
  לא מוגה

  אייר תשע"ד כב'– שבת מברכים של חודש סיון.  22/5/2014 –משמר מגדל 

  בשבת מברכים אנו תמיד עסוקים בעניינו של החודש, והוא הפתיח של החודש. 

  חודש סיון לא צריך ביאור גדול על חודש סיון, התורה אומרת:  (זאת הקריאה גם לחג השבועות) 

 וַ&ְִסע)) ב( :ִסינָי ִמְדַ�ר ָ�א) ַהֶ'ה ַ�&%ם ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ְלֵצאת ַהְ ִליִ�י ַ�חֶֹד�(א)

 ֶאל ָעָלה )מֶֹ�ה) ג( :ָהָהר נֶֶגד יְִ#ָרֵאל ָ�ם וַ&ִַחן ַ�ִ*ְדָ�ר וַ&ֲַחנ) ִסינַי ִמְדַ�ר וַ&ָבֹא) ֵמְרִפיִדים

) ד( :יְִ#ָרֵאל ִלְבנֵי וְַתֵ.יד יֲַעקֹב ְלֵבית תֹאַמר -ֹה ֵלאמֹר ָהָהר ִמן יְקֹוָק ֵאָליו וַ&ְִקָרא ָהֱא+ִהים

) ה( :ֵאָלי ֶאְתֶכם ו1ִָבא נְָ�ִרים ַ-נְֵפי ַעל ֶאְתֶכם וֶָא0ָא ְלִמְצָריִם ָעִ#יִתי ֲאֶ�ר ְרִאיֶתם ַאֶ/ם

 ָ-ל ִלי ִ-י ָהַעִ*ים ִמָ-ל ְסֻג2ָה ִלי וְִהיִיֶתם יְ�ִריתִ  ֶאת )ְ�ַמְרֶ/ם ְ�קִֹלי ִ/ְ�ְמע) ָ�מ%עַ  ִאם וְַעָ/ה

�נֵי ֶאל ְ/ַדֵ�ר ֲאֶ�ר ַה4ְָבִרים ֵא2ֶה ָקד%� וְג%י -ֲֹהנִים ַמְמֶלֶכת ִלי ִ/ְהי) וְַאֶ/ם) ו( :ָה1ֶרץְ 

 ִצ)ָה) ֲאֶ�ר ָהֵא2ֶה ַה4ְָבִרים ָ-ל ֵאת ִלְפנֵיֶהם וַ&ֶָ#ם ָהָעם ְלִזְקנֵי וַ&ְִקָרא מֶֹ�ה וַ&ָבֹא) ז( :יְִ#ָרֵאל

 ָהָעם 4ְִבֵרי ֶאת מֶֹ�ה וַ&ֶָ�ב נֲַעֶ#ה יְקֹוָק 4ִֶ�ר ֲאֶ�ר -ֹל וַ&ֹאְמר) יְַח4ָו ָהָעם ָכל וַ&ֲַענ)) ח( :יְקֹוָק

                  יְקֹוָק. ֶאל

  (שמות פרק י"ט)            

  מצריכה את חז"ל לתאר לנו את מצבם של בני ישראל:  –הפתיחה של "בחודש השלישי" 

 ידי על, תליתאי לעם תליתאי אוריאן דיהב רחמנא בריך: חסדא דרב עליה גלילאה ההוא דרש

        כרבנן. – כמאן, תליתאי בירחא, תליתאי ביום, תליתאי

   א) עמוד פח דף שבת מסכת בבלי תלמוד(          

כהנים  –תורה נביאים וכתובים, לעם משולש  –ברוך ה' שנתן לנו תורה משולשת רש"י מסביר הסבר: 

לוים וישראלים רש"י מסביר, ע"י משה שהיה שלישי לבטן אחרי מרים ואהרן, וביום שלישי של שלושת 

    סיון.  –ימי ההגבלה, בחודש השלישי 

כי הרי שאומרים "תורה  –פשט (הדברים של אותו גלילי ע"פ הסבר רש"י יוצאים קצת מדי ה

מתכוונים לעם בכללולו,  –הפשט לא מתכוון לנביאים וכתובים. וכשאומרים "עם משולש"  –משולשת" 

לכן כנראה  –ולא לחלקים בעם ע"פ הסבר רש"י. ההמשך מתייחס לעצם מהותו של משה כשלישי 

ום והחודש. היום כפי לתאריך: הי –שהתורה היא המשך גם של אהרן ומרים, אבל בסוך מגיעים 

  שרש"י מסביר הוא גם שלישי וגם בחודש השלישי)   

לפני כל חכם היה תנא שהיא אומר ברייתות/ משניות, והיה מסדר אגדתא, והיה דרשן. ואותו 'גלילא' 

אז כנראה אותו דרשן היה מארץ  –הרי רב חסדא הוא בבבל  - דרש לפני רב חסדא, וזה מעניין מאד

  וננסה לראות מדוע.  –ינוי שלו נשאר עדיין בבבל ישראל מהגליל והכ

ופעם אמרו לו  ,היה עיורשרב יוסף דוגמא נוספת למשמעות של המושג 'שלישי' ניתן לראות אצל 

אז הוא עשה סעודה גדולה. כי כתוב: "גדול המצווה ועושה וכו'. אבל פעם  –שהוא מצוות במצוות 

  הוא אמר:אחרת  

 כמה, גרים דקא יומא האי לא אי: אמר. תלתא עגלא לי עבדי: אמר דעצרתא ביומא יוסף רב

                 ? בשוקא איכא יוסף

   ב) עמוד סח דף פסחים מסכת בבלי תלמוד(        

"בחודש השלישי" הוא חודש שלישי, וכנראה שהמושג שלישי יעזור לנו לאפיין בכלל את כל המושג 

וצריך להבין אותה, ויש  –להיות שלישי של החודש. כנראה שיש שתי מעלות נפרדות : יש מעלה ב

  כלומר כלול משלושה.  –מעלה מיוחדת בזה שיש דבר שהוא משולש 



שיוצא כתוצאה מניסן אייר וסיון. (אגב תנחומא מובא אותו סיפור ולא  -חודש סיון הוא החודש השלישי

חודש סיון באה אלא בחודש השלישי ניסן אייר סיון. ) כלומר המטרה של  –כתוב "ביחרא תליתיא" 

  לידי ביטוי באמצעות שלושת החודשים. 

  (צריך לעשות סדר בכול התאריכים)   נתחיל להבין את חודשים ניסן ואייר ומהם נגיע לחודש סיון:

מגיעים להר סיני. נמצאים שם מר"ח סיון בשנה הראשונה עד כ' אייר  –בר"ח סיון לשנה הראשונה 

. ואז יש הרבה תחנות נוספות אבל בזמנים קצרים. התחנה הזו של הר סיני היא התחנה לשנה השניה

הכי ארוכה והיא הכי משמעותית. מהיציאה ממדבר סיני בכ' אייר כעבור שלושה ימים היינו צריכים 

נמצאים בקברות  –חודש שלם  –בכב' אייר, אבל הקב"ה תכנן אחרת, מכב' באייר  –להיכנס לארץ 

חנה גם ארוכה יחסית, לאחר מכן שבעה ימים נמצאים בחצרות בגלל הדיבור של מרים ת –התאוה 

על משה, ואז מחצרות הם הולכים למדבר פארן לארבעים יום, מכאן מתחילים שלושים ושמונה שנים 

שם מתחילים  –בהם אין לנו שום פירוט עליהם. ואז מגיעים לשנה הארבעים בקדש ובמות מרים  –

פחות או יותר באמצע הזמן כבר מגיעים לערבות  –. ("ויסעו ..ויבואו וכו') וגם שם המסעות המהירים

וחצי שנים הם "לא זזים". ( שנה שלמה  38מואב על ירדן יריחו ונחים עד הכניסה לארץ. כלומר בערך 

הם במדבר סיני ויוצאים בכ' באייר, ולבסוף לאחר שנה + הם מקבלים את הלוחות הראשונים שבירת 

ות (ביז' בתמוז) , עולה בר"ח אלול לקבל לוחות שניים ויורד ביו"כ. באמצע חטא העגל, והערב הלוח

עד שחונכים אותו בר"ח ניסן. מר"ח ניסן מתכוננים לפני פסח  –רב. במוצאי יו"כ תחילת בניית המשכן 

  ,  ואז מצווים את פסח שני באייר, ומתחילים את ) –ומות נדב ואביהוא 

  בר"ח אייר:  ספר במדבר מתחיל

 ְלֵצאָתם ַהֵ�ִנית ַ�ָ�ָנה ַהֵ�ִני ַלחֶֹד ְ�ֶאָחד מ%ֵעד ְ�אֶֹהל ִסינַי ְ�ִמְדַ�ר מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר(א)

�ִמְס7ַר ֲאבָֹתם ְלֵבית ְלִמ7ְ�ְחָֹתם יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֲעַדת ָ-ל רֹא� ֶאת ְ#א)) ב:(ֵלאמֹר ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץְ 

                ְלֻגְלְ.+ָתם.  ָזָכר ָ-ל ֵ�מ%ת

  (במדבר פרק א'()             

  ואז בפרק י': סדר של כל ישראל בדרך להיכנס לארץ ישראל. הספר מתחיל ל

) יב( :ָהֵעֻדת ִמְ�ַ-ן ֵמַעל ֶהָענָן נֲַעָלה ַ�חֶֹד ְ�ֶעְ�ִרים ַהֵ�ִני ַ�חֶֹד ַהֵ�ִנית ַ�ָ�ָנה וַיְִהי) (יא

  7ָאָרן. ְ�ִמְדַ�ר ֶהָענָן וַ&ְִ�-ֹן ִסינָי ִמִ*ְדַ�ר ְלַמְסֵעיֶהם יְִ#ָרֵאל ְבנֵי וַ&ְִסע)

  (במדבר פרק י') 

ממצרים עם ישראל יוצא עם תחמושת רבה אבל הוא לא השתמש בה. מתי כן השתמשו בה בפעם 

כי לאחר המלחמה מגיעים לרפידים ומשם  –הראשונה? מול עמלק בחודש אייר בשנה הראשונה 

מתחילים את ההתארגנות לכניסה  –ושם נמצאים שנה. בר"ח אייר עדיין במדבר סיני  –למדבר סיני 

  לארץ בתחילת ספר במדבר. כל אחד מהשבטים יודע את מקומו והמשכן הוא במרכז.

ֹ  חֵֹתן ַהִ*ְדיָנִי ְרע)ֵאל ֶ�ן ְלחָֹבב מֶֹ�ה וַ&ֹאֶמר) כט(  יְקֹוָק 1ַמר ֲאֶ�ר ַהָ*ק%ם ֶאל ֲאנְַחנ) נְֹסִעים ֶ�המ

 ִ-י ֵאֵל: +א ֵאָליו וַ&ֹאֶמר) (ל :יְִ#ָרֵאל ַעל ט%ב 4ִֶ�ר יְקֹוָק ִ-י ָל: וְֵהַטְבנ) ִאָ/נ) ְלָכה ָלֶכם ֶאֵ/ן אֹת%

�ִ*ְדָ�ר ֲחנֵֹתנ) יַָדְע/ָ  ֵ-ן ַעל ִ-י אָֹתנ) ַ/ֲעזֹב נָא ;ל וַ&ֹאֶמר) לא( :ֵאֵל: מ%ַלְדִ/י וְֶאל ;ְרִצי ֶאל ִאםַ 

 :ָל: וְֵהַטְבנ) ִעָ*נ) יְקֹוָק יֵיִטיב ֲאֶ�ר ַהה)א ַה>%ב וְָהיָה ִעָ*נ) ֵתֵל: ִ-י וְָהיָה) לב( :ְלֵעינָיִם 2ָנ) וְָהיִיתָ 

ת ֶ�ֶר� יְקֹוָק ֵמַהר וִַ�ְסע�) לג(ֶ  ָלת)ר יִָמים ְ�+ֶ�ת 4ֶֶר: ִלְפנֵיֶהם נֵֹסעַ  יְקֹוָק ְ�ִרית וֲַאר%ן יִָמים ְ

 וַ&ֹאֶמר ָה1רֹן ִ�נְסֹעַ  וַיְִהי) לה( ס: ַהַ*ֲחנֶה ִמן ְ�נְָסָעם י%ָמם ֲעֵליֶהם יְקֹוָק וֲַענַן) לד( :ְמנ)ָחה ָלֶהם

 ;ְלֵפי ִרְבב%ת יְקֹוָק �)ָבה יֹאַמר )ְבנֻחֹה) לו( :ִמ7ָנֶי= ֶאי=ְמַ#נְ  וְיָנֻס) אֹיְֶבי= וְיָֻפצ) יְקֹוָק ק)ָמה מֶֹ�ה

                    יְִ#ָרֵאל.

  (במדבר פרק י')         



אנו עוברים מהרעיון  –לכאורה יום ביום כב' באייר (היום!) להיכנס עם משה רבנו! לא"י. בכג' באייר 

"ויהי העם כמתאוננים רע באוזני ה').  –לשלושים יום של קברות התאוה והאספסוף.  -הגדול הזה

  ומכאן חודש לכב' סיון הבא. 

  מה קרה בחודש אייר? 

כל התורה כולה לעניות דעתי בנויה על כך שהיא התורה משולשת ומזה שהיא נתנה בחודש משולש. 

נתנו מצוות? אמנם קבלנו את המצוות במתן תורה, אבל היו עוד הרבה מצוות לפני כן. בסיון אמנם 

אבל עדיין לא היה תורה. כשרוצים להגדיר את התורה אומרים "אוריאן תליתאי"! הדבר  –ה מצוות הי

השלישי הוא הדבר שמאחד את הכול, והוא מה שהופך משהו לאחד. אם התורה היא נקודת האחד 

'למה לצאת  –זה הבסיס לשאלות משה רבנו תה צריכה להינתן בחודש הראשון. ע"פ המדרש היא היי

ותקבלו  -על ידי השלישי –קודם כל העם השלישי יצא ממצרים  –תורה', ואז הקב"ה אומר לו  אם אין

  אותו בחודש השלישי. כתוב במדרש:

 ה"הקב אמר אלא מיד תורה להם שתנתן ממצרים שיצאו בשעה ישראל היו ראויין יצחק ר"א

 למלך ד"מלה מיד תורה לקבל יכולין ואין יצאו ולבנים טיט משעבוד בני של זיוון בא לא עדיין

 אומר ואתה בני של זיוו בא לא עדיין אמר שלו לאיסכולי בנך ילך לו ואמרו מחליו בנו שעמד

 כך ואחר ויבריא ובמשתה במאכל ירחים ושלשה שנים בני יתעדן אלא שלו לאיסכולי בנך ילך

 ואני יצאו ולבנים טיט משעבוד בני של זיוון בא לא עדיין ה"הקב אמר כך, שלו לאיסכולי ילך

 את להם נותן אני כ"ואח ושלו ובאר במן חדשים' וג' ב בני יתעדנו אלא התורה את להם נותן

              השלישי. בחדש אימתי התורה

  ) ג פרשה) וילנא( רבה קהלת(      

והוא ולא מלאך וכו' מוציא את ישראל ממצרים .  -נגלה אל ישראל מלך מלכי המלכים  הקב"ה, בניסן 

נקרא  –לבורא כביכול אין שום שייכות ללמטה, אמנם הכול הוא שלו, אבל אין שום אחיזה. לכן "פסח" 

לוג. (קול דודי..מקפץ על הגבעות). העם לא עבר תהליך זה נקרא די –כי כשמשהו לא אוחד  –פסח 

לאט מה פרעה לא יודע הרי הוא אמר להם ללכת? אלא  –של יציאה אל  הוא ברח. ("כי ברח העם" 

והם ברחו, לכן אין בעיה להחזיר אותם).  –לאט פרעה הפנים שהעם לא במדרגה לצאת ממצרים 

–זה חודש הניסים. בניסן"  –ש"ניסן"  –וכתוב בספרים הקדושים  - (בפסח היה דילוג, והייתה קפיצה

היה נ' סופית כלומר היא נ' מחוץ  נעשים לו ניסי ניסים. והנ' השניה –יש שני נ' לכן הרואה ניסן בחלום 

של חודש ניסן.  –של "אחד אלוקינו" –למערכת.) כל זה הוא שלב א' והוא התנועה שנקראת "אחד" 

פירושו דבר מאוחד, אבל באופן שאתה המתאחד בכלל לא קולט. זה בחינת "ה'  –"אחד אלוקינו" 

  ילחם לכם ואתם תחרישון".  (התעורתא דלעילא)

הוא בדיוק הצד ההפוך לניסן. בחודש אייר אתה מלמטה מברר את המציאות הכי  חודש אייראבל 

יש רק ספירת  - נמוכה שלך. זה חודש שאין בו שום חגים בתורה (חוץ מפסח שני), בחודש אייר

אבל המטרה היא להגיע אל הבירור  –שאין את כל החודש)  - העומר וכל החודש (בניגוד לניסן וסיון

האלוקית. כי יש ספירה באתה מברך על התחילה, ויש ספירה בה אתה  של הספירות שלך בנפש

  הספירה היא אך ורק לשם הספירה.  –מברך על היעד אליו אתה מגיע, אבל באייר 

החיפזון נגמר וזה כבר לא מתאים  –האוכל שהוצאנו אתנו ממצרים נגמר, המצות  - באייר הראשון  

ב"ה מוריד מן, אבל אני צריך ללקט אותו, ולאסוף אותו, לכן הק –לאייר. באייר צריך להתחיל לאכול 

ואני צריך להתחיל להבין שאני זה שעושה את הפעולה ורק אם אני יעשה אותה היא תופיע. מכאן 

כי חודש אייר עוסקים בלמטה בלמטה  –זה עמלק, והחטא המתאוננים  –מגעים לעמלק. חודש אייר 

, ומבררים את המקומות הכי נמוכים. לעמלק הגענו של העולם. אנחנו נעשים מרכבה של השכינה

כי ידינו היו רפויות מן התורה. והעם נמצא בעמק ומשה למעלה. בחודש אייר בנוסף אנו  –מרפידים 

ואנחנו דבוקים בו, אבל  –לומדים מי זה רשב"י. רשב"י הוא בן עליה והוא זה שמלמד אותנו מה אנחנו 

כי הוא במדרגות  –ריך להיות הדמות הכי מנותקת מהעם צאנחנו לו רשב"י. הוא לכאורה היה 

  עליונות, אבל הוא מעורב בעם בצורה הכי נמוכה שיכול להיות.  



 - בר"ח אייר מקימים צבא, ומראים איך אני מתחבר לסדר האלוקי. באייר דנים בסוטה ובמצורע

בעמלק, ובחודש השני ובאנשים הכי נמוכים. בחודש אייר הראשון אנחנו בעמק ומשה למעלה נלחמים 

אנחנו מתכוננים עם משה להיכנס לא"י. אבל כיוון שעוסקים בבירור המידות במקומות הכי נמוכים 

כל  –או מדוייק יותר בשעות הללו!  –נפגשים עם המציאות של "האספסוף אשר בקרבו". כל זה באייר 

  אלו הם הבירורים של אייר. 

ן זה ה"אחד" של שמע ישראל , זה האחד העליון היחיד המהר"ל  אוהב ללמד אותנו מספרים. הראשו

הכול  –והמוחלט שקשה לי להבין. לכן בפסח אני משבית שעור מהבית ומנסה להבין שהכול אחד 

ועולים אל איזה מסלול שגומרים בחסד  –ואפילו במחשבה. באייר לוקחים את העומר  –בטל ומבוטל 

בטלה אל הרוכב. המרכבה בונה את הצמיגים,  שבמלכות, ואתה נמצא בתוך מציאות של המרכבה

  אבל מנותקת מלמעלה.–ובודקת כל חלק במרכבה 

  אז החודש השלישי:  

בחודש השלישי לוקים את הלמעלה והלמטה ומהפכים אותם. בחודש השלישי עליונים יורדים למטה, 

 –ל שלושה דברים ותחתוניים עולים למעלה וה' יורד על הר סיני. כל מסכת אבות בנויה על מערכת ש

כי האחדות ניתן לראות אותה ע"י עולם שם המפריד ביננו ואז אפשר לראות אותה בשיא התגלמותה. 

היא לא הופכת אותנו למאוחדים ( אם מחכים לאותו אוטובוס) אלא אחדות נבחנת  –אחדות טכנית 

מציאות מתבטלת אז ה –שיש ביני ובינך עולם שלם אבל הכול הוא נקודה אחת. כשמקיימים מצווה 

אל המצווה, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל התאחדות. כשאני לומד תורה החכמה שלי מתאחדת 

  עם החכמה האלוקית, הרצון שלי מתאחד עם הרצון האלוקי. 

כשעוסקים במושג של הוא המושג של "משולש". חודש סיון זה "ניסן ואייר וסיון".    -החודש השלישי 

אז יש הבנה ארת של "איש ואישה ושכינה על גביהם" העולם מבין את שזה   -אחד שתיים ושלוש 

גם  –שהם שניים והקב"ה הוא השלישי, אבל ע"פ כל ההבנה עד עכשיו אפשר אולי להבין שלכל אחד 

  לחתו וגם לכלה 

סיון פירושו גם ניסן וגם אייר. אז לסיון יש את הכוחות של ניסן שאתה לגמרי לא קיים, ושל אייר 

  ואז מגידים לאיחוד של הכול. יכול רק המרכבה קיימתשכב

ממך ומהקב"ה. הקב"ה מוציא אותך ממצרים בלי שאתה מודע לזה,  - בהתחלה הכול מתחיל בשניים

בין כל העולמות. אבל  –ומכך שאתה מברר את הנקודות הכי נמוכות, והכי עמוקות ועולה ויורד 

 -אבל אין את היציבה. בסיון קבלנו את היציבה –יש עליות וירידות  –כשחסרה הנקודה השלישית 

זה כי זה המצוה מול המצווה. אבל  - והם חלק מניסן ואייר –והיא התורה. מצוות היו לפני מתן תורה 

  לתורה.  –כמגיע ההחודש השלישי אז היריעה צריכה להתרחב 

להעביר את הקב"ה למצב של "מקום". פרשת במדבר  –מטרת הארון הוא "לתור להם מנוחה" 

עוסקת בהבנה של המושג החוזר על עצמו הרבה פעמים "למשפחותם". זה כבר יציאה מהמצב של 

אלא של מקום ושל עולם שלם שהתורה יוצרת את החיבור ביני לבין  –שניים, ושל שמיים וארץ 

  הקב"ה.

 -הוא גם מקיף וכולל והוא מגדיר. אותו ה'גלילי'–ליל' מה עם אותו 'גלילי' ? קודם כל הגדרת המושג 'ג

  הוא גם בבל נשאר עם הכינוי של א"י. 


