שמשה כותב והקב"ה מאשר, בדיוק כמו שירמיהו עושה כאן בהפטרה 

  "ה לא צווה אותו לקנות את השדה. למרות שהקב

כי כל הפרשה היא למען שאתה לא –לכן דברי רש"י מגיעים על המילים של "לא תעשו לכם אלילים "  

ואתה רק עבד של הקב"ה.  –תגיע למצב הזה. אלא שתגיע למצב בו אתה מקבל עליך רק עול תורה 

  שונה בארץ. זה המדרגה העליונה עליה צריכים להתחיל כבר מהדריכה הרא –

עכשיו מובן מדוע השם הוא "בהר סיני" , ואיך ההפטרה היא באה בגלל כל הפרשה. ואלו ההפטרות 

במעבר בין  –כי כל המטרה של הספירה כפי שהזכרנו רבות  –שבאות תמיד בין פסח לשבועות 

ורש"י  "אם בחוקותי תלכו" - שיעבוד מצרים לשיעבוד המלא של הקב"ה. והכול יגיע בסוף לבחוקותי

  יגיד: 



 המצות קיום הרי, תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא, המצות קיום זה יכול - תלכו בחקתי אם 

  בתורה. עמלים שתהיו, תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא, אמור

זה התהליך שעל האדם לעבור כל הזמן בחייו. כי יציאת  -כל התהליך של המעבר מבן לעבד סיכום:

העבודה הזו  –"בכול יום יהיו בעינך כחדשים".  - זה קבלת תורה מחדש –מצרים היא כל יום, וכל יום 

  רץ.והלוואי ונזכה לקבל על עצמנו רק עול תורה ויקחו ממנו עול מלכות ודרך א –מלווה אותנו כל יום 

   


