
  בס"ד

 איך מקבלים תורה

"אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה 
על מה אבדה הארץ? דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד 
שפרשו הקב"ה בעצמו, שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, אמר רב 

  תורה תחילה".יהודה אמר רב שלא ברכו ב

  (בבא מציעא פ"ה, ע"ב)

אמנם ממצוות הספירה נראה שלא היה אפשר להינתן התורה עד אותו היום, וזה שכאשר יצאו 
ממצרים היו ישראל כמו התינוק היוצא ממעי אמו שנולד בגופו כמו שהתבאר בחיבור גבורת 

ה' באריכות עיין שם, ואין השכל משתתף ומתחבר עם הגוף, רק הוא נבדל מן הגוף, ולפיכך צריך הספירה עד 
שים, כי אז בא הוא למדרגת התורה שהיא שכל נבדל, כי התורה היא משער החמישים שהוא נבדל מן האדם, חמי

ולפיכך מספר החמישים ראוי אל המעלה הנבדלת השכלית, כי מספר זה שהוא חמישים נבדל מן המספר הקודם, 
  מבין דברים אלו. וראוי לקבל אז התורה השכלית שהוא נבדל מן הגוף, ודבר זה ברור אין ספק למי ש

ולפיכך צריך לספור עד החמישים ואין החמישים בכלל הספירה, כי אם היה גם כן בכלל הספירה, היה משותף עם 
התשע והארבעים, ודבר זה אינו, כי לא היה בכלל תשע וארבעים רק הוא נבדל לעצמו, כמו השכל שהוא נבדל. 

ין הם גופניים כי הם מאכל בהמה, וקורבן זה ביום ראשון לכך היה הקרבת עומר בט"ז ניסן מן השעורין, שהשעור
של ספירה כי הגוף הוא מוכן לקבל מדרגת השכל. וכמו שהתבאר לפני זה, כי אי אפשר לתורה רק שיהיה לה 
מקבל גשמי, ומעלת השכל שאי אפשר שלא יהיה בלא מקבל כלל רק צריך לו מקבל גשמי, ולכך היום הראשון 

רבת העומר מן השעורים, שהוא מאכל חומרי כנגד נושא התורה שהוא התחילה לתורה, מן חמישים יש כאן הק
וביום חמישים שהוא עצרת, ואז הקרבת שתי הלחם מן החיטים, ומאכל חיטים הוא ראוי לאדם השכלי בפרט כמו 

  צמם. שאמרו במסכת הוריות (י"ג ב) חמישה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חיטין ואין צריך לומר חיטים ע

  (מהרל מפראג, תפארת ישראל, פרק כה)

גילוי אור א"ס שאין בתהו והוא כמ"ש בזהר קוב"ה לא שריא אלא באתר שלים פי' קוב"ה הוא עצמות המאציל 
אנת הוא שלימותא דכולא ואינו שורה אלא באתר שלים היינו כשיש התכללות למטה וקשר וחיבור הע"ס יחד אזי 

דכולא מה שלמעלה מע"ס ולאו מכל אלין מדות איהו כלל. משא"כ כשכל מדה ישכון בהם אור א"ס שלימותא 
היא בפ"ע אין זה כלל אתר שלים שיהיה השראה משלימותא דכולא כו'. ולכן בתיקון ע"י ההתכללות בבחי' פרצוף 
אדם העליון נמשך השראת אור א"ס משלימותא דכולא משא"כ בעולם התהו וזהו מעלה יתירה ועצומה דבחי' 

ם שבתיקון על עולם התהו (וז"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך כו' וכמו שמצינו במ"ת ויחן ישראל אד
באחדות אז ניתנה תורה. ועמ"ש סד"ה שניך כעדר הרחלים, ועמ"ש במ"א בד"ה ויאמר ה' הן עם אחד כו' שבמקום 

ותא דכולא שלמעלה מהתהו כי ההתכללות שבקדושה ממשיכים האור מבחי' עקודים בכלי א' וזהו בחי' שלימ
עולם התהו הוא מבחי' נקודים ועולם העקודים בחי' טעמים ובענין טנת"א הטעמים בכתר ונקודות בחכמה כו' 

  וכמ"ש במ"א):

 (ליקוטי תורה / בעל התניא, פרשת אמור, לח, א)

בכל שנה ושנה. כמ"ש בשבועות זמן  בפסוק לך אל העם וקדשתם היום ומחר. מסתמא יורד קדושה משמים לבנ"י
מתן תורתנו כן הכנה קודם החג מתקיים בכל שנה כמ"ש ביום הזה באו כמו שהיום עומד לפניו ית"ש בשמים 
תמיד. ובזה פרשנו ענין הנאמר בגמרא יום אחד הוסיף משה דרש היום כמחר לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא לה 

סוף איך נאמר היום ומחר אי הכוונה על מחר ויום שאחריו. ע"כ נראה כי  ש"מ תרי יומי לבר מהאידנא. וקשה סוף
באמת היום ומחר הם זמנים אלו שיורד בהם קדושה בכל שנה ושנה להכנה לתורה. ומאמר השי"ת הוא לדורות 

לרמוז כי הוה ועתיד הכל שוה לפניו ית'. רק בעבור כי לא נגלה לבנ"י זה רק ביום ע"כ הוצרכו עוד ב' ימים. ויש 
פי' זה בלשונם ז"ל תרי יומי לבר מהאידנא ר"ל בכל שנה הוא באמת רק תרי יומי לבר מהאידנא בשנה זאת שלא 
נודע לבנ"י צריך להיות ג' ימי פרישה. הכלל העולה מזה כי בכל שנה גם מלילה מתחיל קדושת היום ומחר. ובזה 

' בחודש ניתנה תורה. ולפמ"ש יתכן לומר כי בכל יש לישב קושית המפרשים שאומרים זמן מתן תורתנו וקיי"ל בז
שנה שמתקיים היום ומחר כפשוטו לילו עמו שפיר י"ל שזמן מתן תורה בששי בחודש כמ"ש. כי באמת פנימית 
בנ"י מוכנים בכל עת לקבלת התורה רק מה שמתלכלכין בחטא וגשמיות הגוף שזה מעכב הארת הנשמה בהגוף. 

משמים כמ"ש וכבסו שמלותם הוא המלבוש. שהגוף מלבוש הנשמה הוא. וע"י  ובימים אלו יורד טהרה וקדושה
שבמתן תורה יורד נשמה וחיות חדש לאיש ישראל צריכין מקודם לכבס ולטהר הגוף. ובמד' נשא בפ' וישלחו מן 
המחנה כו' הגו סיגים מכסף כו' ע"ש. מחנה הוא הרמ"ח איברים שבאדם עצמו ג"כ שכפי בירור הסיגים כך ה' 



אלקיך מתהלך כו' וכמו שהוא בכלל ע"י התאספות בנ"י כאחד ונק' מחנה אז בכחם לשלח כל צרוע וזב כו'. וכן 
הוא בשבת קודש דמתאחדין ברזא דאחד כו' מתעברין מינה כל הסט"א. וכן הי' הכנה בהר סיני כאיש אחד כו'. 

  וכמו כן באדם עצמו כשמאסף עצמו לרצון אחד להשי"ת זוכה לטהרה:

  אמת לשבועות) (שפת

"ואיתא בזוהר פ' אמור דצ"ח ע"א חסידי קדמאי לא הוו ניימי בהאי ליליא והוו לעאן באורייתא ואמרי ניתי 
לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין וכו' יעו"ש. ובהקדמת הזוהר ח"א דף ח' ע"א כתב דכלהו דמתקנין 

בין בספרא דדכרניא וקב"ה מברך לון בשבעין ברכאן תקונהא בהאי ליליא וחדאן בה כלהו יהון רשימין וכתי
ועטרין דעלמא עלאה יעו"ש. וכ"כ בשער הכוו' דף פ"ט ע"א שצריך האדם שלא ישן בלילה הזאת כלל ולהיות כל 
הלילה נעורים ועוסקים בתורה כנז' באורך בהק' ספר הזוהר פ' בראשית ופ' אמור. ודע כי כל מי שלא ישן בלילה 

רגע אחד ויהיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה הזאת כלל אפי' 
ההיא וכו' ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה כ"א לא ישן כלל ודאי שלא ימות בשנה 

  ההיא ודי בזה ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות יעו"ש."

  ף החיים על השו"ע, או"ח, תצ"ד, ו)(כ

"מפסיקתא דרב כהנא פרשה יב "אמר הקב"ה לישר': בניי, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה ואני מעלה 
עליכם כאילו שאתם עומדים לפני הר סיני ומקבלין את התורה. אימתי, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ 

  יאת התורה של שבועות כאילו מקבל מהר סיני."מצרים (שמות יט, א)", וראוי לכוון בקר

  (הרוקח, רצ"ו)

  


