
  
(הבוצינא דנהורא)  , נכד הבעש''ט זצ''להרה''ק ר' ברו� ממעזיבוז זצ''ל

כי בראש השנה עיקר  ,אמר שהוא ירא משבועות אפילו יותר מראש השנה
   .אבל בשבועות הדי� הוא על הרוחניות ,המשפט הוא על הגשמיות

  
אנו מכיני� ראש השנה ליו� הדי� של  , שהנהיש להביא ראי' לדבריו

 עלי' של חדש אלול, וליו� הדי� של שבועות אנו מכיני�ל' יו� בשבילה ב
העיקר והסיבה  וכ� איתא בחינו� (מצוה ש''ו)במ''ט ימי� של ספירה.  יותר

כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה וכו' ומפני כ�  ,שנגאלו ויצאו ממצרי�
קר� של ישראל ובעבורה נגאלו וכו' נצטוינו למנות ממחרת יו''ט של היא עי

� הנכבד הגדול אל היו נתינת התורה, להראות בנפשנו החפ� פסח עד יו�
וימנה תמיד מתי יבא העת הנכס� אליו שיצא  ,הנכס� ללבנו כעבד ישא� צל

 .ואלחירות, כי המני� מראה לאד� כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמ� הה
 הוא הי' ל יו� מימי הספירהשבכ, וכבר אמרו בש� הגר''ח מוולאזי� זצ''ל

לומד אחד ממ''ח דברי� שהתורה נקנית בה�, וביו� האחרו� היה חוזר על 
  כול�.

  
אני ישנה  ה', ב')(שיר השירי� פירש הפסוק בהאמרי אמת (לקוטי יהודה) 

 !  ולבי ער כנגד ימי השנה. ! ישנ''ה בגמטרי' שס''ה !ולבי ער קול דודי דופק 
, שחג השבועות נות� כח לכל הוא בשבועות, ששבועות הוא לב כל השנה

   השנה.
  

, על הפסוק וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' אלימל� אדמו''ר מגרדזיסק
 –חוק לנערותי' ותק� בעוד לילה ותת� טר� לביתה ו) 'א, ט''ול'במשלי (

ומעורר  ,מי שהוא במדריגה שפלה ח''ו, ומ''מ לפעמי� מקי� עצמו מעפרש
ותק� בעוד  ! וזהו נמש# אליו השפעות טובות. הוא עצמו אליו ית''ש, עי''ז

א� שהוא בריבוי  –בעוד לילה  –שמי שמעורר ומקי� עצמו אליו ית'  –לילה 
מזה נמש#  אליו ית' מאד, מ''מ מעורר עצמוה ובבחינה פחות ,החשכות

שתסור כל  !תת� טר� לביתה וחוק לנערותי' ו !  ועי''ז תענוג גדול להשי''ת.
שאפילו מי  ולדברינו י''לותת� לה� כל טוב.  ,בנ''י כל עלמעליו והדיני� 

עצמו  את , א� הוא מחזקכל השנה שהוא במדירגה שפלה ברוחניות
ו עול התורה, כמו ומקבל על עצמ, רוחניותשהוא יו� הדי� על  ,בשבועות

אז יזכה לכל טוב שקבלו בני ישראל בהר סיני באומרי� נעשה ונשמע, 
  אכי''ר. 

  
אע''פ ש (האדמו''ר מנאדזי� זצ''ל) עפ''י דברי הישרש יעקב עוד וי''ל

קבלת התורה צריכי� להיות פרושי� מתענוגי עול� מסברא בחג זה של 
שלא אכל ולא שתה, אכ�  ,כמו שעשה משה רבינו כשבא לקבל התורה ,הזה

ראויי� אז להעלות האכילה  ,לפי שישראל ה� גדולי� במעלה מאד ביו� זה
של כל השנה, לכ� אמר רבי אלעזר בפסחי� (ס''ח) הכל מודי� בעצרת 

  דבעינ� לכ�.
  
אמר רבי אלעזר הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי  בפסחי� (ס''ח)איתא  ב)

שישמח  ,פרש''י דבעצרת בעינ� לכ� !מ''ט יו� שניתנה בו תורה הוא  ,לכ�
להראות שנוח ומקובל יו� זה לישראל שניתנה תורה  ,בו במאכל ובמשתה

 אב''ד פלאצק פי') הגאו� ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל (דרשות מהרא''ל בו.
הוא  ,התורהקבל ל בני ישראל שהטע� שזכינו )ח'עפ''י הגמ' בשבת (פ'

כי כלו� יש בכ� קנאה,  –שהשיב משה רבינו להמלאכי�  מצד התשובה
 ולפ''ז י''לבני אד�. זה לא שיי# במלאכי�, רק אצל שנאה, וניאו�, ש

זכינו לתורה הכל מודי� דבעינ� לכ�, דכיו� ש ! שבועות שמטע� זה בחג ה
ע''ז הזהירה לנו, דהיינו מחמת תאוות החומריות ש רק בשביל שפלותינו,

  .  , ונשוב לבבנו לעבדו ית' בלב של�ר על היצ''רהתורה לנו להתגב
  

שיש חילוק גדול בי� עבודת המלאכי� לעבודת בני אד�, וי''ל עוד 
שלהמלאכי� הי' קל לה� לקיי� את התורה, שאי� לה� שו� הכרח לממו� 
לאכילה ולשתי' וכדומה, משא''כ לאד� שהוא קרו� מחומר אשר הוטבעו 

ות המרובי�, ורצו� השי''ת בתכלית נתינת בו כל תאוות הגשמיות והצטרכוי
התורה הוא להכניע החומר ע''י התורה הקדושה, נמצא שמצד החומר גופא 

, וזהו כוונת ר''א וע''כ שמחי� בעניני� חומריי� ,זכינו לקבלת התורה
  � בעצרת דבעינ� לכ�. יהכל מודש
  

י� החילוק בשהתורת אמת (הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל) וכעי� זה פי' 
בפסח הוא רק מכח איתערותא דלעילא בלי , ששבועות לפסח וסוכות הוא

ה'  כי בחוזק יד הוציא )שמות, י''גכמו שנאמר ( ,שו� הכנה מהאד�
כי בסוכות הושבתי את  )ויקרא, כ''ג, מ''ג( , וכ� בחג הסוכות נאמרממצרי�

ולא הי'  ,בני ישראל, כי ג� כשהיו ישני� היו מוקפי� ונשמרי� בענני הכבוד
שלזה  ,שו� צור# התעוררות מהמקבל, משא''כ בעצרת זמ� מת� תורתנו

נצר# ההכנה ג� מצד האד� שיהי' כלי לקבל התורה, מפני שלקבלת התורה 
הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�,  !  נצר# דעת המקבל, וע''ז רמזו חז''ל
והטע� שהלכ� נצר# להיות דוקא  ,שמצרי# להיות ג� הכנת המקבל

למשל לרקוד ע�  ,אכילה ושתי' שהוא מהנאות הגו� ולא ע''י דבר אחרב
כי דוקא עי''ז נצח משה רבינו את  ,התורה כמו שעושי� בשמחת תורה

והיינו דייקא  ,ומיד הודו למשה ,המלאכי� בטענת כלו� יצה''ר יש ביניכ�
�ונטבע בו הטבע להיות נמש#  ,בשביל שהאד� נברא ע� צור# הנאת הגו

גי הגו�, וכאשר גודר האד� עצמו להיות כל תענוגיו והנאת גופו אחר תענו
 עי''ז נעשה כלי מוכ� לקבלת התורה, ,וצווי הנהגת התורה ,רק עפ''י משפט

לקיי� מצות שמחת עונג  –הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�  !  וע''ז רמזו
 � –מ''ט מפני שהוא יו� שניתנה בו התורה  –יו''ט שהוא עונג והנאת הגו

דבשביל שאנו  –הודו למשה  –היינו הכל אפילו המלאכי� מודי� בעצרת 
  צריכי� להנאת הגו� המלאכי� הודו למשה ששיי# לנו התורה. 

  
) אמר ריב''ל בשעה שעלה משה ח'עפ''י הגמ' בשבת (פ'וי''ל באופ� אחר, 

רבונו של עול� מה לילוד אשה  ,אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה ,למרו�
לה� לקבל התורה בא, אמרו לפניו חמדה גנוזה שגנוזה ל#  בינינו, אמר

הדרש  אתה מבקש ליתנה לבשר וד�. ,תתקע''ד דורות קוד� שנברא העול�
אב (הרה''ג ר' אברה� אהר� יודעלעווי� זצ''ל רב הכולל דנוא יארק) 

המלאכי� הי' דמנהג העול� הוא דכשבא אד� ממקומו  שטענת הסביר
מקו�, ולכ� כשבא משה למעלה הי' ראוי לו למקו� אחר מתנהג כמנהג ה

להפשיט את גופו הבשרי, וללבוש המלבוש של המלאכי�, ואח''כ בשובו 
לאר� יפשיט בגדי המלאכי�, וילבש בגדי גו� וחומר כבני אד�, ועל טענה 

דהיינו כי לעסק התורה מוכרח  ,שלקבל התורה בא –זה השיב הקב''ה 
האד� להיות בגו� וחומר, כי בלי גו� א''א כלל לגשת אל התורה אפילו רגע 

כי נצר# הוא  ,אחת, ולכ� לא הפשיט משה רבינו את גופו וחומרו הבשרי
לעסקו, ולכ� טענו המלאכי� חמדה גנוזה שגנוזה ל# תתקע''ד דורות קוד� 

וד�, כי מתו# דברי הקב''ה אתה מבקש ליתנה לבשר  ,שנברא העול�
מוב� הדבר שלהתורה צרי# להיות בשר וד�  ,שהשיב לקבל התורה בא

הכל שזהו כוונת ר''א ש ולפ''ז י''לובלא זה א''א לגשת אל התורה.  ,דוקא
 א''א לגשת רק ע''י גו� האד�. לרמז שלהתורה  ,מודי� בעצרת דבעינ� לכ�

  
הצלנו את העול� מ�  ורה, שע''י קבלת התהבני יששכר פי' באופ� אחר

כפרש''י  ,שבלי תורה חוזר העול� לתוהו ובוהוהסכנות המופלגת, 
 ,שכול� תלויי� ועומדי� עד יו� הששי ! יו� הששי  בבראשית (א', ל''א)

ע''כ לזכר זה בעינ� לכ� להתענג בתענוגי עול� הזה, וכ�  .הוא ששי בסיו�
להשמיד ולהרוג  � בפורי� דבעינ� לכ�, שהנה המ� הרשע בקשיהכל מוד

נחרב העול�,  והנה ח''ו א� אי� ישראל אי� תורה, ואזאת כל היהודי�, 
הצילו את עצמ�, ג''כ הצילו את האר�, ע''כ בעינ� שבתפלת� ישראל  וא''כ

בעצרת בעינ� לכ� שמרמז  ! ביתר ביאורלכ� להתנהג בתענוגי עול� הזה. 
 ג� אלא  ,התורהלא רק קיו� הרוחני תלוי בקבלת , לרמז שעל גשמיות

  . בה קיו� הגשמי  תלוי
  

כ''ו,  האי# הבטיחה התורה (ויקרא,שהקשה  ,חיד''אהוי''ל עוד עפ''י דברי 
ותי' עפ''י הא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.  ,ונתתי גשמיכ� בעת�) ד'

ששי מלמד שהתנה הקב''ה ע� מעשה בראשית, א� היו� הגמ' (ע''ז, ג') 
חזיר אתכ� לתוהו ובוהו, לי� את תורתי מוטב, וא� לאו אני אישראל מקב

נמצא שא� ישראל לא היו מקבלי� את התורה הי' כל העול� חרוב, וקי''ל 
לעצמו הציל, ולכ� ע''י קבלת התורה קנו ישראל את  ! המציל מזוטו של י� 

ונת הפסוק א� בחקתי תלכו וגו' ונתתי גשמיכ� בעת�, וזהו כוקניני עוה''ז. 
 כוונת חז''לולפ''ז י''ל כי ע''י קבלת התורה זכית� בכל קניני עוה''ז. 

אל תקרי הליכות אלא הלכות ר''ל דהליכות העול�  !  הליכות עול� לו
  תלויי� בהלכות, דבלי התורה לא הי' קיו� לעול�.

  
עפ''י , אלימל� אדמו''ר מגרדזיסקהרה''ק ר'  וי''ל באופ� אחר, עפ''י

) וספרת� לכ� ממחרת וגו' שבע שבתות תמימות כ''ג, ט''ו, ט''זהפסוק (
תהיינה עד ממחרת השבת תספרו חמשי� יו� והקרבת� מנחה חדשה לה' 

 הנה בימי הספירה צרי# כל אחד להכי� עצמו לקבלת התורה, ועי''ז –
'י בחינת אתערותא דלתתא, ע'בא יתעורר שהקב''ה ישפיע לו כל טוב, וזה 

א� בלי  ,כל השפעות טובות אז הקב''ה משפיע לו ,אמנ� בבוא חג השבועות
היינו שהעבודה מסורה לכ� לתק�  !בחינת אתעדל''ת, וזהו וספרת� לכ� 
 ! השביעית, אמנ� בבוא חג השבועות  את עצמו, וזה הוא עד ממחרת השבת

  

 
  שבועות
  תשע''ז
  לפ''ק



ה, היינו השפעה חדשה אז יהי' המנחה חדש !והקרבת� מנחה חדשה לה' 
  אשר מתייחסת א# לה', א� בלי בחינת אתעדל''ת. 

  
נוהגי� לשטוח עשבי�  ג') תא ברמ''א (או''ח סי' תצ''ד, סעי הנה אי) ג

שהיו  –המשנה ברורה כתב זכר לשמחת מת� תורה.  בשבועות בבתי כנסיות
אל  ) הצא� והבקר אל ירעושמות, ל''ד, ג'ש� עשבי� סביב הר סיני כדכתיב (

יי� בתרגו� שני על מגילת אסתר (ג', ח') ויאמר המ� ע(. מול ההר ההוא
בי� העמי� וגו' ודתיה� שונות  ר ומפרד# אחשורוש ישנו ע� אחד מפזלמל

הי'  ,משוני� משאר עמי� היו שבנ''י מ� הדברי� שאמרשאחד  –מכל ע� 
  ות.)בבתי כנסילשטוח עשבי� עות ובזה שנוהגי� בשב

  
שהוא מקו� שממה מדבר סיני שבאמת הי' נס גדול שב כוונתו, יש לפרש

, התורהבקבלת  ', וזה בא לרמז שלא רק חיי עול� הבא תלויעשבי� היו
ש� התורה  י�בנ''י מקבלשדהיינו כיו� אלא ג� חיי עול� הזה תלוי' בה, 

, בעינ� לכ� הכל מודי� בעצרתומטע� זה עשבי�,  ש� ונזרע, והטבע נשתנה
בקבלת התורה, וכ� רואי� חיי עול� הזה תלוי' חידוש זה שג�  להראות

  בחוש, שרק מי שמקבל על עצמו עול התורה יש לו חיי עול� הזה!
  
 ,בעיא מיני' מר ברי' דרבינא מרב נחמ� בר יצחק איתא בשבת (ק''ח)) ד

, א''ל א� יבוא אליהו ויאמר, דג טהור מהו לכתוב תפילי� על גבי עור של
מאי א� יבוא אליהו ויאמר, אי פסקא זוהמא מיני' אי לא פסקא זוהמא 

ועל כל  עלי' הנחש על חוה הטיל זוהמא שבאכד החידושי הר''� פי'מיני'. 
זוהמא מה� ומ� הבריות  סיני נפסקה בריות שבעול�, וכשישראל עמדו בהר

י לאליהו להודיענו אי חו� מהדגי� שלא היו ש�, ולהכי אצטריכשהיו ש�, 
הי'  בהמות וחיותשכל  ,קבלה בידו הי'ש השפת אמת פירש !פסקא או לא 

 צ''ע בשה. � המי� לילצאת מ י�יכול חו� מהדגי� שאינ� ,במעמד הר סיני
 זוהמאבמעמד הר סיני, אבל מבואר בחז''ל שחזרו  דאע''פ שפסקא זוהמא

וי''ל בהמות וחיות. וב על עור של א''כ למה כשר לכתאחר חטא העגל, ו
זוהמת� ע''י שחיטה,  השאר בהמות וחיות נפסק, שעפ''י דברי השפת אמת

  . לא פסקא זוהמא דגי� שאי� בה� שחיטהב משא''כ
  

 לו בראתיבראתי יצר הרע  )ל''אעפ''י הגמ' בקידושי� (, וי''ל באופ� אחר
לא צה''ר, , דזה שהתורה מהני כנגד היבדר� חידוש לי י''לווא. תורה תבלי�

 שהי' להמצב האד� חוזר ע''י לימוד התורה, אלא עצמה לימודהמטע�  הוי
בשעה ששמעו  – כמו שאיתא במדרש ,אז פסקא זוהמת�ש מעמד הר סיני,ב

מטע� זה איתא בברכות (כ''ב) , ונעקר יצה''ר מלב� ! #ישראל לא יהי' ל
יו� אשר עמדת לפני ה'  !והודעת� לבני# ולבני בני#, וכתיב בתרי'  !כתיב 

באימה וביראה וברתת ובזיע,  במעמד הר סיני הי' קי# בחורב, מה להל�אל
 דומהד תורה ושצרי# ללמ א� כא� באימה וביראה וברתת ובזיע, דהיינו

א''ר יהושע ב� לוי  איתא בקידושי� (ל')וסמ� לזה  .הר סיניב לקבלת התורה
 ,סיני מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר ,כל המלמד את ב� בנו תורה

� אשר עמדת והודעת� לבני# ולבני בני#, וסמי# לי' יו שנאמר (דברי� ד')
יש לו תורה,  � ב� בנושלמד ע עי''זש ולדברינו י''ל. לפני ה' אלקי# בחורב

  שפסקא זוהמת�.  של מעמד הר סיני המעלה
  

יכול  אחר חטא העגל, להבמות וחיות זוהמת� אע''פ שחזרו י''לולפ''ז 
ה�  ,שע''י כתיבת אותיות של תורה עליה�לכתוב תפילי� על עור�, כיו� 

כמו שהי'  וממילא פסקא זוהמת�במעמד הר סיני, לה�  שהי' �מצביחזרו ל
, סינילא היו ב שה� ,, משא''כ בדגי� לא שיי# לומר כ�אז במעמד הר סיני

כתבי האריז''ל קצת ראי' לזה מ ואפשר להביא. וממילא לא פסקא זוהמת�
וכל אד� ישתדל לקרב עצמו  (מובא במשנה ברורה סי' קל''ד ס''ק י''א)

ויזכה בזה , ות מה שכתוב ש�כדי שיוכל בעת הגבהת התורה לקר ,לתיבה
ל ודג מזהנראה  –ויאמר פסוק וזאת התורה , ולהארה גדולה בהסתכלו ב

 בודאי �ע''י כתיבת האותיות על עור ושת האותיות של התורה, ולכ�קד
  .מת�זוה סקפת
  

 (נפש החיי�, שער ד', פי''ג) מוולאזי� זצ''ל דברי הגר''ח וי''ל עוד עפ''י
כנתינת� חי� תורה ומתדבק בה כראוי, הדברי� שמבכל עת שהאד� עוסק ב

תא כאילו קאי� כל יומא על ידאשתדל באורימא�  –מסיני, כמ''ש בזוהר 
, וג� עתה בעת ''ד היו� הזה נהיית לע�טורא דסיני לקבל אורייתא, הה

שהאד� עוסק בה בכל תיבה, אותה התיבה ממש נחצבת אז להבת אש מפיו 
ית' כביכול, ונחשב כאילו עתה מקבלה בסיני מפיו ית''ש, ולכ� אמרו חז''ל 

  כמה פעמי� והיו הדברי� שמחי� כנתינת� מסיני. 

  
 ', ג')''א קטלר זצ''ל (משנת רבי אהר�, גוי''ל עוד עפ''י דברי מר� הגר

שהטע� שהתורה לא עשתה זכרונות למעמד הר סיני, ואפילו חג שבועות 
לא נזכר בתורה מפורש שהוא זמ� מת� תורתינו, ולגאולת מצרי� עשתה 

רבי� מאד, בחג המצות, במצות בכור, בתפילי� ובעוד כמה  התורה זכרונות
כל האותות והמופתי� ה� מעשי� שהיו אז,  גאולת מצרי�במצוות, כי 

וצרי# זכרונות כדי לזוכר� ולהזכיר� עד שיהיו כאילו ראינו בעינינו, אבל 
עני� מעמד הר סיני אינו צרי# זכרו�, שהרי הכל מונח בתורה עצמה, כל 

וראי� של מת� תורה נמצאי� בתורה, וזה שנאמר במת� תורה הגילויי� הנ
 �פסק, הרי ולא  –אונקלוס ותרגו�  –(דברי�, ה', י''ט) קול גדול ולא יס

דמונח בתורה ה''קול גדול'' של מת� תורה, והקדמוני� שהשיגו הכל 
שע''י לימוד התורה ולדברינו הנ''ל י''ל בפרטיות מצאו הכל בתורה. 

 –נחשב כאילו האד� עומד במעמד הר סיני, ולכ� נחשב  ,אהירבאימה וב
נחשב כאילו הוא עומד  ,כל מי שלומד תורה לשמהפסק, שולא  –יס� ולא 

   ומקבל התורה עכשיו במעמד הר סיני. 
  

ז אד� יצר טוב על יצר הרע, א� ילעול� ירג הגמ' בברכות (ה')ולפ''ז י''ל 
יקרא  ! יעסוק בתורה, א� נצחו מוטב וא� לאו ! נצחו מוטב, וא� לאו

האי# לא מהני צ''ע יזכיר לו יו� המיתה.  ! ק''ש, א� נצחו מוטב וא� לאו
תורה  לו בראתי יצר הרע בראתי )ל''אבקידושי� ( לימוד התורה, הלא איתא

מעמד ב שהי' להמצב האד� חוזר ע''י לימוד התורהש ולדברינו י''ל תבלי�.
� לומד רק אשיי#  אבל זהונתבטל היצה''ר,  פסקא זוהמת� , ועי''זהר סיני

 !, וזהו כוונת הגמ' במעמד הר סיני כמו שהי' ,באימה וביראה וברתת ובזיע
 ,ו לאימה ויראהזה מעורריקרא ק''ש, דהיינו  !א� לומד תורה ולא נצחו 

המיתה,  יזכיר לו יו� ! זה לא מהני לימוד התורה, וא�ע''י  ינצחאז ו
 ולפ''ז מוב� .לימוד התורהע''י  ינצחאז ו ,מעוררו לאימה ויראהזה בודאי ו

�יזכיר לו יו� ש !דהיינו א� עצה זו ד, שלא יזכיר לו יו� המיתה מי ,הטע
לא מצד עצמו  צרי# לעשותה מיד, וע''כ עצה זוא''כ  ,המיתה בודאי מהני

בראתי להתגבר על יצרו רק ע''י לימוד התורה, וכמ''ש  לאד� שא''א, מהני
הוא רק כדי  ,לו יו� המיתה וזה שמזכיר, תורה תבלי� לו יצר הרע בראתי

ע''י לימוד  ינצח, ואז כמו שהי' במעמד הר סיני ,ו לאימה ויראהלעורר
  . התורה

  
נאמר באסתר (ט', כ''ז) קימו וקבלו  ולפ''ז י''ל הגמ' בשבת (פ''ח)

קבלו התורה בהר סיני, כבר , דהיינו אע''פ שהיהודי�, קימו מה שקבלו כבר
האי# ניכר אותה קבלה, הלא בודאי לא  צ''ע. בימי אחשורוש הדור קבלוה

 ולדברינוכמו שהי' במעמד הר סיני.  ,נתאספו כל היהודי� ביחד לקבלה
עצמ� בלימוד התורה, דהיינו את שע''י אהבת הנס ה� התחזקו  י''ל

מקבל� עוד התורה כאילו ה�  נחשב הי' , ובזהבאימה וביראה וברתת ובזיע
והנה כמו אחר מת� תורה הי' בני� המשכ�, ואחר  ,סינישל הר  באותה מעמד

תחזק ית שני, אנו מקוי� שכל אחד ואחד יקבלת התורה בפורי� הי' בני� ב
ביאת זכו לנעי''ז כבר, ו מה שקבלו והדר קבלוה ! של שבועות  עצמו ביו''ט

  אכי''ר. י� בית שלישי ובבנ ,גואל צדק
  

ורה עיקר התו ,הלוחות שניות ביו� כיפורי� קבלואע''פ שבנ''י  ולפ''ז י''ל
 בו'ראשונות שהי' במעמד הר סיני חות ולל זכר בשבועות , עושי��תלוי' בה

מחמת חטא העגל, שאותה מעמד של קבלת  ונתבטלו נשתברושאע''פ  ,סיו�
(דברי�, ה', י''ט) קול גדול ולא כמ''ש  לעול�, הנשאר סיניב שהי' התורה

 � שנחשב כראוי יזכהה מי שלומד תורו ,פסקולא  –אונקלוס ותרגו�  –יס
מפי  נחשב כאילו שמע, וממש התורה עכשיו באותה מעמד כאילו קבל

עול  על עצמו ובודאי מי שמקבל ,, ופסקה זוהמא ממנולא יהי' ל# ! הגבורה
התורה  קבל כאילו נחשב, שהוא יו� הדי� על רוחניות תורה ביו''ט שבועות

 בריש פרק ששי דאבות, וג� ותהמבוארכה לכל המעלות , ויזבאותה מעמד
     זוהמא ממנו אכי''ר. ה יפסקמעלה גדולה שהל
  

אמר רבי אלעזר הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי  !  י''ל הגמ' הנ''ל ולפ''ז
, לכ''� יקרא קודשהג� א''כ פסקא זוהמא, בשבועות דכיו� היינו ד ,לכ�

  לה'.  קדוש אפילו אכילת גשמיות נחשבו
  
  
  

  
 �בית הכנסת לכבוד החג והשקיע הרבה כחות לקיי� מנהג זה.  את אבי זצ''ל בכל שנה קוד� שבועות הל� בעצמו לקצור העשבי� לקשט !וכל הע� רואי

   ושאלתי אותו למה הוא מתעסק כ''כ בזה, והסביר לי שהכל כדאי לעורר אפילו אד� אחד למעמד הר סיני. 
  

ראשי הישיבות בבני ברק אחרי שבועות ודיברו יחד אודות קדושת אר� ישראל ועל כותל המערבי בפרט. והגיד פע� אחת הל� אבי זצ''ל לבקר א' מגדולי 
טוב, וכל הרופאי� לא ידעו מה לעשות בלאבי שאשתו הלכה לכותל המערבי להתפלל שיתרפאו עיניה שהי' לה מחלה בעיני' שעיכב אותה מלראות 

טוב. שאל לו אבי א� מעשה זה הי' קוד� מת� תורה (חג שבועות) בתלקה ממנה המחלה והתחילה לראות בשבילה. וכרגע שפתחה את התהלי� להתפלל נס
במת� או לאחר מת� תורה, השיב לו הראש ישיבה האמת הוא שהיה קוד� מת� תורה אבל מהו הנפקא מינה, אמר לו אבי דא''כ פשוט הוא שנתרפאה כיו� ד

 קרא את הפסוקי� אלא כל חיותו ומחשבתו היה בה�.שי זצ''ל לא רק תורה כתיב בפירוש וכל הע� רואי� וגו'. אב
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