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

 

  חג השבועותלהגיגים 
  )מהתפילה והקידוש לחג( "זמן מתן תורתינו"

מת�היה בחודש ל באיזה יו� "זנחלקו בזה חכ� שי דכ עד, זמ� קבלת התורהמהו בפירוש ידוע שבתורה לא נכתב 
אלא בתורה אי� זה מצוי� בפירוש , חז�ל הוא יו� הדי�דברי שעל פי , לגבי ראש השנה ג�שדוע כ� יכמו . התורה
שלשתי השאלות הללו תשובה אחת והיא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? וצרי� להבי� מדוע. בלבד" יו� תרועה"שהוא כתוב 

ל לבו לקבל על ובכל עת וזמ� שהאד� נות� א, אינה מוגבלת לשו� זמ� קבלת התורהש, בזהלנו התורה מרמזת ש
הרי בכל יו� הוא זמ�  ,וא� כ�. סיניבהר יו� ההתורה באותו את הרי זה כאלו קבל , עול תורה ומלכות שמי� עצמו

להורות שהתורה מנחה חדשה , "מנחה חדשה לה�"התורה בהבאת  ועל כ� מרומז קבלת. מת� תורה אצל ההוגי� בה
אד� " :אמרו חז�ל כי, השנה בראש" יו� הדי� "�ייענאת ה וזה ג� הטע� שהתורה העלימ .יו� ובכל זמ� היא בכל

,  הדי�אסכאילו בכל יו� ויו� ה� יושב על כ, האד� בנפשו שידמה, ' חפ$ המשו� כ�, .)ראש השנה טז(" נידו� בכל יו�
   .בתשובה כל ימיוהאד� את יה חועל ידי זה י

  

 ניתנה ו�יסבז� באו בסיו� � בו� ל א"שהרי נחלקו חז, בזמ� בלתי ידועו, במדבר, התורה ניתנה במקו� בלי ידועמזה ש
ולא , בזמ� מיוחדלא  תלויה ינהשהתורה א יש כא� הוראה לדורות הבאי� שסלאנטסלאנטסלאנטסלאנטממממ ישראל  ישראל  ישראל  ישראל יייירברברברבלומד , התורה

כא� "מורה לעצמו היתר לחרוג מדיני התורה בטענה שהאד� אנו רואי� שקרובות  לעיתי�משו� ש. במקו� מסויי�
שיהיו מתי נתקבלה התורה כדי נאמר לא לכ�  ,'וכו, "הזמני� השתנו, כא� מקו� חופשי ,בבית להתנהג כמו  אפשראי

  .בחידושהותמיד היא עומדת , שרירה וקיימת דברי תורה בעיני� כאילו היו� ניתנו כי התורה תמיד
  

  :)פסחים סח( "הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם"
כולו "או , דהיינו אכילה ושתיה ותענוג, "כולו לכ�"� טובי� הא� במחלוקת התנאי� בגמרא כיצד צרי� לנהוג בימי

כ� נקרא חג , "עצרת"מודי� כל התנאי� שלגבי , דהיינו יש להקדיש את הימי� הטובי� לתפילה ולימוד תורה, "'לה
והיה " מת� התורה"ולכאורה חג השבועות הוא חג , כלומר ג� אכילה ושתיה" לכ�"שצרי� ג� , השבועות בתורה

מדוע מוסכ� על כול� שדרושה ג� הנאה , כולו לה�יש להקדיש את , תורההלכבודה של , תבקש שאת היו� הזהמ
 לקבל עלה משה למרו� שאמר שכאשר רבי יהושע ב� לוידברי על פי " אהלי יעקבאהלי יעקבאהלי יעקבאהלי יעקב"ומתר$ בעל ה? גשמית בחג זה

. "תנה הוד� על השמי�...  בינינומה לילוד אשה: "אמרוהתנגדו המלאכי� שהתורה תינת� לבני האד� ו, את התורה
, איפוא יוצא .)'מדרש תהלי� ח(? "אכילה ושתיה יש בכ�, כלו� יצר הרע יש בכ�: "לה� היתהא משהתשובתו של ו

הכל מודי� בעצרת "� ברור מדוע א� כ. � החומריי� שיש באד�שמה שזכינו לקבלת התורה הוא דווקא בגלל הצרכי
   .ניצח משה רבינו את המלאכי�, אכילה ושתיה, "�ה�לכבזכות כי , "דבעינ� נמי לכ�

  

  בחג השבועותמנהג אכילת מאכלי חלב 
משה רבינו בו שמו היו� שש) יב סוטה(אמרו חז�ל אחד הטעמי� לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות הוא לפי מה ש

וכתוב שאמו ) מגילה(באדר ' שהרי קבלה בידינו שמשה נולד בז,  בסיו�'היה ועל שפת היאור  והניחו אותו בתיבה
מלאכי השרת לפני ובאותו היו� באו . )ב' שמות ב(" ותצפנהו שלשה ירחי�: "החביאה אותו שלשה חודשי� שנאמר

 בו ביו� החזירתו בת פרעה על ?"זה מי שעתיד לקבל תורה ביו� זה ילקה ביו� ,בונו של עול�יר":  ואמרוה"הקב
 בחג השבועות חלבולכ� על ידי אכילת מאכלי ה. ממנהאמו וינק  אתעד שהביאו , ולא ינק, רבות לינק מה� מצריות

  .תומצרי השלא רצה לינוק מחלברבינו זכותו של משה  אתמזכירי� אנו 
  

  

  219  מסעלון  ד"בס

        ::::ילוי נשמת ילוי נשמת ילוי נשמת ילוי נשמת  לע לע לע לעיוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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מברכת מברכת מברכת מברכת " " " " ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מערכת מערכת מערכת מערכת 
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   )טו' שמות כ( ל העם רואים את הקולות ואת הלפידים״כ״ו
והנה כא� מיד , וברקי�מוזכר שהיו קולות  רק, שלפני מת� תורה לא מוזכר כלל שהיה לפידי�, נראה, א� נתבונ�

אלא  ?ולמה ה� לא הוזכרו עד עכשיו, הלפידי��הקולות ואת אי� את רוכל הע� ו" :לאחר עשרת הדברות כתוב
ל דולות וברקי� שעושי� רעש גו ק,כטבע� א� ה�, לות וברקי�וכי לפני מת� תורה היה אמנ� ק: התירו$ הוא

, פנסי� וברקי� כאות� אנשי� ריקניי� שיודעי� לצעוק ולעשות קולות ע�, והולכי� לה� ומאירי� ומיד מתנפצי�
זכו לקולות ע� , זהו כבר קולות מסוג אחר, מקבלי� את התורה אבל אחרי שכבר. אבל בסו& מתברר שאי� בה� כלו�

  )ני�סלומרבי שמואל (           .שו נאחזת בשמ� ובפתילי�פיד שאיכמו הל, הארה מתקיימת ,לפידי�

  רותת מגילהגיגים ל
   ) יז'ארות (" בינךו ביני דכי המות יפרי"

שני� את ההמות מפריד וזאת כי לרוב אי� . "יני ובינ�ב"נאמר דווקא אלא " יפריד בינינוכי המות : "לא נאמר בכתוב 
  .  נפרד מ� המתנוואילו החי אינ, יותרהמת נפרד מהחי ולא יחזור אליו כלומר , שני�� האחד ממפריד ת אחת אלא בב

  

  ) ג'ברות (״ותלך ותבוא ותלקט בשדה״ 
וכי אפשר לומר שרות הלכה וחזרה ורק אחר כ� ? "�ותל� ותבוא ותלקט:  השאלה מה הכוונת הכתובהנשאלבמדרש 

היתה ועל כ� מובאת התשובה במדרש שכוונת הכתוב היא שרות , לכאורה סדר הדברי� לא ברור? ליקטה מהשדה
 היתה רות שהרי ל', נהגה בחכמה רבה מאודשרות נראה � נפתלי שבע רצו�נפתלי שבע רצו�נפתלי שבע רצו�נפתלי שבע רצו�� בביאור לפי ה."�מציינת את הדרכי"

בסו& השדה היה בידה מטע� גדול של חיטי� שאותו היא צריכה הרי מתחילה ללקט את החיטי� מיד בתחילת השדה 
בלי ללקט , שדההלכה בתו� הלכ� נהגה רות בחכמה ו, לסחוב בדר� חזרה לתחילת השדה ואת כל הדר� לביתה

ובדרכה חזרה לתחילת השדה היא ליקטה את החיטי� כ� שרק כאשר הגיעה לתחילת , עד שהגיעה לקצהו ,חיטי�
  . השדה היה בידה את כל מטע� החיטי� ונותרה לה רק הדר� לביתה שבה היא סחבה את כל המטע�

  

 באת לחסות רישראל אש יקל- משכרתך שלמה מעם ה׳ אישלם ה׳ פעלך ותהי״
  )יב' ברות (חת כנפיו״ ת

מתר$  ?פסוקכתוב במה הוסי& רבי חסא על הלכאורה לא ברור ו.  אשר באת לחסות�:אמר רבי חסא" :במדרשמובא 
" עלמא ליכא  שכר מצוה בהאי"של "שאומר שלמרות שאמרו חז )סוטה( המהרש�אהמהרש�אהמהרש�אהמהרש�אעל פי " תולדות אברה�תולדות אברה�תולדות אברה�תולדות אברה�"הבעל 

דווקא כל זאת כאשר מדובר , "על מנת לקבל פרס"' את ה  ואסור לעבוד)אי� תשלו� שכר על מצוות בעול� הזה(
כול מצוות כאלו י, מרצונועצמו בה� והוא מחייב את ב יאינו מחוהאד� שמצוות ב� א. �ב בהימחוות שהאד� במצו

דבר   ,שראללדת ימרצו� עצמה את הכניסה שהיתה מואביה והיא , אצל רות,  ולכ�."לקבל פרס  על מנת"הוא לקיי� 
 'הישל� : "בעזאמר זה מה שו. ג� בעול� הזהות מצועל הלה שכר  מגיעשממילא יוצא ,  בוחויבתשלא היתה מ

, "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" הלא: ישאל השואל �וא.  בעול� הבא,"ותהי משכרת� שלמה" , בעול� הזה,"פעל�
משו� כ� מעצמה  בת ובאהכיו� שרות לא היתה מחוי, כלומר, "אשר באת לחסות תחת כנפיו", רבי חסאכ� עונה על 

  .ורשאית לעבוד על מנת לקבל פרס  ראויה היא לקבל שכר אפילו בעול� הזה
  

  ) יא'דרות ( "ובעז עלה השער וישב שם"
ועלתה : "כתובכלשו� ה, אלא בית המדרש" שער"אי� , "ובעז עלה השער וישב ש�: "על הפסוקבמדרש זוטא נאמר 

נפלאות נפלאות נפלאות נפלאות "מובא ב. הזקני�ע� , בית המדרש, מיושבי השערהיה בועז  כלומר .) ז'דברי� כה( "יבמתו השערה אל הזקני�
 "בעז"דהיינו , "בעלה"ש. )כג' משלי לא( "נודע בשערי� בעלה בשבתו ע� זקני אר$: " שדבר זה רמוז בפסוק"מתורת�מתורת�מתורת�מתורת�

  . ויושב ע� הזקני�" נודע בשערי�". "קני'זזזז� 'עעעעשבתו 'בבבב"הרמוז בראשי התיבות 
 

!!! היכונו היכונו היכונו !!! 
  קונצרט מיוחד לכבוד " דוד המלך" ,  נעים זמירות ישראל,  

  )  בבית הכנסת " אוהל יצחק"   רחוב הרצוג פ" ת 5/6/12שיערך בטו'  בסיון תשע" ב ( 
 בהשתתפות פייטנים ובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית.
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 עינבר בת אביבה, דוד בן בוינה בינה , א בן שרה "ג משה חזקיהו שליט"הרה:  לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

 


