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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ב"תשעלפרשת בהר 

  י התורה"אפשר רק ע" אדם"להיות 
  

  מנין שנות היובל וספירת העומרדמיון בין 
ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע  "-אנו קוראים השבוע על ספירת שנות היובל 

בשבוע ו ,)ח, ויקרא כה(" ֶׁשַבע ְּפָעִמיםֶׁשַבע ָׁשִנים , ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת  "-שעבר קראנו על ספירת העומר 

שם (" ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה

  .)טו, כג
שבע בשתיהן סופרים : דמיון רב קיים בין שתי הספירות הללו

ושבעה ,  שבע שבתות שנים במנין שנות היובל-פעמים שבע 
ספירת העומר מסתיימת במתן , כמו כן. שבועות בספירת העומר

וגם ספירת שנות היובל מסתיימת ביום , )בחג השבועות(תורה 
, )ב, משנה תענית כו(שגם הוא יום מתן תורה , )ט, שם כה(הכפורים 

 ספירת העומר מסתיימת בקול .)י שם"רש(שניתנו בו לוחות שניות 
וגם ספירת שנות היובל , )טז, שמות יט(שופר של מעמד הר סיני 

. )ט, ויקרא כה(כ של יובל "מסתיימת בקול שופר של תקיעת יוה
שמות ( 'ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת' "-ספירת העומר מסתיימת ביציאה לֵחרות 

וכן ספירת  - )ב"ו מ"אבות פ(" אל תקרא ָחרות אלא ֵחירות, )טז, לב
 שחרור עבדים וחזרת שדות -היובל מסתיימת ביציאה לחרות 

  .)י, ויקרא כה(לבעליהן 
שבו ספירת דבר יש גם , למרות נקודות הדמיון, ומכל מקום[

א ו שה-שבועות חג הב. העומר וספירת שנות היובל הפכיות זו לזו
, פסחים סח(" הכל מודים דבעינן נמי לכם "-תכלית ספירת העומר 

ביום , לעומת זאת. באכילה ובשתיהבו לשמוח ים חייב. )ב
" ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם "-שבו מסתיימת ספירת היובל , הכפורים

מסתמא בגלל  -? ההבדל הזהלמה . חייבים לצום. )כט, ויקרא טז(
כן נוהגים בו ל, חטאה יפנלשבועות הוא מתן תורה . חטא העגל

 יום הכפורים הוא מתן תורה ,לעומת זאת. אכילה ושתיהו, שמחה
כדי לכפר על , לצוםכן ביום הכפורים צריך ל,  החטאשאחרי

  .]החטא

  ֵחרות על הלוחות
אחד הדברים המשותפים לשני זמני קבלת , כפי שהזכרנו, פ"עכ

שבשניהם ישנה ,  הוא- שבועות ויום הכפורים -התורה הללו 
שחרור  -ספירת היובל מסתיימת ביציאה לחרות . יציאה לחרות

ספירת העומר מסתיימת ביציאה  וכן, עבדים וחזרת שדות לבעליהן
  ". אלא ֵחרות,אל תקרא ָחרות "-לֵחרות 

נתבטלה  ש- תרות ממלאך המֶוֵח, יש אומרים? חירות ממה
 ויש - )טז, בראשית ב(" ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות"גזרת 

. )א, ז ה"ע' גם מס' ועי. א, ר לב"שמו(ֵחרות משעבוד מלכויות , אומרים
אין לך בן חורין אלא מי  ".התורה מוציאה את האדם לחרותכי 

 -מי שלא עוסק בתורה . )ב"ו מ"אבות פ(" שעוסק בתלמוד תורה
כל " .הבריאה משועבדת לו - מי שעוסק בתורה .משועבד לבריאה

"  מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ,המקבל עליו עול תורה
 .כפוף לבריאההוא לא ו, ה לופהבריאה כפוכי  ,)ה"ג מ"אבות פ(

פי כ, לומד תורהשאת האדם והבריאה נבראה לשרת את התורה 
ֶׁשָּׂשם (האבנים נתקבצו לכן  ש,)'פרק א(" מסילת ישרים" השמסביר

עלי יניח ,  והיתה כל אחת אומרת, למקום אחד)יעקב מראשותיו
 נבראו לשרת את אבניםכי ה .)יא, י בראשית כח"רש( צדיק ראשו

 שיעקב אבינו יניח ,הן מבקשות למלא את תפקידןולכן , האדם
  .את ראשו עליהן

 .ה" הוא נהיה כביכול כסא כבוד לקב,כשאדם מתמלא בתורה
" ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור, ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס: "אנו אומרים בהלל

? ולירדן ליסוב לאחור, נוסמה גרם באמת לים ל. )ה, תהלים קיד(
יוסףראה  -' ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס'": ל"אמרו חז ו של   שכתוב בו ארונ

ס" ָנ ָּי מה גרם  ו.)א, ב מט"זוהר ח( ולכן גם הוא נס, " ַוֵּיֵצא ַהחּוָצהַו
ְוָהָיה ְּכנֹוַח ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים נְֹשֵֹאי  "-? לירדן ליסוב לאחור

ן  רֹו " ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד...  ֵמי ַהַּיְרֵּדן ִיָּכֵרתּון- י ַהַּיְרֵּדן ְּבֵמ...'הֲא
 שמקיים את ,יוסף הרי ש.'מפני ארון ההירדן נקרע . )יג, יהושע ג(

 וזה.  כביכול,כמו ארון הבריתהוא שהארון שלו , לכך זוכה ,התורה
  . דבוק בדעת אלקים,צלם האלקים האמיתי

 מחשיך , שלא עוסק בתורהמיאך  .כל אדם נברא בצלם אלקים
ּומֹוַרֲאֶכם  ", כשיצאו מהתיבה,נאמר לנח.  שלואלקיםהאת צלם 

, )ב, בראשית ט( "ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל עֹוף ַהָּׁשָמִים
 לא תמיד החיות הטורפות מפחדות .כךזה ואנו רואים שלא תמיד 

, שולטת באדםרעה ין חיה א ":הגמראעל כך  אומרת .מבני האדם
 "ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו -ִנְמַׁשל : שנאמר,  כבהמהאלא אם כן נדמה לו

הוא , כשאדם לא עושה רצונו של מקום .)ב, לח' סנה; ב, שבת קנא(
. ונדֶמה ַלחיות הרעות ִּכבהמה, מקלקל את צלם האלקים שלו

  צלם אלקיםאדםכשיש ב. החיות הרעות יכולות לשלוט בו, ממילא
הוא מושל  ."ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ" אז ,אמיתי

, לא מושלכבר  הוא -  עוסק בתורהלאאם הוא אבל . על החיות
ַּכְּבֵהמֹות "מפני שהוא ?  למה.החיות מושלות עליו". ִנְמַׁשל"אלא 
היה דומה  לא , אם היה עוסק בתורה. הוא דומה לבהמה."ִנְדמּו

  .והחיות הרעות לא היו מושלות עליו, המהלב
שהעומר בפסח קרב מן , שזהו הטעם לכך, אמרווכבר 

. החיטיםמן באות ואילו שתי הלחם בשבועות , השעורים
שמאכלן ,  נדֶמהכבהמותדבלתי התורה אנחנו , להורות"

ולכן קרבנם מן ,  ָלֵהָּנהאדםוכשקבלו התורה הוי דמות ... 1שעורים
ו גם ביאור זה .)ג"ט ס"תפ' ח סי"ערוך השולחן או(" מאכל אדם, החטים
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 ,ְוַאֵּתן צֹאִני... 'ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה": שאמרו על הפסוק ,ל"חזדברי 
ם ,צֹאן ַמְרִעיִתי ם ָאָד , אתם קרויין אדם "- )לא-ל, יחזקאל לד(" ַאֶּת

 כי אנו קבלנו את .)א, יבמות סא( "ואין העובדי כוכבים קרויין אדם
 "אדם"שם חסר בממילא  .ם לא קבלו את התורהגוי וה,התורה
  .שלהם

   בכל שנה מחדש-מתן תורה 
 דסלר ליעזראליהו אבי צ ר"ר הגה"ידוע מה שבאר מו, והנה

שהמאורעות שאנו מציינים בכל , )21' ב עמ"ח" מכתב מאליהו"ב(ל "זצ
אלא , כראינם מאורעות שהיו פעם בעבר ואנו עושים להם ֵז, שנה

כשאנו , למשל!  החוזרים על עצמם בכל שנה ֵמחדשהם מאורעות
אין פירושו של דבר שאנו חוגגים , חוגגים את יציאת מצרים בפסח

אלא ,  לפני שלשת אלפים ושלש מאות שנה,מאורע שהיה בעבר
, אנו חוזרים ממש לאותה נקודת זמן שבה יצאו אבותינו ממצרים

יאת בכל שנה מתחדשת יצ! ויציאת מצרים מתרחשת בה מחדש
, בכל שנה מתחדש מתן תורה בחג השבועות, מצרים בחג המצות

אנו חוזרים אפוא בכל שנה מחדש . וכך בכל שאר המועדים
אמנם איננו רואים ! 2ומקבלים את התורה מחדש, למעמד הר סיני

מחדש את האש ואת הברקים ואת קול השופר כמו שראינו בפעם 
ורה וכל מה מתן תש, עלינו לדעת, בכל זאתאבל , הראשונה

  . מתרחש במידה מסויימת בכל שנה מחדש,שנתלוה אליו
 - שבכל שנה חוזר מתן תורה ומתרחש מחדש, דבר זהראיה ְל

שאין להקיז דם בערב , הגמרא אומרת .מדברי הגמרא במסכת שבת
) ֵׁשד(יצא רוח , כשעמדו ישראל לקבל תורהש? למה. שבועות
ו "היה ח,  את התורהוִאם ישראל לא היו מקבלים', טיבוח'ששמו 

 אין להקיז דם ,אומרת הגמרא, ועל כן. ישראלעם טובח את כל 
: וקשה לכאורה. )ב, שבת קכט(כי שעת סכנה היא , בערב שבועות

ֵׁשד שהיה לפני שלושת אלפים ושלש מאות , מה נוגע לנו היום
ואם כן , ומאז אנו מקיימים אותה, ה קבלנו את התורה"הרי ב? שנה

ששד זה מתעורר בכל שנה , אלא מוכח מכאן?  כאןאיזו סכנה יש
וממילא , מחדשלקבל את התורה אנו צריכים בכל שנה ! מחדש

אנו נמצאים במצב של קֶֹדם מתן , בכל שנה בערב חג השבועות
 ,כןל . או לא,ושכביכול יש ספק אם נסכים לקבל את התורה, תורה

קיז דם ולכן אסור לה, שנה סכנה מצד אותו שדבכל שנה ושנה ֶי
ל "ומשום ערב שבועות גזרו חז! [בערב חג השבועות גם בזמן הזה

' ח סי"ע או"שו' ועי. שבת שם( שלא להקיז אף בשאר ערבי ימים טובים

  )].ב שם"י ובמשנ"ח ס"תס
 לקבל .להרגיש מחדש את מתן תורהאפוא כל שנה צריכים 

 מדרגת בהמה שעולים ולהרגיש, מחדש בחג השבועותאותה 
  .לדרגת אדם

  לדמות הצורה ליוצרה
הגמרא . יש גם מדרגה גבוהה יותר, מעל דרגת אדם, ואולם

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה : "מביאה
 אלעזר בן ביפתח ר... אלעזר בן ערך מחמר אחריו' ור, מהלך בדרך

וירדה אש מן השמים וסיבבה כל , ערך במעשה המרכבה ודרש

עמד רבן יוחנן בן ... ו כולן ואמרו שירהפתח, האילנות שבשדה
שנתן בן , אלקי ישראל' ברוך ה: זכאי ונשקו על ראשו ואמר

יש .  שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה,לאברהם אבינו
אתה ) אבל(, נאה מקיים ואין נאה דורש, נאה דורש ואין נאה מקיים

  )ב, חגיגה יד("! נאה דורש ונאה מקיים
הלכות א בן ערך דורש ב"אם היה רבשלמא :  לכאורהוקשה

אפשר  היה -או בהלכות חסד , הלכות שמירת הלשוןב או ,שבת
אבל ". נאה מקיים"גם אלא , "נאה דורש"לא רק שהוא יו לומר על

הכוחות ו, המלאכים העליוניםמעשי שנוגע ל, מעשה מרכבה
  ?"נאה מקיים"כאן  מה שייך - בבריאהשהעליונים 

, שה מרכבה אינו לימוד שכלי מופשט מע: כךנראה לתרץ
הוא אלא , ה ותו לא"להבין ולהשכיל את מידותיו של הקבשנועד 

 לדמות - היא  למעשההשלכהה.  למעשההשלכהלימוד שיש ממנו 
שיתנהג גם הוא באותן  , לחנך את הלומד.3את הצורה ליוצרה

וגם לא קרוב , ה"בשר ודם לא יכול להיות כמו הקבאמנם . הנהגות
לדמות את מידותיו  אדם צריך -אבל עד כמה שאפשר  ,לזה

, ל"כמו שאמרו חז, להיות מרכבה לשכינה, ה"למידותיו של הקב
 אלעזר בי ר.)כב, י בראשית יז"רש(שהצדיקים הם מרכבתו של מקום 

הוא לא רק "! נאה מקיים"הוא ! זכה להגיע לדרגה זובן ערך 
מות עצמו לְדמּות הצליח לַד. אלא הרבה יותר מכך, "אדם"בדרגת 

  !אדם שבמרכבה העליונה

  לומד ואינו מקיים חמור ממי שאינו לומד כללה
 ועושה , ועמלו בתורה,אשרי מי שגדל בתורה ":אומריםל "חז

גם צריך , לא די להיות עמל בתורה. )א, ברכות יז(" נחת רוח ליוצרו
לפי לחיות ו,  להתנהג בהתאם לתורה,נחת רוח ליוצרולעשות 

נעשה בעצמו מרכבה ש ,אלעזר בן ערך' רנו על רממו שאכ, התורה
י שהתורה פמתפלל כ,  עושה חסד כפי שהתורה רוצה.לשכינה

  לא די שעמלֹו.שומר שבת ושאר מצוות כפי שהתורה רוצהו, רוצה
 לומדאדם אם . "עושה נחת רוח ליוצרו"צריך גם שיהיה  ,בתורה

אז , "אה מקייםנ" אבל לא "נאה דורש",  יפה אבל לא מקיים,תורה
במקום סם , התורה תהיה לו סם המוותש, ההפךעלול להיות ו "ח

 )לא, במדבר טו( "ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר' הִּכי ְדַבר  ",ל אמרו"חז. חיים
והעונש . )א, צט' סנה( זה מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק -

 אם .)במדבר שם("  ֲעֹוָנה ָבּה,ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא "-על כך הוא 
  בזיון גדולו זה,הוא אינו עושה כןובתורה יכול לעסוק אדם 

 ,ולא מקייםבתורה עוסק כל שכן אדם ש". ָּבָזה' הִּכי ְדַבר  ".לתורה
'  אתה יודע מה ה! אתה כבר לומד תורה! בזיון עוד יותר גדולוזה

 ותר גדול בזיון עוד יו זה...?למה אינך מקיים אז !רוצה ממך
  ." ֲעֹוָנה ָבּה,ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא" !לתורה

 מנו ,ב"שאין להם חלק לעוה ל"חזמנו הדיוטות שה תבין ארבע
 אבל לא קיימו , הם היו גדולי תורה.)א, צ' סנה( את דואג ואחיתופל

ודואג עזר לשאול ,  אחיתופל עזר למרד אבשלום.כמו שצריךאותה 
מאשר על שאר עליהם יותר גדול קטרוג ממילא ה .לרדוף אחרי דוד

אבל לא הגיעו ,  אולי היו עוד אנשים שרדפו את דוד.בני אדם
 שהם , אבל דואג ואחיתופל.ב"למצב כזה שאין להם חלק לעוה
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הם מגיעים למצב שאין להם , והם רודפים את דוד, גדולי התורה
 אם .וות היא גם סם המ, כמו שהיא סם חיים,התורה. ב"חלק לעוה

גם על . היא הופכת להיות סם המוות, משתמשים בה שלא כראוי
 ירבעם ואחאב .ל שהיו גדולים בתורה"חלק מהמלכים אמרו חז

, לא הלכו בדרך הנכונהאך , ל שהיו גדולי תורה"אמרו חז, ומנשה
 דווקא מפני שהיו גדולי .)שם' סנה( ב"אין להם חלק לעוהולכן 
  .םיהעלהתורה הפכה לקטרוג , תורה

 יאלהבין שהללמוד תורה ו, "גדל בתורה"כ להיות "צריך א
שיהיה נאה דורש , אבל גם במעשה, חיינו ואורך ימינו בלימוד

 ומכבד את ,קורא ושונהששתלמיד חכם , ל אמרו"חז. ונאה מקיים
 הרי זה קידש את -  ודיבורו בנחת עם הבריות,הוריו ואת רבותיו

, ישעיהו מט(" ֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָארִיְׂשָר: "ה אומר עליו"והקב, השם

אבל מי שלומד ושונה ואינו מכבד את רבותיו ואינו מכבד את  .)ג
 צריך .)א, יומא פו(שם זה מחלל את ההרי , אז להפך, הבריות

. ו להפך"ולא ח, שהלימוד שלנו יהיה לימוד של קידוש השם
  .ו" ולא סם המוות ח,שהתורה תהיה אושר אמיתי

 -אכילה ושתיה בשבועות ;  מנהג-ל שבועות לימוד לי
  חיוב גמור

 " נמי לכםיַנןְּדָבֵעהכל מודים בעצרת ", כפי שהזכרנו כבר
אם הנאים ַּתנחלקו שאר ימים טובים למרות שלגבי  .)ב, פסחים סח(

 בלי - "'כולו לה"החג באופן של שמחת את בהם אפשר לקיים 
מאי  "!"לכם"ם גמודים שצריך  הכל  בשבועות-אכילה ושתיה 

אי אפשר ,  ביום כזה.)שם("  יום שניתנה בו תורה הוא-? טעמא
  . לשמוח בלי אכילה ושתיה

יום שניתנה  !שלכאורה היה צריך להיות להפך, כךושאלו על 
ולא באכילה , היה צריך להרבות בו בתלמוד תורה, בו תורה

 היינו, שאם היינו רק לומדים בשבועות, התירוץ הואאבל ! ושתיה
' ה. ומקיימים את התורה' באמת מראים בזה שאנו נכנעים לרצון ה

אבל לא זה מה שרוצים . ים ולומדים יושבאנוו, תורהרצה שנלמד 
, בחג השבועותאנו רוצים להראות .  בחג השבועותלהראותאנו 

אמנם התורה ניתנה לנו כעול על !  בתורה שקבלנושמחיםשאנו 
שאנו שמחים , ו עול מתוק מדבשאבל זה, )א, ה כח"י ר"רש(ַצוארנו 

יַנן נמי הכל מודים בעצרת ְּדָבֵע"כן ל. ו"ח, ולא עצובים בו, בו
 יום שנוח ומקובללהראות , שישמח בו במאכל ומשתה", "לכם

ואינה עליו ", )ב, י פסחים סח"רש(" זה לישראל שניתנה תורה בו
)חידושי רבינו דוד שם(" כעול על צוארו

ם  חייבים לשמוח גלכן .4
  .ולא רק בלימוד התורה, באכילה ושתיה בחג השבועות

ללמוד בליל , ולא רק בישיבות,  הרי נהגו בישיבות,בכל זאתו
 יש .שמחה בתורהו,  להראות דבקות בתורה;שבועות כל הלילה

ה בא "שהקב, ה במתן תורהקרמה שאת  שמתקנים בזה ,אומרים
 לקראת ומשה רבינו היה צריך להוציא את העם, תורהאת הלתת 

ולא השכימו לקום , כי היו ישנים במטותיהם, האלקים מן המחנה
חסידים הראשונים היו "לכן . )א"פמא "דרפרקי (לקראת מתן תורה 

' א בהקדמה לסי"מג("  לתקן זה...הנעורים כל הלילה ועוסקים בתור

.  לא יכול-ומי שאינו יכול .  מה טוב-מי שיכול לעשות כך . )ד"תצ

םן זה בין זה וביאבל  בי י נא חי  לשמוח - ולא רק ממנהג - מדי
אפילו מי . לא רק בלימוד התורהו,  בשבועות ושתיההבאכיל

 חייב גם לאכול -ורוצה רק ללמוד , שהתורה חביבה עליו במיוחד
 אין מי שאוהב את התורה יותר ממשה .ולשתות בחג השבועות

. עותבחג השבו" כםל"נו היה חייב בימשה רבגם , ובכל זאת, נוירב
צריך גם שמחה גופנית בחג . "הכל מודים דבעינן נמי לכם"

  .שתיהבאכילה וב, השבועות
חג שלמד פעם בליל , ל"מצאנז זצ" דברי חיים"מספרים על ה

הלל אמר , אחר כך התפלל שחרית, שבועות במשך כל הלילהה
 -ואז , הכל כנהוג, התפלל מוסף, שמע קריאת התורה, אקדמותו

 עכשיו !'חציו לכם'עד כאן , נּו: לחסידיו אמר -לאחר התפלה 
הרגיש שִקיים " חציו לכם"את הכי ... !'שםחציו ַל'צריך לקיים 

שבאכילה , עכשיו נותר רק לראות! זהו התענוג שלו! לימודַּב
 שהאכילה תהיה כלי להראות ."'חציו לה"של , יתקיים החיוב השני

 צרכי סיפוקולא כלי ל, באמצעותו את שמחתנו בקבלת התורה
, על ההוללות והסכלות) ביום טוב(שלא נצטוינו . "הגוף ותאוותיו

"אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל
5

ו "ט פ"יו' הלכם "רמב( 

 אבל גם .שלו" לכם"ההוא שהלימוד , אשרי מי שמרגיש כך .)כ"ה
  שמחהגוףלהראות שגם ', צריך לקיים חציו לה, מי שמרגיש כך
  .שמהלא רק הנו, בקבלת התורה

 היזוש, בשבועות מתחדש הכח של מתן תורה שלפני החטא
של וידוי באומרים כפי ש ,"מלאי עון"אנו  אמנם .שלמות גדולה

 בשבועות אנו נמצאים במצב של מתן ,אבל יחד עם זה, כ"יוה
  .בשלמות גדולה, חטאקודם התורה 

נזכה לעלות ו,  שנזכה לקבל את התורה בשמחה,ה יעזור"הקב
רגלים הבשלוש ,  להקריב את כל הקרבנות שצריךולהקריבלרגל 

  . אמן,נויבמהרה בימ, ובכל ימות השנה
  
  
  
 

  
  



 

  

 http://www.hakotel.org.il - ירושלים ,  נבנצל ולישיבת הכותל למשפחת-כל הזכויות שמורות © 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                           
כך , כשם שמעשיה מעשה בהמה "-) טו, במדבר ה( שגם הוא בא מן השעורים -ל על קרבן סוטה "כפי שאמרו חז. 1

; טהשגם קרבן העומר הוא בבחינת קרבן סו, )א, ג צז"ח(ומבואר בזוהר ). א, משנה סוטה יד(" קרבנה מאכל בהמה
שעבודה זרה שעבדו [,  מברר ומרחיק מישראל את טומאת מצרים שדבקה בהם- כקרבן סוטה -שכן קרבן העומר 

ְוָצְבָתה "בבחינת , וקרבן העומר מאביד טומאה זו מן העולם, ]במצרים היא בבחינת אשה שָמעלה ַמַעל באישּה
ולהדבק בשכינה , ת ישראל נקיה וזכאית לחזור לבעלהוממילא נשארת כנס, )כז, במדבר ה" (ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה

, )שם(עוד בזוהר ' ועי). כח, שם" ( ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע-ְטהָֹרה ִהוא ... ְוִאם"בבחינת , הקדושה ביום חג השבועות
, רפרשת אמו" (עקידת יצחק"וכתב ב. [שבהם האשה נטהרת לבעלה, נקיים' שספירת העומר היא בבחינת ספירת ז

לפי שהימים האלה ִלְׁשֵלֵמי ", שמטעם זה אין מברכים שהחיינו על מצות ספירת העומר, )בענין ספירת העומר
להזדווג עם , דחויים ִמּבֹא אל המעמד הנבחר והקדוש ההוא"היות ובימים אלו ישראל , "הבחינה הם ימי צער

איך תברך שהחיינו האשה המגורשת "כ "וא, "אלקיהם המקריָבם אליו תקרובת אהבה ונדבה כהקריב חתן את כלתו
  "!].קינה מיבעי לה! אדרבה? מבית תענוגיה מספר ימים

) פרשת מתן תורה(=ֱהיּו קורין את הפרשה הזאת , ָּבַני: ה לישראל"אמר הקב): "א"יתרו רמז רע(ש "איתא בילק. 2
, דברים טז" העמק דבר"' ועי". ורהואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפֵני הר סיני ומקבלים את הת, בכל שנה

  !יב
ה "של" (להתדמות לו בכל דבריו,  כביכול,היתה לדמות צורה ליוצרה, ה בדמות וצלםתכלית בריאת האדם שנעָׂש". 3

  .)'אאות  קדושת האכילה -ף "שער האותיות אות הקו
וטעם : "שכתב, )יא, שמות כד" (ְכלּו ַוִּיְׁשּתּוַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹקים ַוּיֹא: "ן על הפסוק שנאמר במתן תורה"רמב' ועי. 4

  .ש"ע, "כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה,  שעשו שמחה ויום טוב- ַוִּיְׁשּתּו
 .כיצד היא השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל) ט"תקכ' ח סוף סי"או(בטור ' ועי. 5

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך

  .לות בעורך בלבדיש לת) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


