
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  לחג השבועותגים הגי
  ")קול צופיך"א ב"מ אליהו שליט"הגרפ "ע( הטעמים לתיקון ליל שבועות

הוא כיו� שישראל שבאותו הדור ישנו בלילה שקוד� מת� תורה והיה צרי� הזה לילה ב לימוד ,הפשטל פי ע �
כדי ו, "לוקי� מ� המחנה�ויוצא משה את הע� לקראת הא"משה להעיר� ולזרז� לקראת מת� תורה כדכתיב 

  )מג� אברה�(מה שפגמו אנו נעורי� כל ליל שבועות  את לתק�
פה על ידי כפית הר  והוכרחו לקבל תורה שבעל, על תורה שבכתב" נעשה ונשמע" אמרו ישראל ,על פי הדרש �

 שהרי בכל לילות החול אי� לומדי� תורה ,פה הוא בלילה ועיקר זמ� לימוד תורה שבעל. )מדרש תנחומא( כגיגית
אנו לומדי� בעיקר , פה ביו� מת� תורה ומכיו� שאנו רוצי� לקבל ביתר תוק  את התורה שבעל. לשבכתב כל

   .הפ בלילה שהוא זמ� לימוד תורה שבעל
ארח את שאברה�  ,כנגד אברה�הוא  "פסח". האבותשלושת כנגד וה� רגלי� בשנה ת ה שלוש,על פי הרמז �

 ובשבועות חג מת� תורה , שנעקד על גבי המזבח,כנגד יצחקהוא  "שבועות". שלושת המלאכי� בחג הפסח
ולמקנהו עשה " שכתוב בו , כנגד יעקב"סוכות". של יצחק שהוקרב תמורתו אילבקר� מהשמענו קול שופר 

  .ומידתו של יצחק היא מידת הגבורה לכ� בשבועות לומדי� בלילה למתק את הגבורות של יצחק". סוכות
עשרי� ב, בלימוד התורה" כלה"קדוש שהוא כדי לעטר את השכינה ה טע� הלימוד מובא בזוהר ה,על פי הסוד �

כל בי "כיו� ש,  ישתדלו ללמוד בלילה זה במני��כל וע.  לקראת יו� המחרת יו� מת� תורה�קישוטיוארבעה 
  )ה הקדוש"השל(" עשרה שכינתא שריא

  

  מעלת התורה
 משובחות שהובילו עמ� סחורות, שירי�סוחרי� עהפליגו ג� בה  שבספינההפליג חכ� ש תלמידבמדרש מסופר על 

. ומתארי� את העסקי� המוצלחי� שצפויי� לה�ו בסחורתבחי� כל אחד תשהיו הסוחרי� מבזמ� ההפלגה . למכירה
הא� : "שאלו הסוחרי� את היהודי. ולא השתת  בשיחותיה� של הסוחרי�, רק היהודי החכ� ישב ע� ספריו ולמד

שמעו כ� הסוחרי� ". א� סחורתי יקרה יותר מכל סחורותיכ�, כ�: "חכ�השיב ה". ?ג� אתה מולי� עמ� סחורה
: שני אמר". ודאי הוא מוביל משי יקר: "אחד אמר. והתחילו לנסות לנחש איזו סחורה יקרה זו שמוביל עמו היהודי

". ?רותואולי הוא נושא עמו יהלומי� ואבני� יקרות אח: "שלישי אמר". זהב מרהיבי� אני חושב שיש עמו תכשיטי"
אמר לה� רב. החובל היכ� מצויה סחורתו של היהודי ה� שאלו את רב. מרוב סקרנות� החלו לחפש את הסחורה

כ� .  שאי� ג� ש� זכר לסחורה כלשהיוורא, בדקו הסוחרי� בחדרו". היהודי הזה לא הביא עמו שו� סחורה: "החובל
א� ". אלא סת� עני שאי� לו מאומה, סוחר אתהלא : "לגלגו הסוחרי� על היהודי. חיפשו ובדקו ולא מצאו דבר

י� על האניה ולקחו את כל  הספינה המשיכה במסעה ולפתע התנפלו שודדי. החכ� שתק ולא השיב לה� מלה
: אמר לה� החכ�. רק ע� בגדיה� אשר לעור�, הסוחרי� העשירי� נותרו בלי כס  ובלי רכוש. הסחורה שהיתה בה

המדרש והחל לשוחח בדברי נכנס החכ� לבית, כשהגיעו ליבשה". ותר משלכ�עכשיו תיווכחו שסחורתי יקרה י"
, החכמי� מיהרו להזמי� את כל תלמידי. הללו ראו מיד כי האורח הוא חכ� גדול. תורה ע� יושבי בית המדרש

ר מא. אחרי הדרשה הכינו לכבודו סעודה גדולה וכיבדוהו כבוד רב. והאורח דרש לפניה� דרשה נפלאה ועמוקה
אשר שודדי� גזלו מה� את כל סחורותיה� , דאגו ג� לסוחרי� שבאו עמי בספינה, אנא מכ�: "חכ� למארחיוה

הכינו אכסניה לסוחרי� ונתנו לה� כס  שיוכלו לקנות אוכל , שמעו היהודי� בקולו". כל והשאירו� בעירו� ובחוסר
אמר .  על שלגלגו עליו בהיות� בספינהובאו לבקש את סליחתו, היו הסוחרי� מלאי תודה לחכ�". ולחזור לבתיה�

ואילו סחורתי קיימת , הסחורה שלכ� יכולה להינטל מכ�, הלא אמרתי לכ� שסחורתי יקרה יותר משלכ�: "לה�
 )פי מדרש תנחומא תרומה על(            ". פי� מאלפי זהב וכס  טוב לי תורת: "ועל כ� אמר דוד המל�". לעד
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
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  " זמן מתן תורתינו"
זמ� מת� "הסיבה היא ש" ?זמ� קבלת תורתנו"כולא " זמ� מת� תורתינו"כהשבועות  בתפילה את חג גדיר�מאנו מפני  

, לא פסק מעול�" זמ� קבלת תורתנו"ואילו , אלפי שני�וזה היה לפני , רק פע� אחתתרחש הזהו ארוע ש" תורתנו
  )מ"שי הריחידו(               . יהודי חייב לעסוק בתורה מידי יו� ובכל רגע אפשרישכל , ומתרחש בכל יו�

  

  )שמות יט יז(" ויתיצבו בתחתית ההר"
 ישראל ואמר לה� א� את� מקבלי� את התורה מוטב  ישראל ואמר לה� א� את� מקבלי� את התורה מוטב  ישראל ואמר לה� א� את� מקבלי� את התורה מוטב  ישראל ואמר לה� א� את� מקבלי� את התורה מוטב עלעלעלעל    כגיגיתכגיגיתכגיגיתכגיגית    הרהרהרהרה ה ה ה """" דימי בר חמא מלמד שכפה הקב דימי בר חמא מלמד שכפה הקב דימי בר חמא מלמד שכפה הקב דימי בר חמא מלמד שכפה הקברברברברבואמר ואמר ואמר ואמר """"

            :):):):)עבודה זרה בעבודה זרה בעבודה זרה בעבודה זרה ב((((" " " " קבורתכ�קבורתכ�קבורתכ�קבורתכ�וא� לאו ש� תהא וא� לאו ש� תהא וא� לאו ש� תהא וא� לאו ש� תהא 
זאת  )ז' שמות כד( "שה ונשמעענ'  הדיברכל אשר  ":  הרי כבר השיבו למשה?ת ההר כגיגיתאאל רשיל ע' ה הכפע מדו

ה ועושה ֶוצ&גדול ְמ"ש: אלא ידועי� דברי הגמרא? מה המקו� לכפיה, א� כ�, אומרת שה� מוכני� לקבל את התורה
כבר מתלבש עליו היצר " הֶוצ&ְמ" ומסבירי� את הגמרא בכ� שברגע שהאד� .)קידושי� לא( "ה ועושהֶוצ&ממי שאינו ְמ

, כ� ג� אצל בני ישראל. שאליו לא פונה היצר הרע" מצווה"מה שאי� כ� אצל מי שאינו , הרע להדיחו מקיו� המצוה
לכ� יכלו להתחייב ולומר , ועדיי� לא התלבש עליה� היצר הרע" אינו מצווה"היה לה� די� של , לפני מת� תורה

ר הרע להסית� ואז כבר החל היצ" מצווה"השתנה דינ� ל, בעת קבלת התורה, במת� תורה, אבל, "נעשה ונשמע"
     . את התורהכדי שיקבלועל מנת הר כגיגית את העליה� ות כפה צור� ל"מצא הקבלכ� , מקבלת התורה וקיו� המצוות

  

  מגילת רותגיגים מה
  )ח י'א(" ״ותרא כי מתאמצת היא ללכת 

 יוחנ� ביאמר לו רקפ( לירד�   כאשר ריש לקיש.  יוחנ� וריש לקיש בירד�ביר  מספרת על המפגש בי�)פד, בב)מ(הגמרא 
לקפו(  לקיש קיבל על עצמו עול תורה לא יכול היה לבסו  מסופר שכאשר ריש,  לתורהכוח� � " לאוריתא�)חיל

רואי� מכא� שדי בנכונות לקבלת   ,ת כוחו של אד�ֶשֶתתורה ַמה ש,שתשש כוחו  לפי, דה השניה של הירד�גחזרה ל
היא ללכת לפי  ראתה נעמי את רות שתשש כוחה ומתאמצת  א� א  כ,לעשות שינוי מהותי בכוחות האד� תורה כדיה

  )רבי חיי� מצאנז(                .קיבלה על עצמה עול תורה בכל לבה  הבינה נעמי שאכ�,שכשל כוחה
  

  )  י'ב" (ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה" 
אכ� כבר  ? "ר עשית ותעזבי אבי� ואמ�הוגד לי כל אש": בועזומה תשובת ? ועז נות� לה מתנהבמה איכפת לרות ש 

מדוע מצאתי : ועזבוזוהי שאלת רות ל". �ֵנלא תחֹ"  שיש איסור לתת לגוי מתנת חנ� מדי�.)עבודה זרה כ(נתבאר בגמרא 
 לה בועז בולזה השי .  חינ�ת אתה רשאי לית� לי מתנ�וא� כ� אי" אנכי נכריה"הלא , לית� לי מתנת חינ� "עיני�בח� 

י� בותעזבי א" ובאת לחסות תחת צל כנפי השכינה תולפי ששמעתי שנתגייר, "גד לי כל אשר עשיתהו": ואמר
  ". ואהבת� את הגר"  שאת� ל� מתנה לקיי� מצוותתא� כ� ראויה א, "ואמ�

  

  )יב 'ב ("ויחת כנפת באת לחסות רלקי ישראל אש-א' העם מ משכרתך שלמה ותהיפעלך ' השלם י"
פסקה  נאלדיי� י ע ישראלי כרעא לזש מחשבה שתוכל להנהלא היתה ל, יחמותה נעמבמואביה ת ה רובקה ד ראשכ
כ� ו. אביתמוישא ל לישראלר ותמו. "אביתמוולא בי אומ"נו היי" 'הבי בקהל מואא ויבלא "פסוק ב ורהאמכה שלהה

ומכל ,  דודשעתה שנפסקה ההלכה שתוכלי להנשא לישראל הרי תזכי שיצא ממ� בית" פעל�' � הישל"עז בה לאמר 
 א� המשו� שכוונת� הראשונה הית, � משכר� על א  הטוב הרב שתנחלילא ינכו לו" תהיה משכורת� שלמה"מקו� 

  .ולהדבק באומתו ומבלי שידעת שתוכלי להינשא לישראל' ורק לחסות תחת כנפיו של ה
  

  )  יא'ג" (כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את"
שכ� לאחר מות כליו� ,  שני בעלי�החייבהיינו שכבר מתו עליה " אשה קטלנית" י�ד הלא היה לרות ,יש להקשות 

אשה " וא� כ� הכיצד נשא בועז את רות לאשה ולא חשש לדי�,  לבסו תוא  הוא מ, מדי� יבו�, נשאה מחלו� לאשה
 ,שומר מצוה לא ידע רע משו� ש. יתו� לא שיי� די� קטלנבובמצוות י, וא  שבועז נשא את רות בתורת יבו�" קטלנית
אלא  . ומצוות היבו� לא עמדה לו והוא מת,  לאשה בתורת יבו�תר מצינו אצל מחלו� שא  הוא נשא את רובאול� כ
ומשו� כ�  . "קטלניתאשה "לא שיי� איסור " אשת חיל"אשה שהיא שב .)ז � העזרבא(" נודע ביהודה"פסק השכבר 

ואל " כי אשת חיל את", וכל כ� למה, "בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה ל�ועתה : "הקדי� בועז ואמר לרות
   )חת� סופר(         ". אשה קטלנית"ולגבי� לא שיי� הדי� של" אשת חיל" לפי שאת" אשר קטלנית"תיראי ותחששי לדי� 
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