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  חמישי, מגדל, טז' שבט תשע"ה, פרשת יתרו. 

  בין יתרו למשפטים

חתונים, ותחתונים עולים לעליונים. עליונים יורדים לת

  (ולבסוף: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם).

  יתרו,משפטים, תרומה. -'לחיות עם הזמן'

יו	 חמישי, היו	 וננסה 'לחיות ע	 הזמ�'. הפע	 ננסה דווקא את החלק המשעמ	 של 'חמישי', 

  שלא תמיד אנו נוגעי	 בו. 

  נתחיל את הדברי	 מתחילת פרק י"ט ומתוכ	 נגיע אל חמישי: 

  נעסוק קצת בזמני	 

ש אחד בא' בסיו� מגיעי	 :"ויח� ש	 ישראל נגד ההר". ע	 ישראל מגיעי	 מרפידי	 וחוני	 כאי

  בלב אחד לקבל את התורה. 

  ב' בסיו�: 

ֲעֹקב ְוַתֵ#יד (ג) �ֹמֶ�ה ָעָלה ֶאל ָהֱא�ִהים ַוִ�ְקָרא ֵאָליו ְיֹקָוק ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹ�ה ֹתאַמר ְלֵבית יַ 

ְנָ�ִרים ָו,ִבא ֵפי ִלְבֵני ִיְ(ָרֵאל: (ד) ַאֶ*ם ְרִאיֶתם ֲאֶ�ר ָעִ(יִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָ'א ֶאְתֶכם ַעל ַ�נְ 

�ַמְרֶ*ם ֶאת ְ-ִריִתי ִוְהִייתֶ ְ�ם ִלי ְסֻגָ/ה ִמָ�ל ֶאְתֶכם ֵאָלי: (ה) ְוַעָ*ה ִאם ָ�מ.ַע ִ*ְ�ְמע� ְ-ֹקִלי 

ר 4ְָבִרים ֲא�ֶ ָהַע3ִים ִ�י ִלי ָ�ל ָה,ֶרץ: (ו) ְוַאֶ*ם ִ*ְהי� ִלי ַמְמֶלֶכת ֹ�ֲהִנים ְוג.י ָקד.� ֵאֶ/ה הַ 

  ְ*ַדֵ-ר ֶאל ְ-ֵני ִיְ(ָרֵאל: 

  : אומר רש"י

ביום השני. וכל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר (שמות לד ד) וישכם משה  - (ג) ומשה עלה   

  בבקר.  

  והמש� הדברי	:

ְבֵרי ָהָעם ֶאל ת 4ִ (ח) ַוַ�ֲענ� ָכל ָהָעם ַיְח4ָו ַוֹ�אְמר� ֹ�ל ֲאֶ�ר 4ִֶ-ר ְיֹקָוק ַנֲעֶ(ה ַוָ�ֶ�ב ֹמֶ�ה אֶ   

  ְיֹקָוק:

  רש"י אומר:
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 וכי. עלה בהשכמה שהרי, שלישי יום שהוא, המחרת ביום - ' וגו העם דברי את משה וישב

 מי ויודע הואיל, אמר שלא ממשה ארץ דרך ללמדך הכתוב בא אלא, להשיב משה היה צריך

  :להשיב צריך איני, ששלחני

עולה, והוא מקבל את הצהרת ה' והעברתה לע	. נסכ	: ביו	 הראשו�: ויח�. ביו	 השני: משה 

  ביו	 השלישי: השבת התשובה בש	 הע	 לקב"ה. והקב"ה עונה לו:

 ם ְ-ַדְ-ִרי ִע3ָ; ְוַגם(ט) ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ִהֵ:ה ,ֹנִכי ָ-א ֵאֶלי9 ְ-ַעב ֶהָעָנן ַ-ֲעב�ר ִיְ�ַמע ָהעָ 

  ד ֹמֶ�ה ֶאת  4ְִבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹקָוק. ְ-9 ַיֲאִמינ� ְלע.ָלם ַוַ�#ֵ 

  ד' בסיו�.  ואומר רש"י:  –וזה כבר ביו	 הרביעי  –ומשה עולה שוב 

תשובה על דבר  -  את דברי העם וגו'ביום המחרת שהוא רביעי לחודש:  - ויגד משה וגו'

זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, 

  רצוננו לראות את מלכנו.

  ואז:

ם: (יא) ְוָהי� ְנֹכִנים (י) ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֵל; ֶאל ָהָעם ְוִק4ְַ�ָ*ם ַה�.ם �ָמָחר ְוִכְ-ס� ִ(ְמ�תָ 

  ַל�.ם ַהְ<ִליִ�י ִ�י ַ-�.ם ַהְ<ִלִ�י ֵיֵרד ְיֹקָוק ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני.

הוא ו' בסיו�. ואלו ה	 שלושת ימי  –זה ד' וה' בסיו�. וה	 יהיו נכוני	 ליו	 השלישי  –מחר היו	 ו

   ההגבלה.

  ומה ה	 האיסורי	 בשלושת ימי ההגבלה: 

 ַהֹ:ֵגַע ָ-ָהר מ.ת (יב) ְוִהְגַ-ְלָ* ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָ<ְמר� ָלֶכם ֲעל.ת ָ-ָהר �ְנֹגַע ְ-ָקֵצה� ָ�ל

ֶיה ִ-ְמֹ�; י�ָמת: (יג) �א ִתַ#ע -. ָיד ִ�י ָסק.ל ִיָ?ֵקל א. ָיֹרה ִיָ�ֶרה ִאם ְ-ֵהָמה ִאם ִאי� �א ִיחְ 

ַכְ-ס� ִ(ְמ�ָתם: ַהֹ�ֵבל ֵה3ָה ַיֲעל� ָבָהר: (יד) ַוֵ�ֶרד ֹמֶ�ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַק4ֵ� ֶאת ָהָעם ַויְ 

� ֶאל ִאָ<ה. (טו) ַוֹ�אֶמר ֶאל��ת ָיִמים @ל ִ*ְ#ֶ��  ָהָעם ֱהי� ְנֹכִנים ִלְ

  ואומר רש"י: 

לסוף שלושה ימים, הוא יום רביעי שהוסיף משה יום אחד  -היו נכנים לשלשת ימים 

מדעתו, כדברי רבי יוסי, ולדברי האומר בששה בחדש ניתנו עשרת הדברות לא הוסיף משה 

  סוק יא) ליום השלישי. כלום. לשלשת ימים, כמו (פ

  יו	 מת� תורה בו' או בז' בסיו�. רש"י מכניס אותנו אל המחלוקת הידועה לגבי 

  כל זה התיאור של הימי	 בי� ר"ח סיו� עד מת� תורה. א� הא	 היה עוד אירועי	 בימי	 אלו? 

  א	 נדלג לפרשת משפטי	 נראה: 
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 ֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעים ִמBְִקֵני ִיְ(ָרֵאל(א)ְוֶאל ֹמֶ�ה ,ַמר ֲעֵלה ֶאל ְיֹקָוק ַאָ*ה ְו@  

 ְוִהְ�ַ*ֲחִויֶתם ֵמָרֹחק.  

  מסביר רש"י:

  

  :פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובארבעה בסיון נאמר לו עלה

  

הרי אנו יודעי	 שבד' נאמר לו להגביל את ההר, ומתחילי	 שלושת ימי ההגבלה .אבל כא� יש 

  חידוש שקרה עוד משהו. מה קרה? 

  

רש"י בהמש� יגיד לנו ש'אי� מוקד	 ומאוחר בתורה'. אבל אי אפשר להגיד סת	 את הכלל הזה. ג	 

  קוד	.  א	 משתמשי	 בו , יש להבי� מדוע? מדוע התורה לא אמרה את הדברי	

  

זה הרבה כבר לפני שתרח מת (המופיע בפסוק  –לדוג': "ואברה	 ב� חמש שני	 ושבעי	 שנה" 

מוקד	 בסדר, ומאוחר בזמ�, במקרה זה אי� שאלות כי  –קוד	), אז ברור שהפסוק של תרח 

  התאריכי	 כתובי	 במפורש. אבל יש להבי� ג	 ש	 מדוע.

  

י� להבי� כשזה מופיע מדוע התורה סדרה את צר –כ� שא. אסור להגיד סת	 את הכלל. וב. 

  הדברי	 כ�. 

  

שברור שפרשיה זו נאמרה קוד	 עשרת הדברות. כי כתוב "ואל משה אמר".  –לכ� אומר רש"י 

  לומד אחרת ואומר שפרשיה זו אינה לפני מת� תורה). –(הרמב"� 

  

וט שמשה עלה. קרא למשה לעלות, בניגוד לפרשת יתרו בה נאמר פש שהקב"ה –כא� מתחדש לנו 

  בנוס$ כא� נאמר שלא רק משה אלא ג	 נדב ואביהוא ושבעי	 מזקני ישראל. 

  

� ְוָהָעם �א ַיֲעל� ִע3.: (ג) ַוָ�ֹבא מֹ ��ה ַוְיַסCֵר ָלָעם(ב) ְוִנַ#� ֹמֶ�ה ְלַב4. ֶאל ְיֹקָוק ְוֵהם �א ִיָ#ֶ 

 ִרים ֲאֶ�ר 4ִֶ-רְוֵאת ָ�ל ַה3ְִ�Cִָטים ַוַ�ַען ָ�ל ָהָעם ק.ל ֶאָחד ַוֹ�אְמר� ָ�ל ַה4ְבָ  ֵאת ָ�ל 4ְִבֵרי ְיֹקָוק

�ֵ*יםְיֹקָוק ַנֲעֶ(ה: (ד) ַוִ�ְכֹ*ב ֹמֶ�ה ֵאת ָ�ל 4ְִבֵרי ְיֹקָוק ַוַ�ְ�ֵ�ם ַ-ֹ-ֶקר ַוִ�ֶבן ִמְז-ֵ ְ� ַח ַ*ַחת ָהָהר 

�ֵנים ָעָ(ר ִ�ְבֵטי ִיְ(ָרֵאל.  ֶעְ(ֵרה ַמDֵָבה לִ ְ  

  

  את מה הוא כתב, הרי זה היה לפני מת� תורה? עונה רש"י: 

  

  מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו במרה.   

  

בחמישה בסיו�. בפרשת יתרו רק נאמר שהיה שלושת ימי  –ואז "וישכ	 בבוקר", אומר רש"י 

 12מצבה כנגד  –. משה בה' בסיו� מקי	 את המזבח הגבלה, אבל כא� נאמר לנו בדיוק מה עשו

  שבטי ישראל. 
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שקרה לפני מת� תורה? א	 היינו צריכי	 לצייר מה קרה לפני  –מי מאתנו זוכר את התיאור הזה 

  מת� תורה, מי מאתנו היה זוכר לצייר את המזבח שמשה בונה בה' בסיו�? 

  

  וממשיכי	: 

  

 (ו) ַוEַ�ִח ֹמֶ�ה ִיְ(ָרֵאל ַוַ�ֲעל� ֹע�ת ַוִ�ְזְ-ח� ְזָבִחים ְ�ָלִמים ַליֹקָוק Cִָרים:(ה) ַוִ�ְ�ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְ-ֵני 

 ַוִ�ְקָרא ְ-,ְזֵני ָהָעם ֲחִצי ַה4ָם ַוָ�ֶ(ם ָ-ַאָ#ֹנת ַוֲחִצי ַה4ָם ָזַרק ַעל ַה3ְִזֵ-ַח: (ז) ַוEַ�ִח ֵסֶפר ַהְ-ִרית

  4ִֶ-ר ְיֹקָוק ַנֲעֶ(ה ְוִנְ�ָמע. ַוֹ�אְמר� ֹ�ל ֲאֶ�ר 

  

  אומר רש"י:  איזה ספר? הרי עדיי� אי�...

  מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה:   

  

  מי מאתנו זוכר ש'נעשה ונשמע' מדבר על ספר הברית עד מת� תורה, ולא על מת� תורה בכלל. 

  

3ֶָכם ַעל ַעל ָהָעם ַוֹ�אֶמר ִהֵ:ה ַדם ַהְ-ִרית ֲאֶ�ר ָ�ַרת ְיֹקָוק עִ  (ח) ַוEַ�ִח ֹמֶ�ה ֶאת ַה4ָם ַוִ�ְזֹרק

  . ָ�ל ַה4ְָבִרים ָהֵאֶ/ה

  

רש"י אומר שהוא לא הזה על הע	, אלא על המזבח: "עני� הזאה, ותרגומו וזרק על מדבחא לכפרא 

  על עמא". 

  

לא כתוב בפרשת יתרו? האם זה לא  מדוע זה –כל זה בה' בסיון. כאן הבן חמש למקרא צריך להבין 

הצריך להיות מופיע לפני מתן תורה? ומדוע אנו זוכרים כולנו דווקא את התיאור של  –סיפור חשוב 

  בפועל לפני מתן תורה –שלושת ימי ההגבלה של יתרו, ולא זוכרים מה קרה באמת 

  

ַחת (י) ַוִ�ְרא� ֵאת ֱא�ֵהי ִיְ(ָרֵאל ְותַ  ִמBְִקֵני ִיְ(ָרֵאל:(ט) ַוַ�ַעל ֹמֶ�ה ְו@ֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעים 

ח ָיד. (יא) ְוֶאל ֲאִציֵלי ְ-ֵני ִיְ(ָרֵאל �א ָ�לַ  ַרְגָליו ְ�ַמֲעֵ(ה ִלְבַנת ַהַ?Cִיר �ְכֶעֶצם ַהָ<ַמִים ָלֹטַהר:

�*�  . ַוֶ�ֱחז� ֶאת ָהֱא�ִהים ַוֹ�אְכל� ַוִ�ְ

  

  ביר: רש"י מס

  

מכלל שהיו ראוים להשתלח בהם  - לא שלח ידוהם נדב ואביהוא והזקנים:  -  ואל אצילי

  יד.

  

  וממשיכים: 

  



5  

 

ֶאֶבן ְוַה*.ָרה (יב) ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָ�ם ְוֶאְ*ָנה ְל9 ֶאת ֻלֹחת הָ 

  . ְוַה3ְִצָוה ֲאֶ�ר ָ�ַתְבִ*י ְלה.ֹרָתם

  

  זה מתי נאמר?  אומר רש"י : "לאחר מת� תורה". 

  כעת ננסה להבי� את הדברי	 במהות	. 

  

הרבי בשיחה מסביר את הדברי	: במת� תורה מתחדשי	 שני ענייני	 שרק א	 נבי� אות	 נבי� את 

החלוקה בי� פרשת יתרו לפרשת משפטי	, ור� כ� נבי� את המשכ� ואת ההוראה למעשה לכל 

  אחד. 

  

ורה התחדשו שני דברי	 שוני	. א. הקב"ה נת� את התורה. ב. כרתנו ברית ע	 הקב"ה. זה במת� ת

  הפשט של "תעבדו� אותי על ההר הזה". 

  

כשהקב"ה דיבר בב' בסיו� ע	 משה, הוא מצווה אותו להגיד לבני ישראל קוד	 כל: "כה תאמר 

ראל פשוט לשמוע. אבל זה מת� תורה. כלומר נדרש מיש –את	 ראית	...א	 שמע תשמעו בקולי" 

ההמש�: "ושמרת	 את בריתי". איזה ברית? הרי לא נכרתה עוד שו	 ברית? רש"י אומר: " 

  שאכרות לה	 על שמירת התורה". אבל למה לא סיפרו על זה? 

  

  בברית הופכי	 בני ישראל למאוגדי	, מקושרי	 בקב"ה.

  

יני של משפטי	. בפרשת יתרו בעומק זה החילוק בי� מעמד הר סיני של יתרו, לבי� מעמד הר ס

  עשרת הדברות. זה החלק של עליוני	 היורדי	 לתחתוני	.  –מדובר על קבלת התורה 

  

אבל במשפטי	 מדובר על כריתת הברית. יש רק כריתת ברית שעל ידה ישראל נעשי	 מקושרי	 

ד הר לקב"ה. משה בונה מזבח מעצמו, למרות שהקב"ה לא ציווה אותו. כי כל החלק הזה של מעמ

סיני הוא החלק שבו ע	 ישראל מקבל את הדברי	, ואז הוא מעלה את הכל מהתחתוני	 

  לעליוני	. 

  

בפרשת יתרו מופיע כיצד ירד' ה' על הר סיני. א� בפרשת משפטי	 לא מדובר על אי� ה' יורד 

 אלינו, אלא כיצד משה עולה להר סיני. במת� תורה עליוני	 ירדו לתחתוני	, א� בעקבות כ� הע	

זז ונעמד לאחוריו. לכ� צריכי	 אנו לעבור את כל פרשת משפטי	 כדי להבי� אי� אנו מעלי	 את 

  הכל לעליוני	. 

  

שני החלקי	 מתארי	 את כל מת� תורה. לכ� רש"י אומר בתחילה: "מה אלו מסיני, א$ אלו 

מסיני". בפרשת משפטי	 ישנה שמחה עצומה בקבלת המצוות, כי באמצעות	 אנו יכולי	 לברר 

כיצד הכל יכול להתעלות ולהופיע אלוקות. פרשת משפטי	 מבררת לנו כיצד הדברי	 הגדולי	 של 

י	 וא$ צריכי	 להתברר מתו� המציאות. פרשת משפטי	 מראה לנו את עשרת הדברות יכול

  הופעת התורה בגדולתה, בה התורה מגיעה אל כל חלקי החיי	. 
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פרשת משפטי	 היא הברית בי� התחתוני	 לעליוני	. על כ� הפרשה הבאה היא פרשת תרומה 

ו לא נאמר אלא בתוכ	'! פרשות יתרו 'בתוכ 1העוסקת ב"ְוָע01 ִלי ִמְקָ/. ְוָ.ַכְנִ,י ְ*תֹוָכ	".

ומשפטי	 יחדיו מלמדות אותנו אי� בוני	 משכ� בתו� כל אחד מאתנו. החיבור בי� העליוני	 

היורדי	 לתחתוני	, והתחתוני	 העולי	 לעליוני	, יוצר בית מקדש בתו� כל אחד מאתנו המכוו� 

  כנגד בית המקדש של מעלה. 

  

  

ק בבירור הדברי	 כיצד פרשיות המשכ� ממשיכות את החלק הבא בשיחה, ננסה להוסי$ עומ

  .הל� הזה של פרשיות יתרו ומשפטי	המ

  

  כדי לחיות ע	 הזמ�, ניכנס אל הקדמת הרמב"� לכל פרשיות המשכ�: בפרשת תרומה: 

  

כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות, וצוה אותם על ידי משה קצת 

רה, כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים מצות שהם כמו אבות למצותיה של תו

להתיהד, וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו של משה, וכרת עמהם ברית 

על כל זה, מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה ועתה 

תם אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (לעיל יט ה), ואמר וא

תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש (שם ו), והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש 

להשרות שכינתו ביניהם. ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש 

לשמו, ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל. והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום 

(להלן כה כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר 

הכפרת, על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במעלה, וסמך לארון השלחן 

והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על ענין המשכן שבעבורם נעשה. אבל משה הקדים 

להלן לו בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו (להלן לה יא), וכן עשה בצלאל (

  . א), לפי שהוא הראוי לקדם במעשה

  

וכמו וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. 

שנאמר שם (לעיל כד טז) וישכן כבוד ה' על הר סיני, וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' 

מ לד).  אלהינו את כבודו ואת גדלו, כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן

והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן, כנגד "את כבודו ואת גדלו". והיה 

במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבא משה היה אליו הדבור אשר 

נדבר לו בהר סיני. וכמו שאמר במתן תורה (דברים ד לו) מן השמים השמיעך את קולו 

אשו הגדולה, כך במשכן כתיב (במדבר ז פט) וישמע את הקול  ליסרך ועל הארץ הראך את

מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים וידבר אליו. ונכפל "וידבר אליו" להגיד מה 

                                                           
1
  שמות, כ"ה, ח'.  
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שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת ומשם מדבר עמו, כי כל 

כדרך ודבריו שמעת מתוך  דבור עם משה היה מן השמים ביום ונשמע מבין שני הכרובים,

האש (דברים ד לו), ועל כן היו שניהם זהב. וכן אמר הכתוב (להלן כט מב מג) אשר אועד 

  לכם שמה לדבר אליך שם ונקדש בכבודי, כי שם יהיה בית מועד לדבור ונקדש בכבודי:

  

בני ישראל יכולי	 להגיד 'נעשה ונשמע' רק לאחר שה	 קיבלו מצוות המראות לה	 אי� מופיעי	 

יו	. פרשיות המשכ� לא נגמרות רק בסיו	 הקמת המשכ�, אלא ה	 יסתיימו 3את התורה בחיי היו	

  במילי	: 

  

    2ָכל ֵ-ית ִיְ(ָרֵאל ְ-ָכל ַמְסֵעיֶהם. ִ�י ֲעַנן ְיֹקָוק ַעל ַה3ְִ�ָ�ן י.ָמם ְוֵא� ִ*ְהֶיה ַלְיָלה -. ְלֵעיֵני

  

השראת השכינה לא מופיעה רק בהקמת המשכ�, אלא היא צריכה להמשי� ע	 בני בכל מסעיה	. 

בכל המקומות בה	 בני ישראל נמצאי	, וג	 במקומות הכי חשוכי	, היא צריכה להופיע. כיצד? 

  	 לעלות לעליוני	. זהו תפקידו של האד	 בעול	. להראות אי� התחתוני	 יכולי

  

בד"כ פרשת משפטי	 היא השבת של בה חל ג	 ר"ח אדר. הרבי מליובאוויטש אומר שפרשת יתרו 

עשרה. פרשת 3 עשרה בתורה, ואילו פרשת משפטי	 היא הפרשה השמונה3הינה הפרשה השבע

, ) האלוקי היורד אלינו מלמעלה. א� לא מספיק רק לקבל את השפע האלוקי17יתרו היא ה'טוב' (

שמונה עשרה) פרשת משפטי	 מלמדת  –צריכי	 לדעת ג	 אי� חיי	 איתו כא� בעול	. (חי בגימט' 

  אותנו אי� אנו מופיעי	 את החיות כא� בתחתוני	. 

  

של חודש אדר. זוהי השמחה של אד	  רק אד	 שמבי� יסוד זה יכול להגיע אל השמחה האמיתית

שיודע לקבל תורה מסיני, ויודע להופיע אותה ג	 בכ� שהוא משאיר את הטריפה עבור הכלב. זהו 

בו הקב"ה מוריד לנו תורה  –יש את השלב האלוקי  3".הדור קבלוה בימי אחשורושהחידוש ב"

ת הכי נמוכי	 אל מלמעלה, ויש את השלב האנושי בו אנחנו מעלי	 את המציאות מהמקומו

המקומות הכי עליוני	. שנזכה לקבל תורה מסיני ולהופיע אותה על כל פרטיה בפרשת משפטי	 

  ומתו� כ� נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו. 

  

לחיות ע	 הזמ� כל יו	, זה להבי� שמעמד הר סיני הוא לא רק אירוע היסטורי. אלא הוא צרי� 

  י	. ג	 לקבל את התורה, ג	 לקיי	 את הברית. להופיע בכל יו	, ורק ע"י שני החלק

  

  

  

                                                           
2
  שמות, מ', לח'.  
3
  שבת, פח': 


