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

 

  לחג השבועותהגיגים 
  )א' שמות יט(" ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני דש השלישי לצאת בניבח"

תשובות רבות נתנו על ? במדברלע� ישראל דווקא ניתנה התורה השאלה המפורסמת הנשאלת מהפסוק היא מדוע 
שיהא הוא שהעיקר , מדנו יסוד בחיי� כדי ללבמדברלע� ישראל דווקא ניתנה  מבאר שהתורה טטטט""""המביהמביהמביהמבי, שאלה זו

דמה לעצמו וי, במה שיש לותמיד יסתפק  אלא,  סו�כ�שאי� למשו� א ירו� אחרי המותרות לו  ,אד� שמח בחלקוה
הכרחיי� הדברי� מסתפק באלא על המותרות  אד� הנמצא במדבר אינו חושברי שה, במדבר  שהוא נמצאכאילו 
כדי שנה היא ב, שתיה, טרה של אכילהוכל המהגו� את לקיי� הוא  שהעיקרצרי� להפני� , כ� איש ישראל, ביותר

  )זמע� לועמובא בילקוט (                      .'ה  לעבוד אתיהיו לאד� כוחות על מנת ש
  

  )ה' שמות יט("  מכל העמים לי סגולהוהייתם" 
הוא מיוחד וחביב אצל ומשו� ש .מוצנע וסמוי מ� העי�$טמו� משמעותו דבר " סגלה" מסביר שהביטוי רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

�,מושל ואשוטר שו� מנה עליו מ ינוואפקיד שו� פקיד עליו ואינו מ, ובהשגחתותחת ידו לכ� שומר אותו  ,המל
זו כלומר שאי� מעלה "מכל העמי�: "הכתובאמר זו הסיבה שו. )'קהלת ב( "וסגולת מלכי� והמדינות" :כעני� שכתוב

' אשר חלק ה" :מפורשדבר זה כתוב בו, פקידי המל� ושוטריושל  �היו תחת ממשלתיה� , אלא, לשאר העמי�ניתנת 
 וסגולה , יתבר�,של הבוראישראל לקוחי� לחלקו היות שע�  )'דברי� ד(" ' ואתכ� לקח ה, העמי�לכל� אות� לקי&א

  . חדוימתחת ידו בה� 
  

  )שמות יט יז(" ויתיצבו בתחתית ההר"
� את� מקבלי� את התורה מוטב � את� מקבלי� את התורה מוטב � את� מקבלי� את התורה מוטב � את� מקבלי� את התורה מוטב  ישראל ואמר לה� א ישראל ואמר לה� א ישראל ואמר לה� א ישראל ואמר לה� אעלעלעלעל    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 
בהקי� , בממשות דוכבוה את "הקבשהראה לה� כוונתו " כפה עליה� הר כגיגית"מסביר שהביטוי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

גודל  ויצאה נשמת� מת שבטלה בחירת� הטבעידע, וללא שו� התלבטות בצורה כל כ� ברורה, ובהתגלות נפלאה
 . בקבלת התורהי�וראו כי כל הנבראי� תלוי, לדהבשו� לא למלאכי� לדרגת ו עיגוה', ה דגת כבוהש

  

   :)פסחים סח("  בו תורהשניתנה יום ?עמאטאי  מ,הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם"
ל ושותה או אוכ, אי� לו לאד� ביו� טוב אלא: רבי אליעזר אומר:  דיו� כיצד צרי� לנהוג בימי� טובי�באוגמרא מב

בכל אופ� . אכילה ושתיה, "וחציו לכ�" ,דהיינו לימוד תורה, "'חציו לה" &חלקהו : רבי יהושע אומר. לומדאו יושב ו
דהיינו אכילה , "לכ�"ג� את הסכ� שצרי� ו מ הדעותכלל, "עצרת"הנקרא בלשו� התורה , בנוגע לחג השבועות

ה ליהאכשל  ותביחש וצרי� להבי� מה ה.)שבת ולפורי�בגמרא מובא שההסכמה זו היא ג� בנוגע ל, אגב. (ושתיה
ח ומקובל יו� זה לישראל שניתנה ו להראות שנ,שישמח בו במאכל ומשתה": בפירושו לגמרא אומרי "רש ?הזו

, הוא,  ולא ישתהלא יאכלהאד� וא� , לנו בעצ� קבלת התורה כלומר האכילה מבטא את השמחה שיש". תורה בו
יש ולכ� . )תהלי�( "משמחי לבישרי� ' פיקודי ה"לוא ידוע שוה, תורהעצוב שקיבל את הוא שהבזה ראה מ, כביכול
  . זההביו� ח ולאכול ולשממיוחדת מצוה 
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מברכת מברכת מברכת מברכת " " " " ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מערכת מערכת מערכת מערכת 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, יאשכנז, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )מהתפילה והקידוש לחג(" את יום חג השבועות הזה"
ב$ע'תג� בש� חג הָשב$ע'ת הקדוש אומר שנית� לקרא לחג ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה יש  משו� שוזאת) מלשו� שבועה (ש(
על ידי לקבל את התורה ביו� זה  ושנשבע, של ע� ישראלאחת היא שבועת� שבועה . תע'ב$שתי ְשזה תזכורת לחג ב

לא יחלי� את ע� ש, באותו המעמד, שנשבע, ה"קבשל השבועתו השבועה השנייה היא ו". נעשה ונשמע: "ואמרזה ש
  .אחרישראל בשו� ע� 

  

  )יא' שיר השירים ד( "ךנדבש וחלב תחת לשו "
 שכל העוסק בה יוצא ,התורהשל  החורומזי� על כהדבש והחלב שמשו� , חלבלדבש ולנמשלה התורה ל ש"חזאמרו 

ד� היא מ� הלתו יתחשהחלב וכמו . טהורא והוהדבש את מוציאה , שר� טמאשהיא הדבורה שמו כ. מטומאתו ונטהר
  ."ד� נעכר ונעשה חלב": אמרו חכמי�ש פיכ. חלב שהוא מותרוצר ה וממנו נ,אסורדבר שהוא 

  

  )יד' משלי ג(" כי טוב סחרה מסחר כסף
בדר� היו הסוחרי� משוחחי� בענייניה� ומראי� זה לזה . והיו בה סוחרי� ע� סחורת�, שה בחכ� שנסע בספינהמע

חפשו . אתי היא: אמר לה� ?אמרו לו הסוחרי� וסחורת� איפה היא. היה יושב מ� הצד ושותק: והחכ�. את סחורת�
גי� על החכ� שאי� סחורתו נראית לעי� ואינה תופסת עוהחלו ל. הסוחרי� בכל הספינה ולא מצאו כל סחורה שלו

עלו . כשקרבו לחו� התנפלו שודדי י� על הספינה ושדדו את כל אשר היה עליה.  היה יושב ושותק&והחכ� . מקו�
המדרש והחל לדבר דברי  ואותו חכ� נכנס לבית. הסוחרי� ליבשה כשה� דלי� וריקי� כעניי� המחזרי� על הפתחי�

לא עברו ימי� רבי� ומינוהו לרב . חלקו לו כבוד רב, המדרש מה רבה תורתו של אותו חכ� שי� בביתראו האנ. תורה
 שאינה נראית לעי� ואינה תופסת מקו� ועלסחורה , ראו הסוחרי� והבינו מהי הסחורה שהיתה ע� אותו חכ�. עליה�

: עכשיו ידענו. עגי� עלי�ונו לסלח לנו שהיי: באו הסוחרי� אל החכ� ואמרו לו. אי אפשר לקחתה ממנוג� כ� 
 אתה נותנה לרבי� &ושל� ,  נטלו מאתנו ולא נשאר לנו דבר&שלנו . ששלנו אבדה ושל� קיימת. סחורת� טובה משלנו

   .ואינ� חסר ממנה כלו�

  מגילת רותהגיגים מ
   )  א'א" (י מואבד לגור בשדהוהוילך איש מבית לחם י"
 הוא ואשתו בשדי מואבית לח� יהודה לגור בויל� איש מ: " נאמר סת�שמותיה� אלאבאנשי� הכא� אי� נקראי�  

מפני מה אי� ". איש אלימל� וש� אשתו נעמי וש� שני בניו מחלו� וכליו�הוש� : "פסוק השני נאמרברק ". ניובושני 
שבאו ברח אלימל� מבית לח� מחמת קמצנות בגלל רוב העניי� , אלא כידוע? שמותיה� נזכרי� מיד בפסוק הראשו�

והואיל ". רחב ו&כל משכימי� לפתחי ה: אמר אלימל�: "כמו שאמרו כמדרש. קש ממנו עזרהב לבאליו בשנת הרע
,  היו הקבצני� והקרובי� העניי� עורכי� עליו מצור ומבקשי� נדבות, אילו היו יודעי� מי הוא זה הנוסע,דר�בוג� 

מכ� לאחר שכבר עבר את כל הדר� והגיע אל האר� ורק לאחר  . דר� מי הואבלפיכ� ברח בהסתר פני� ולא גילה 
וש� שני  ש� האיש אלימל� וש� אשתו נעמי : "רק ש� הודיע את זהותו והכריז ברבי�". לגור בשדי מואב"הזרה 

  ". בניו מחלו� וכליו�
  

   ) ה'א ("ותשאר האשה משני ילדיה"
 הוא "ב�"ליישב שלשו�   ויש?ילדיה+"ושני בניה+ ואילו כא� כתוב  נשאלת השאלה בתחילה כתוב +ותשאר היא

כאשר   א�.  שבונה את העול��למה נקרא שמו ב  "מדרש תנחומא בפרשת בראשית +ויולד ב�  � כמו שאומרילשו� בני
כשנשאו  �בתחילה היו כשרי� ונקראו בני� א  ולכ� כא�,"ילד"העול� נקרא  אינו הול� בדרכי אבות ואינו מבוני

  .נוכריות נקראו ילדי�
  

  )ח י'א("  כי מתאמצת היא ללכת״ותרא
קפ�   ,שהיה חזק, ריש לקיששבתחילה .  יוחנ� וריש לקיש בירד�'ר  בי�הראשו� פר על המפגש ו מס)פד, בב+מ(גמרא ב

לבסו� . ושכנעו לחזור בתשובה,  לתורהכח� ," לאוריתא� יוחנ� +חיל' אמר לו ר,ירד�קפיצה גדולה וחצה את ה
לא יכול ו דה השניה של הירד�גלניסה לקפו� בחזרה עצמו עול תורה לקיש קיבל על  מסופר שכאשר ריש

מסיפור זה  .כוחו של אד�את תורה מתשת הסיבה היא שהשומסבירה הגמרא  ,תשש כוחוהוא גילה ש, לקפו� היה
ראתה נעמי שתשש כאשר  , א� כא�.האד�של  יותורה לעשות שינוי מהותי בכוחותהת  ארואי� שדי בנכונות לקבל

  )רבי חיי� מצאנז(         .תורה בכל לבהעול את קיבלה על עצמה   הבינה נעמי שאכ�,היא ללכת  רות ומתאמצתלשכוחה 
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