
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

   אשורר שירה לכבוד התורה  מפז יקרה זכה וברה  

  שבועותחג הלהגיגים 
   "ו בשמחת התורה כי היא לנו עוז ואורהמחשישו וש"

"בית אברה�בית אברה�בית אברה�בית אברה�"ה ביר בעלמס? בתורה�"שישו ושמחו נאמר ולא  שישו ושמחו �בשמחת� התורהמדוע נאמר 
ל לאומות העול� אל כקוד� וא פנה ה, ת את התורהתהקב�ה ל  רצהעל פי המדרש הידוע שאומר שכאשר  מסלוני�מסלוני�מסלוני�מסלוני�

שישו ושמחו מבאר ש, פי זהל. ו ולא הסכימו לקבל את התורהו אותח� דלא שהא ,הלקבל את התורוהציע לה� 
ה ה וצהלחששמ, בשמחתה של התורה עצמה, "ורהבשמחת הת"דהיינו אנו מתבקשי� לשמוח �בשמחת התורה� 

  .ע� ישראלוהיא ניתנת ל, מסרבי� לקבל את התורההעול�  שאומותכאשר נודע לה 
  

   ?בסיוןדוקא בחודש תורה הניתנה מדוע 
ועל  ,תאומי�של חודש סיו� הוא שמזלו שהטע� הוא מפני " כלי יקר"בש� ה" נחל קדומי�"א ב"מתר� רבינו החיד

יסעו מרפידי� ווזהו שאומר הכתוב �  .היו תאומי� שיצאו מבט� אחתה� כאילו  האחדות ביניה�את ישראל לקיי� 
ביניה� התשעד עכשיו הי, "כשב"ו" כבש"כמו , פרידי��"  ש�רפידי�� ה� אותיות, )ב' שמות יט (מדבר סיני� ויבואו

בלב כאיש אחד ודבוקי�  אחוזי�רעה זו ונעשו כול� המדה הנסעו מ ועכשיו.  פירוד לבבות ושנאת חינ�,מחלוקת
, מפני שכל אחד ר� אחרי הגדולההיא הבריות  שכ� כל הקנאה והתחרות שיש בי�, סיני הרוזה למדו מ. אחד ובאהבה

מכל ששראו אחר , מנגע רע זה וכשבאו ישראל להר סיני נתרפאו, אחרי� אחד מבקש שיחלקו לו כבוד יותר משל וכל
ומאז לא , לב�  ומזה נתעורר, שהיה הקט� והנמו# שבכול� קב�ה אלא את הר סיניוהרמי� לא בחר ה בוהי�גההרי� ה

  . כאחי� הז� עה וכול� היו שרויי� בשלו� ז, מחלוקת היו ביניה� לא שנאת חנ� ולא
  

  )כ' שמות יט(" על הר סיני' וירד ה"
שוכ� "היא שהוא הקב�ה  מידתו שלו, שבהרי�והענו נמו# וא הסיני מפני שהעל שהתורה ניתנה ל במדרש "אמרו חז
? הנמו# ביותרהרהמכה יותר נמוהיא לא ניתנה התורה בבקעה שמדוע  ,רבי יצחק מווארקהרבי יצחק מווארקהרבי יצחק מווארקהרבי יצחק מווארקהמקשה , א#, "את דכא

זו , אינו מתגאהבכל זאת מי שיש בו משהו ו# א, אינו מתגאהבמה שהוא  אי� פלא, מי שבאמת ריק וחסר כלמתר� שו
   . סיניולכ� ניתנה התורה על הר, תמשובחמעלה טובה ו

  

  )ב' כשמות (״ ךיקל- ׳ אה״אנכי 
        ).).).). קט קט קט קט''''תהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיטתהלי� קיט((((    """"�ראש דבר# אמת�ראש דבר# אמת�ראש דבר# אמת�ראש דבר# אמת: : : : זה שנאמרזה שנאמרזה שנאמרזה שנאמר

האות ראיתי מבארי� ש, אכ�. צרי# להבי� את הקשר בי� הפסוק שלפנינו לבי� הפסוק בתהלי� המובא במדרש התמוה
 את שמע �קורי מאימתי", אשונה במשנה היא מ%האות הר, י#�קל&�אנכי ה% א, בעשרת הדברות היא א% הראשונה
אנו רואי� ששלוש  ..)ברכות ב(" תנא היכא קאי", בתלמוד הבבלי היא ת%  האות הראשונהו )משנה א' ברכות א( בערבית�

  . אמת� & �ראש דבר#  :על כ# רומז הכתוב בתהילי�ו, �אמת� מצטרפות למלההאותיות הללו 
  

  )וט ' כשמות( "וקחא העם וינועו ויעמדו מרויר... וכל העם רואים את הקולות"
יש אנשי� , �וינועו�, דהיינו אנשי� רואי� את האמת, �וירא�שלצערנו יש מצב של   מנדל מקוצק מנדל מקוצק מנדל מקוצק מנדל מקוצקח�ח�ח�ח�י מני מני מני מנרברברברבאומר 

  .תורההיני ומהר סרחוקי� מנשארי� ה� , וק�ח�ויעמדו מר, ובכל זאת, שאפילו זזי� ומתנועעי�
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  מגילת רותהגיגים ל
  )יט' רות א("  עד בואנה בית לחםותלכנה שתיהם"
        ))))יאיאיאיא' ' ' ' רות דרות דרות דרות ד" (" (" (" ( את בית ישראל את בית ישראל את בית ישראל את בית ישראלנו שתיה�נו שתיה�נו שתיה�נו שתיה�בבבבכרחל וכלאה אשר כרחל וכלאה אשר כרחל וכלאה אשר כרחל וכלאה אשר """"

, מדוע נוקט הכתוב לנקבות בלשו� זכר" שתיה�"ולא " שתיה�"על פי כללי הדקדוק לנקבה יש לומר , לכאורה
כתוב במגילה בלשו� , "שתיה�"לנקבה צרי# לומר וק שלמרות שלפי כללי הדקד" עיני העדהעיני העדהעיני העדהעיני העדה"מבואר ב? "שתיה�"

 את צי� חלהפריומהר וזאת על מנת ל, זכרי� הממהרי�והלכו הליכה מהירה כמו ו רזהזדנו שנעמי ורות זכר ללמד
 ועל כ�,  אות�זירזהוא וידע זאת � אבל מזל� ו מכ# כלולא ידעעצמ� עדיי� ואפילו שה� ,  מרותתצאעתיד להגואל ש

  .נות את בית ישראלברחל ולאה הזדרזו כאנשי� זכרי� להאמהות  שו בזריזות כמ�הלכו שתיה
  

  )יד' רות ב(" ט לה קליצבוי"
: : : : ע ראוב� שהכתוב מכתיב עליוע ראוב� שהכתוב מכתיב עליוע ראוב� שהכתוב מכתיב עליוע ראוב� שהכתוב מכתיב עליודדדדאילו היה יואילו היה יואילו היה יואילו היה יו, , , , אמר רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאד� עושה מצוה יעשה בלב של�אמר רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאד� עושה מצוה יעשה בלב של�אמר רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאד� עושה מצוה יעשה בלב של�אמר רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאד� עושה מצוה יעשה בלב של�""""
'''' �ורא# ורא# ורא# ורא# ''''    ::::ווווע אהר� שהכתוב מכתיבע אהר� שהכתוב מכתיבע אהר� שהכתוב מכתיבע אהר� שהכתוב מכתיבדדדד אילו היה יו אילו היה יו אילו היה יו אילו היה יו,,,, היה מטעינו ומוליכו אצל אביו היה מטעינו ומוליכו אצל אביו היה מטעינו ומוליכו אצל אביו היה מטעינו ומוליכו אצל אביווווו בכתפ בכתפ בכתפ בכתפ''''����דדדדיצילהו מייצילהו מייצילהו מייצילהו מיוווווישמע ראוב� וישמע ראוב� וישמע ראוב� וישמע ראוב

 עגלי� פטומות  עגלי� פטומות  עגלי� פטומות  עגלי� פטומות ''''ויצבט לה קליויצבט לה קליויצבט לה קליויצבט לה קלי'''': : : : אילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבואילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבואילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבואילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיבו, , , , ובמחולות היה יוצאובמחולות היה יוצאובמחולות היה יוצאובמחולות היה יוצא     בתופי� בתופי� בתופי� בתופי�''''ווווושמח בלבושמח בלבושמח בלבושמח בלב
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (היה מאכילההיה מאכילההיה מאכילההיה מאכילה

וכי ,  משני� את מעשיה� ולו רק בגלל שהדבר יתפרס�וועז היובאהר� , וכי ראוב�, ודלכאורה המדרש הזה תמוה מא
שראוב� חשש כשניסה להציל את יוס' שמא יתפרס� מעשהו בעול� , "יעלת ח�"מסביר ה? צריכי� להתגאות ה�

אל תשפכו ד� השליכו אותו אל "ועל כ� אמר , ר# של ערמהדלעשות זאת ב הצולכ� ר, הראוויהיה בזה משו� י
הרי לא היה , וה בלב של�צש� ממפני שכוונתו היתה ל ,ע שבכל מקרה הקב�ה יפרסמודאבל א� היה יו, "הבור

שלא רצה לצאת לפני משה בתופי�  כ� אצל אהר�ו,  אל אביווליכו על כתפי ומנועושה בערמה אלא היה מטעי
ע דאבל אילו היה יו , אחיו הקט� ממנותלוגדב שמח הל� שהיולה בעדוי שלא תתפרס� ענותנותו הגכדולית חמבו

 לותופי� ובמחבתעל כ� היה יוצא וכל מקרה היה מתפרס� בדבר הרי ה, בות לבשבכל זאת התורה תכתוב את טו
י שלא דה בלב של� א# חשש להאכילה עגלי� פטומות כועז שאמנ� עשה המצוכ� אצל בו, ומקיי� המצוה בלב של�

ה בה בלב של� ולא שטוו עליו שהוא עשה המצדע שהתורה תעידאבל א� היה יו, מחזר אחרי רות יאמרו שהוא
הלקח הנלמד ממעשיה� ,  במדרששאמר רבי יצחקמה וזה . מאכילה באמת עגלי� פטומות  הרי היה,אחרת היתה עמו

לא מה יגידו ולא מה , בלב של� אי� לו לחשוש לשו� דבר והצ� עושה מדשכאשר אהוא , אהר� ובועז, ב�ושל רא
 כאלו אנשי� שיחשבו והי י�וג� א, מהודרת שלה אלא יקיי� המצוה בצורה הכי, עליו האנשי�בו שחיאמרו ולא מה י

  .או יאמרו שכוונתו אחרת
  

  )טז' רות ג(" תיבי את מותאמר "
עה מי דלא ינעמי  וכי ?"מי את בתי", ר�וחוזרת בבוקר מהגכשהיא ות לא ברור מה פשר השאלה ששואלת נעמי את ר

, ה ממה שנשמעשל נעמי לרות היתה יותר עמוקה תשאלש" מלא העומרמלא העומרמלא העומרמלא העומר"מתור� באלא ? היא לא הכירה אותה? היא
  ?לבוא בקהל ומכא� ואיל# תקראי בתיהיא מותרת הא� , השאלה היא מה פסק בועז על מעמדה של רות

  

  ) ב'דרות (״ויקח עשרה אנשים מזקני העיר״ 
,  לפניו את לבו#בי זיינוויל קלעפפיש ושפראחת לפני  בא פע�, בעל בית נכבד שירד מנכסיו, יהודי אחד מוארשה

מאות אורחי� והסעודה הזאת צריכה לעלות לו  כמה, הוא עומד להשיא את בתו והוא חייב להזמי� קהל רב שהנה
  .ואינו יודע לשית עצמות בנפשו, י� לפי כוחו להוציאושא סכו� גדול

אצל לב� . אצל לב� ואצל בועז: אורחי� מוזמני� שתי פעמי� מסופר במקרא על חתונה ע�: ווילינאמר לו רבי זי
מה יהיה ביו� , כדרכו של רמאי, הרמאי לא חשב לב� הארמי. �ויאסו' לב� את כל אנשי המקו� ויעש משתה� :נאמר

א' על פי שהיה , כנגד זה בועז! כולה כל העיר, ער# חתונה ביד רחבה והזמי� �את כל אנשי המקו�� מחר והוא
הוא הזמי� אל החתונה , העיר� �ויקח עשרה אנשי� מזקני, היה חי בחשבו� ומתנהג בצניעות ,גביר עצו�, יהודי עשיר

אי� צור# .  ומספיקוזה די .אכילה ושתייהאנשי� שאינ� מרבי� ב, לזה �מזקני העיר� ונוס', לא יותר מ�מני�� אחד
  .בחובות לערו# חתונה מפוארת ולהשתקע
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