
"אני ישנה ולבי ער"  ‐ Sleepless on Shavuos 
ט"שבועות תשסתיקון ליל   

  

 רוב נהגו וכבר' בתור ועוסקים הלילה כל נעורים היו הראשונים שחסידים בזוהר איתא - תצד' ס אברהם מגן# 1
 אותם להעיר ה"הקב והוצרך הלילה כל ישנים היו שישראל לפי פשוטו פ"ע טעם לתת ואפשר כן לעשות הלומדים
  :הז לתקן צריכים אנו לכן במדרש כדאיתא

ת ַוְיִהי ַהֹּבֶקר ִּבְהֹית ַהְּׁשִליִׁשי ַבּיֹום ַוְיִהי - יט פרק שמות# 2  ַוֶּיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק ֹׁשָפר ְוֹקל ָהָהר ַעל ָּכֵבד ְוָעָנן ּוְבָרִקים ֹק
  .ָהָהר ְּבַתְחִּתית ַוִּיְתַיְּצבּו ַהַּמֲחֶנה ִמן יםִק ָהֱא ִלְקַראת ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוּיֹוֵצא.  ַּבַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל

 אני פלוני ליום שגזר למלך ]משל[ הבקר בהיות השלישי ביום ויהי) ט"י שמות( -יב :א פרשה רבה השירים שיר# 3
 ושופר בוקינס בקלאנין עליהם העמיד ישנים ומצאם המלך וכשבא הלילה כל המדינה בני להם וישנו למדינה נכנס
 כך, שלו לפלטין שהגיע עד לפניהם מהלך המלך והיה מלך של לאפנתי ומוציאן מעוררן מדינה אותה של השר והיה
, העם כל לעיני' ה ירד השלישי ביום כי) שם( וכתיב, הבקר בהיות השלישי ביום ויהי) שם( דכתיב הקדים ה"הקב
 התחיל ישנים ומצאן ה"הקב בא...קצרה והלילה עריבה עצרת של ששינה לפי הלילה אותו כל ישראל להם ישנו

 לישראל מעורר משה והיה וברקים קולות ויהי הבקר בהיות השלישי ביום ויהי ד"הה בקלאנין עליהם מעמיד
 והר) שם( דכתיב סיני להר שהגיע עד לפניהם מהלך ה"הקב והיה...ה"הקב המלכים מלכי מלך של לאפנתי ומוציאן

 ואין קראתי איש ואין באתי מדוע) 'נ ישעיה( שנאמר ישעיהו ידי על שמקנתרן הוא זה יצחק ר"א, כלו עשן סיני
  .   מפדות ידי קצרה הקצר עונה

  .'ה ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹמֶׁשה ַוָּיֶׁשב ַנֲעֶׂשה 'ה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֹּכל ַוֹּיאְמרּו ַיְחָּדו ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו -ח :יט שמות# 4

 ָטל ִנְמָלא ֶׁשֹּראִׁשי ַתָּמִתי יֹוָנִתי ַרְעָיִתי ֲאֹחִתי ִלי ִּפְתִחי דֹוֵפק ּדֹוִדי קֹול ֵער ְוִלִּבי ְיֵׁשָנה ֲאִני -ב :ה השירים שיר# 5
  :ֲאַטְּנֵפם ֵאיָכָכה ַרְגַלי ֶאת ָרַחְצִּתי ֶאְלָּבֶׁשָּנה ֵאיָכָכה ֻּכָּתְנִּתי ֶאת ָּפַׁשְטִּתי :ָלְיָלה ְרִסיֵסי ְקֻוּצֹוַתי

 לפשוט יודעת שבתמות תמה אפילו לקיש ריש בשם יוחנן ר"א, כתנתי את פשטתי - ה פרשה רבה השירים שיר# 6
  קצרה והלילה עריבה עצרתה ששינת לפי, זה מהו אלא, אלבשנה איככה כתנתי את פשטתי אמרת ואת וללבוש

ואין לך ימים שאדם שרוי ...למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח: דרש רבי שמלאי -: נדה למס # 7
, וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו...ומלמדין אותו כל התורה כולה...יותר מאותן הימיםבטובה 

  ...ומשכחו כל התורה כולה

 השכלית הנשמה שאין ובעבור, החומר אל הנשמה בו מתחבר האדם כי זה ופירוש -כח ' פ' ל גבורות ה"מהר# 8
, התורה כל וידע לגמרי שכלית היא ואז נבדלת נשמתו אז, העולם לאויר יצא שלא בעוד דהיינו, בחומר בו מחובר
, גשמי מדבר חי אדם נעשה הגוף אל הנשמה תתחבר וכאשר, לחומר תתחבר והנשמה בריאתו נגמר יציאתו ובעת
 חיה לרוח והוה חיה לנפש האדם ויהי) 'ב בראשית( אונקלס תרגם וכן. לגמרי שכלי שאינו התורה כל שמשכח וזה

 הגוף עם נשמה שהוא המדבר כח עצמו הוא זה ודבר, ביחד והגוף השכלית הנשמה חבור צורתו האדם כי. ממללא
 לאויר יוצא שהוא עד ממללא רוח לו אין אמו בבטן שהוא זמן וכל, צורתו גמר הוא המדבר וכח, שיתבאר כמו

 כלי של צורה גמר כן כי, פיו על הכאה זה ונקרא, צורתו גמר לומר רצה, פיו על מכה שהוא הזאת והכאה. העולם
 ידי על נעשה הוא מדבר חי שהוא צורתו גמר כן, מלאכתו גמר זהו מעשה בגמר הכלי על המכה בפטיש מכה נקרא
 פועל כי וזה. וגוף השכלית הנשמה מן מורכב האדם ונעשה נגמר ושם הכאה היא והגמר, הדברי כח ששם פיו גמר

 וכן מדבר אינו שכל לו שאין התינוק כי למעלה' שאמ כמו שכלית נשמה בלא זה אפשר ואי, גוף ידי על הדבור
 שזהו אדם של צורתו גמר כי לומר ובא. שכלית נשמה לה אין הבהמה כי דבור בה ואין הדבור כלי לה יש הבהמה

 הנשמה חבור קודם שהיה, כולה התורה כל ממנו משכח קאמר ולכך, הדברי כח שבו פיו בגמר נעשה, מלאכתו גמר
 נבדל היה משה וכאשר. הגשמי הגוף אל לו חבור היה שלא זמן כל בטובה שורה והיה התורה כל למד בגוף השכלית
 לאויר שיצא אחר אף ולכך, זה פטיש גמר חסר היה, הנבדלת מעלה אל אם כי הגשמי אל נוטה היה לא, במעלתו
  . ברור דבר הוא כי זה והבן, זה דבר לו חסר היה לכך מאלהים מעט ותחסרהו התורה כל ידע העולם

  ...הכי ולימא ידייהו דפרסי בעידנא כהני קמי ליקום חזא מאי ידע ולא חלמא דחזא מאן אי - :נה ברכות 'מס# 9

מפני חזוק , מפני מחשבות, מפני מאכלים. סבות' ודע כי החלומות מפני ג - א:בראשית מארבינו בחיי # 10
בשעת השינה שההרגשות ...והחלום הבא מפני חזוק הנפש הוא האמתי הראוי מכלם שהוא מכחות הנפש...הנפש

הזה מתחזק בו עד שיהיה הענין נדמה לו כאלו ראה אותו בהרגש והחלום הזה צודק כשהכח המדמה  חבטלות הכ
  ...וזו היא נבואה קטנה, דם מבלי שיהרהר בו ושלא על דרך הרגילות כללחזק באדם והוא שבא לא

  שסא 'עמ) ל"ויכט זצג חיים יעקב גולד"להרה(אסופת מערכות שמות ' ס# 11

  

  

  

  

  

 ַעְבִּדי ֵכן א  :ּבוֹ  ֲאַדֶּבר ַּבֲחלֹום ֶאְתַוָּדע ֵאָליו ַּבַּמְרָאה 'ה ְנִביֲאֶכם ִיְהֶיה ִאם ְדָבָרי ָנא ִׁשְמעּו ַוֹּיאֶמר  - ו :יב מדברב# 12
א ּוַמְרֶאה ּבוֹ  ֲאַדֶּבר ֶּפה ֶאל ֶּפה  :הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל ֹמֶׁשה  ְּבַעְבִּדי ְלַדֵּבר ְיֵראֶתם א ּוַמּדּועַ  ַיִּביט 'ה ּוְתֻמַנת ְבִחיֹדת ְו
  :ְבֹמֶׁשה



 או בחלום הנביאים שכל הנביאים כל לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומה... -ו :ז התורה יסודי 'הל ם"רמב# 13
  ...אליו מדבר הקול וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבוא שנאמר ועומד ער והוא מתנבא רבינו ומשה במראה

 לו היה לא רב, למדו לא אב ]אברהם[, נחמן בר שמואל' ר אמר. ולילה יומם יהגה ובתורתו - א תהלים מדרש# 14
 נובעות והיו, רבנים שני כעין כליות שתי ה"הקב לו שזימן מלמד יוחאי בן שמעון' ר תני, תורה למד ומהיכן, שילמדו
  )ז טז תהלים( כליותי יסרוני לילות אף יעצני אשר' ה את אברך שנאמר, הלילה כל ודעת חכמה אותו ומלמדות

  ממשנתו אמר יוחנן' ר, משנתו יעקב ויקץ - סט פרשה רבה בראשית# 15

 לעילא לנשמתיה ליה סלקין צרכו כל באורייתא עסיק דהוא מאן כל יהודה רבי ותני - ויצא פרשת חדש זוהר# 16
אני ישנה ולבי [ ד"הה ביממא שפוותיה ומרחשן דובבן ומיינה. תורה מעומקי ליה ואולפין בשינתיה נאים איהו כד
  ] שם[ ישנים שפתי דובב] ער

 בלילה נשמתו יציאת על מברכין הללו שהברכות המקובלים ש"מ ולפי -  גר' ואפי  - י :מו סימן אברהם מגן# 17
  :כן לברך יכול גר גם כ"א עבד או ם"עכו נשמת בה נדבק שלא

  

  שסב' עמ שםאסופת מערכות ' ס# 18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ח שישנים הרבה כדי שיהיה "ויש ת, הרבה ח מנדרין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה"יש ת -א :ע כה"ז אה"ט# 19
, בשתי שעות ועוסק יכול ללמוד בשעה אחת מה שהמצטער ]הוא[ ובאמת ,להם כח החזק וזריזות לב לעסוק בתורה

ה חלקו בתורה כמו אותו "נותן לו הקב, מי שישן כדי שיחזק מוחו בתורה...ובוודאי שניהם יש להם שכר בשוה
   'דהכל הולך אחר המחשבה וכו, שממעט בשינה ומצטער

 ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֶאת ַהֻחִּקים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא - ה פרק דברים# 20
 ֶאת 'ה ָּכַרת ֲאֹבֵתינּו ֶאת א :ְּבֹחֵרב ְּבִרית ִעָּמנּו ָּכַרת ינּוֵק ֱא 'ה :ַלֲעׂשָֹתם ְׁשַמְרֶּתםּו ֹאָתם ּוְלַמְדֶּתם ַהּיֹום ְּבָאְזֵניֶכם ֹּדֵבר

 ֵּבין ֹעֵמד ָאֹנִכי : ָהֵאׁש ִמּתֹו ָּבָהר ִעָּמֶכם 'ה ִּדֶּבר ְּבָפִנים ָּפִנים :ַחִּיים ֻּכָּלנּו ַהּיֹום ֹפה ֵאֶּלה ֲאַנְחנּו ִאָּתנּו ִּכי ַהֹּזאת ַהְּבִרית
א ָהֵאׁש ִמְּפֵני ְיֵראֶתם ִּכי 'ה ְּדַבר ֶאת ָלֶכם ְלַהִּגיד ַהִהוא ָּבֵעת ּוֵביֵניֶכם 'ה   : ֵלאֹמר ָּבָהר ֲעִליֶתם ְו

  

  

  

  

  

  

  


