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 ם שבועות ם קודי מדוע היו צריכים בני ישראל לפרוש ג' ימ

 ,חג השבועות  שמתקרב אלינוחג הקדוש  ב  בשיעור היום נעסוק

ש העניין  מצרים  ל  עיקר  את  יציאת  שנעבוד  בשביל  הייתה 

עם ישראל ספרו    לכןו  ,חמישיםיום ההתורה בהקב"ה ונקבל את  

 . התורה הקדושהאת    לזכות לקבל  כדי להגיע לתכלית  יום   50

לפני ציוה  תורה  הקב"ה  נכונים  "ו  :מתן  אל להיו  ימים  שלושת 

וצריך   מהאשה.    שותפרי  צריכיםישראל    עם  -"  שהא  אל  גשות

הרי יש מצבת    ,שותיר פ   מצוה שליש  מתן תורה  במדוע    ,להבין

   ?לא אמור להיות סתירה למתן תורה וזה ה,פרייה ורבי

דברים עשה משה רבנו מדעתו והסכים   ג'"    (. שבת פז) גמרא  מובא ב 

איך יודעים   .  פרש מן האישהש  ואחד מהם זה  ",הקב"ה על ידו

אמר שלכל    מזה  זאת? הקב"ה  ישראל   ",ליכםהלא  ושוב"  :עם 

ואתה אמר: " משה  לואילו    ", עונה  תלמצוו "  -שםודורשת הגמרא  

 'מתן תורה'רואים שמשה רבנו הוא בחינת      ".   דימפה עמוד ע

 ךא  ,חג השבועותבקבלת התורה זה  עיקר  שם  הגולכן    ,כל יוםב

אנחנו זוכים   כל יום מחדש  , תורה  שהוא בחינת קבלת ע"י משה  

משה בכל  ד  אשטותתפ "אילקבל את התורה כל הזמן כסדר ע"י  

  ( תורה ל"ו )     ן"רהמו  בליקוטיהקדוש  אומר רבנו  ולכן    ",דור ודור 

מאישה צריך להיות פרוש  היה  משה רבנו  ש   ,[בעז"ה  שנלמד היום]

קבלת  מדוע יש קשר בין    ,וצריך להבין       בקדושה ובטהרה.תמיד  

   .התורה, לבין הפרישות

 שבעים כל  כללות    אמצרים שהי  שלכל עניין  והביאור בזה, דהנה  

במדרש    ,ותומאה שכתוב  ד )כמו  טז,  רבה  האומות שכל    (בראשית 

אומות ה  כללות שלתהה  ,ע"ש מצרים  יםלישראל נקרא  ציריםהמ

רבנו שו  לכולן,הייתה במצרים שהייתה ראש   היינו  לכן מסביר 

  ,קבל את התורהנבשביל שבסוף    ,צריכים לעבור גלות מצרים

נאמר  מצרים  ט(  :ועל  מב,  שעיקר "א  ז  ",הארץ ת  "ערו  )בראשית 

ובניסיון הזה    ,ת הארץ וער של גלות מצרים היה ניסיון של    ענייןה

ושמרו נשמרו  ישראל  עליהם  עם  מעיד  כמו שכתב    –  והקב"ה 

לפי שהיו האומות מבזין אותם, מה  "    :מדרש שם הב   ה(   )במדבר כו, רש"י  

המצריים   שלטו  שלא  הן  סבורין  שבטיהם,  על  מתייחסין  אלו 

מושליםיבא היו  בגופם  אם  הטיל ,  בנשותיהם"ו  ק  , מותיהם,  לפיכך 

, לומר, מעיד אני  עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זההקב"ה שמו  

  )תהלים קכב, שמפורש על ידי דוד,    ועליהם שהם בני אבותיהם, וזה

  השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם ,  "שבטי יה עדות לישראל"  ד( 

ַהֲחֹנִכי ִאי  ,לפיכך בכולם כתב  ֻּ ל  ַ ע"פ  א. כלומר,  "לעכ  .  וכו'"  ַהפ 

נפלנו ב זרהעשבמצרים  בעניין    ,מאוד  חמור  השז  ,בודה  אבל 

 , רואים כאןו     .למתן תורהו  ינזכ  ע"י זהו  , היו קדושיםהם  ריות  ע

 של הארץ    תמערורנו  ממתן תורה זה בזכות הקדושה שנשכל  ש

  גם במתן תורה היה צריך פרישות לכן  ו  ,  ושהקדהפך  יה  ,מצרים

  לא א  ,תר י לא מהו   , רק מהאיסורהיא  הפרישות  שבד"כ    )למרות  ,תרי אפילו מהו  -

 . (תר בשביל מתן תורה ימהשל פרישות  ענייןמתן תורה היה שב

 שאל את האומות אם רוצים תורה שבעים אומות, הקב"ה    שבעים נפש,

 מושרש עם ישראל  כל  ש    "ו(תורה ל)ן  "ר המסביר בליקוטי מו  רבנו

ל"   כמ"ש:  ,למצרים  וירדשישראל    בנינפש    שבעיםב ׁש - כ ָּ ֶּפֶּ ַהנ 

ית ֵֽ ה  -ְלב  ה ִמְצַרְימָּ אָּ יםַיֲעקֹב ַהב ָּ ְבִעֵֽ   את כל גם כן  יש ", וכנגד זהׁשִ

תיקון  )  בתיקוני זוהר ו  ',  נח'אומות העולם שנמנו בפרשת    שבעים

ע  דף  ש   (:ו  ל"ב  י  שבעיםלמבואר  הממונים   שרים  שבעיםש  אומות 

ש מ   שני עוד  ו )  ,עליהם ונחש המונים  ס"מ  ה  ,ם  כל  על  הממונים  והם    . (ותומא שהם 

 .ישראלנפש  יםעשבשל לעומת זה ה

האומות   שבעיםהתורה על כל    סיבב עםהקב"ה  המדרש: שידוע  

שאלו אותו מה אז  ו  ,ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה

  שטופיםהכי  הם  הקב"ה ענה להם דווקא את הדבר שו  ?  כתוב בה

אל  עשמילבני ו ",לא תרצח"אמר להם כתוב  עשיו,בא לכש  בו,

להם   תגנוב"אמר  לע  ",לא  להם    באומו  מוןכשבא  לא "אמר 

וכו' ותנאף"  רצו את התורה.לכן  .  אם    ,קשה   ולכאורה  הם לא 

החפץ   עד כמהר לקונה  פ למה אתה מס  ,אתה רוצה למכור משהו

לו מוכר  בשבילו,  שאתה  לא  רואים שהקאוכ  הוא  מציע ן  ב"ה 

   ?  בו שטופיםם הכי הבדיוק הפוך מהדבר ש להם דבר שהוא

את האדם   זכךהעניין של התורה היא לכי באמת כל      :והתשובה

התורה היא    כי  ,שבעים אומות  אצלשיש    מידות רעות  מהשבעים

חיים' מו  ',תורת  לזכך את האדם  הדברים הרעים    כלהיא באה 

התורהלמציע  ב"ה  הקכש  לכןו  ,שבו את  העולם  הוא    ,אומות 

מ דווקא  אותם  להםשהיא  מידה  השואל  קשה  הם  כי    ,הכי  אם 

הם היו זוכים לקבל   ,המיוחדת אליהם  תאוהיסכימו לוותר על ה

 כי   .קבל את התורהזכו ללא    ,תורה אבל היות שהם לא הסכימו

"ְוזֶּה :  )בתורה ל"ו(וכלשון רבינו    התורה היא היפך המידות הרעות,

ֱאלִֹקים"   ה הָּ ש ָּ ת זֶּה עָּ ַ מ  ית )קהלת ז, יד(ְלעֻּ ל ב   ׁש ׁשֶּ ְבִעים נֶּפֶּ ד ׁשִ גֶּ נֶּ כ ְ , ׁשֶּ

ׁשֹון   ְבִעים לָּ ם ׁשִ ל  )שם ובזוהר שמות ח"ב ה:, במדבר רבה ט, יד(ַיֲעקֹב, ה  כ ָּ . ׁשֶּ

  . ה  ָּ ְרת  ֲחבֶּ ב ַ ין  א  ֶּ ׁש  ַמה   , ה  ַעְצמָּ ְפנ י  ב ִ ה  עָּ רָּ ה  ִמד ָּ ה   לָּ י ׁש  ׁשֹון  ְולָּ ׁשֹון  לָּ

ה. ֹורָּ ל ת  ִנים ׁשֶּ ָּ ְבִעים פ  ִ ִקים ִמׁש  חָּ ם ְמרֻּ ו , ה  ל  א  ֹות הָּ ד  ִ ֲחַמת ַהמ   ו מ 

 מע עם ישראל שברו את התאוה שלהם נעשה ונשבאמירת  

 הבנה  דבר בליזה לעשות  ? מידה הכי קשה של עם ישראלה המ

  , לעשות מה שהוא לא מביןמאשר  אין דבר יותר קשה ליהודי  

אוהב לבדוק   הוא  וכל דבר   ,מאוד שכלי  שלו שהואטבע  היהודי  

  ,נעשה ונשמעישראל אמרו לקב"ה    עם  ובכל זאת,  ,בשכל שלו

את זה אנחנו    ן,בילה לעשות בלי    -   את הדבר שהכי קשה לנו

גילה רז זה  י  מ"    :הקב"האמר    .  מוכנים לוותר בשביל מתן תורה

השם יתברך     (שבת פח. )    ?"שרת משתמשים בוהכי  אשמל,  נייבל

את התורה   לעשותהתפעל מהתשובה של עם ישראל שהסכימו 

   .עשותצריך למה שהם לא מבינים בכלל ע"פ א

חשובהוא    זהיסוד   אות  מאוד  ובכלל  כי    ו,לדעת  רבנו  בתורת 

ות שיטבפ המצוות    העניין של קיוםעל    יםמאוד מדבר ברסלב  ב

                          

 רכת התורה, מאוד לכוון בבארץקודם מתן תורה היינו בערות המדוע 
 עם ישראל רוצה לשמוע תורה דוקא מפי משה, מדוע שבועותבבפרט 
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 שליט"א  אליהו עטיה  הרה"גמפי  /  תשפ"א – 'במדבר' 
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לשמוע   גםו  ,שלא מביניםע"פ  לעשות את המצוות א  ,יתותתמו

בה שהצדיק  ישאתה לא מבין את הסע"פ  א,  צדיקעצות של הל

עליך   וכך לעשות  מצווה  כל    ,כך  באמת  לקבלת    הזכותאבל 

בזכות  היה    ,תורה ונשמע'- הרק  קשה    מידהה  ושז  'נעשה  הכי 

ישמעאל  לו  ',לא תרצחה'  לעשיושקשה  באותה דרגה    ,ליהודים

קשה ליהודי   כך    אףתנה'לא  מון ומואב  עלו   ',לא תגנובה'   קשה

הקב"ה נתן שכו  ,(היוםעד  בעם ישראל  הטבע הזה   )וכך  ,ביןבלי להלעשות  

על   זה  לוותר  הסכמנו  התורה  את  חכמתכם    "כילנו  היא 

 .  הבנהאפילו בלי הקב"ה  ציווילעשות את  ",ובינתכם

 . אומות  שבעים  כנגדם ישו  ,נפש בישראל  70יש  ש  רבנו הסביר 

לק רוצים  והתגלות  ,  תורה  בלכשאנחנו  'התגלות',  בחינת  שזה 

צועקת   שיולדת  וכמו  לידה,  בחינת  כך קשבעים  היא   ולות, 

תאוות רעות  מידות ותוך  לשון, בשבעים  לבא בגלות של  צריכים  

לאכול    יםכשרוצו  ,מבואר בזוהר שהקליפה קודמת לפריו,  םשלה

   הקליפה הקשה של התורהו  ,את הקליפה  ףקודם לקל  ים פרי  חייב

העכו"ם.   של  רעות  והמידות  התאוות  שו  זה  רבינו  כמו  כתב 

וז"ל:   זו,  ִרי  בתורה  ְ ַלפ  ה  ְדמָּ קָּ ה  ָּ ִלפ  ַהק ְ י  קח: כ ִ דף  ח"ב  זוהר  ו ִמי   ,()ע' 

ם   קֹדֶּ ן  כ  לָּ ה.  ָּ ִלפ  ַהק ְ ם  ֹדֶּ ִמק  ר  ב   ְלׁשַ ִריְך  צָּ ִרי,  ְ ַהפ  ֱאכֹל  לֶּ ה  רֹוצֶּ ׁשֶּ

י  ד  כ ְ ם,  יהֶּ ֹות  ִמד  ב ְ ַהְינו   לו ת,  ג ָּ ב ַ בֹוא  לָּ ׁש  ֶּפֶּ ַהנ  ח  ְכרָּ מֻּ ו ת,  ל  ַהִהְתג ַ

ו ת ל  ְך ַלִהְתג ַ ָּ בֹוא ַאַחר כ  ם, ְולָּ רָּ ב ְ , עכ"ל. וכן קודם מתן תורה  ְלׁשַ

מצרים,  אותנו  לצרף    ךצרי  ההי ת כל התאוו  לשבר אתבגלות 

  והמידות רעות שלהן,  כדי לזכות למתן תורה. 

    הטעם שהאריז"ל היה מזיע ומתייגע מאוד בלימודו

מספר   ושם    (חנןואת   ' פרר המצוות  ע ש)    "לז  י "האר זכרנו פעם את דברי  ה

היה מזיע   ,את ההלכה  ן ייעכשהיה מורי ז"ל מ  :לאויט   רבי חיים

 הרב למה    ,אלתי את מוריש  .   ופעםלימודו  תומתעייף מאוד בשע

  והאר"י ענה  ?  מתעייף מאוד  וממשתייגע בלימוד ומ  כל כך מזיע

ת " ' הפסדורש את ש   )בראשית כז ע"א(הזוהר  דברי את לו  ַררו  אֶּ ַוְימָּ

ה ׁשָּ קָּ ה  ֲעבֹודָּ ב ַ ם  ה':     כך      קדושהההתורה  על      -"ַחי  יהֶּ ׁשָּ  -   'קָּ

יָּא.   קו ׁשְ ר '   ב ְ חֹומֶּ ר.    -' ב ְ חֹומֶּ ַקל וָּ ִנים'    ב ְ א.   -' ו ִבְלב  ו ן ִהְלְכתָּ ִלב     ב ְ

ה ' דֶּ ָּ ש   ה ב ַ ל ֲעבֹודָּ א    -  'ו ְבכָּ ַרְייתָּ א ב ָּ   מעגלים של יש המון          ".ד ָּ

ר אותם  בשצריך לש   א,ראח  ארט סהשל    'התמורות  יכלהי'

התורה להשגת  להגיע  רמ"ה(  !!!  כדי  תורה  מוהר"ן  בלקוטי  היטב  , )ע' 

בתורה השגות  להשיג  רוצה  קשותלו  יש    ,כשאדם   , מניעות 

ובפרט אם  )   ,תורהה  תמאוד מתאמץ על הבנפיזית  כשאדם  ודווקא  

 , את הקושיזה מה שעוזר לו לשבר    , (תפילות לזכות לתורה מתפלל  גם  הוא  

חוסר הבנה ו  אכשיש קושי    .   וזוכה להבין את התורה  והוא מצליח

ד מאדם לו ,פירושו של דבר שיש קליפה על הדבר הזה  ,בתורה

והוא   , אלהבין את הסוגיילו  קשה    , קושיותלו  יש  ו  ,סוגיה בגמרא

הראשאמאמץ   להבין,    ומתייגע   ,ת  את  בזה  כדי  מפרק  הוא 

לבנים בבחומר ו"מה שכתוב בפסוק    וזה  .ואת הקושיותהקליפות  

בשדה עבודה  ה  ."ובכל  האלה  ישקאת  במצרים   עברנו ים 

לעומת זאת   ,בחומר בלבניםפיזית  עבודה  כפשוטו בבחיצוניות  

ממצריםל שיצאנו  ו'הלבנים'   אחר  ו'החומר',  קשה',  ה'עבודה 

]בא מ'    אמר הזוהרוכמ)     שלנו, זה בפנימיות, בעסק התורה הקדושה

ם "  ע"א[  ַדי ה  ִדים ֲעבָּ ל ֲעבָּ א  רָּ י ִיש ְ י ִלי ְבנ  א    ",  וגו'   כ ִ אי ַטְעמָּ ם' מָּ ַדי ה  אִתי "–'?  ֲעבָּ ר הֹוצ  ֲאׁשֶּ

ץ ִמְצַרִים רֶּ אֶּ ם מ  ם ִלְרׁשו ִתי   -  "אֹותָּ אִתי אֹותָּ ב  ת ְוה  רֶּ ְרׁשו ת ַאחֶּ ם מ  אִתי אֹותָּ הֹוצ  כלומר   (ׁשֶּ

ולכן    .שהעבודה קשה של מצרים הוחלפה בעמל לימוד התורה

ז"ל   מה שהאר"י  הרבה  מובן  מזיע  לימוד שעת  בומתאמץ  היה 

  הקליפותאת ולדחות לסלק עד שהוא היה מצליח  ,הלכהועיון ה

   .אלהבין את הסוגייו ,שמסביב לתורההסטרא אחרא ו

 ארץ מצרים צריכים להיות בערות הארץ מדוע קודם מתן תורה 

וז"ל:  )באות ב'(בינו עוד  וכתב ר  ׁשֹון  ,  לָּ ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶּ לו ת  לָּ כ ְ ׁשֶּ ְוַדע, 

עֹות   רָּ ן הָּ יהֶּ ֹות  ל ִמד  ִלי',  ׁשֶּ לָּ ו ן ַהכ ְ ק  ֲאַות ִנאו ף. ְוהו א 'ת ִ ַ לו , ִהיא ת  ָּ ַהל 

ֲאוֹות. ַ ַהת  ל  כ ָּ ר  ב   ְלׁשַ יָּכֹול  ַקל  ב ְ ֲאַזי  ַהז ֹאת,  ה  ֲאוָּ ַ ַהת  ר  ב   ׁשַ ְ מ  ׁשֶּ  ִמי 

י  וכבר כתב רבינו לעיל שהיות:  ה    כ ִּ ָּ פ  לִּ ה   ַהק ְּ מָּ דְּ י  קָּ רִּ ְּ ה   ו ִמי  ,ַלפ  רֹוצֶּ   ׁשֶּ

ֱאכֹ ִרי  ללֶּ ְ יך,  ַהפ  רִּ ר  צָּ ֵּ ב  ַ ש  ֹּ  לְּ ק  ה   ֶדם מִּ ָּ יפ  לִּ ן  ,ַהק ְּ כֵּ ג ַ   ֶדםקֹּ   לָּ תְּ ו תַההִּ   ל 

ח רָּ ֶפש    ֻמכְּ א   ַהנ ֶ בוֹּ לו ת  לָּ ג ָּ ַ נו  ,  ב  יֶהם   ַהיְּ תֵּ וֹּ ד  מִּ י   ב ְּ דֵּ ם  כ ְּ רָּ ב ְּ ַ ש  א   ,לְּ בוֹּ לָּ   וְּ

ך  ַאַחר ו ת   כ ָּ ל  ג ַ תְּ הדברים:"ַלהִּ וביאור  פעם  אמת  הלפי    .  כל 

  כל השבעים   תא ר  בצריך לש   ,בתורה  השגהלהשיג    יםכשרוצ

העכו"ם  רעות  ותמיד רש  אאל  ,של    יודע ו  , עלינוחם  יהקב"ה 

ישראל   בניסיון  שעם  לעמוד  יכולים  כל  לא  סוגי  שבעים  עם 

את  הקב"ה    לכן  ,התאוות לנו  הכללית    הניסיוןנתן  בתאווה 

ניאוף זה  ב ע"י שמשש,  תאוות  ע"י  הכללית  התאווה  את  רים 

ה כל  את  ביחד  שבעים-שיברת  דו   .   התאוות  ירדנו  וקא  לכן 

ועם    ,ה הכללית תאושם יש את הש  ',הארץ   ות'ער למצרים שהיא  

העיד  הקב"ה  כמו שו,  וה הכלליתהתא  בניסיוןשם ישראל עמד  

כל    זכינו לקבל אתוע"י זה    ",שבטי יה עדות לישראלעליהם "

  .תורהה לש פנים שבעים -ה

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו "  :אומרים בברכת התורהנו  א

מכל  בחר בנו  "  הקב"ה  קבל את התורה לכדי    ז"א   , "את תורתו

נתן    ביר   אומר.  בחר כדי לקבל את התורההנאנחנו עם    ",העמים

  ,כי באמת כל העניין של קבלת התורה  (' א התורה    תו ברכ  ליקוטי הלכות  )

 שבעים ם שקועים בהכי    ,נבחרנו מכל העמיםש  זה רק על ידי  הוא  

רעותו  תאוותסוגי   ה,  מידות  העמים נבחר שעם  ואנחנו  מכל  נו 

 ומידות רעות.  תתאוושקועים באינם    כי עם ישראל  תורה,לקבל  

כי אז בברכת התורה,  מאוד  דוקא בשבועות הכי חשוב לכוון  ו

איזה נדנוד בעיה, רק יש  .  עיקר הזמן לזכות לקבל תורה מחדש

ר  ועשני  מי הספרדים    למנהגשהרי נשארים ערים כל הלילה. אכן  

האשכנזים לפי  אך   ואין בעיה.  ,ברכת התורה ךכל הלילה מבר

אם  ו  , הם מחפשים  מישהו שלא בירך  ולכן  זה,מסתפקים בש  שי

מישהו, על    אין  עקיבא  שיטת  סומכים  שאם   שאומר   איגר רבי 

יש יכול    ,ביום  ןאדם  למחרתהוא  התורה  ברכת  בגלל    ,לברך 

שעבר לילה והגיע הבוקר    זהעצם    שמא  א,ספק ספיקפים  ר צמש

  אז יש  צריך לברך,  אמר שלאנוגם אם    ,צריך לברך על התורה

   .ת התורהומצריכה ברכ מצד עצמה היא ,נה ביוםיספק אולי ש

 ביאור המושג 'עם נבחר' אתה בחרתנו מכל העמים,  

ההיום   עם  התבלבלו  נבחר 'של    מושגקצת  "נאוי  ',עם  רים"  ש 

שכל   נבשאומרים  'עם  זה  ומה  שוים,  אדם  גזעבני  זה  נות. חר', 
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לדעתאבל   'ש   ,צריך  מאשר    ,'נבחר   עםלהיות  עול  יותר  זה 

ה  ,'כבוד  'תואר להיות  מכובד  מאוד  זה  הנכון  של  עם  נבחר 

  שבע חוץ מ גוי    כי  ,מצד שני זה מחייב אותנו מאוד   ךא  ,הקב"ה

    ,שהוא רוצהעשות מה  יכול ל  הוא חייב בהן, הואנח שבני  ות  ומצ

   [ , הוא לא בן אדםהייותר גרוע מח   או מצוות ה  שבע  ]גוי שלא שומר

הבחירה שנכון    כלומר,      , תרי"ג מצוות  את  נבחר קיבלנוהאנו עם  

  , ן נת  מסביר רבי        .חייב אותנול  באזה    ךא  ,מעלהותואר    גם  זה

שנבחר  אותנו  זה    נובזה  הלמחייב  מכל    ,תאוות  שבעיםהתנזר 

אשר "   ':ברכת התורהב'   הכוונה  והיז ו  .ובעיקר מהתאווה הכללית

לא להיות , שאנחנו נבחרנו מכל העמים "? מכל העמים נובחר ב

, ולכן קיבלנו ומותא  שבעיםהבתאוות של  ושקועים ח"ו  ופלים  נ

בנושל  הפשוטה  הכוונה    וזו  .תורה בחר  'אשר  ל  מכ  התיבות 

ב העמים התורה'  התורה  כשאדם  כי    .ברכת  באמת  בברכת 

מ  להימנע  עצמו  על  באמת  רק    , תאוותהמקבל  יכול  הוא  אז 

 בכל יום ויום.  לזכות לכתרה של תורה

על הפסוק   דורשתש  (דף עב:)   מאיש גמרא ביו  ?  מה הסיבה לכך

 סםשנים סמים:  יש  .  םתָּ ם  סַ   -'שמתם'     את דברי וגו'"  ושמתם"

ם סשלומד תורה והיא בשבילו    אחדיש      כלומר   .  התמים  סו  ,חיים

הוא    ,  ם המוותסהיא בשבילו    "ושלומד תורה וח  אחדיש  ו   ,  חיים

ויומרגיש שמח  לא   גרוע  בלימוד שלו,  מוציא דברי תורה  שתר 

יצילנו,  קנטר ל ו  אפשר איך  וא"כ    ,ה'  החיים  סם  בין  סם לברר 

ע"י הפרישה שהבירור נעשה    ,נתן  ביראומר      ?בתורהה  תיהמ

מה גורם לאדם לקבל בתורה את החלק של סם חיים   .ותתאומה

  ו הימנעות של הזה      ה?בסם המוות שב  ח"ושבתורה ולא ליפול  

הנקודה הזאת היא מאוד חשובה    .  פגם הבריתו  ניאוף  תמתאוו

גם ללמוד   ,גם וגםאני רוצה  לעצמו:  כי הרבה פעמים אדם חושב 

הוא חושב שזה ו  ה' ירחם.  י תאוות  וגם להיות נופל בכל מינ  ,תורה

 , תהימם ס ח"ו ות ליעשנתורה הכי אז   ,לא ממש אבל זה ,בסדר 

ם חיים שבתורה הוא רק מתי שאתה מברר את  ל סהכוח שכי  

 .ם"וכתאוות העהתורה מ

תורה  יוםשבועות  חג  של  הבחינה  לכן   אנחנו   היתה,  ,מתן  אם 

ומסוגלים לפרוש   פרישה   , תר היימים אפילו מהשלושה  מוכנים 

אפילו   ימים  שלושה    פרשו  וכשכל עם ישראל  .ותתאולחלוטין מה

קבל את זכות לל  וראויים  שאנחנו מסוגלים  הוכיחזה    ,תר הימה

 !   חייםם ס  יאההתורה בשבילנו ו .תורהה

 , הניקודים והספירותאחר ברכת התורה באה ברכת כהנים הטעם ש

מה   .כהנים הברכת    ד אחרי ברכת התורה אומרים  מינשים לב,  

לסמוך    ךצריהיות שאמרת ברכת התורה    ,פשטעל פי    ?בהיהס

כי  פסוקיםלזה   אוכלככמו  ,  על  מברך  צריך מהוא    ,שאדם  יד 

יד  צריך מתורה  הברכת  לאחר  אותו דבר    ל,  ולאכו  להכניס לפה

    .ברכת כהניםלכן אומרים את  ו  ,תורה לומר פסוק

קמץ "ו  כתוב בפסוק  התשובה:       ו?למה דווקא  פסוקים אלאבל  

 דורש   (בתיקונים תי' ה' דף יט: )  הזוהר ושהכהן קומץ את המנחה     ",הכהן

 ביאור הדברים:  .  'קמץ ניקוד  ב  זהכהן  '  "וקמץ כהן"ת המילים  א

  , חולם  שווא,  ,סגול  ,יריצח  תפ   ,קמץ   והם:  ניקודים לאותיות  10יש  

ים האלה דקויהנ  עשרהכל          .ובלי ניקוד  ,בוץ וק  ,שורוק  ק,רייח

 , וד קמץ קהראשון הוא ני  ניקודה     .רותיספ ה  עשר -הם מקבילים ל 

לספירת    מקביל  , (פתיחה  לשון )   פתח    . הוא מקביל לספירת הכתר ו

בין חכמה   .  בינהכנגד ה  (ציור   ן לשו)מ צירי      .  כמהחה מה ההבדל 

 מא אהו  ,אבא נותן טיפה  .  ההבדל בין אבא לאימאזה      ?'בינה'ל

, הזכר הוא תמיד נותן רעיון     ומולידה וולד.הטיפה הריון  מ  עושה

לכל   ,שימו לב )    . אשהזה דווקא ה ,את הרעיוןויפתח בד עישמי  ךא

יש לו איזה רעיון אבל לפתח אותו אין   כי   ? למה  נשים,קא  דו ,ת זרופרופסור יש הרבה עו

יותר את הסבלנות לפתח את הרעיון  דו   , הז עצבים ל ה לו את הכוח ו וקא אישה יש לה 

החכמה  )       .בינהשל  כמה ושל ח  ןזה באמת ההבדל בין המוחי  ,(בפועל 

הבינה זה  אך     ,משהו שמאיר    ברק   מעין  ,נמשלת בחסידות להבזק של חכמה או רעיון 

ולפתח אותו את הרעיון  קחת  ל כמו  בגבורה  ווא  השְ   .  בחסדגול  סֶּ   . (לצייר 

ם"  טו(  )איוב א,  שכתוב ח  ק ָּ א ַות ִ בָּ ֹל ׁשְ פ  הניקוד לם  וֹ ח    .גבורה  בחינת  -"ַות ִ

הוא  הגבוה   האות     . דוֹ בהץ  ו  ב  ו  ק    .נצחב  קיִר יחִ   .תפארתבמעל 

)אגב       כל ניקוד שייך לספירה.   .ודקי אין נ  'ותלכמ' ב.  יסודבק  רו  שו  

לה,   שייכת  שהיא  לספירה  הניקוד  בין  החיבור  ב את  לראות   ספרדי   סידורכל  אפשר 

וממילא הברכה שייכת לספירה      בכל ברכה שם הוי"ה מנוקד בניקוד אחר,ש   בתפילת י"ח

    .את הספירה( כוון בכל ברכהואפשר ל שלה, 

לנ בחינת  ה'קמץ'  .קמץ חזור  וסיקמ'  הוא  הכול   כלומר,  תים',ץ 

ברכת   את פסוקי ים ת התורה מייד אומר וברכ לכן אחרי ו  .סתום

  התורה  אתקיבלת    ת התורהושאמרת ברכאחרי  שכהנים לרמז  

רק היא מגיעה עדיין קמוצה וסתומה, עדיין היא  ,  של אותו היום

מבוארת ברכת  לא  את  אומרים  זה  על  ולרמוז  בחינת .  כהנים 

ונרחיב  "וקמץ הכ בירכת את הדברים:  הן".        זמן שלא  כל 

עדיין לא קיבלת את    , כיתורהברכת התורה אסור לך ללמוד  

אתה לוקח   בלי לברך,תורה    תלמדאם    ,אותו היוםל  התורה ש

שלך לא  שעדיין    לה.( דף  )   ברכותב גמרא  ה  ששאלהכמו    .דבר 

ומלואה  ה'ל"  ים,פסוק  שניכתוב     נתןארץ  הו"  וכתוב:  ",הארץ 

קודם ברכה    צתמתר ו    "?האדם-לבני ל שייך  הכ שהגמרא כאן 

אדם שלא מברך  ו .הקב"ה נותן לך   אחרי שבירכתכאן  ,לקב"ה

רק :  אמר    הקב"ה      ,רא העולםוהקב"ה ב  אתגוזל  כביכול  הוא  

"על    נדרים פא.בגמ'  )      וכן בברכות התורה.  זה שלך.    ,תברךש  אחרי

כלומר  רב: "על שלא ברכו בתורה תחילה,    מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי", ואמר

ולכן מאוד חשוב    , שזה שלא ברכו בתורה תחילה, זה נחשב להם שעזבו את תורתי(

 . בכל יום  מקבלים את התורה  זכי אבכוונה    לברך ברכות התורה

  וצה מקהתורה היא  עדיין    מהקב"ה,תורה    יםמקבלש  ברגעוהנה  

ום היא  יב  נועבודה שלוה  (לא מצוירואור סתום ונעלם    היא עדיין  )  וסתומה,

ורומזם   .  ת התורהובברכ  נושקיבל  התורה   את אור  לברר ולפתח  

באמירת   כהנים'  פסוקילזה  הכהן"בחינת  ',  ברכת             . "וקמץ 

ריבוי  -   ברכה ה  ,זה  שר וע"י  ש ל  יבוי   ,סתום  כלה  בההקמיצה 

    . היום כולוהלימוד של כל במשך  ת ונפתחתמתבהר התורה 

 כדי שלא ימותו מק בקשת ישראל שמשה ידבר איתם עו

בחינת 'סם', סם חיים וסם יש  את הגמ' שבתורה  הזכרנו מקודם  

ש מיתה,   תורה  כתוב  אמר במתן  ישראל  רבנו  ועם  : למשה 

ר ..." ְיַדב   ְוַאל  ה  עָּ מָּ ְוִנׁשְ נו   ָּ ִעמ  ה  ָּ ַאת  ר  ב   ֱאלֹ   ד ַ נו   ָּ נָּמו תִק ִעמ  ן  ֶּ פ   "ים 

דיבור של למות מה מפחד    כ"כלמה עם ישראל  וקשה  ,  (טז   כ,)שמות  
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דאי אם  בוו  , תורה לאנשים חייםתת  בא להקב"ה    הרי  ,הקב"ה

רו  ,נו תורהנותן ל  הקב"ה עם  ה  מול  התורה, עם  צה שנחיה  הוא 

בעומק  )בלקוטי הלכות ברכת התורה א'(  נתן    יבר   מסביר       ?ישראל מפחד

וצה  מהקדוש ברוך הוא נותן את התורה היא קשכ  ,כפ הנ"ל  יפה

התורה  לכןש  ,וסתומה לפתח את  צריכים  אחד  אנחנו  לפי   כל 

מפתח הוא    ,וטהורים  כלים טובים  אדםאם יש לאכן,    .לוהכלים ש 

מפתח   הוא  "ו,חלא טובים    ואם הכלים שלו  ',חיים  'סםאותה ל

 עם ישראלשכן  יוןוכ אדם,תלוי ב הכל  זה ח"ו,  לסם מוות  האות

כיוןיםמפחד וסתומהמקהיא    נונתן לב"ה  שהתורה שהק  ,   , וצה 

 אאנחנו לא נפתח את התורה בצורה הנכונה לסם חיים אלשמא  

ישראל  לכן    להיפך, רבנו    ומר אעם  א"למשה  אתה    יתנו דבר 

ברית ושמור ב   וקדוש  ,קיצדהוא  ה רבנו  ולמה? כי מש  ה",ונשמע

לחלוטיןו שכןיוכ  ,פרוש  בודאי   ,ון  רבנו,  משה  של  הכלים  עם 

שיוצאת   הכי  ממנו  שהתורה  ומצויירת  מבוררת    טובתהיה 

אז אפילו שאנחנו לכן כשנשמע תורה ממשה רבנו,  ו  שאפשר,  

מתוקנים, נזכה לסם החיים מהתורה שנאמרה ע"י משה לא הכי  

  .ב"הלא מהק דווקא לשמוע ממשה ו  הם רצוולכן  רבנו,

 וע כל דיבור של הקב"ה התחלק לשבעים לשון מד

פח:(בגמ'  כתוב  .  עומקבותר  יסביר  נ ודיבור   )שבת  דיבור  שכל 

עם מכה  אתה נותן  כש  ",כפטיש יפוצץ סלע"  יההמר  אהקב"ה  ש

על מ  ,סלע  פטיש  ניצוצות  הרבה  כל   ,מכההיוצאים  דבר  אותו 

ודיבור של הקב"ה היה מתחלק  ל   ? למהו   .  לשוןשבעים  דיבור 

של    :  ביאורה ישראלהדיבור  לעם  הקודש  בלשון  זה   ,הקב"ה 

  סםלשון זה    שבעיםמתחלק ל  יההשה מאבל    ',ם החיים'ס  בחינת

ישראל  ולכן    .המוות מאור  עם  הקב"ה  דיבור  מה מפחדים  של 

סם  ם חיים וגם  סכי יש בדיבור הזה גם    ,ןלשו  ק לשבעיםמתחלש

  כי הוא  ,לשמוע את הדיבור של משה רבנוהעדיפו    המוות, ולכן

אין  ו  ,צייר את הדיבור מר מברר ובהוא כ  ,מדבר בלשון הקודש

   אלא רק סם החיים.  (בדיבור של הקב"ה כמו ) ,התסם מי בזה

ל   אצלבאמת  למה  ו מתחלק  דיבור  כל    ?לשון  שבעיםהקב"ה 

 אלא   ,את עם ישראלרק  לא  צריך להחיות  כי הקב"ה      :התשובה

רים הממונים ששבעים  אותם ע"י    הוהוא מחיי   ,את כל העולםגם  

היא    אמרנו,ש בעולם,  חיות  הקב"הוכל  של  כמו   , מהדיבור 

פי  'דבר ה: "ב שכתוב וברוח  מסביר  ו  כל צבאם".  ושמיים נעשו 

הקדוש טוב  שם  ה'  הפסוק:על    הבעל  צב נידברך    "לעולם 

בשמיים  ",בשמיים ניצב  לעולם  הוא  הקב"ה  של    ,שהדיבור 

של ימי  מרות  אמ  עשרה  ומהדיבור  ניזונים  ,הבריאהשל  ,  מזה 

לכן מכל דיבור   .  מתקיימים וחיים כל הבריאה כולה  ,מתפרנסים

אומות אבל           .לשון גם לאומות העולםשבעים  ודיבור מתחלק ל

ם לוקחים את ה ,ם המוותס הקב"ה  עם הדיבור של העולם עושים

הקב"ה  אם    למשהאומרים עם ישראל  ולכן    ,זה לתאוות שלהם

מהדיבור   כמו אצל הגויםשלום  חס ושלא יהיה לנו    , דבר איתנוי

כי    שמשה ידבר,  לכן עדיף  ,סם המות'שהל הקב"ה והתורה בחי' '

ובאמת      חיים.לסם  ונזכה    ,לטובהרק    כבר מצוייר שלו  דיבור  ה

 ,הקב"המלשמוע את הדיבור הסתום    ,העבודה של הצדיק  זוהי

ואת זה לתת   ,ולברר ממנו את סם החיים  ,כל העולם  ניזוןממנו  ש

  .הצדיקיםכל ו זה העבודה של משה  ,לעם ישראל

 ואל תרבה לעשר אומדות וכו' ה לך רב ש ע'קשר המשנה  

עשה " (א מט"ז )פ"  באבותד זה מסביר ר' נתן את המשנה  פי יסו  על

הרב   לולך  תרבה  ואל  הספק  מן  זאת    ",מדותאור  עשהסתלק 

את    גםו  ,סתלק מן הספקלה  תוכל  ,תעשה לך רבש  ע"יאומרת  

  תשקול א  אל  ,אותו בערך  האל תעש  )כלומר  באומדאל תעשה    שלךר  עשהמ

בתרומה זה שונה אבל    .(עשירית תיתן ללוי ו   ,עשר תחלק ל   ,ההתבוא את כל  

מאומדשכתוב  ו  ממעשר, ניתנת  שנראה    ,תרומה  מה  כפי 

קשור לעניין עשה   ולכאורה מה עניין של מעשר ואומד . עינייםב

עשה "    ל"ו( תורה  "פ  ע)שם    רבי נתן סביר  מ  ?  הספקן  סתלק מוהלך רב  

ואז מאיזה ספק    ,צדיקורב  שיהיה לך    ",הספקן  ק מסתללך רב וה

, ם המוותסם חיים או היא סם התורה שאתה לומד אמ ? תסתלק

כגון שלא זכה  )  טוב,הם לא בדיוק מבררים    ךהכלים שלשכי יתכן  

שיש לו    האמת  צדיק אז אני מסתמך על    ,( תיקון הברית מושלםעדיין ל 

. לסלק אותי מהספקשיכול  רב  ה  שהוא  ,שלמות תיקון הברית

 ר ללוי אל תעשה את המעש  ,'מדותאו  ר אל תעשו'  וזהו ההמשך

לכהן שניתן  בתרומה  שעושים  אצל    ,כמו  זההכי   בחינת   כהן 

כבר זה  הלוי    לב א  ,בחינת 'אומד'  -  זה עדיין קמוץ   ",קמץ הכהן"ו

ציור,    צירי  אישה  'ינה'ב א )מלשון  אל    ולכן  (סם החייםל   ת שבתורהשמצייר 

כי התורה   ,, בחינת 'קמץ'כהןה תרומה שלכמו במאומד   ר תעש

  כמו מעשר ללוי. שתהיה מבוררת צריך לצייר אותה

חיים של התורה על ה  סם איך אני מצייר את    ?  מה לומדים מכאן

אותה  ידי להבין  מתייגע  מ  ,שאני  שהבאנו  הדבר  ו   "ל(ז  י "האר)כמו 

מרע" הראשון   "סור  הבריתב  זה  להיות   ,שמירת  זוכה  שאדם 

שלב  וה   .החיים שבתורהסם  זה תנאי ראשון לקבל את    ה,קדושב

היא נהפכת לך   ה עייגהוע"י    ,הלהתייגע על ההבנה בתור   ,שניה

  ,בריאות  זה אומר   'חייםהם  ס'ורה  תשיש ב   ,העניין       .  חייםהלסם  

הטובים  ו  בית,  שלום  פרנסה, הדברים  בעולם כל  שקיימים 

א( לכוון    ,היום  העצות שלמדנוש  נמצא,         .בגשמיות וברוחניות

 ששייכת  תורה ה  את  קבלשאתה בברכה מ ברכת התורה  בהיטב  

כש   .  היוםל התוב(  את  את  השצריך  רה  מקבל  יצייר  שלי  כלי 

לטוב החיים',  התורה  זאתעושו   ל'סם  מרע',  ים  'סור  אני  ש  ע"י 

ע"י            .הכללית  התאוהממאוד  נמנע  ומר את קדושת הברית  וש

שאני מתייגע ועמל להבין את התורה הקדושה. וכן   'עשה טוב',

על עצמי רק  אני לא יכול לסמוך  כי    ",עשה לך רבאני מקיים "

הרב נותן ש  מכיון  ,רב שליהאני צריך לשמוע את התורה מאלא  

את  ומצייר  הוא מפרש  ו  ,היא לא סתומהש  ,לך תורה מבוררת

 וגם   של סם החיים.  נשאר רק החלק הטובפן ברור שובאהתורה  

 אלא תבין   ,תורה בערךאת האל תבין    -'  מדות או   ר אל תעש'

 תתייגע להבין ולברר את הלימוד.  ,תורה בדיוקאת ה

 , סיפור מר' חיים קניבסקי אני רק עישרתי את הספר

קנעל    היום קראתי סיפור זכה ל,  בסקייחיים   , ילדים  הרבההוא 

 שינהחדר    ,י חדריםנשרק  היה לו בבית    ,שהם היו מאוד קטניםוכ
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  ,חדר הספרים  -  חדר הלימוד  ,הסלוןי זה היה  נשהחדר  וההורים  ל

קחדר  הילדים  חדר   קבלת  חדר  חדר האורחים,  בקיצור  הל, 

 אחד, ילדים בחדר    8  עם  הבית צפוף  בסלון,  והיהספרים  להכל.  

זה היה כל    בשביל רבי חיים  הספריםו   ,לומדחיים היה    רביושם גם  

שאחד הדברים שאבא מאוד היה מקפיד   ,מספרת הבתו  .  החיים

פעם  ו  , או קורעים ח"וקודש,    משחקים באיזה ספר היו  אם הילדים  

 ר'ז  וא  ,ה איזה ספר עקר   כשהייתה בת שנתיים  הקטנה  אחת הבת

"אבא,   והבת ענתה:     '?ת את הספר עלמה קר '  שאל אותה:  חיים

ההברקה  מאוד אהב את  רבי חיים "... רתי את הספר עישרק אני 

 היא ניצלה מעונש...  שלה,

צריך להבין   אל תלמד תורה בערך, אלא  ",מדותאו  ר אל תעש"

כי באמת העיקר   ",עשה לך רב""י  זה עו  ,טוב את מה שלומדים

יצאת מהשיעור    ברורה בתורה,  זה לתת הבנה  ,הרב  התפקיד של

 ' סם החיים'הזה    אומרת,תורה  הברור לך מה  ו הבנת    ,רבה  לש

עדיין אתה נמצא אתה    ,נשארת בקושיות  . אם עדייןשיש בתורה

של שאמרנו    .תורהה  בקליפה  לכל   וכמו  כן  גם  נוגע  זה  כל 

האדם   של  הגשמיים  היא  שהדברים  בשביל    ',חיים  'סםהתורה 

פרנסה בשפע היא שלום כל הדברים הטובים זה בכלל  ו  ,בריאות

 ם ילהזה אנחנו ניצ 'ם החיים'סולכן ע"י  .תורהבש ם'חייה ם 'ס של

  .מכל הדברים הרעים

 דושה בכל בחינותיו הוא כנגד התורה וכנגד הקלעם ב

 לעם זה ב  ?של משה רבנו  'לעומת זהה'  מי  :  רבנו ממשיך ואומר 

ת "הבי  ,א נגד התורהיאיך ה  המהות שלורמוז כל    'בלעם'בשם  

  "ד הלמ  ",בראשית ברא אלוקיםשל "ת  "רבנו זה כנגד הביר  ומא

מה בלעם    "לעיני כל ישראל"ד האחרונה  "למהכנגד  של בלעם  

 , בבלבול שלו  -'בל ' מכניס אותם בו קמץ את כל התורה  מ  ?עושה

כנגד    עי"ן-ה  .עם  לעם שבלב-בל    ,תורהה פנים של    70-הזה 

  .ם"לעזה ב  .יום שניתנה תורה 40ם זה כנגד "מוה

נ ָּה"   ג(  )במדבר כג,בלעם אומר   יבֶּ ְך ְולֹא ֲאׁשִ ר  י ו ב  ְחת ִ קָּ ְך לָּ ר   "ִהנ  ה בָּ

עם הקב"ה אומר לו שלל הרי  קאבל איך הוא י  קלל,לרצה  בלעם  

ולא יתן לו לקלל, ולמה הוא בכל אופן מבקש    ישראל ברוכים

שבלעם רצה לעשות שהקדוש  שלנו  מסביר רבנו בתורה     .ללכת

והדיבור של הקב"ה זה תמיד קמוץ   ,דיבור לו איזה  ברוך הוא ייתן  

 ם כלילפי ה אני כבר אצייר את הדיבור  בלעם  אומר  ולכן    ,וסתום

סנהדרין    א בגמר  בא כמו)  ,פיםממש מטונהם  כלי של בלעם  רי ההו  ,שלי

  ( הכי גדולה  טומאה והקליפהה שזה  , ם אתונועיה עושה מעשה אישות הבלעם ש    דף קה. 

ברגע   כלי טמא,כזה    לו  יששבלעם  ולכן    ממשה,גמור  הפך  יהה

ר אותו לסם יצייחשב שהוא    הוא   ,הקב"ה  לקח את הדיבור שיש

  : הקב"הלו  אפילו שאומר לכן ו .קללהתהיה  לאימכזה ומ המוות

  איתם,  תן לי ללכתזה    עםהעניין של בל  אבל  ",םהאל תלך עמ"

קללה   יהיה  ברגע שאני אשמע ממך הקב"ה איזה דיבור כבר זהו

ְך אומר: "  בלעם  בסוףאבל        .  הכי גדולה ר  י ו ב  ְחת ִ קָּ ְך לָּ ר  ִהנ  ה בָּ

ה נ ָּ יבֶּ ֲאׁשִ בלעם:  "ְולֹא  קיבלתי    אומר  לא  דבר השם הפעם  את 

רי הקב"ה  יבצ  ךר  ב    אאל 'בקמץ  'ךר  ב ָּ ' קיבלתי  אל  ,סתוםווץ קמ

  , )ולא באור סתום כמו תמיד(ומצויירות    בוררותאת הברכות מנתן  הפעם  

אותםו לשנות  יכולתי  יכולתיו   ,לא  דבר   לא  שום  זה  .  לעשות 

   .רבנו לשנפלא חידוש 

 צויירת ע"י לימוד מהרב מקבל תורה מ

ובשביל    ,ירֵּ י ץ לצֵּ מָּ שכל הנקודה כולה היא המשחק בין קָּ נמצא  

וחפתח'  '   היאזה צריך חכמה ש עדיין   י.  ר יצהבין הקמץ  זה  אם 

בקמץ   המוותסזה  ש  תכןינמצא  הכלים שלך  ,ם  מה  אם    ,תלוי 

גדול   צדיק  בריתאתה  הקמץ   שומר  עם  להתמודד  יכול  אתה 

עשה לך "  -והעצה    ,זה קשהאז  אם לא  ו  בעצמך.    ולצייר אותו

התורה,  לך  ויברר  ר  יישיצ  ",רב צטייר  ת לא    התורהכדי שאת 

   לסם המוות ח"ו.בכלים שלך  

ותורתי"הלוואי  כתוב   עזבו  שבה   -שמרו"    אותי  שהמאור 

  ז"א  ,זה דווקא אם אתה לומד תורה מרב  ךא  .  למוטב  ןירזמח

זכה לתשובהש אני לא   ,ורוצה ללמוד תורה  ,אדם שעדיין לא 

לו   ש  ,זה  עלממליץ  התנ"ך  מכיון  את  יקרא  הגמרא הוא  ואת 

לגמריוי עם  ר המקאת    פרשיו  ,תבלבל  דופיאות  של    ,פירושים 

אם    לעומת זה  ,את עצמו ואת האחרים    יקלקל פי כמה וכמהו

".   מוטבל  ןהמאור שבה מחזיר "  :על זה נאמר   ,רבמשמע תורה  י
להבין   יוכל  ואז  שלו,  למושגים  התורה  את  להוריד  יודע  הוא  תורה,  מלמדו  )כשהרב 

אם    ?  ההבדל   בעצם  המו      .שבתורה(  כל לזכות לסם החייםוולהתחבר, ורק כך י 

יוציא ויצייר את  מי יודע לאן ו ',קמץ 'זה בחינת  ,מד לבדואדם ל

אין לו ודאי  ואדם שלא עשה עדיין תשובה    ו,כלים שלהתורה ב

יכול   ואז הוא מרב    תורה  עצה שילמדהלכן  ו  , ראויאת הכלי ה

המאור  "ש  מפני   לא עשה תשובה  הוא  תורה אפילו שעדיין  עלשמו

 ."למוטב וחזירמ מרב()ע"י שלומד אותה  שבה

 רק פעם אחת נקרא יהוסף הוספת אות על שמו, וב יוסף לומד ע' לשון  

כי    סוהר,בית המ  לפני שיצאבלילה האחרון  ש  ,אצל יוסף  כתוב

  , לשון  ע'הוא יעשה לו מבחן בו  ,אותו  פגוש רצה ל  למחרת פרעה

בא לכן  ו  ך,לא יוכל להתמנות למל   את כולן,ואם הוא לא ידע  

לה  יתחבש  )סוטה לו:(בגמ'    כתוב.  לשון  שבעיםמד אותו  יגבריאל ול

את   ללמוד  הצליח  לא  גבריאל   ,לשון  שבעיםהיוסף  שבא  עד 

על ארץ  בצאתו וסף שמו היבעדות "  "ש:כמ ה"א,אות והוסיף לו 

הוא נקרא   ועוד מדוע  ה'?  מה העניין שהוסיף לו אות      ."מצרים

יוסף  שובה:  בשם הזה 'יהוסף' רק פעם אחת בכל התנ"ך.     הת

ו  אהו היסוד  הבריתמידת  יכול   כן,ש  כיוןו  ,שמירת  לא  הוא 

 , אומות העולם  טומאתזה בחינה של  שלשון  שבעים  להסתדר עם  

גבריאל עושה  אות    ?מה  לו  ש  ה'.  מוסיף  של  החושבים  הוספה 

להוריד   היא באה  ה'האות    אבל באמת  ,עלה ליוסףמזה    ה'האות  

היסוד  ,אותו המ  מספירת  המ ב  .   ותלכלספירת    ות לכספירת 

ושם   א',דינ  כותאל מד  נאדיבחי' 'זה  י  כ  ,לשון  שבעיםשייך כל ה

 יוסףאז  ו  ,אומות העולםשבעים  ן המלכות על כל  שייך כל עניי

ולצורך  שעה  צורך  להיה  רק  רק    האבל ז   .  לשון  70-את הקלט  

  , לחזור חזרה ליוסף   ואחרי זה הוא כבר יכולעניין המלכות שלו,  

לו  ש   זו הסיבה  כןול קוראים  לא    . יוסף  רק אלא    'וסף הי' יותר 

"א  ז  –"  אין נבון וחכם כמוך"  :פרעה  ואומר ל  ?  קורה למחרתמה  ו

הוא זוכה   ,הבריתקדושת  ו שמירת  בחינה של    הואשיוסף ע"י ש
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כמוך"  ,ן'מוחי'ל וחכם  נבון  זה   'חכםו'  ', ינה'ב זה    - בון  נ  "אין 

   .ןשיש ליוסף את שלמות המוחי כלומר .   חוכמה

 , היא מח החכמה   האות יו"ד  הוי"ה.  בשם    ן?איפה נרמזים המוחי

ד עד  חס ירות  פ סשש    כבר זה    א"והו  .  מח הבינההיא  א  "אות ה

  -  ה"א,יו"ד  ה  ז  ןשהמוחי  ,יוצא  .  ותלכאחרונה זה המ  "אה ו   ,יסוד

  משם הוי"ה  ה-דווקא אותיות י  לכן  ".  ה עדות לישראל-שבטי י"

שהם שמרו את הברית במצרים   ,עליהם  העידוחכמה ובינה    הןש

ן וכך הם קיבלו את המוחי  ובזכות זה  , הארץ   חטאו בערוותולא  

אין נבון "למה    .  אותו דבר גם כן אצל יוסףויכלו לקבל תורה.  

  ? חכמה ובינה  הןש   ה-לאותיות ילמה הוא זכה  ו     "?וחכם כמוך

וסף העדות בי "  וזה:  .  קודש  את הברית   רבגלל שיוסף הוא שומ

              ."עדות לישראל  ה-ישבטי  כן "ו    -"  על ארץ מצריםבצאתו  שמו  
פסוקים, על יוסף, ועל השבטים, ושתיהן עוסקות בעניין של    2-ויוצא שיש שתי עדויות ב )

בצאתו על ארץ  שמו,    הוסף- , "עדות בי הקשר בין הפסוקיםקדושה ושמירת הברית.     

את הכח לשמור  להם  ה מה שנתן  ז ,  הברית אפי' במצרים  שיוסף שמר על  ",  בזכותמצרים

מי יכול      .( "עדות לישראל ה- י שבטי  " זכו ל:, ומצרים ערוות הארץ של ב על הברית

.וגם מה רק הקב"ה  ?  קלקללא    אחדלהעיד על השבטים שאף  

מי יכול    ".על ארץ מצריםבצאתו וסף שמו העדות בי"שכתוב:   

 גם כן   ?מצרים כשהו אלבדב  בריתהת  א  להעיד על יוסף ששמר 

בדיוק    וז  ,ה עדות לישראל-שבטי ישל " אותה עדות  ו  .הקב"ה  רק

אין נבון וחכם  "לסף  ויזכה  ו  וכו',וסף שמו  ההעדות של עדות בי

הח  "כמוך את  מקבל  הבינה.כמה  יוסף  כשאדם    ואת  פעם  כל 

, וכן כשבאים לקבל  לצייר את התורה כמו שצריךולהבין  רוצה  

  .  הבריתתקון ם יקדצריך לה תורה בחג השבועות,

    ולומדים שבועות ערים כל הלילהשבליל  הטעם בפנימיות 

כי   בשבועות,  להיות ערים כל הלילה  על המנהגמסביר רבי נתן  

מר  עכשאדם   שינה  נדהוא  א.  מעיניוד  השינהכי   תלויה?   יפה 

.  ( לאלתר  ןישואותו  ןמלקי   נהעיניי בשי  נם ו "ק יםדרבנ  א גמרבכתוב  ש  )כמו . בעיניים

מרגיש את הכאב  וער  טמצ  , הואעייףוהוא    שינהמנדד    דםכשא

של  ר קעי  הרי  ,נתן  ביר     מסביר   .  בעיניים הוא ברית  ה  הפגם 

אחרי לא  "  בעיניים, עיניכם  תתורו  ואחרי  היא    ",לבבכם  העין 

אנחנו ,  לקבל את התורה  כשרוציםלכן  ו   שרואה.   הדבר הראשון  

ו הברית  שמירת  העינייםעושים  את  שבועות,   מתקנים    בליל 

העיניים במשך  ומאמצים את    ן,שויל  להןלילה שלם לא נותנים  ו

  ואז אפשר   ,תיקון הברית  , תיקון העיניים  זהו  בקריאה,  כל הלילה

   הקדושה בשבועות. לקבל את התורהלזכות ו 

   מאכלי חלב בשבועות שחרית ת בסעוד  המנהג לאכול

  בשחרית אחרי התפילה. מאכלי חלב בשבועות  לאכול    מנהגנו

 החג ביוםכי בסעודת      בשאר סעודות החג(  חלבי )ולא כמו אלו שנוהגים לאכול  

זה לאכול בשר בקר, כי "אין שמחה אלא בבשר עיקר השמחה  

שבאמת עיקר השמחה זה דווקא    ,מרן הרב עובדיהוכן כתב  ויין".  

  . ייןלשתות  ו בהמה  בשר  קא  דו צריך לאכול  ו  ,ה של היוםדועבס
  בעוף   לא יוצאים י"ח שמחת חג  יוםודה של העלס   או פרגיות  שעושים שניצלים  אנשיםיש  )

אני מזכיר שנה    כלעוד דבר,    .(יום סעודת הלאכול בשר בקר דווקא ב כי צריך  

 ,יוגורט  כגון  ,חלב  מאכלי  ימינ  4  רצוי לאכולש  ,יאת החידוש של

 מאכליאוכלים    שאלה למהה  על  .  וכדו' עוגת גבינה, פיצה, שוקו,  

בבוקר   הרי    ?חלב  מיני  4דווקא  ולמה    ,ווקאדחלב    ח בפס כי 

 אדום יין    יין כי יתאדם",  רא  תל  "א  וכתוב:  ,  כוסות יין  4שותים  

בליל  כי    , ידהנ  ם בחינת דהם    כוסותארבע      .דם האדםעל  מרמז  

  שבע ספרנו  ו.   מבואר בזוהר אמור()כ  דם נידה  תפסח אנו עדיין בבחינ

  שבעה נקיים.   חינתאומר הזוהר זה בו  ,ספירת העומר של  שבועות  

ך ואראעלייך    כמ"ש: "ואעבור   .במצרים  לדם ש הנטהרנו מואח"כ  

לשם  ב'   אותואומרים  ש)   ואומר לך בדמייך חיי וכו'",  יךימתבוססת בדמ

 .להחיות אותוודם  הר את  טהכי אנחנו באים ל     ספירה(לפני כל ' יחוד

בוהנה   ונעשה  נדם  "אומרת      .(ט דף  )   ידהנהגמרא  חלב", עקר 

סילוק הדמים של    נעשה  זהמ  ,כשהתינוק יונק את החלב  כלומר 

והסיבה בגלל   ,ידהנדם  לה  איןניקה בריאה מאישה הרי ש ם,הא

 ,דםהשל    הטהר ה  הוא  זאת אומרת שהחלב.  בחלדם נהפך להש

  .לרמוז שאנחנו טהורים ,ולכן בשבועות אוכלים מאכלי חלב

 גבוה בשנה שבועות הוא הכי קודם עלות השחר ב המקוה של 

  ה של שבועות ומק   שעשינו  אחריבבוקר  לכן אוכלים את זה  ו

נ''מ]  ן  מ"ב  זוכים  אנחנוהרי   יום הקווה   חג השבועות  50-, של 

)כמו שישראל נטהרו  וטובלים כדי להיטהר,  [  )לקוטי מוהר"ן תורה נ"ו אות ז'( 

   ".בדמייך חיי"  מצריםמהבחינה של הדמים של  ,  כדי לקבל את התורה(

  צריך לטבול   ולכן בשבועות  ,נקיים  שבעה  רנו פ סיום    50הרי  כי  

 כי בלעדיו   ל שבועות,ווה שקמאוד חשוב המ   ולכןכדי להיטהר.  

את   גמרת  העומר של    הטהרהלא  הנקיים   ספירת  שבעת  של 

   בטבילת מקוה.

שלי   מאבא  ששמעתי  מה  מספר  אני  הראשון בתמיד  שיעור 

לישיבה   חופש פסחבלקח אותי    אאב  ילד קטן  כשהייתי  .בקבלה

הימים מכניסים את    49שמעתי איך שהוא מסביר שבכל  ו  ,שלו

של  ילה  טברים מכניסים בכתואת ה  .  רות חוץ מהכתר יהספ כל  

"כ אבל אח  את זה אז.  לא הבנתיושמעתי    המקוה של שבועות.  

עיקר   ולכן      .עד היום אני זוכר את זה  ,זה נכנס לי מאוד בראש

ווה הזה  קהמ  יל שבועותה של לוהגמר של ספירת העומר זה במק

   ",ן"ר הנועש ל  ה ש ומק"  נקרא  הוא  ,שנהכל ההוא הכי חשוב ב

מקבל   הואכל השנה כולה    שלווה  קשהמ  ,במפורש  ואומר רבנו

  ה ו לכן אסור לוותר על המקו  .   ותעשבוהזה של ליל  מהמקווה  

יכול לה  ואחרי המקו     הקדוש והעצום הזה. מאכלי   אכולאתה 

ונעשה חל כענם  "דהכי    ב,חל  יין  4שתינו  שו  ב",ר  שזה   , כוסות 

להורות שברוך השם   ,חלב  אכלימ  4לים  אוכאנחנו  ,  דמים  4כנגד  

 .מיני דמים 4-תיקנו את כל ה

עוד עצה חשובה, התורה נתנה במדבר, מקום צמאון שאין ונזכיר  

וה רצון מים,  צריך  תורה,  לקבל  כשרוצים  שתמיד  בזה,  רמז 

וצמאון גדול לזכות לתורה, וזה ההכנה לשבועות, לרצות ולהיות 

 תורה ועוד תורה, ה' יזכנו. עוד צמא מאוד לדעת ולהבין 
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