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 בורנשטיין שמואל רבי אצל ושכחה לימוד על
 האדמו"ר מסוכטשוב

 מנדלבאום נטלי
 

 בשנת ר"לאדמו והוכתר 5511 בשנת נולד, סוכטשוב בשושלת השני ר"האדמו, בורנשטיין שמואל רבי
 על דרשותיו. 15 בגיל ונפטר שנה עשרה-שש ר"כאדמו כיהן שמואל רבי. אביו ירתפט לאחר, 5151
 ספרים אלהלעתים משובצות בו", משמואל שם" הספרים בסדרת אוגדו והמועדים השבוע פרשת

 דרשות שנישאו בעת חגיגת אירוע משפחתי כמו ברית מילה או חתונה.
שכחת  ןהגם כשתוצאותיו מוד תורה גישתו של רבי שמואל לעניין לי תא בחוןלהלן אבקש ל

 בדרשותיו. העניין מתבטאהחומר הנלמד, כפי ש
. העגל חטא בעקבות םושבירת הלוחות קבלת, סיני להר רבנו משה של עלייתו מתוארת בפרשתנו

 בשנת בדרשתו. אדם כל של התורה ללימוד חשובים יסודות בהר משה של משהייתו לומד שמואל רבי
 אבהו רבי לפי. סיני להר בעלייתו משה מעשי את המתארים המדרש בדברי אלשמו רבי עמיקה ה"תרע
 לאחר, התהליך של בסופו. את תלמודו ושוכח תורה לומד היה ובמהלכם בהר יום ארבעים משה שהה

 (. מא' בר, רבה מדרש) במתנה התורה את ה"הקב לו נתן, הימים ארבעים שחלפו
 התורה למשה ניתנה דבר של בסופו אם: תחילתו על שמואל רבי תוהה המדרש של סופו מתוך

 שמואל רבי מסיק מכאן? ימים ארבעים במשך ושכחה לימוד של תהליך לעבור נדרש מדוע, במתנה
 עד, הלימוד רושם נשאר יום מכל ;לריק היה לאבכל יום  רבנו משה של לימודההשכחה  אף שעל

 את לקבל מוכן כלי ונעשה הימיםכל  במהלך שצבר הרשמים כל בו נקבצו והאחרון הארבעים שביום
 רבה חשיבות משה אצל שהתקבצו הרשמים לאותם מעניק שמואל רבי. ה"הקבאת מ במתנה התורה
 הייתה היא גם כי, ה"מהקב במתנה לבסוף התורה נתינת לו מועילה הייתה לא, הם שאלמלא עוד ואומר
 רבי מלמד מזה. אותה שמרול במתנה התורה את לקבל לו אפשרו שקיבץ הרשמים. ממנו נשכחת
 :שכחה גם אם סופו של לימוד זה שלו יומי-םהיו התורה ימודלול לאדם חשוב קרוןיע שמואל

 עבודת עבודתו ומכל ושוכח לומד שהוא בראותו עליו ליבו יפול שלא לאדם לימוד ומכאן
 על ימּוָרש   נשאר אלה שמכל, ְיגיעו ושלום חס לריק כי יחשוב אל בפעם כפעם נופל הוא הקודש

 לא ואם, יבואו לימים מוכשר כלי אותו העושין והם, ושלום חס מאומה נאבד ואינו פנים כל
 1.מאומה נאבד אינו מקום ומכל הבא לעולם יהיה הזה בעולם

מונח קבלי שמשמעותו )"ימּוש  ָר " אצלו נשאר הרי, ושכח למד אדם אם גםו, לשווא אינו לימוד שום
 . הבא בעולם הרי, הזה בעולם לא ואם, בעתיד לו שיועיל נוי(הרושם שנותר בתוך החלל הפ

והרושם שנשאר  בעקבותיוהשכחה ובהמשך הדרשה רבי שמואל משווה בין תהליך הלימוד 
בשבת. כשאדם טורח  ה' ומתקבץ באדם ליחס שבין עבודת ה' במהלך השבוע לעבודתמהלימוד 

 ואף על פי כןעקב טרדות היום יום,  בעבודת ה', עבודתו זו נשכחת ממנו "ששת ימי המעשה"ב

                                                 
  אביב.-תל המחלקה לתולדות עם ישראל ותושבתהיא מוסמכת מנדלבאום  נטלי 
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כשמגיעה השבת, מתקבצות אותן רשימות, ובהן אף המחשבות הטובות שחשב במשך השבוע, והן 
. השבת במהותה היא באמתחתהפך לכלי ולקבל את השבת וההארות שהיא מביאה השמאפשרות לו להי

ם ְוָהָאֶרץ ְוָכלנשמת הבריאה וכוללת את כל הימים כאחד, שנאמר: "ַוְיֻכּלּו ַהשָ  ְצָבָאם" )בר' ב:א(. על -ַמי 
כן בכוחה של השבת גם לאסוף ולאחד את כל הרשימות וההרהורים הטובים שצבר האדם במשך 

 השבוע ולאפשר לאדם להיות כלי ראוי לקבלת הארת השבת.
תואמת החשיבות שנותן רבי שמואל ללימוד תורה, גם אם התוכן שנלמד נשכח זה מכבר מהאדם, 

במוח ובשכל האחד תורה. רבי שמואל חילק את הלימוד לשני עניינים: הלימוד את תפיסתו הכללית  את
ללמוד על מנת לעשות. על הלב להיעשות כלי קיבול לתורה,  –האחר מצוות הלב ו ,השכלת התורה –

ּבו. לפי חלוקה זו גם מי שלמד ושכח יכול לקיים את מצ וות ואסור שהשכלתו של אדם תהיה נפרדת מל 
ּבו ומחדירה  ,לימוד התורה  בומפני שעל אף השכחה פעולת הלימוד משפיעה השפעה חיובית על ל 

כי את  ,, ברור כי גם אם האדם שכח את מה שלמד, עליו להתחזק ולהמשיך בלימודןאם כ 2לוקות.-א
 שלבו נעשה כלי קיבול לתורה. על ידי קיים מצוות הלימוד
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