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 חג השבועות יום שניתנה בו תורה לישראל
 

 ענף א'
 

 התגלות הרצון
והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד א( זה לשון רביה"ק )בלקו"ת תורה ד אות ו( 

מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד, בבחינת )ויקרא 
עשה  "מקרא קדש", שהיום טוב קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל, כי בכל יום טוב ויום טוב כ"ג(:

השם יתברך עמנו אותות נוראות, שהם הפך הטבע, שעל ידי זה נתגלה הרצון, שהכל ברצונו, ואין 
שום חיוב הטבע כלל. בפסח יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות מתן 

ריז תורה, שנתן לנו התורה באותות נוראות. בסכות הקף ענני כבוד. ועל כן כל יום טוב ויום טוב מכ
עכ"ל. ומבואר מדברי רביה"ק שכמו שביו"ט פסח נתגלה וקורא את הרצון בבחינת מקרא קדש 

הרצון, שהכל ברצונו ית' ואין שום חיוב הטבע ע"י האותות הנוראים של יציאת מצרים, כמו"כ ביום 
טוב שבועות נתגלה הרצון ע"י מתן תורה שנתן לנו התורה באותות נוראות, ולפי"ז נשאלת שאלה 

צומה למה אין אנו עושין בשבועות כמו בליל הסדר שמספרין בניסי יציאת מצרים וכו', והיה צריך ע
 שגם בשבועות נספר על נפלאות מעמד הר סיני.

 

 השמע עם קול.
ב( אמנם באמת השאלה נשאלת על מצוות התורה גופא, שיש מצוה מן התורה לספר ביציאת מצרים 

יל הסדר והגדה של פסח, ומאידך גיסא על מעמד הר סיני, שהיה בליל טו ניסן, ונסדר על זה מצות ל
כי ג(, -מעמד נורא ואיום שלא היה כמוה מיום ברוא אלקים אדם על הארץ כמוש"כ  )דברים ד, לב

שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים 
השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש  ה או הנשמע כמהו:ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הז

 , ולא נקבע שום מצוה, של סיפור מעמד הר סיני.כאשר שמעת אתה ויחי

 

 מעמד הר סיני.
רק השמר יג( -ג( ולכאורה אפשר להבין שיש מצות שש זכירות וכמוש"כ בפסוקים שם )דברים ד, ט

יך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עינ
אלי הקהל לי את העם ואשמעם  הוי'אלהיך בחרב באמר  הוי'יום אשר עמדת לפני  לבניך ולבני בניך:

ותקרבון  את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון:
אליכם מתוך האש  הוי'ענן וערפל: וידבר  ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך

קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול: ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות 
 עכ"ל,  עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים
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, ובספר 1ומבואר שיש מצוה של זכירת מעמד הר סיני, וכמוש"כ שם הראשונים )הרמב"ן עה"ת שם 
שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר אותו  ות בשכחת הלאוין מצוה ב( וזה לשונוהמצו

מדעתנו אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים והוא אמרו יתעלה 'השמר לך ושמור נפשך מאד פן 
תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום 

 לפני ה' אלהיך בחורב וגו''.  אשר עמדת

והכונה בזה גדולה מאד. שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד אף על פי 
שנתאמת אצלנו ענין נבואתו באותות ומופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום בזמן מן הזמנים 

התורה נסוחה על יד השני או יכנס בלבנו ויצונו בשום הפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת תהיה 
ספק על זה, אבל כשהגיענו ביאור התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו רואות אין שם אמצעי נכחיש 
כל חולק וכל מספק ונשקר אותו ולא יועילהו אות ולא יצילהו מידינו מופת. שאנחנו היודעים ועדים 

'וגם בך יאמינו לעולם'. והוא הענין הבא בפרשת בשקרותו ובפחזותו. זה הוא שנאמר במעמד ההוא 
 'כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום וגו''. וכבר באר הרב זה בספר המדע. 

והוא יסוד גדול בתורה והיא המניעה הבאה לנו בפסוק פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. והזהיר 
ל תטעה בזה מפני דרשם בראשון פן יסורו מן הלב מהודיעם לבנים ולבני בנים לדורות עולם. וא

שלקידושין לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים. כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה. 
אבל נתבונן ונקח ראיה מדבריהם כי היא מצוה עולמית ועם כל הדורות ידבר שלא ישכחו ענין 

 תיקו זה מדור לדור לעולםהמעמד ההוא שהיה לכל אדם במראית עיניהם ושמיעת אזניהם ושיע
  .עכ"ד

( שמזהיר מאד שכל מה שראו במעמד הר 2ויותר מזה מבואר להפליא ברמב"ם באגרת תימן )עיי"ש 
 סיני יספרו בתוך קהל ועדה וכו' וזה מה שיחזיק אותם בעת צרה ושוחד שלא יסורו מדברי תורה.

 

                                                           
אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה, הזהיר בה מאד, כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, חזר מב"ן )עה"ת שם( ר 1

קולות ה ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך
ולם ופירש והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד ע

 אותו: הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות עולם, אם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו
יע בו והנה קודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם, הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם, וצוה במצות עשה שנוד 

לבד, אע"פ שנבואתו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה והתועלת במצוה הזאת גדולה מאד, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה ב
כשתגיע אלינו נתאמתה באותות ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת יכנס ספק בלב האנשים, אבל 

אות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו, כי  התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי, נכחיש כל חולק וכל מספק, ונשקר אותו, לא יועילהו
 אנחנו היודעים בשקרותו:

לא נעיד שקר  זהו שאמר שם )שמות יט ט( וגם בך יאמינו לעולם, כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו ראוהו כל הדורות, כי
פקו כלל בעדותנו שנעיד להם, אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינו, וכל מה שספרנו להם לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל והם לא יסת

 לוהענין הזה יבוא עוד בפרשת כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום וגו' )להלן יג ב(, וכבר הזכרתיו שם בפרשת בחדש השלישי )שמות יט ט( עכ"
הר סיני שצונו הקב"ה לזכרו תמיד וגם הזהירנו מלשכחו אותנו וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על וכמו כן זכרו מעמד ( אגרת תימן)אגרות הרמב"ם  2

ודעתם לבניך תלמודו. הוא מה שנאמר )דברים ד' ט' יו"ד( רק השמר ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וה
ני ה' אלקיך בחרב באמר. וראוי לכם אחינו שתגדלו בניהם על המעמד ההוא הגדול ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא ולבני בניך יום אשר עמדת לפ

מים עמוד שהאמונה סובבת עליו והטענה המביאה לידי אמת וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקב"ה שנאמר )דברים ד' ל"ב( כי שאל נא לי
 לפניך וגו'.  ראשונים אשר היו

ו כמוהו. ודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הזאת שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחרי
ויגיע לנו ע"י האמת כדי  והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ב"ה ושתראה כבודו עין בעין ודבר זה היה שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה

בעבור נסות להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים ח"ו וכשיתגבר יד האנס. שכן כתוב )שמות כ' כ'( כי ל
בכל נסיון שפיגע בהם באחרית הימים שלא  אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. כלומר שזה הנגלה עליהם בענין זה כדי שתעמדו

 יזוז לבבכם ולא תחטאו. 
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 זמן ומועד.
שלמעשה לא ראינו שינהגו בני ישראל לעשות מצוה ד( אמנם באמת עדיין לא נתיישב הענין כלל, 

לו בפועל ממש ולספר לבניהם סדר מעמד הר סיני, ולא תקנו חכמים שום זמן בשנה שנספר לבנינו 
מעמד הר סיני, ואפי' לדעת הרמב"ן )והרמב"ם הנ"ל באגרת תימן( אין שום זמן ויום מיוחד בשנה 

מ"ג והיראים סי' שנט והסמ"ק ועוד ראשונים דס"ל שצריכין לספר מעמד הר סיני, )וכש"כ לדעת הס
דאין כאן כלל מצוה של זכירת מעמד הר סיני ופירשו פסוקים של השמר נפשך וגו' רק על מצות 

 לימוד התורה(.

 

 סיפור, ושמירה משכחה.
ה( וכמו"כ יש לשאול שמצות "סיפור" יציאת מצרים קראה התורה בשם "סיפור", ולא מצינו כלל 

ור" מעמד הר סיני, ולא נזכרה בתורה רק דרך שלילי שישמרו עצמן מלשכוח מעמד הר מצות "סיפ
סיני ולא נזכרה כלל באופן חיובי שצריכין לזכור ולספר מעמד הר סיני, וכמו"כ בהרבה מקומות 
בתורה ובנביאים וכו' שמספר התורה שנזכור הנסים והנפלאות של יציאת מצרים וכמעט אינו מוזכר 

 ור הפלאות של הר סיני.שצריכין לזכ

 

 סיפור גופא דעובדא.
ו( אמנם הביאור הפשוט בכל זה שבאמת ביום טוב של פסח עשה הש"י עמנו אותות ומופתים בתוך 
העולם ובתוך הבריאה, וכל אחד יכול לספר לבניו בטוב טעם כל הנסים של פסח שהיה דם וצפרדע 

ור כפשוטו איך היה הדם והצפרדע וכו' וגם וכו' וכל אחד יכול לצייר במוחו היטיב המעשה והסיפ
מכות בכורות הכל היה בתוך הבריאה כפשוטו ממש, משא"כ מעמד הר סיני שהוא הגלויים שנתגלה 
הש"י על הר סיני כמוש"כ וירד הויה על שמשמעותו הוא הגלוי הרוחני של הבריאה, ונתגלה כפשוטו 

להעביר לילדים ונשים וכו', כי זהו בחי'  וכמשמעו, אבל הדם דברים רוחנים, זהו דבר שאי אפשר
השגת אלקות, ולכן קראו הכתוב 'והודעתם' לבניך וגו', דעת דייקא, שרק גדול ובר דעת יכול להבינה 
ולקטני הדעת קשה מאד לספר דבר זה, לומר לו אש עד לב השמים והשי"ת מדבר מתוך האש ותוך 

, ולא לחינם הזהירו הכתוב כמה 3ל כמ"ש הכתוב כדי דיבור לומר לו ותמונה אינכם רואים זולתי קו
ד טו( ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל  )דבריםפעמים שלא לגשם הגשמה וכמ"ש ונשנה 

 .אליכם בחרב מתוך האש הוי'תמונה ביום דבר 

 

 כתר, ודעת.
כו' ז( ובזה יובן היטיב מש"כ האריז"ל )בדרוש חג השבועות( דכל המשנה של בן חמש למקרא ו

מתקיים אצל כלל ישראל בימים אלו, שבחג הפסח אנו בבחי' ילדים וקטנים, שזהו בחי' סיפור יציאת 
מצרים שאפשר לספר לבנינו המעשה כמו שהיה בתוך הבריאה, שע"ז מתאים ענין "סיפור", משא"כ 

ך )איוב בחג השבועות שאנו בבחי' זקנים, בחי' זקן מלא רחמים, סוד הכתר, בחי' כתר לי זעיר ואחו
לו( בחי' המתן שאי אפשר לצמצם ההשגה בכלים כידוע, ואי אפשר לספר גלוי אלקות בתוך הבריאה, 
ושלכן נכתוב המצוה בלשון והודעתם לבניך בחי' "דעת", שזהו בחי' זקני תלמידי תלמידי חכמים 

                                                           
 אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול: הוי'וידבר  וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל:  כל הפרק( ד)דברים  3
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שלא  שמתיישב דעתם, שהן יכולים לקלוט דברים רוחניים והשגת אלוקות, והתורה מצווה אותנו
נשכח ושלא נסור מהארת הנשמה, שהוא בחי' פנים בפנים דבר הויה עמכם, שזהו כל סודו של חג 
השבועות, שנתחבר להדעת הנורא ולהמעמד הנורא באופן של אמונה וההשגה, ואע"פ שאי אפשר 
להוריד זהו בכלים של סיפור פשוט, הבטיח לנו הש"י שנוכל לחיות עם זה ושלא יסור מלכנו כל ימי 

 חיינו.

 

 

 למעלה מהזמן.
ח( ובזה יובן שגם אין זמן מיוחד להמצוה של זכירת מעמד הר סיני וכמו"כ עצם היום טוב של 
שבועות אין "זמן" בתורה להיו"ט הזה, וכמו"כ אינו מבואר בתורה מפורש שהוא יום שניתנה תורה 

החמישים, בתוך לישראל, שכל זה מבטא שאין הגלוי המיוחד הזה של מתן תורה, בחי' השער 
הקריאה, והזמן הוא בחי' טבע הבריאה, והיו"ט הזה של עצות הוא בחי' למעלה מהזמן ולמעלה 
מהבריאה, שאין אותיות וכלים שאפשר לממש בידים ולספר להילדים ונשים את המעמד הגדול 

 ונורא כמו ביציא"מ.
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 ענף ב'
 

 זכרון המעמד.
כל מה שנתבאר שלא שייך במתן תורה גדר "סיפור" וכל המצוה הוא רק בגדר  א( והנה אחר

'והודעתם' לבני בניך וגו' שלא ישכחו מעמד הר סיני עדיין יש לשאול שלמה אין עושין איזה מצוה 
מיוחדת לזכר מעמד הר סיני, שיהא הצורה של הר סיני מועבר היטיב מדור דור, שגם הדור הבא 

ני יתחבר להמעמד הנורא, )ודוחק לומר שמתקיים זה כשאומרים ברכת התורה שלא ראה מעמד הר סי
ויכוין בברכתו על מעמד הר סיני אשר בחר בנו מכל  "אשר בחר בנו" שכ' הטור )בסי' מז(, וז"ל

העו"ג וקרבנו לפני הר סיני והשמיענו דבריו מתוך האש ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו 
עכ"ל( שהרי נשים פטורות מעיקר הדין מברכות התורה משתעשע בה בכל יום כלי חמדתו שהיה 

כמו שנפסק בביאור הלכה )סי' מז, ד"ה נשים עיי"ש( שיכולות לברך אבל אינם חייבות בכך ואינם 
יכולים להוציא איש בברכתם, וכמו"כ מש"כ המג"א )או"ח בסי' ס( בשם ספר הכוונות לזכור מעמד 

 נו, קשה להבין שבכך יש כבר כל המצוה של מעמד הר סיני.הר סיני כשאומר וקרבת

 

 מצות הקהל.
ב( אבל באמת המצוה האמיתית שמבטא זכרון מעמד הר סיני הוא המצוה שנאמרה ע"י משרע"ה 
בסוף משנה תורה, שהוא מצות הקהל, שכל צורת מצות הקהל, שהוא במעמד אנשים נשים וטף, 

אז את התורה כנתינתן מסיני )כמו שיבואר בהמשך בדברי  ממש כמו שהיה במעמד הר סיני ושומעין
הרמב"ם( כל זה מבטא ממש צורת מעמד הר סיני, שמתקיים בכך המצוה של והודעתם לבניך ובני 

 (.4בניך )וכבר כתבו האחרונים מהלך זו, וכמו"כ רמז לזה השפת אמת וילך תרמ"ב עיי"ש 

 

 יום הקהל.
אלי  הוי'ויתן ג( והדברים מפורשים בפסוקים להדיא שהתורה קורא למעמד הר סיני "יום הקהל", 

עמכם בהר מתוך  הוי'את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר 
 הוי'ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר )דברים ט י(,  האש ביום הקהל:

אלהיך  הוי'ככל אשר שאלת מעם )דברים י  ד(,  אלי: הוי'בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם אליכם 
וגו', )ודברים יח טז(, וכמו"כ מבואר בפסוק )דברים ד י( יום אשר עמדת  בחרב ביום הקהל לאמר

לפני ה' א' בחורב באמור הויה אל הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי וגו', שסוד מתן תורה הוא 
ההקהלה, ולכן נקרא יום מתן תורה יום הקהל )ובהמשך הדברים יתבאר בה"י נקודה זו(, וכמו"כ  סוד

 במצות הקהלה שהוא סוד מעמד הר סיני שנעשה אצל בני ישראל במוצאי שנת השביעית.

 

                                                           
"י מצות השמיטה זכו אח"כ לבחי' התכללות. והוא הלשון שכ' בקבלת התורה הקהל לי בפרשת הקהל. ישמעו וילמדו כו' נראה שע( וילך תרמ"ב)שפת אמת  4

ו לשמוע א"ה ואשמיעם את דברי. ונראה שזה הי' שכר על שמירת שביעית שדרשו חז"ל גבורי כח בשומרי שביעית הכ' מדבר. ומסיים לשמוע בקול דברו שזכ
רה כפי מה שהי' צריך להם אז כי מציון תצא תורה. כי בוודאי הי' סיוע משמים להמלך כי מצד ד' ה' אח"כ במצות הקהל שהי' מתגלה להם מחדש אור התו

ע"ש.  הטבע אין באפשרות להשמיע באזני כל קהל ישראל. וכ"כ הרמב"ם בה' חגיגה שהמלך שליח הוא וצריכין לעמוד בהקהל כמו בהר סיני באימה ביראה
י שלמה המלך ע"ה חיבר ס' קהלת ע"ש מצות הקהל שהיא בסוכות. וכשראה שיתבטל בהמ"ק ומצות הקהל שנתחדש וזה ענין שמיטין אצל הר סיני. ויתכן לומר כ

 אז הארת התורה בכל שמיטה. הניח זה הכח בספר קהלת שחיבר על ימי הסוכות כנ"ל:
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 להשמיע דברי האל.
ור דבריו, ד( ובזה מבואר להפליא דברי הרמב"ם )פ"ג חגיגה הל' ו, שבפשטות לא צויין באחרונים מק

וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם ולפי דברינו מקורו מפשטא דקרא( וז"ל 
לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה 

ו שלא קבעה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה ז
הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח 

עכ"ד. ומבואר בדברי הרמב"ם שכל מעמד הקהל הוא צורת הר סיני ומתן  הוא להשמיע דברי האל:
בדברי  תורה, ובדברינו יבוא היטיב שנקרא "הקהל" כמו מתן תורה שנקרא יום הקהל, וכמו"כ מבואר

הרמב"ם שגם גרים שאינם מבינים צריכין להכין לבם וכו', שסוד הדברים הוא שאין מצות הקהל כל 
מצות תלמוד תורה שתלוי יותר בהבנה ובלימוד, משא"כ צורת הקהל שהוא צורת הר סיני, שזהו 

מכירים בחי' פנים בפנים דבר ה' עמכם )דברים ה ד(, שהוא למעלה מהבנה והשכל, ולכן גרים שאינם 
 חייבים להכין לבם.

 

 יחמון איקר אורייתא.
ה( וכמו"כ מבואר שם בתרגום יונתן שאין המצוה רק בשמיעת התורה, אלא שיראו בעיניהם כבוד 
התורה, ושיקבלו היראה, כמוש"כ שם דיחמון איקר אורייתא וידחלון כולהון מן קדם ה' אלקיכון 

ל זכירת מעמד הר סיני הקהל את העם שנאמר עכ"ל, וכמו שמבואר בפסוק הקהל ממש הלשונות ש
בשני הפרשיות, וכמו"כ אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים ואת בניהם ילמדון )שנאמר אצל זכרון 
מעמד הר סיני בדברים ד י( ובמצות הקהל נאמר )דברים לא יב( ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו 

(, ומבואר מפורש דכל עיקר 5האדמה )עיי"ש ליראה את הויה וגו' כל הימים אשר אתם חיים על 
מצות הקהל להעביר לדור הבא אשר לא ראו מעמד הר סיני שגם הם יראו את מעמד הר סיני )וכבר 
הארכנו ע"ז במק"א שטבע האדם שאינו מתחבר רק לדבר שרואה בעיניו ובזה מובן עצת התורה 

ורש בפסוק ובניהם אשר לא ידעו להעביר לדור הבא מעמד הר סיני ע"י מצות הקהל(. וכמו שמפ
ישמעו ולמדו וגו', והק' הראשונים )עי' רמב"ן ומהרש"א חגיגה, ג, א( דהרי כבר מנה את הטף ואמר 
שהם באים לתת שכר למביאיהן ומהו הפסוק ובניהם אשר לא ידעו, וברבינו יוסף בכור שור )עה"ת( 

)כמ"ש בפר' היראה כי לא את בניכם ביאר דקאי על הדור של הבנים אשר לא ראו מעמד הר סיני, 
 אשר לא ראו וגו'(. 

ויתיישב היטיב לפי דברינו דזהו סוד מצות הקהל להעביר מעמד הר סיני לדור הבא, דוגמת סיפור 
יציאת מצרים שעיקרו להעביר לדור הבא, בחי' כי ישאלך בנך )שמות יג, דברים ו(, הבן אשר לא 

מד הקהל תכליתו בשביל הבנים אשר לא ידעו, "ידעו" דייקא ראה בעיניו סיפור היציאה, כמו"כ במע
בחי' והודעתם והבן, וכמו"כ רואין שהתורה מדגישה תקרא את התורה הזאת באזניהם, "באזניהם" 

 דייקא, בחי' אוזן ששמעה על הר סיני )קידושין כב, ב(.

 

                                                           
יום אשר עמדת  כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך:רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך י( -טד ) דברים 5

 אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון: הוי'אלהיך בחרב באמר  הוי'לפני 
אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הוי' מעו ולמען ילמדו ויראו את הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישיג( -יבלא )דברים 
 אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה:הוי' ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את  הזאת:
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 לא תשכח מפי זרעו.
וילך הוא סוד ההמשכיות והנצחיות, ו( ובזה יבואר ההמשך הפסוקים באופן נפלא, שכל פרשת 

וכמוש"כ שם )דברים לא( הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה וגו', ועתה כתבו לכם את השירה 
וגו' כי לא תשכח מפי זרעו וגו', ששם מבוארים כל הסוד של עתידה תורה שתשתכח מישראל 

)כמו שאמר הרשב"י שם(  )המבואר בסוגיא דשבת קלח, ב( והבטחת התורה שח"ו שתשתכח התורה
שלפי דברינו יבואר היטיב, שכל זה הוא התיקון שלא יהא מש"כ בכתוב )בזכרון מעמד הר סיני, 
דברים ד ט( רק השמר לך וכו' פן תשכח וגו' שהזהיר התורה שם על שכחת התורה, וכמו"כ כאן צוה 

י זרעו", שע"י מצות לנו על כתיבת ספר תורה "וקריאתה בהקהל, כדי שיהיה הכח "שלא תשכח מפ
הקהל יתקיים בנו כח של התורה ולא תשכח מפי זרעו )ובהמשך המאמר יבואר סוד ההקהלה, שהוא 
סוד הרשב"י, סוד אחדות נשמת ישראל, בחביבותו תליא מילתא )זוה"ק ח"ג קכח. אד"ר(, דבזה 

 נעשה היחוד השלם שלא יהיה שכחת התורה(.

 

 אגרת תימן.
( שלעת שמד וצרה צוה להם 6ז( ובזה יבואר דבריו הנוראים של הרמב"ם )באגרת תימן הידועים 

לספר בתוך קהל ועדה מעמד הר סיני, שלפי דברינו יובן שמקור דברי הרמב"ם מהפרשיות של הקהל, 
שע"י המצוה של הקהל, שהוא כעין מעמד הר סיני עי"ז לא ישכח התורה, כמוש"כ כי לא תשכח 

עו, ובזה יבואר דברי הרמב"ם שהעצה לשמד הוא זכירת מעמד הר סיני, וכמו"כ לכל הדורות מפי זר
ע"י זכירת מעמד הר סיני ינצלו משכחת התורה, וכמוש"כ בפסוק )שם( והודעתם לבניך ולבני בניך 

 וגו'. 

ובזה יתיישב היטיב כל ההבדל בין פסח ושבועות, דבפסח מספרין ביציאת מצרים, וכבר בארנו 
סיפור שייך רק על מעשה שהיה במציאות עולם הגשמי כמו יציאת מצרים, משא"כ במתן תורה ד

שהיה אז מעמד של גלוי אלקות אע"ג שהיה שם גם דברים גשמיים כמו קולות וברקים וכו', אבל 
עיקר המעמד היה מעמד של גילוי אלקות, ולא שייך בזה "ספור" רק להעביר הצורה הנוראה של 

מדור לדור, שזה נעשה ע"י הצורה שדומה להצורה שהיה בהר סיני, וזה אינו יכול  מעמד הר סיני
להעשות רק בצורת הקהלת אנשים נשים וטף בדומה להמעמד ההוא שעי"ז חוזרין להיראה הגדולה 

 ופנימיות מעמד הר סיני.

 

 מוצאי שביעית.
הגלוי אלקות הגדולה  ט( ובזה יבואר נמי מה שצריכין דוקא סוף שנת השמיטה, דכמו שאז נעשה

אחר שספרו ז' שבועות, כמו"כ נעשין בני ישראל ראויין להמעמד הזה אחר שנת השבע, שזהו ג"כ 
בחי' שביעי כמו במתן תורה, ואז זוכין לבוא לבחי' יום החמשים שהוא סוד הבינה סוד היוובל 

                                                           
כרו תמיד וגם הזהירנו מלשכחו אותנו וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שצונו הקב"ה לז (אגרת תימן)אגרות הרמב"ם  6

ודעתם לבניך תלמודו. הוא מה שנאמר )דברים ד' ט' יו"ד( רק השמר ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וה
  ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחרב באמר.

ה לידי וראוי לכם אחינו שתגדלו בניהם על המעמד ההוא הגדול ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו והטענה המביא
 אמת וגדלו המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקב"ה שנאמר )דברים ד' ל"ב( כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך וגו'. 

. ינו בברית הזאת ובסברה הזאת שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהוודעו אח
די מת כוהוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ב"ה ושתראה כבודו עין בעין ודבר זה היה שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה ויגיע לנו ע"י הא

 נס.להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים ח"ו וכשיתגבר יד הא
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תם דרור בארץ לכל וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראשהכתוב )ויקרא כה י( קראו 'דרור וחירות' 
ו, וכמו"כ הספירה ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשב

השמינית שהוא מוצאי שביעית הוא ג"כ בסוד הבינה, דהיינו שאחר שבע שנים כשנכנסין לשנת 
תורה השמינת יש כח של שער החמישים, שאז הוא בחי' 'חירות' אין לך בן חורין אלא מי שעוסק ב

 )אבות פ"ו, מ"ב(.

 

 ענני הכבוד.
י( ואע"ג שלכאורה היו צריכין לפי דברינו לעשות בכל חג השבועות מצות הקהל, אבל באמת יש 
הבדל גדול בין כשהיו ישראל במדבר בתוך ענני כבוד שאז היה להם הכח להיות בחי' "קהילה" 

קהל(, שהענני כבוד הם בחי' שזהו סוד מעמד מתן תורה )כמו שיבואר בהמשך המאמר סוד יום ה
המאחד של כלל ישראל שע"י היקף ענני כבוד נעשו כולם כאחד, שזה היה ההכרח לקבלת התורה, 
וכמוש"כ )דברים לב, י( יסובבנהו יבוננהו ופירש"י שם שסיבבם והקיפם בעננים וכו' וסבבן בתחתית 

שראל שיושבים כל אחד תחת ההר וגו' ועי"ז יקיננהו שם בתורה ובינה, משא"כ כשנכנסו בארץ י
גפנו ותאנתו )מלכים א' ה ה( שאז אי אפשר לבוא לדרגת "הקהלה" רק ע"י מצות השמיטה, שאז יש 
בכוחו של קדושת ארץ ישראל לאחד את ישראל ועי"ז נעשים ראויים למעמד ההקהלה )וכמוש"כ 

, שסוד סוד מה כל המפרשים בפר' וילך שם שהגיעו כל ישראל לדרגה גדולה אחר שנת השמיטה(
שאומרים חז"ל )סנהדרין צז, א( במוציא שביעית בן דוד בא, סוד החירות שבאה ותחלת השמינית, 
ודזה יובן גם מה שנקבע דוקא בחג הסוכות שזה סוד חג האסיף, כח האסיפה בחי' הקהלה, ודוקא 

הר סיני עשן בבית המקדש שהוא דוגמת הר סיני, ליד מזבח החיצון שהיה בוער באש, שזהו בחי' ו
 כולו וגו', )וכמו שאז העם לא עלו לההר, כמו"כ במצות הקהל עמדו מחוץ להעזרה, בעזרת נשים(.

 

 לב מלך ישראל.
יא( ובזה יובן ג"כ שצריכין דוקא מלך ישראל, שהוא בחי' לבו הוא לב כל קהל ישראל, שכח המלך 

יל את ישראל כמו שאמר לו הוא הכח המאחד את לב ישראל, וכמו שבמדבר משה רבינו הוא המקה
הקב"ה )דברים ד י( 'הקהל לי' את העם ואשמעם את דברי וגו', כמו"כ בארץ ישראל יש לו כח 
להמלך להקהיל ולאחד את ישראל, שזהו בחי' שלמה המלך )שאצלו היה שלימות המלוכה( שנקרא 

הסוכות קהלת )וכמוש"כ בא"ר סי' תרס"ג בשם האבודרהם שזהו הטעם שאומרים קהלת בחג 
וכמוש"כ שם ששלמה אמר דברים אלה לכלל ישראל בסוכות בסוד מצות הקהל(, וכידוע ששלמה 
הוא אותיות למשה )תיקונ"ז תיקון ד( שכמו שמשה רבינו )שהיה שורש המלוכה( היה לו כח זה 
לאחד ישראל, כמו"כ יש להמלך כח לאחד את ישראל, ולהיות שליח הש"י להעביר את התורה 

ל(, שכוחו של קדושת ארץ ישראל הנ"ל הוא ע"י כח -ל' הרמב"ם הנ"ל שהוא שליח האלישראל )וכ
המלך, )שהמלך הוא המלכות, בתוך ארץ ישראל ארץ דייקא, בחי' התאחדות בני ישראל בתוך הנהגת 
הטבע, וכמו שהארכנו במק"א שלכן צריך המלך במיוחד להיות "וקרא בו כל ימי חייו" )דברים יז 

ר התורה לתוך הטבע, בחי' לקשר הטבע אל הארת הרצון המבואר בלקו"מ בתרא ד יט( להכניס או
 עיי"ש(.
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 בבוא כל ישראל,
יב( וכמו"כ יובן היטיב שסיפור יציאת מצרים מספרין כל אחד בביתו, כמי שהיה אז במצרים שהיה 

אור הגאולה, אז ופסח הויה על בתי בני ישראל וגו' )שמות יב כג(, שכל אחד בביתו הפרטי היה לו 
משא"כ בשבועות מעמד הר סיני שהיה בצורת כל ישראל כאחד, בעינן גם שהזכר יהיה במעמד כל 
ישראל, בבוא כל ישראל לראות פני הויה )דברים לא יא(, שאז נעשה בחי' מעמד הר סיני בחי' פנים 

 בפנים דבר הויה עמכם.
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 ענף ג
 זרא. קריאת התורה, תקנת ע

א( ומזה יובן דכמו מצות הקהל נתנה התורה שיהא זכרון מעמד הר סיני לדורות, כמו"כ תקנת קריאת 
התורה שתיקנו משה רבינו ונקרא ג"כ תקנת עזרא )כמו שהאריכו בזה הפוסקים עפ"י דברי הגמ' 

ל עזרא בב"ק דף פב, עי' מג"א סי' קלה, ובברכי יוסף שם ובסי' תרפז, שנתייחד בעיקר על שמו ש
כמבואר בתוס' ברכות יג, א, משום דעל הצורה שאנו עושין תיקן כן עזרא(, שבפשטות מבינים 
שהתקנה הוא משום שילמדו בתורה )וכמוש"כ בסוגיא דב"ק שם שאי אפשר להיות בלא תורה(, 

 ולדברינו יובן שמקיימים בזה מצות והודעתם לבניך וגו' שיהא מעין מעמד הר סיני.

 

 התורה.נשים בקריאת 
ב( והדברים מפורשים במגן אברהם )סי' רפ"ב סק"ו( שמביא ממס' סופרים שנשים חייבות בקריאת 
התורה כמו אנשים והק' המג"א הלא הם פטורות ממצות תלמוד תורה ותי' המג"א שמצוה לנשים 
לשמוע קריאת התורה דומיא דהקהל שהנשים והטף חייבות בה, )ועיי"ש שאין המנהג כן( ומבואר 

דברי המג"א שקריאת התורה לשם לימוד התורה בלבד, אלא יש כאן זכירת מעמד הר סיני, וכל מ
 קריאתה כדוגמת הר סיני.

 

 עזרא הסופר ומשה רבינו.
ג( ובזה יובן מה שעזרא ומשה תיקנו קריאת התורה, שעזרא היה לו כח כמו משה רבינו כמוש"כ 

רא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא )לא( אומר ראוי היה עז חז"ל )סנהדרין כא, ב רבי יוסי
קדמו משה במשה הוא אומר ומשה עלה אל האלהים בעזרא הוא אומר הוא עזרא עלה מבבל מה 
עלייה האמור כאן תורה אף עלייה האמור להלן תורה במשה הוא אומר ואותי צוה ה' בעת ההיא 

לדרוש את תורת ה' )אלהיו(  ללמד אתכם חקים ומשפטים בעזרא הוא אומר כי עזרא הכין לבבו
חוק ומשפט עכ"ל(, וכמו"כ מבואר בחז"ל שעזרא היה בבחי' גואל )ברכות ולעשות וללמד בישראל 

ג, א, ויותר מזה תנחומא שופטים ט, שנקרא גאולת עזרא גאולה שניה( שכל זה מבטא כח מעמד הר 
ן באימה ויראה כמו בסיני סיני בחי' הגאולה )וכמו"כ מבואר סוד טבילת עזרא שהטעם בזה דבעינ

שכל זה כח עזרא הסופר( וכמו"כ יובן מה שנפסק בשו"ע )או"ח סי' קמא( שצריכין שיעמוד עוד 
אחד אצל הקורא, כי צריכין שיהיו שלשה דוגמת הש"י ומשרע"ה וישראל וכל זה מבטא שצורת 

דים שיהא דוגמת קריאת התורה היא צורת מעמד הר סיני )ויש בפוסקים עוד מנהגים ודינים שנלמ
 הר סיני עי' באחרונים(.

 

 סדר הקריאת התורה.
ד( ויותר מזה מבואר בזוה"ק בגודל האימה והיראה שצריכין בעת קריאת התורה שהוא דוגמת מתן 

סדורא לסדרא עמא קדישא ביומא דא ובשאר יומין דספר תורה, בעי לסדרא  תורה וז"ל )ויקהל רו, ב(
ולתקנא תקונא בחד כורסייא דאקרי תיבה, וההוא כורסייא דלהוי בשית דרגין לסלקא בהו, ולא יתיר, 

, ודרגא חד לעילא לשואה עליה ספר תורה, ולאחזאה ~ 12~ דכתיב )ד"ה ב ט יח( ושש מעלות לכסא
לית לכלא. כד סליק ספר תורה לתמן, כדין בעאן כל עמא לסדרא גרמייהו לתתא, באימתא בדחילו 
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ברתת בזיע, ולכוונא לבייהו כמה דהשתא קיימין על טורא דסיני לקבלא אורייתא, ויהון צייתין וירכון 
הון אפילו במילי דאורייתא, וכל שכן במלה אחרא, אלא אודנייהו, ולית רשו לעמא למפתח פומי

כלהו באימתא, כמאן דלית ליה פומא, והא אוקמוה, דכתיב )נחמיה ח ה( וכפתחו, עמדו כל העם, 
עכ"ל. )והוא בפרשת ויקהל יתכן שבא לרמוז על סוד  7התורה וכו' )שם ג( ואזני כל העם אל ספר 

 ההקהלה הנ"ל(, 

ס רכט, א( ואינון דחשות לס"ת בזמנא דדביר נפיק מפי הקורא איהו חשיב ועוד מבואר בזוה"ק )פנח
לגבייהו כאילו מקבלים אורייתא בטורא דסיני עכ"ל, ומבואר בזוה"ק דהכל תלוי בהשתיקה, 
וכמוש"כ כמאן דלית ליה פומא, דאז זוכה למעמד הר סיני )וכמו שידוע לאלה שעוסקים בחינוך 

קריאת התורה, ולדברי הזוה"ק מבואר היטיב כשנתקיים אצל האב שמעוררים על שתיקת הורים בעת 
פן תשכח את הדברים וגו' והודעתם לבניך וגו' דע"י שתיקתו בקריאת התורה נתעורר אצלו צורת 
מעמד הר סיני ועובר לבניו ובני בניו, וכמוש"כ הרמב"ם באגרת התימן דכח החינוך בעת שמד הוא 

 נעשה בעת קריאת התורה וד"ל(.בכח זכירת מעמד הר סיני שכל זה 

 

 מעמד קריאת התורה.
ה( ומכל דברי הזוה"ק הנ"ל מובן דבאמת תלוי בכל אדם היאך מתחבר לקריאת התורה האם הוא 
אצלו רק בלימוד התורה ואז סומך עצמו על כל מיני היתרים שיכולין לקרוא שמו"ת וכו' בעת קה"ת 

לדבר בדברי תורה, וכמו"כ היתרים  רת התורה מות)עי' שו"ע סי' קמו כשיש עשרה ששומעים לקריא
של בין גברא לגברא, ושהוא רק חובת הצבור וכו'( אבל עפ"י דברי הזוה"ק שהוא סוד פנימיות 

מחפש שום היתרים  והתורה, מתחברין לקריאת התורה דוגמת מעמד הר סיני, ושותק לגמרי ואינ
ובן היטיב בפרט לפי מה שבארנו דסוד כי לא שאז נעשה אצלו זכרון הר סיני בעת קריאת התורה, ומ

תשכח מפי זרעו נעשה ע"י מצות הקהל, שזהו סוד הרשב"י שעל ידו לא תשתכח התורה, ולכן דייקא 
הרשב"י בזוה"ק מזכיר כל כך על שתיקה בעת קריאת התור השעל ידו נעשה זכירת התורה )כמוש"כ 

הר סיני )וכמו"כ חזינן בצעטיל קטן של רביה"ק בהקדמת לקו"מ(, שנעשה ע"י סוד זכירת מעמד 
 הרבי ר' אלימלך זי"ע ועפ"י שמזהיר מאד לשמוע קריאת התורה, כמו מגילת אסתר כנ"ל(.

 

 שמו"ת בנגון ובטעמים.
ו( וזהו סוד קריאת התורה בנגון ובטעמים, שהוא ג"כ בסוד מתן תורה כמוש"כ בלקוטי הלכות 

שעקר קריאת התורה בצבור בנגון ובטעמים, הוא לעורר  וכבר מבאר,)קדושא דסידרא הל' ו' סקי"ד( 
ולהמשיך בחינת נתינת התורה, כי צריך בשעת קריאת התורה לעמד באימה וביראה וכו' כאלו היום 
נתנה בסיני וכנזכר לעיל )באות יו"ד וכו'( ועקר הדבר כדי שנתעורר בכל יום ובכל עת ועת שיהיו 

היום נתנו, שבשביל זה נתנה התורה מתחלה בסיני, כמו  דברי תורה חדשים אצלנו בכל יום כאלו
שפרש רש"י על פסוק )שמות יט(, "ביום הזה באו מדבר סיני" שנאמר "הזה" וכו', שיהיו דברי תורה 

                                                           
 ואסיר למקרי בספרא דאורייתא בר חד בלחודוי, וכלא צייתין ושתקין, בגין דישמעון מלין מפומיה, כאילו קבילו לה ההיא שעתא מטורא דסיני. )שם(זוהר  7

ואי תרין  רין,ומאן דקרי באורייתא, להוי חד קאים עליה ושתיק, דלא ישתמע בר דבור חד בלחודוי, ולא תרין דבורין, לשון קדש חד, וחד הוא ולא תרין דבו
ומוחא, משתכחין בספר תורה גריעותא דרזא דמהימנותא איהו, וגריעותא דיקרא דאורייתא אשתכח בספר תורה, ובעי חד קלא. מתרגם חד, ורזא דא קליפה 

ילא, וכל עמא לתתא, )רזא דעלמא דא ורזא דעלמא דאתי(. כלא שתקין, וחד קארי, דכתיב )שמות כ א( וידבר אלהי"ם את כל הדברים האלה לאמר, איהו לע
וכי איהו שליחא  דכתיב )שמות יט יז( ויתיצבו בתחתית ההר, וכתיב )שם ג( ומשה עלה אל האלהי"ם. וההוא דקארי באורייתא, ישוי לביה ורעותיה לאינון מלין,

יתא, יסדר אינון מלין בקדמיתא בביתיה, ואי דמאריה בסדורא דהני מלין, למשמע לכל עמא, דהא איהו קאים כדוגמא עלאה, בגין כך מאן דסליק למקרי באורי
 לאו לא יקרי באורייתא,
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חדשים עליך כאלו "היום" נתנו. וכן מבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה במקומות הרבה מאד, כמו 
 עכ"ל. וך היום" בכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכן הרבהשפרש רש"י על פסוק, "אשר אנכי מצ
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 ענף ד'
 

 שם העצם.
א. הנה אחר שבארנו דמצות הקהל הוא המשכת מעמד הר סיני בעולם, וכבר כתבנו דגם מתן 

תורה נקרא בתורה כמה פעמים יום הקהל, ובאמת הוא תמיהה עצומה שיום גדול כיום מתן 

תורה יום שאמר לנו השי"ת אנכי ה' אלקיך ושמענו הדברות מפי הגבורה בקולות וברקים יקרא 

ו מבטא כלל את מעלת היום שההקהלה הוא לכאורה ההכנה להמעמד בשם "יום הקהל" שאינ

ולמה לא נקרא היום הנורא על שם עצם הגלוי של מתן תורה שהיה )וכבר תמהו ע"ז האחרונים 

8.) 

 

 קריאת התורה.
ב. וכמו"כ יש לתמוה במצות הקהל שלכאורה היה צריך להקרא בשם קריאת התורה שזהו 

רק היכא תמצי ולמה נקרא עצם המצוה על שם ההכנה  עיקר המצוה, שהרי ההקהלה הוא

)וכמו"כ קראו חז"ל להיום הזה שקוראין בו התורה לאנשים נשים וטף "יום הקהל" כמוש"כ 

 בירושלמי מגילה פ"א ה"ד מובא ברמב"ם פ"ג מהל' חגיגה(.

 

 יום הקהל, אחדות.
רה כולה הוא נכלל ששורש כל התו" ג. ובספר פנים יפות )ויקרא יט, ב, ובמדבר טו, טו(

באחדות והוא שורש של כנסת ישראל המשורשים באחדות האמתי ע"ש באורך, לכך קרא משה 

את יום מ"ת יום הקהל, כיון שבשעת מתן תורה נתאחדו כולם באחדות אמתי, לכך אמר בלשון 

(", ומבאר דנקרא מתן תורה יום הקהל משום שעיקר מתן שמות כ, ב)יחיד אנכי ה' אלהיך 

 נעשה ע"י אחדות בני ישראל, תורה 

סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא וכמוש"כ רביה"ק )בשיחת הר"ן אות צא( "

להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל 

כלה  כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה נקראת

כמו שכתוב )דברים לג ד( "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות 

"אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי  נז. פסחים מט:(

ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל. וכשיש חסרון באחד מישראל 

תורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן בודאי אי אפשר לאהב את נמצא שיש חסרון ב

                                                           
אמנם הדבר בעצמו תמוה למה קרא משה את יום הנכבד והנורא הזה אשר כמהו לא היה מעולם וכמהו לא יהיה,  (דברים פרק ט פסוק י)הכתב והקבלה  8

תרון מעלתו על אחרים, לא בשם הנופל גם על דברים פשוטים פחותי הערך, בשם יום הקהל לבד, הלא מן הראוי לקראת כל דבר בשם לפי גודל ערכו וי

 לו. וכבר מצאנו קהלת כל העדה גם לגנאי, כמו ויקהל עליהם קרח את כל העדה, ולמה זה הוריד משה את כבוד היום בקריאת שם שאין לתפארת
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התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי 

נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד 

 זכר לעיל" עכ"ל, התורה מגדל האהבה כנ

ים נפלאים מאד ובפרט עפ"י המבואר בהרבה מדרשי חז"ל דמתן תורה לא היה שייך רק והדבר

אומר אילו היו ישראל חסרים רשב"י  (פרשה ז פסקה חרבה  דבריםבהתאסף כל העם כמ"ש )

אפילו אדם א' לא היתה השכינה נגלית עליהן דכתיב )שמות יט( כי ביום השלישי ירד ה' לעיני 

ה בר' שהיה דורש בבית המדרש הגדול וכשהיה מבקש ליכנס לדרוש כל העם על הר סיני מעש

היה אומר ראו אם נתכנסו כל הקהל ומהיכן אתה למד ממתן תורה מנין שנא' )דברים ד( באמור 

עכ"ל. ועדיין צ"ב דהגם שבוודאי כל התורה כולה ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי 

קראו להיום מתן תורה בשם העצם שהוא עצם נתינת תלוי באחדות ישראל עדיין צ"ב למה לא 

 התורה לישראל.

 

 ההכנה כח הקהילה.
ד. ונראה שיש כאן סוד עמוק דהנה בדברים )ד י, בפסוק שמדבר על זכירת מעמד הר סיני( 

נאמר והודעת לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת וגו' באמור אלי הקהל לי את העם, ואשמיעם 

בזה שהיכן מצינו )בפר' יתרו( כשמספר כל המעשה דמתן תורה שמשה את דברי, וכבר נתקשו 

הקהיל את העם, אבל באמת ההקהלה הוא כל הכנת העם ע"י משה רבינו, שכל הפסוקים של 

היו נכונים לשלושת ימים וכמו"כ מצות הגבלה ופרישה, וההמשך ויוצא משה את העם לקראת 

ואשמיעם את דברי, שענין ההקהלה הוא  האלהים וגו', הכל כלול במצות הקהל לי את העם

 ההתאספות וההכנה לקראת המעמד הגדול.

 

 הבה לי.
ה. ולפי"ז יש לומר דבמלים אלו הקהל לי את העם, גילה הש"י רצונו הפשוט בישראל, שהוא 

בחי' ההתקרבות והרצון שיש להש"י בבני ישראל, שלא מצינו בכל המהלך של הש"י בבני 

שיביאו אליו בני ישראל, )ולא מצינו בכל יציאת מצרים לשון כזה  ישראל שאמר לשון שמורה

בפסוקים שיאמר הש"י למשה תביא לי את עמי, כי רק במתן תורה נתגלה האהבה העצומה( 

ובפסוק )דברים שם( הקהל לי את העם כאן אמר הש"י למשה תביא לי את העם, בחי' אשת 

בה את אשתי ואבואה אליה, )בראשית חיל שתבע אותה בעלה, בחי' מה שנאמר אצל יעקב ה

(, שכמו"כ הפסוק הקהל לי את העם 9כט כא( שזהו סוד הגאולה )ועי' ריקאנטי פר' ויצא 

                                                           
ואה אליה. לפירוש האחר רמז הכתוב לגאולה העתידה. ורמז להפסקת ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואב (פרשת ויצא)הרקאנאטי  9

כרונם גלות השכינה זהו כי מלאו ימי. ימי הגלות והשיעבוד ושיתף עצמו בזה שנאמר ותשלך אמת ארצה. ופירוש ואבואה אליה כענין שאמרו רבותינו ז

 לברכה מי מטיל כסות בין לביא ללבייא בשעה שנזקקין זה לזה:
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ואשמיעם את דברי מבטא ההתעוררות להיחוד, שמתן תורה שהוא הדיבור של הש"י עם בני 

ות להיחיד ישראל הוא כבר עצם היחוד, שהיחיד הוא סוד ומוסתר מאד, אבל יש כאן ההתעורר

 שאמר הש"י הקהל לי את העם, שזהו בחי' כי רוצה הוי'ה בעמו )תהילים קמט(.

 

 אירוסין ונישואין.
ו. וביציאת מצרים לקח הש"י אותנו לעם, אבל בחי' הנשואין נעשה רק בשבועות שביציאת 

מצרים אמר הש"י )שמות יט ד( "ואביא אתכם אלי" שזה מבטא מה שעשה אותנו להעם, אבל 

' הרצון של הנשואין, שזה מתבטא במה שאמר הש"י )דברים ד י( הקהל לי את העם וגו', בחי

שהם יבואו מרצונם, בחי' קידושי האשה מדעתה זה לא נתגלה רק במתן תורה, שאמרו ישראל 

אז נעשה ונשמע והש"י תבע לישראל, בחי' בעל התובע וכו', וישראל התאספו והתקהלו, בחי' 

 רון מלך בהתאסף ראשי עם דקאי על מתן תורה )כפי מה שפי' הראשונים(.)שם לג ה( ויהי בישו

 

 מעמד הר סיני.
ז. ובזה מובן היטיב מה שנקרא יום מתן תורה "יום הקהל", שזה מורה על מה שאמר הש"י 

במאמרו הקהל לי את העם, שכמו"כ יום הקהל, היום שרצה הש"י בנו ואמר למשה הקהל לי 

הל שנאמר על מה שהש"י רוצה בעצמו ומתעורר מחדש רצונו בעמו, את העם, וכמו"כ מצות הק

שמבקש מאתנו להתקהל ולבוא לפניו בבחי' מעמד הר סיני, ובפרט שכבר הוארך )במק"א( 

שעיקר החידוש מה שאינו מובן כלל בשכל הוא רצונו של הש"י בבני ישראל, שזהו בחי' מה 

 שמבקש הש"י ממשה להביא לו את העם.

 

 הקהלה.עצרת, 
ח. ובספרים הק' )שפ"א אמרי נועם והכתב והקבלה( מבואר דשבועות נקרא עצרת שהוא על 

שם יום הקהל, שגם עצרת מל' קהלה, עצרת מל' אסיפה וכנישתא, שלפי דברינו הכוונה ביום 

שרצה הש"י בנו וקרא למשה הקהל לי את העם, )וי"ל 'הקהל לי את העם' בגימ' 'והאמין בהוי'ה 

ו צדקה' )בראשית טו ו( שהכוונה כמוש"כ רש"י שהש"י החשיב זאת לצדקה מה ויחשבה ל

שהאמין בו עיי"ש שכל הפסוק הזה מבטא שהש"י כביכול מחזיק טובה לבני ישראל שעושין 

 רצונו, שזהו בחי' הקהל לי את העם שהש"י מתאווה ומשתוקק להיחוד השלם כביכול(.

 

                                                           
מטרוניתא יתבת עם מלכא ואתחברו אפין באפין. ויהיה פירוש ויאסוף לבן וגומר כענין שנאמר ועשה יי' צבאות לכל  (אדרא רבא קמ"ב ב')ספר הזוהר 

העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים )ישעיה כו' ו'(. ולפירוש האחר שפירשנו למעלה יהיה פירוש כי מלאו ימי נמלאו ששת ימי בראשית 

 ורחמים להשפיע לכלה הכלולה מן הכל. זהו סוד ואבואה אליהמימי התשובה 
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 צר, רץ.
בתרא ד, ואת העורבים צויתי( שמפרש שם כל הפסוקים ט. ובזה יש לפרש מש"כ בלקו"מ )

של שבועות )בסוף התורה( על התגלות הרצון שנתתקן בחינת זקן, בשבועות עיי"ש, ולפי 

דברינו יובן היטיב שבוודאי שבועות הוא בחינת זקן שבקדושה שורש הרצון, שזה מה שאמר 

 ם העצרת כנ"ל הש"י הקהל לי את העם, שרצונו בבני ישראל, שזהו עיקר היו

)בעצרת יש אותיות "צר" "רץ", וכמו"כ יש להבין שהקהלה הוא בחי' צמצומים, שמצמצם 

ומאסף את העם ומצד שני בזה הצמצום גופא נעשה "מצרה" "רצון" כמוש"כ בלקו"ה הל' ערב 

( שמכל צרה נעשית רצון וכמו"כ בהקהל יש כאן תרי הפכים שמצד 10)הל' ג, אות ג עיי"ש 

לי" מבטא רצון הש"י בבני ישראל, ומצד השני עצת ההקהלה שהוא בחי' צמצום  אחד "הקהל

 והגבלה מגביר את הרצון(.

 

 שיר של חשק.
י. ובזה יש לבאר להפליא מנהג האקדמות, שרביה"ק משבח מאד את השיר הזה וקראו "שיר 

ב ( שלפי דברינו יובן היטי11של חשק", ושבח מאד את השיר הזה )שיחת הר"ן אות רנו 

שבשיר הזה רואין עוצם רצונו של הש"י בבני ישראל כמוש"כ צבי וחמיד ורגיג וכו' ערב יקר 

אחסנתיה וגו' ועוד לשונות של חשק, שזה מבטא שלפני ששומעין את אנכי ה' וגו', קוראין 

 לישראל בשיר של חשק שזהו בחי' הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי, 

וזה בחינת 'אקדמות' שאומרים בשבועות שהוא שבח גדול י'(  ועי' לקוטי הלכות )הל' קדיש אות

ונורא מאד. ונתתקן בלשון תרגום דיקא. כי שבועות הוא בחינת זקן שבקדשה בחינת שרש 

. כי בשבועות (כמו שאמר רבנו זכרונו לברכה במאמר הנ"ל שנאמר בשבועות)הרצון הנ"ל 

כח לשבר חכמת הטבע ולהפכה לרצון  נתגלה השם יתברך כזקן מלא רחמים. ועל כן אז יש לנו

. ועל כן אז אומרים שבח גדול ונורא (כנ"ל)על ידי התגברות התגלות הרצון שמתגלה אז וכו' 

שהוא אקדמות בלשון תרגום דיקא. שזה עקר שלמות התגלות הרצון כשלשון תרגום נכלל 

                                                           
כי עקר ירידת הנשמה לזה העולם העכור והשפל הוא רק בשביל הרצון, כדי שתזכה לרצון בשלמות  אות ג( הלכות ערב הלכה ג -חו"מ )לקוטי הלכות  10

השפל ולהתלבש בגוף גשמי בחמר עב ומגשם בזה העולם ובשביל זה הכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום מעלתה ולבוא בעולם הגשמי העכור ו

 העשיה בתכלית הרחוק ממקום כבודה. וכל זה היה בשביל הרצון, כי ה' יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמתי בשלמות העולה

מה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי על הכל. וה' יתברך יודע שעקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות כנ"ל, על כן הכרחה הנש

 כדי שיתגבר הרצון ביותר, 
שיך  כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקין יותר מתגבר הרצון ביותר, כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו אף על פי שאהבתו חזקה מאד, אף על פי כן אין

כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו מאחר שהוא אצלו תמיד, אבל 

לם נתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכסופים והגעגועים לאביו. ועל כן הכרחה הנשמה לירד ממקומה הגבה מאד מאד ולהתלבש בזה העו

 ה.של הנשמה ביותר מחמת שהיא רחוקה מאד משלחן אבי הגשמי הרחוק בתכלית הרחוק משרש נשמת ישראל כדי שיתגבר הרצון
. ואמר: שישראל מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישין כל כך את את אקדמות מאד מאד שבח (אות רנו)שיחות מוהר"ן  11

ל אקדמות עם הנגון שלו כמו שרגילין העולם שבח מעלת גדולת השבח הקדוש הזה של אקדמות שאומרים בשבועות. ואמר: מי שיודע מעלת השיר ש

עין לזמר אותו בנגון הידוע, הוא דבר נפלא וחדוש גדול מאד. והתחיל לומר קצת איזה תבות מאקדמות עם הנגון. ואמר שאקדמות הוא שיר של חשק )

 בהמעשה של הבערגיר שם מדבר משיר של חשק(:
. וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, שב אצל הסעודה של מאכלי חלבוג בשבועות, והיה יוכל זה ספר בשבועות אחר תפלת שחרית בבקר השכם כנה 

 וזמר החזן אקדמות, ואז דבר עמנו ממעלת השיר הקדוש הזה והפליג במעלתו מאד:



 בס"ד

 יום אשר עמדת לפני ה"א בחורב
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יניה וביה אבא בקדשה. ולשון תרגום דיקא שמשם יניקתם, מגלה ומפרסם את הרצון כנ"ל. ומ

ליזיל ביה נרגא. וזה עקר שלמות התגלות הרצון שמתגלה בשבועות שאז נתגלה שרש הרצון 

 .כנ"ל ברוך ה' לעולם אמן ואמן

 

 .קהילהפורים יום 
יא. ובזה יובן מה שאמר החי' הרי"ם )שפ"א פורים תרל"א( בפורים שכ' )אסתר ח יא( דנקהלו 

ן תורה הקהל לי את העם, ובפורים היה מעצמם שזה ועמוד על נפשם שזהו בחי' מה שנאמר מת

מבטא תורה שבע"פ )שבת פח. תנחומא(, שבשבועות היה אתערותא דלעילא הקהל לי את העם, 

בחי' שיר של חשק שיר השירים )כתר( ובפורים בחי' מלכות שאז הדר קבלוהו מאהבה בחי' 

שלשה עשר זמן .( מגילה ב)נקהלו מעצמם והבן, וזהו מ"ש חז"ל על ערב פורים י"ג אדר, 

וכתיב נקהלו ועמוד על נפשם. וזהו  . )וכמוש"כ בשפת אמת )פורים תרס"א(קהילה לכל היא

בחי' תורה שבע"פ כי במתן תורה כתיב הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי. והי' הקהילה 

 לה(.בציווי הקב"ה. וכאן נקהלו מעצמם. והדר קבלוה בימי אחשורוש בכח הקהי


