
  לא מוגה

  משמר במגדל חלק שני: ר"ח סיון תשע"ד. 

עד מתן תורה. זאת  –איך משה רבנו מכין את ישראל לקבלת התורה מהיום שבאו אל הר סיני 

ר"ח סיון. הדברים ממשיכים  –והדברים מתחילים מיום זה  –הפרשה שאנו קוראים בחג השבועות 

  שדברו על החודש השלישי.  -את הדברים של שבוע שעבר

  התורה אומרת: 

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

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

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

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

) ו( :ָה1ֶרץ ָ-ל ִלי ִ-י ָהַעִ*ים ִמָ-ל ְסֻג2ָה ִלי וְִהיִיֶתם ְ�ִריִתי ֶאת )ְ�ַמְרֶ/ם ְ�קִֹלי ִ/ְ�ְמע) ָ�מ%עַ 

 וַ&ָבֹא) ז( :יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל ְ/ַדֵ�ר ֲאֶ�ר ַה4ְָבִרים ֵא2ֶה ָקד%� וְג%י -ֲֹהנִים ַמְמֶלֶכת ִלי ִ/ְהי) וְַאֶ/ם

 ָכל וַ&ֲַענ)) ח( :יְקֹוָק ִצ)ָה) ֲאֶ�ר ָהֵא2ֶה ַה4ְָבִרים ָ-ל ֵאת ִלְפנֵיֶהם וַ&ֶָ#ם ָהָעם ְלזְִקנֵי וַ&ְִקָרא מֶֹ�ה

 וַ&ֹאֶמר) ט( :יְקֹוָק ֶאל ָהָעם 4ְִבֵרי ֶאת מֶֹ�ה וַ&ֶָ�ב נֲַעֶ#ה יְקֹוָק 4ִֶ�ר ֲאֶ�ר -ֹל וַ&ֹאְמר) יְַח4ָו ָהָעם

 יֲַאִמינ) ְ�7 וְַגם ִעָ*8 ְ�ַדְ�ִרי ָהָעם יְִ�ַמע ַ�ֲעב)ר ֶהָענָן ְ�ַעב ֵאֶלי7 ָ�א 1נִֹכי ִה6ֵה מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק

 םַה&% וְִק4ְַ�ָ/ם ָהָעם ֶאל ֵל8 מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַ&ֹאֶמר) י:(יְקֹוָק ֶאל ָהָעם 4ְִבֵרי ֶאת מֶֹ�ה וַ&ֵַ.ד ְלע%ָלם

 ָהָעם ָכל ְלֵעינֵי יְקֹוָק יֵֵרד ַהְ�ִלִ�י ַ�&%ם ִ-י ַהְ�ִליִ�י ַל&%ם נְכֹנִים וְָהי)) יא( :ִ#ְמ+ָתם וְִכְ�ס) )ָמָחר

 ַה6ֵֹגעַ  ָ-ל ְ�ָקֵצה) )נְגֹעַ  ָ�ָהר ֲעל%ת ָלֶכם ִהָ�ְמר) ֵלאמֹר ָסִביב ָהָעם ֶאת וְִהְגַ�ְל/ָ ) יב( :ִסינָי ַהר ַעל

 יְִחיֶה +א ִאי� ִאם ְ�ֵהָמה ִאם יִ&ֶָרה יָרֹה א% י9ִֵָקל ָסק%ל ִ-י יָד �% ִתַ.ע +א) יג( :י)ָמת מ%ת ָ�ָהר

 וַיְַכְ�ס) ָהָעם ֶאת וַיְַק�4ֵ ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן מֶֹ�ה וַ&ֵֶרד) יד( :ָבָהר יֲַעל) ֵהָ*ה ַה&ֵֹבל ִ�ְמ�8ֹ

    ִאָ�ה. ֶאל ִ/ְ.�) :ל יִָמים ִלְ�+ֶ�ת נְכֹנִים ֱהי) ָהָעם ֶאל וַ&ֹאֶמר) טו( :ִ#ְמ+ָתם

  (שמות פרק י"ט)           

   הגמרא מפרטת את צורת ההכנה לקראת מתן תורה:

 ומאחר. עלה לא ושוב ירד ברביעי, וירד עלה בשלישי, וירד משה עלה בשני: אומר יוסי רבי

 בששי, קרבן עליו והקריב מזבח בנה בחמישי, וירד עלה ברביעי: אלא? ירד מהיכן עלה שלא

 עליה גלילאה ההוא דרש. שבת טורח משום, לא -? תורה משום -  לאו מאי. פנאי לו היה לא

, תליתאי ביום, תליתאי ידי על, תליתאי לעם תליתאי אוריאן דיהב רחמנא בריך: חסדא דרב

              .כרבנן - כמאן, תליתאי בירחא

  א) עמוד פח דף שבת מסכת בבלי(        

כלומר בב' בסיון עלה משה להר סיני ושמע "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו'" וירד להגיד את 

הדברים לעם. בג' בסיון הוא עלה להר ושמע את מצוות ההגבלה שלושת ימים וירד לאמרה לעם. בד' 

מנשותיהם, בה' בסיון הוא בנה מזבח והקריב עליו  הוא עלה להר וירד כדי להפריש את העםבסיון 

ה' אמר לו שבני ישראל יעבדו אותו על ההר הזה.  –כשמשה רבנו דיבר על הקב"ה בסנה קורבן. כי 

ואז מגיעים למחלוקת האם מתן תורה היא  והקורבנות הם העבודה הזו שעובדים דרכה את הקב"ה.

  בו' או בז'. 

  או להר סיני? אומרת הגמרא: ביום בו ב –מה היה בר"ח סיון 

  .דאורחא חולשא משום - מידי ולא להו אמר לא בשבא ובחד, ירחא איקבע בשבא בחד

  (בבלי שבת דף פ"ו עמוד ב')         

  בני ישראל הגיעו מרפידים והם חלשים מהדרך וממלחמת עמלק. אז מה עושים בר"ח? כלום!



אז מה  –סיון בני ישראל יושבים ונחים. "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"  בר"ח

לא לעשות כלום! אבל מדוע משה לא אמר להם כלום בר"ח סיון? לפחות  –זה להתקרב להר סיני? 

  שיגיד להם שעוד מעט מקבלים תורה, משהו, למה לא? 

  י. ניכנס לדברים ע"פ שיחה מופלאה של הרב

ר' מוטל היה האחרון מבין ששת הבנים. בנו ר' ישראל הגיע לארץ עוד הרבה לפני  –הרבי מאוסייאטין 

שכתב את הספר "אוהלי יעקב". ר' ישראל מעולם לא פתח  –קום המדינה ולאחריו המשיך אותו חתנו 

 –ההילולא של אביו ביום  אולי –זה "לא אמר להו ולא מידי". פעם אחת בשנה  –את פיו בהתוועדויות 

אז צריך להבין את  –ואז הוא דיבר. לימים שהוא כבר היה זקן הוא דיבר מחתנו שידבר דברי תורה. 

  מדרגת השתיקה הזו. 

בר"ח סיון השתיקה הזו היא עוד יותר מוזרה. וצריך ביאור שואל הרבי, הרי כשבני ישראל יוצאים 

לקבלת התורה בלי  –הם ספרו את הימים רי ממצרים והתשוקה שלהם לקבלת התורה היא אדירה. ה

הם בוודאי משתוקקים למתן תורה. והרבי אומר   !אלא פשוט למתן תורה - ספירת העומר,  

אז מדוע הם לא יכולים לשמוע כלום?  –אז הוא לא מגיע עייף  –שכשהאדם מאד משתוקק למשהו 

, לפחות תגיד מתי זה יהיה? אז לפחות תגיד משהו –ועכשיו הוא קרוב לדבר שהוא מחכה לו כ"כ 

  אבל למה שתיקה? 

 –בכלל איזה "חולשא דאורחא"? מה קרה הלכו קצת? מה גם שהם אחרי ניצחון אדיר בעמלק 

אפילו  -"ולא מידי" –אז למה חלשים? ועד כדי כך שלא יכולים לשמוע כלום  –והמורל של ישראל גבוה 

  לא אות אחת. 

"אין כוונה על חלישות הגוף של ההליכה הגשמית  –דאורחא" אלא אומר הרבי שבדברי חז"ל "חולשא 

בדרךף אלא בעיקר לחלישות הגשמית מצד ההליכה הרוחנית בדרך שהם עוברים עכשיו . כלומר יש 

להבין את החולשה הרוחנית שהם עוברים עכשיו. חשוב לזכור שמעמלק עם מגיעים להר סיני. כמו 

אדם הולך ממצב רוחני א' למצד רוחני ב'.  –ליכה רוחנית שיש הליכה גשמית ממקום למקום, יש גם ה

עליה, ירידה, שינויים, מעברים. לפעמים במידות, באהבה, ביראה ,  –והוא עובר הליכה ממצב למצב 

ובהבנות שונות שמשתנות. לפעמים המעברים הם קלים (הבנה אחרת בסוגיה), ולפעמים הם 

  מעברים קשים (לך לך). 

"דגל  –בתחילת ספר במדבר שהוא כל ההכנה למסעות  –בני ישראל נוסעים "אלה מסעי בני ישראל" 

מחנה וכו'. ההכנה צריכה להיות כ"כ מדוקדקת כי המסעות הם כ"כ משמעותיים. גם מי שרוצה לחתור 

 38לפשוטו של מקרא, לא יכול להתעלם מכך שהמסעות הם רוחניים לא פחות מפיזיים. כי בפועל 

נים הם לא הולכים בכלל. יש מספר מקומות בהם יש לי הרבה מידע על מה קרה באותו מקום, אבל ש

אנחנו בכלל לא יודעים מה היה שם. כתוב בפרשת מסעי: "אלא מסעי בני  –רוב גדול של המסעות 

זה עוד מסע  –הרי רב אלא כל המסעות  –ישראל...אשר יצאו מארץ מצרים" , ושואל האדמו"ר הזקן 

מסעות זה לצאת מבחינת מצרים. כל המסעות הללו של ספר במדבר הם  42צרים, ועוד מסע, וממ

שלא בערך בכלל  –היה מרחק מאד גדול  –בעצם עליות בעבודת ה'. בעליה זו מרפידים להר סיני 

  למסעות האחרים. 

כ"כ  הוא –זה החולשה מהדרך הארוכה הזו. יש מעברים שה"חולשא דאורחא"  –"חולשא דאורחא" 

חזק ויש להתייחס אליהם אחרת. וזה יוצר טרחה עצומה, יגיעה. מה ההבדל בין מסע זה כלל 

וחז"ל ורש"י מסבירים שבכל המחנות  - המסעות? במסע זה כתוב" ויחן שם ישראל נגד ההר"  

הם חנו "כאיש אחד בלב אחד".  אז בכול  –והמסעות היו תרעומות אחד על השני, אבל בחניה זו 

שבכול החניות היו  –הו תרעומות ומחלוקות? מה הם ילדים קטנים? אלא אומר הרבי החניות 

כי אין  - תרעומות זה לא כפשט, אלא היו מחלוקות בעניינים של מחלוקות פנימיות רוחניות גבוהות, 

אז יש הרבה מאד מחלוקות  –פרצופיהם שווים ואין דעותיהם שוות. ושנפגשים הרבה יהודים ביחד 

שמיים, והרבה בירורים חשובים. אבל גם מחלוקת שהיא לשם שמים היא מחלוקת.  אפילו לשם

  ולכן זה טבעי שיש מחלוקות.  –הוא שכל אחד הוא שונה מהשני  –והטבע שהקב"ה הטביע באדם 



גם בתורה עצמה יש דעות חלוקות . חז"ל אומרים לא נתנו דברי תורה חתוכים, כדי שיהיו מ"ט פנים 

הם נוסעים בתרעומות ומחלוקות  –יש להבין את הרבי  –ם ברוחניות כשהם נסעו לכל אחד.... אז ג

  וגם יש לזכור שרק חמושים עלו, וכל המדבר זה מאבקים קשים מאד.  -חשובות מאד

זה  –מה קרה כשהגיעו להר? כשהגיעו להר קרה משהו נגד הטבע. זה שכולם כאיש אחד בלב אחד 

מדברים עליו בכלל. אנחנו תמיד אוהבים משפט זה כי הוא הפך הטבע, וזה גם לא משהו שאנחנו 

יפה, ואנחנו חושבים שהמחלוקות שלהם היו על דברים זניחים. אבל אם אנחנו מבינים שהמחלוקות 

  זה כנגד הטבע.  –שלהם היו מחלוקות עצומות, וחשובות, אז מבינים שה"כאיש אחד בלב אחד" 

  בנוגע לעשיה בפועל..." "כלומר שכל בני ישראל מסכימים בהחלה אחת

זה המסע הכי קשה שיכול להיות.  –אתם מבינים מה זה להגיע מרפידים ל"כאיש אחד בלב אחד" 

זה  –שלא יהיו מחלוקות פנימיות  –אתם מבינים איזה טרחה צריך להשקיע כדי להגיע לחיבור הזה 

נה למתן תורה היא כי ההכ - יוצא "חולשא דאורחא" ולכן משה רבנו "לא אמר להו ולא מידי"  

  השתיקה. 

זה לא שלילי, אלא עלייה כזו של בני ישראל שגם היא חלק מההכנה למעמד הר  –"חולשא דאורחא" 

הכול יש גם הכנה של שתיקה. ההכנה של כל ההכנות הם מעשיות, אבל לפני  –סיני. בימים הבאים 

  הוא ההכנה של השתיקה.  –א' סיון והוא היום היחיד עליו התורה מדברת 

שיצר ה"איש אחד בלב אחד": (כשלומדים את  –תחשבו רגע על ההכנה של "חולשא דאורחא" 

הדברים הללו בתורה של הרבי עולים לקומות אחרים לגמרי). מה פירוש כאיש אחד בלב אחד? שאני 

במציאות כזאת ומשה רבנו היינו באותה אחדות? באותו רגש של עבודת ה'? הפשט הוא שאני נמצא 

 –לב אחד. הקטן שבקטנים ומשה ואהרון בלב אחד. אין אגו, אין שום חשבונות  –והכול הוא אחד 

  ואיש אחד בלב אחד. הרי אתמול היו ברפידים ורפו ידיהם ועכשיו כולם ביחד? איך אפשר? 

תורה העומק הוא מה בכלל נתחדש במתן תורה. כבר אמרנו יותר מפעם : מצוות לא התחדשו במתן 

,, כי הרי היו כבר לפני. למדנו תורה? כבר היה אצל שם ועבר, ו"לא פסקה ישיבה מאבותינו במצרים", 

תורה! מה שקרא בהר מתן ואברהם מה אתם חושבים שלא לימד את כולם תורה? אז מה התחדש? 

הייתה לקיחת תורה.  - זה הנתינה של הקב"ה לנו את התורה. עד אז אני למדתי תורה, ועד אז –סיני 

אז אני לוקח אותה  –פשוט בני ישראל לקחו את התורה ולמדו אותה .זה דבר אדיר, אבל כשאני לוקח 

מה כולם לקחו את –לפי הכוח שלי, ולפי השכל שלי. אברהם לקח תורה, ואליעזר עבדו לקחו תורה 

הקב"ה נתן את  –ותה תורה? "לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" , אבל בשעת מתן תורה א

התורה ע"פ הכוח של הנותן. לגבי הנותן  ברור שאני ומשה רבנו שווים באותה מדרגה, לגבי "נותן 

  ברור שאנחנו שווים.  –לגבי האינסוף  –התורה" 

כך  –מה פירוש? אנחנו מתכוונים להגיד  מה פירוש "נותן התורה"? "אשר נתן לנו תורת אמת"

ואותו הוא נתן. חז"ל  –שבנתינת התורה הקב"ה הכניס את עצמו בתוך התורה  –מלמדים חז"ל 

  אומרים:

 נפשי אנא: נוטריקון -  אנכי כ) (שמות אמר דידיה יוחנן התורה?...רבי מן נוטריקון ללשון מנין

                   . יהבית כתיבת

  ) א עמוד קה דף שבת מסכת בבלי תלמוד(        

כי הוא והתורה זה אחד. לכן לפני שמברכים בתורה צריך לברך –הקב"ה נותן את עצמיותו בתורה 

אז חרב הבית. ואם  –"אשר נתן לנו את תורתו"  ואם לומדים תורה בלי לברך ברכת התורה תחילה 

התורה, אז למה? הרי הבית חרב בגלל שנאת חינם? אבל היו שם גדולי  - פעם לא הבנו את הקשר

אלא אם לא מברכים ברכת התורה תחילה אז שוכחים את עניין "נתינת התורה" , ואני עוסק בתורה 

כי  42מסעות מתוך  41משום "לקיחת התורה". זה לא שלילי שהיו מחלוקות ותרעומות לשם שמיים ב

. אבל התורה כל אחד מברר את הדברים מהמקום שלו, וממה שהוא צינור להביא את הדברים בעולם



שלי היא חלקית, ואני חלקי, והשכל הוא חלקי, וההשגה שלי היא חלקית, וגם של משה רבנו היא 

  חלקית. 

האותיות זה הקב"ה בנגלה.אמרנו כמה  –אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני ? איפה? בתורה 

"קרא" זה לקרא בספר, וזה  –היה קורא בתורה" ""קוראים בתורה",  –פעמים בשם האדמו"ר הזקן 

זה בתורה. ולכן  –זה שהדרך של יהודי לקרא לקב"ה  –לקרא למישהו. אבל מי שהיה קורה בתורה 

  זה לקרא "אבא!!! בתורה." . איך קוראים לו " אנא נפשי כתבית יהבית".  –זה שני הפירושים. 

מנה. אבל לפני מתן תורה ותורה מופלאה שכל הכוח שלנו נבע מ –גם לפני מתן תורה למדנו תורה 

כי עוד לא היה נותן  - לא הייתה ברכה על התורה. לפני מתן תורה למדת תורה בלי לברך נותן התורה

זה "נותן התורה". בהתחלה מברכים "המלמד תורה"  –זה המעולה שבברכות  -התורה. וסיום הברכה

כי הוא עצם העניין של הקשר  - כי כשעולים לתורה חייבים לברך נותן התורה –אבל זה לא מספיק  –

אבל  - בין בני ישראל הם חילוקים חשובים מאד–שלי לתורה. כל החילוקים שיש בלימוד התורה 

לכל אחד יש הבנה שונה, אבל ההתקשרות של לימוד התורה עם נותן –בנושא של הבנת התורה 

שאנחנו לוקחים ההבנה הזו  –התורה, וההבנה שישראל ואורייתא חד הם , ו"אותי אתם לוקחים" 

  אותו זה שייך אצל האדם הפשוט, ואצל משה רבנו באותה מידה. וזה שייך ל"לב" של בני ישראל. 

מה זה הלב? הרי ללב יש פנימיות הלב, ויש את חיצוניות הלב. הפנימיות של הלב היא הנקודה 

ת נעילה לא שמאירה את ההארה הכי פנימית שיכולה להיות, ובפנימיות זה נקרא "היחידה". בתפיל

נועלים דלתות אלא הקב"ה ואנחנו ננעלים להיות אחד. זה לא שייך לדעת ולטעם ולהשגה ולחכמה, 

אלא זו הנקודה בה האמונה והלב של בני ישראל הוא למעלה מכל ההשגות וזה הפשט של כאיש 

  אחד בלב אחד. 

, לסנה הזה, להר איפה? נגד ההר. מה זה נגד ההר? כשאתה מגיע להר הזה –"ויחן שם ישראל" 

אז המציאות הזו גרמה לנו לגלות את הנקודה –למקום בו הולכת להיות נתינת התורה  –סיני 

הפנימית הזו וכולנו נעשנו כלי לקבלת אלוקות, לא מפני שאני, ולא מפני ש"שיש", אלא מפני שכולנו 

הגבלת ההר. ע"י  "לב אחד". נכון שההכנה ל"ויחן" עוברת להכנות ,כי כדי לקבל את התורה צריך

המעלה הגדולה של הביטול והשתיקה בר"ח סיון , עכשיו יש משמעות לתכלית של התורה שילמדו 

 –ואיך אני מבין ואיך אתה מבין, אבל כדי שיהיה לזה אפשרות  - אותה. כל רעיון התורה הוא החלוקה

היה בר"ח סיון. כי כוונת חייבים להגיע בביטול כי אם לא אז זה לא יבוא בבירור של האינסוף. וכל זה 

עד שהתורה תהייה המציאות שלו והוא והתורה יהיו  –זה שהאדם יתאחד עם התורה  –מתן תורה 

  אחד. 

  ויש לזכור שא' בסיון כתוב בתורה, וכל שאר ההכנות לא כתובות. 

אומר הרבי: "ההכנה הראשונה הייתה למתן תורה "ויחן שם ישראל" תכלית הביטול שפעלה... 

  הזו היא כללית ..." ההכנה

הראשון  . ביוםומה משה רבנו יכול להגיד לנו? הרי אני והוא אותו דבר? לכן "לא אמר להו ולא מידי"

  עומד משה רבנו , אומר השו"ע: הרב: 

  סעיף כ':   תצד סימן פסח הלכות חיים אורח הרב ערוך שולחן

 עד דהיינו בכלל ועד בו' ח עד ח"מר תחנון לומר ושלא להתענות שלא אלו במדינות ונוהגין

 בענין עמהם להתעסק משה התחיל ח"ר אחר שמיד לפי חג אסרו הנקרא ט"יו מוצאי אחר

 ממלכת לי תהיו ואתם להם אמר בשבת ובשלישי ח"ר היה בשבת שבשני התורה קבלת

 להם אמר ובחמישי' וגו בהר עלות לכם השמרו הגבלה מצות להם אמר וברביעי' וגו כהנים

 נתנה שבו שבת שהוא השלישי ליום נכונים ויהיו ומחר היום מנשותיהן שיפרשו פרישה מצות

  .התורה

  זה בב' סיון, אבל לפני הכול שתיקה.  



רואים את הנשמע. ר' יונתן בן עוזיאל אומר " כל העם היו  -כל העם רואים את הקולות. רש"י מסביר

כלומר כל קול  –יעתן של כל  אחד ואחד".  רואין איך הקולות היוצאים מן השמיים מהתפכין ע"פ שמ

אבל כל קול מגיע מלמעלה.  איך מגיעים למדרגה כזו? אם מתחילים את  ההכנה מא'  –הוא קול אחר 

  בסיון בשתיקה. 

ממשיך הרבי: "ההליכה הרוחנית של כל בני ישראל ממשה רבנו ועד הפשוט שבפשוטים שבישראל 

ליותא. חולשא פירושו חלישות כזאת עד ביטול של כל בני תרגום למעי –יתאחדו, קשור ל"חולשא" 

  ישראל".

מהיכן הגיעה  –לכן כשמגיעים לחולשה, המסע שהיה צריך להביא לשיא ההחלשה. וההקדמה לזה 

זה לעניות דעתי מ"ויחלוש יהושע את עמלק ואת עו לפי חרב..... והנחשלים  –המילה "חולשא" 

ב"חולשא" , ואז מגיעים למסע  –לה שהוא נלחם ביחידה שה חישול והחלשה. עמלק גי –אחריך" 

  זה הבנה עצומה ופתאום כל ההבנה מתהפכת לגמרי.  –לאחר הניצחון ל"חולשא דאורחא" 

ואומר הרבי: "עכשיו נדרשים כל בני ישראל לעזוב את הביטול העצום ולהתעסק בשאר ענייני ההכנה 

  כי דווקא ע"י זה מתממשת התכלית של התורה".  

תמיד אנו מדברים על "להשכיחם את תורתך", וליוונים לא הייתה בעיה אם נלמד תורה מצד ההשגה 

שלנו , הייתה להם בעיה עם התורה של הקב"ה. הם רצו שנכתוב על קרן השור שאין לנו חלק באלוהי 

  להשכיחתם תורתך  ולהעבירם מחוקי רצונך.  –הם בקשו  –ישראל. בימי מתיתיהו 

הכול התחיל משבת מברכים בכב' סיון, (המשמר של שבוע שעבר) ואנו מסיימים את המהלך היום 

בר"ח. ועכשיו צריך להתחיל להבין את קבלת התורה. כי הרי בסופו של דבר התורה שקבלנו 

בשבועות נשברה בי"ז בתמוז, לכן לכאורה היה צריך לחגוג את מתן תורה ביו"כ. אלא בחג השבועות 

  המציאות הזו של "נותן התורה".  קבלנו את

אז תבין את "זכור לאברהם ליצחק  –בחג בו חטאו בעגל  –אם באמת הבנת את חג השבועות  

  כי כולם אותו דבר בחג השבועות. ומשה רבנו הוא כמו כל אחד מישראל.  –ולישראל עבדיך" 

ם מברכים בתורה תחילה" חז"ל שולים מפני מה אין בניהם של תלמידי חכמים לא מצווים? מפני שאינ

לכאורה דווקא בניהם של ת"ח שומעים הרבה חכמה מצד ב' בסיון והלאה. אבל זה  . מה הפשט?

כי הם לא שומעים את א' סיון, הם לא שומעים את השתיקה ומבינים את התהליכים השונים  –הבעיה 

  ולפעמים צריך לשתוק.  –שעוברים וקולטים את תפיסת המציאות 

  של ר"ח סיון להגיע אל מתן תורה.   שנזכה מהכוח

 


