
  
  

  

 'ז נהש                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  חג השבועותלהגיגים 
  ) א' יטשמות ( "ינביום הזה באו מדבר סי, בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים"
 י"רש" שיהיו דברי תורה חדשי� עלי	 כאילו היו� ניתנו? "ביו� הזה"מהו , "ביו� ההוא"לא היה צרי	 לכתוב אלא "

וג� לא ניתנה , במדברמוגדר אלא ישראל במקו� ע� ללא ניתנה התורה , כידועש ישראל ליפקי� מסלנטישראל ליפקי� מסלנטישראל ליפקי� מסלנטישראל ליפקי� מסלנט    רבירבירבירבימבאר 
   ?ביו� שישי או ביו� שבת? בסיו�' בסיו� או בז' בזמ� מוגדר שהרי עד היו� אי� אנו יודעי� מתי ניתנה התורה בו

לעתי� שומעי� מפי הבריות . של זמ�תלויה בגורמי� של מקו� ואינה שהתורה הקדושה , נואות בא ללמדדבר זה 
בזמ� הזה אי� ש, או שאומרי� , שבמקו� פלוני קשה להתנהג כראוי ולקיי� את כל מצוות התורה, דברי הצטדקות
שיהיו דברי תורה ": נגד גישות אלו מדגישי� חכמינו. צמנו לרוח התקופהאת עאלא יש להתאי� , לנהוג כבעבר

  .בכל מקו� ובכל זמ�, ליות של דברי התורה קיימת תמידאהאקטו, "כאילו היו� ניתנו, 	חדשי� עלי
   

  )ב' שמות יט(" ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחנו במדבר, ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני"
לצאת בני "� נאמר מיקודההרי בפסוקי�  "ויחנו במדבר" ות במה שכתובליכפהמדוע , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מקשה ה

, נו שלשה עיקרי� בקבלת התורהאות בא ללמדומתר! שהפסוק ? "ו� הזה באו מדבר סיניבי, ישראל מאר! מצרי�
  .לבני ישראלאת התורה לתת  ה"בתרצה הקבזכות� הו, אי אפשר היה לקבל את התורהה� שבלעדי

כדרכ� של עבדי� , י� ועצלותירפיו� ידמצב של ישראל בבני היו , קוד� קבלת התורה, "ויסעו מרפידי�". א
, לקבל את התורה בזריזות ובחשק, דותיה� הטבעיותיוא" על פי כ� ה� הכינו עצמ� והתגברו על מ, י�משוחרר

שדברי תורה צריכי� חיזוק כל , כי כ	 טבע הדבר בלימוד התורה. וקבלו על עצמ� שלא להתעצל בלימוד התורה
לא ימוש "כמו שנאמר , ת חיזוקלתת תוספ, י� לימוד התורהיענאת ולכ� התורה טורחת בכל פע� שהיא מזכירה , העת

ויסעו "לציי� 	 הכתוב לפיכ	 הוצר) ט' יהושע א( "הלא צויתי	 חזק ואמ!, והגית בו יומ� ולילה, ספר התורה הזה מפי	
, ת התורה בחשק ושמחהא עצמ� לקבלאת וא" על פי כ� זרזו , ברפיו� ידיי�, שהיו נרפי� מאדלמרות , "מרפידי�

  .שזהו עיקר גדול ותנאי לזכות לכתרה של תורה. ה לה� קוד� לכ�מאותו הרפיו� שהי" יסעו"ו
שהכל , שהכוונה בזה שהגיעו ע� ישראל למדרגה רוחנית שהיא בבחינת מדבר, "ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר". ב

בלעדי זה אי כי , ישראל הגיעו למצב של ענווה ושפלות רוח	 בני כ, והוא מקו� הפקר לכל, עליו �דשי� ודורכי
לפי שהוא , ועל כ� משה רבינו זכה שהוא יקבל את התורה, כי אי� התורה שורה על גסי הרוח, אפשר לזכות לתורה

הר , ג� לא ניתנה התורה אלא על ההר הנמו	 שבהרי�. היה סמל ואות למופת של ענוה גדולה שלא היה עוד כמותה
  .וה זכו ישראל לכתר תורהוורק בזכות הענ ,כי אי� השכינה שורה על גסי הרוח וגבהי הלב, סיני

, ע� ישראל אחדות גדולההיתה במפני שבאותו הזמ� , הוא לשו� יחיד" ויח�"לשו� ה, "ויח� ש� ישראל כנגד ההר". ג
אלא לכל , כי אי� קבלת התורה רק ליחידי� שבישראל, וג� זה הוא תנאי גדול לזכות לתורה, כאיש אחד בלב אחד

חרב אל אות� , "חרב אל הבדי�"ואמרו רבותינו , כ� התורה צריכה תמיד להיות נלמדת בציבור ועל, כלל ישראל יחד
. כשהוא טועה בלימודלו שיעיר , אלא כשהיא נלמדת ע� עוד אד�, כי אי� אד� זוכה לישרות בתורה, שלומדי� לבד�

  

   )מן התפילה והקידוש( "זמן מתן תורתנו"
" דעת משהדעת משהדעת משהדעת משה"מבואר ב? "רהות זמ�"די היה לומר  "זמ� מת� תורתנו" בלשו�לא ברור מדוע משתמשי� לכאורה 

מת� "לכ� נאמר , תיקו� מעשיוהגודל של לפי מקבל את חלקו בתורה מישראל חד כל אשלשו� זו באה להדגיש ש
  .לפי תיקו� מעשיוואחד תורה של כל אחד המת� כלומר זהו " תורתנו
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  תיקון ליל שבועות
, הלילה בליל חג השבועות ולעסוק בתורה כל קדמוניות באר! ובתפוצות להיות נעורי�  מנהג ישראל קדושי� משני�

והטע�  .לקב% ה ולפמליא של מעלה  זה גורמי� נחת רוח ושמחה התורה בלילה ומובא בזוהר הקדוש שע%י לימוד
היו , "בהיות הבוקר" ,התורה הקדושה  שכאשר בא הקב%ה לתת לע� ישראל את שמובא במדרש, ע%פ הפשט

והעמיד עליה� הקב%ה , ונעימה  לפי שבלילות אלו השינה עריבה, היו�  ישראל ישני� עד שעה שניה מתחילת ע�
המחנה לעורר את ע� ישראל  וכ� משה רבינו ע%ה הל	 בכל. התורה  וברקי� לעורר� משנת� כדי שיקבלו את קולות

, מה שע� ישראל ישנו בלילה זה  ולכ	 בכדי לתק�. )רבה �מדרש שיר השירי(  שהקב%ה חפ! לית� לה� את התורה באומרו
  ).אברה� מג�(תורה להיות ערי� כל הלילה ולעסוק ב נוהגי�
הלוא ה� נקראי� , שבאותו הזמ� רוג על ע� ישראלטשאי� לראות במדרש שלפנינו ק בבבב''''רבי לוי יצחק מברידצרבי לוי יצחק מברידצרבי לוי יצחק מברידצרבי לוי יצחק מברידצאומר 

ובמש	 שלושת ימי  ,שהיו מחכי� ומצפי� לשמוע דבר ה&  היתה לש� שמי�חייבי� לומר שכוונת� אלא , "דור דעה"
די� והיו פוח  עליה� עייפות העד שנפל, כוח� ומחשבת� הכנות לקבלת התורה ועבדו את ה& בכל ההגבלה היו עושי�

לכ	 נתנו שינה לעיניה� בכדי לחדש  ,התורה במחשבה צלולה מחמת עייפות� שמא לא יוכלו לקבל את
   . בבהירות ובצלילות הדעת שיהיו יכולי� לקבל את התורהכדי כוחותיה�  את

  ותמגילת רהגיגים ל
  )יט 'א( עד בואנה בית לחם״ םנה שתיהכלת״ו

, מדוע נוקט הכתוב לנקבות בלשו� זכר" שתיה�"ולא " שתיה�"לנקבה יש לומר על פי כללי הדקדוק , לכאורה
נשי� שהלכו בדר	 שוממה  שהואיל והיו כא� שתי% אגדת שמואלאגדת שמואלאגדת שמואלאגדת שמואל%ב, אוזידהאוזידהאוזידהאוזידה    יייישמואל דשמואל דשמואל דשמואל ד    יייירברברברבמבאר ? "שתיה�"

  "שתיה�ר %מאנ כ�ול גברי�ל פחדו שתיה� שמא יארע לה� דבר לא טוב והתחפשו ,ממואב עד אר! יהודה
  

  )יב' ב( "ותהי משכורתך שלמה, פעלך 'ישלם ה"
וכיצד , הוא אומר לה ששמע על כל מה שעשתה למע� חמותה, כאשר פוגש בועז את רות בשדה בפע� הראשונה

 ".ותהי משכורת	 שלמה, ישל� ה פעל	: "בי� השאר, הוא אומר לה .החליטה לעזוב את עמה ולדבוק בע� היהודי
החייט מקבל שכר . עשהשפעולה המקבל שכר בעד  "פועל" ."שכיר"ל "פועל"בי� דל הב שיש ����""""המלביהמלביהמלביהמלביר אבמ

מושכר לזמ� , לעומת זאת, "השכיר". שמקבל את השכר עבור פעולתו, "פעולה"וזה נקרא , תמורת הבגד שהכי�
קיו� המצוות הינו קבלת שכר במוב� של  .בי� שיעשה את מלאכתו ובי� א� לאו, ומקבל שכר תמורת הזמ� ,קצוב

' ישל� ה"ולכ� אמר בועז לרות שעל מצוותיה . שעל כל מצווה ומצווה מקבלי� שכר על הפעולה שבה, "פועל"
ג� א� לא תגיע שו� מצווה , עבודה תמידיתוקיבלה על עצמה לעבוד , אול� על עצ� זה שבאה רות להתגייר". פעל	
באת "בזכות שוזה ב, שכר תמידי, כלומר , "ותהי משכורת	 שלמה", על עצ� הגיור היא תקבל שכר כמו שכיר, לידה

  .בזה נעשתה רות כשכירה לכל חייה, שבאה לחסות ולהיות חלק מהע� היהודי, "לחסות תחת כנפיו
        

  )א' ג( ״ךיטב לי רמנוח אש ךהלא אבקש ל י״בת
                .).).).)צאצאצאצא    בבבב""""בבבב" (" (" (" (בחייובחייובחייובחייו    מתומתומתומתו    וכול�וכול�וכול�וכול�... ... ... ... מנוחמנוחמנוחמנוח    אתאתאתאת    זימ�זימ�זימ�זימ�    לאלאלאלא    ובכול�ובכול�ובכול�ובכול�    ............לבניולבניולבניולבניו    בעזבעזבעזבעז    עשהעשהעשהעשה    משתאותמשתאותמשתאותמשתאות    ועשרי�ועשרי�ועשרי�ועשרי�    מאהמאהמאהמאה""""

וכל בניו , הלא אד� זה מזלו רע תמהה רות  לרות את השידו	 ע� בועזנעמי הציעה שכאשר % עקבעקבעקבעקביייישארית שארית שארית שארית %במבואר 
את קבר בועז שסיבה ה, כלומר, אבקש ל	 %מנוח% לרות הלאת מרואעונה נעמי ולכ�  ?שאנשא לודוע מ ,מתו
דהיינו , "בקש ל	 מנוחא"ואשתדל   אניאבל אני . למשתאות שער	 לבניו חנולא הזמי� את מהיא משו� שהוא  בניו

  .של בועז יחיו בניוובזכות זה " טב ל	ייאשר ", אדאג להזמי� את מנוח למשתה
  

  )ח' ג(" י הלילהצחבויהי "
 באר! בכור כל הכה 'הו הלילה בחצי ויהי: "במכת בכורות, כא�, "חצי הלילהבויהי "במסורה פעמי� נאמר שלוש 
לומד מכ	 " ההההדדדדעיני העעיני העעיני העעיני הע"ה ,)ג 'שופטי� טז(" יהי בחצי הלילה ויאחוז בדלתי העירו" :שמשו�אצל ו, )ג' שמות טז(" מצרי�

עה והצמיח ה& את היש "בחצי הלילה"שבמצרי� כמו ו, ראוי לישועהמסוגל והוא זמ� ה "צי הלילהח"שזמ� זה של 
ת בית כומל הוממקרה זה צמח "ויחרד האיש"עז וחצי הלילה אצל בבכ	 , לחירות ואותה שעה יצא� ישראל ומלע
  . פלישתי�ה דח מירבש "הלבחצי הלי"היתה התשועה  וכ� אצל שמשו�, והגואל דדו
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