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

   

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב"מ' ה א"ר( "האילן פרותבעצרת על , בפסח על התבואה,  פרקים העולם נדוןבארבעה"

בשבועות שהוא זמ� מת� תורה באה לרמוז על האיל�  תעל פירושהעובדה שהעול נידו� " מאמר מרדכי"מובא ב
� הוא כ והוש ונאינלתת פירות אחרת הוא פרי הע� על וכמו ש )יח' משלי ג("  היאע� חיי"תורה השהרי  תורהפירות ה
, וכמו שמתפללי שנזכה לפירות האיל� יש להתפלל שנזכה לפירות התורה. תורהדהיינו ה" החיי  ע�"בהדבר 
  . סרק לא נהיה איל�שומעשי טובי ו  תוציא בנו פירות של מצוותנלמד שנזכה שהתורה שלהתפלל , רכלומ

  

  עצרת -חג שבועות 
ל כינו את החג "אלא שש זה אינו מוזכר במפורש בתורה רק חז, "עצרת"אחד משמותיו של חג השבועות הוא 

היה מעמד  ,מצריבני ישראל מאר� יציאת  להחמשייו  שהטע לש זה הוא משו שבהספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר ". עצרת"
" עצרת"לא הוזכר והסיבה ש, ל" יחד לעבודת האישראלבני  "נעצרו"לע ישראל וביו זה תורה הר סיני בו נתנה ה

הזו בזה שעשו את " עצירה"זו לא החזיקה מעמד ובני ישראל קלקלו את ה" עצרת"כש החג בתורה הוא מפני ש
  .)ו' שמות לג(" את עדי מהר חורבויתנצלו : "העגל עליו נאמר

  

  )ח' יטשמות ( "נעשה' הויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר "
לכהנימצות השייכות מצות התורה יש שב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? "יחדיו"מדוע מדגיש הכתוב שבני ישראל ענו 

יוצא , למי שיש לו קרקע ובית, נהדרי�לס, ו למל�אלכה� גדול מיוחדות ויש ,  בלבדיללוימצוות מיועדות ויש בלבד 
 כפי .  שכר מקבליביחד הקיומ על ידי  זה לזה ו ישראל וכל ישראל ערביותרק בכללשהתורה יכולה להתקיי

ש י יש אדשכל האומה הישראלית הוא אד אח, )לא' יחזקאל לד(" צא� מרעיתי אד אתצאני ואת� : "שאמר הנביא
וכל , "עיני העדה" "ראשי העדה", כראש ויש כעי�מי שהוא ויש , )ר"איכ(" של ישראלב צדיקי ל", לבכמו הוא ש

 לקיימ  אפשר  על מצות שאי,לכ�. הוא אד שלע ישראל ובכללות ,  בוותהתלויות מצואת האחד צרי� לקיי
. תורההלומדי את  או להחזיק .)מנחות קי("  חטאתכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב"ש, ד את עניינצרי� ללמו

דהיינו  "נשמע"ו,  אצלנוכותששייוות מאת ה "נעשה"שהתכוונו . "נעשה ונשמע' הר דבכל אשר "ענו כאשר לכ� 
כל הע יחדיו כל אשר "כא� לכ� ענו .  ג את המצוות שלו שייכות בנוות והלכותיה וחוקותיהינלמד ונבי� פנימ

 .וכל אחד יעשה השיי� לו', היעשו כל אשר דבר  יחדיויחדיויחדיויחדיושבכללות הע כאחד כול , "נעשה' הר בד
  

  )טז' שמות יט("  וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד קולות וברקיםויהי"
" קולות וברקי"שתכונת ה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה?  שהיו במעמד הר סיניוקול השופרוהברקי קולות של הטע מה ה

היו קולות שפסקו מיד מתו� הענ� ו יצאש מירעדהיינו ה "תקולו"הכי , אשר היה בהר" קול השופר"שונה  מתכונת 
 שדבר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי% ה.  היה הול� וחזק"קול השופר" אבל ,כרגע נראה וכרגע ספו תמו, היה לרגע קצרהברק וג

כי על תלמידי חכמי,  וזקני ע האר�כמיחלמידי  זקני ת,התורה מקבליסוגי אנשי שהיו בי� שני זה מרמז על 
,כ� שופר זה שהיה. "ות ע הזמ�פשיטוסיפי מועל זקני ע האר� נאמר שה , מר שה מוסיפי חכמה ע הזמ�נא

 הגס הענ� אבל . חכמה תמיד מוסיפיכמיחלמידי  קולו הול� וחזק כי זקני ת,חס אחר הצדיקי ומתי,מאילו של יצחק
   . אור אינו כי א לפי שעה הנה קול וניצו�,חס אחר זקני ע האר� בעלי חומרי המתי,והעב
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק      סיון    ' ע ז"יוסף בר טובה נלב

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב ל "ד בן חיים ובריינדל זדו

 מפז יקרה זכה וברה  אשורר שירה לכבוד התורה 



 

  חג הביכורים
מעצרת "ל "זו חאמרו) יט' שמות כג(" ' תביא בית הראשית בכורי אדמת�: "השבועות נקרא ג חג הביכורי שנאמרחג 

חג "לחג השבועות שהוא יו מת� תורה כ שהכינוי "חת סופרחת סופרחת סופרחת סופר"ה אומר )ו"מ' בכורי א("  וקוראמביאועד החג 
של ישראל להזכיר את הזכות רוצי אנו  אלא, הבאת הביכורישל זמ� הבגלל שזהו תחילת רק  אינו "יהבכור

במשמעות של  היא "ביכורי"המילה כוונת ו, הקדימו נעשה לנשמעה " נעשה ונשמע"דהיינו כשאמרו  "ביכרו"ש
  .שה לנשמעעת הנ א"ביכרו"היות ש ה תור�ישראל למתבני זה זכו ובזכות . תראשיבמשמעות של  ולא, מהירות

  הגיגים למגילת רות
  קריאת מגילת רות בחג השבועות

""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"ה " הוא משו שכידוע מלכי בית דוד ה צאצאיה לקריאת מגילת רות בחג השבועות מבאר שהטע
כיצד ו, ) ד'דברי כג(" 'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה: "בוכת בתורה שבכתבונשאלת השאלה הלא , של רות המואביה

ה שההיתר הוא משו פל תורה שבע בחז&לאלא שדורשי ?  רות המואביהיהמל� אחר דודמלכות  תחסוזה מי
,  מגילת רותיראוק, יו קבלת התורה שבכתבחג השבועות שהוא ב, לכ� ..)ברכות כח(" מואבי ולא מואבית": שכתוב

יזקמזכירי ומחובזה , יחוסו של דוד המל� לרות המואביה כרנזבה ש  שבה מופיעה תורה שבעל פהאת ה ג
  . "מואבי ולא מואבית" חז&לה של דרשה
  

, רבי חייא מפני מה כל ראשי פסוקים של מגילת רות מתחילים באות וא׳ו חוץ משמונה פסוקים"
  )ט שמעוניוילק(" רית שנתנה לח׳ ימיםבלרמז שרות נדבקה ל

 ' ב, ט ב', א' כא, א' יז, א' יג, א' יב, א' ט:  אלופסוקי השמונפרט ל' ובמגילת רות מתחילי באות אכ� כל הפסוקי
 אומר הרוקחהרוקחהרוקחהרוקח .&ישעי באהל& : ומהאותיות שבה� מתחילי שמונה פסוקי אלו נית� להרכיב את המילי.ג' יג, בי

ויאמר ?  הפסוק &איה שרה אשת�זכותורק ב א�לו לדוד המל� באה היתה שכל הישועה ששצירו% זה מרמז על כ� 
אשה צריכה שה, )יד' תהלי מה(" כל כבודה בת מל� פנימה"של את היסוד "חזמכא� למדו ש .)ט' בראשית יח( הל&הנה בא
ל&מואבי שהכוונה  ) ד'דברי כג(" 'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה": ל על הפסוק"מיסוד זה דרשו חזו, צנועה להיות

, ובמי& &על דבר אשר לא קדמו אתכ בלח הוא  משו שמפורש בתורה שטע האיסור..)ברכות כח(" ולא מואבית
  . בלח ובמי לכ� אי� ה� בכלל האיסוראי� דרכ של נשי לקדהיות ו
  

  )יא' רות א(" נהכותי לנשובנה ב"     )ח' רות א(" נהבה שוכנותאמר נעמי לשתי כלותיה ל"
ה וערפה ורות דלאר� יהוחזרה ללכת  יוצאתנעמי כאשר , בפסוק הראשו�, בשני הפסוקי שלפנינו בולט הבדל לשוני

 היא מכנה  לא רוצות לשוב לארצ�רות וערפהכאשר , ואילו בפסוק השני" כלותיה" היא פונה אליה� כמלוות אותה
את ההרגשה שה� בפסוק הראשו� כוונת נעמי היא לתת לרות וערפה ש" ת עבדת עבדת עבדת עבדדדדדוווובבבבעעעע"ב ?מה ההסבר". בנותי"אות� 

המשי�  לואה רצונ�שהיא רואה כאשר � א, ת את חמותהדלכבדה ככלה המכבה� משו שחייבות רק מלוות אותה 
 "תיבנונה בשו"� המיעצת להדואגת לבנותיה ולה� כאמא ת מרווא, "בנותי"פונה אליה� היא ,  לאר� יהודהעמה
  . טובה�יהיה למובטח ש לא ה אתנהאוכי א תב, תכ�דלמול

  

  ) יד'דרות ( ילדה תמר״ ראש  ביתך כבית פרץיהוי... ״יתן ה׳ את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה
    ייייליקוטליקוטליקוטליקוטבספר &? לרחל לאה ותמר בדמיו� דוקאמכל האמהות לבר� את בועז הזקני נשאלת השאלה מה מצאו 

, אד הול� לשאת אשהה,  שמסביר שהתכונות שעליה� ליפשי� ליפשי� ליפשי� ליפשי�יייייהודה הלויהודה הלויהודה הלויהודה הלו    ביביביביררררבש פירוש בא ו& מבשמיבשמיבשמיבשמי
ו בזיווג לואי.  טובההאשה ממשפחה אתהש"ויחוס, ה צנועה וביישניתשתהא האיש"ותעיצנ: דגש ה�לשי  צרי�

וג . גיורת, ההרי היא מואבי, טוב" יחוס"י אפשר לומר על רות שיש לה א, בועז נושא את רות לאשה, שלפני הזקני
קני משו כ� באו הז. באמצע הלילה אל השדה בעז  באה אלרות הלא, אי אפשר להרחיב יותר מדי" צניעותה"על 
הלוא היו , "בעיית יחוס" רחל ולאה היתה ג אצל, בית� כרחל וכלאה&  הבאה אל האשה את'  ה�תי: "אמרו לבועזו

עוד ו. �עצמה� היו ראויות מצד ו הואילנשא אות� יעקב לנשי ובכל זאת , ונכדותיו של בתואלה� בנותיו של לב� 
, שכביכול אינה צנועה התנהגות שג אצל תמר ראינוה&  ילדה תמר ליהודראש  בית� כבית פר�יויה" :אמרו הזקני

ע יצא מהתנהגות זו טובה ל, היתה לש שמיהיות שכל כוונתה שאלא , ישבה בפתח עיניש תמרמסופר על שפי כ
  .ובכ� חזקו את צעדו של בעז. ישראל
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