בס"ד

שבת פח) .הנקודתיים שבשליש העליון( עד פט) :המשנה(
ביאורי מושגים
לשון של זהורית  -ביום הכיפורים היו לוקחים לשון של זהורית )בצבע אדום( וקושרים את חציה על
השעיר המשתלח ואת חציה בהיכל וכשה' היה מכפר על חטאינו היתה הלשון הופכת ללבנה.

הסכמת בנ"י לקבל את התורה
 .1קבלת התורה בהר סיני לא היתה מתוך בחירה חופשית,
בימי מרדכי ואסתר קבלו בני ישראל את התורה מחדש מתוך בחירה חופשית.
 .2קבלת התורה היתה לא מתוך הזדהות והתחברות למצווות ולחוקים שבתורה,
אלא מתוך נכונות מוחלטת לקבל כל דבר שהבורא מצווה ' -נעשה ונשמע'.

קבלת התורה בשלב זה לא היתה
מהותית ופנימית.
לכן מיד לאחר מתן תורה ירדו בנ"י
ממדרגתם בחטא העגל.
אז גם הורידו מהם את הכתרים שהביאו
להם כשהם אמרו נעשה ונשמע.
ר"ל :לעתיד לבוא יחזירו לנו אותם.

כוחה של התורה
 .1כל ציווי וציווי של התורה ממלא את העולם והנשמה .אלמלא התערבותו של הבורא המציאות לא היתה
מסוגלת לקבל את כל הציוויים שבתורה:
בכל דיבור ודיבור פרחה נפשם של בני ישראל ,התמלא העולם כולו בריח מיוחד ,וכן נרתעו בנ"י ממקומם 12
מיל )משמעות מרחק זה היא שהם היו במקום אחר(.
הקב"ה החזיר לבני ישראל את נשמתם קירבם מחדש להר סיני והעביר את הריח המיוחד לגן עדן.
 .2בכל ציווי של הקב"ה מגולמים  70משמעויות ורעיונות.
 .3לתורה יש כח להחיות את האדם )אם הוא לומדה מתוך מחויבות( ולהבדיל גם להמיתו )אם הוא לומדה שלא
מתוך מחויבות(.

יצחק אבינו סינגר על עם ישראל כשהם חטאו:

משמעות השמות של מקום קבלת התורה
סיני  -שבו ירדה שנאה לעובדי העבודה זרה,
מדבר צין  -שבו הצטווינו בתורה,
מדבר קדש  -שבו התקדשנו,
מדבר קדמות  -שבו נתנה התורה הקדומה
מדבר פארן  -שפרו ורבו בנ"י בעקבות מתן תורה,
חורב  -שבו ירד חורבן לעובדי העבודה זרה.

 .1הרי בזמן מתן תורה ה' קרא לעם ישראל בנים.
 .2החטאים תופסים רק חלק קטן מהזמן שבו אדם חי.
 .3יצחק לקח על עצמו את החטאים של בני ישראל -
והוא הקריב את עצמו לה' כקרבן )בעקידת יצחק(.

חשיבות ההתבטלות
 .1משה לא ראה את עצמו ככלי המחזיק את התורה ,הוא הבין שהתורה נשארה אצל הבורא  -בזכות זה הקב"ה
קרא לתורה על שמו ' -תורת משה'.
 .2עם ישראל קיבל את התורה בלי לבדוק ולבחון אותה ,הוא הבין שאין בכוחו לבחון את ציוויו של הבורא -
בזכות זה קשר הקב"ה כתרים לראשו.
 .3השומע חרפתו ולא משיב ,השומע עלבונות ולא מגיב  -עליו הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.
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