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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (לא 'א בראשית) הששי״ יום בקר ויהי ערב ״ויהי

הלוא  ?הזה מהעולם ותנהיל ישראליכולים  איךששואל  מפרימו מהר״שה לש הידועיא את השאלה הבמ א"החיד
 ,ןכ ואם ,הזה העולםקיבל  ועשו ,הבא העולםאת  נטל יעקב ,את העולמות ביניהם לקוח ועשו שיעקב ז״לחב מובא

 לקיש ריש אמר" :בגמרא חז״לדברי  פי על ומתרץ ?הזה העולםמ הנותיל רשאים אינם ,יעקב בניהם ש ,ישראל בני
 מעשה עם הקב״ה שהתנה מלמד ?לי למה יתירה ה׳ ,(לא 'א בראשית)' הששי יום בקר ויהי ערב ויהי' :תיבכד מאי

 וזהו ."והובו לתוהו אתכם זירחמ אני לאו ואם ,םמתקיימי אתם התורהאת  מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית
 ,המדרש דברי םג וידועים .יום מתן תורה, יוןסב שישיה והוא ,רחא במקום דחהמיו השישי שמשמע ,״השישי״
 יעגכשה ורק ,בה חפצו לא והם התורה את לקבל אותם שכנעבמטרה ל העולם אומות כל ביבסחיזר  שהקב״ה

 רבי משום יוחנן רבי אמר" ראמגבמובא עוד ו .את התורה הקב״ה להם ןנת ולכן ."ונשמע נעשה"מיד  אמרו ,ישראלל
 ממנו תאבד אשר יךחא אבדת לכל תעשה ״כן שנאמר ,מותרת שהיא נהר ששטפה לאבידה מניין :יוחאי בן שמעון

 כל אצל מצויה ואינה הימנו שאבודה זו האיצ ,אדם בל אצל ומצויה הימנו שאבודה מי :מכך ודורשים ,ומצאתה״
 לכ את הצילו בעצםהם  ,התורה את קבלזה שהסכימו לב, ישראל שעם ,מכך יוצא .(.כז מציעא בבא) "מותרת ולכן ,אדם

 ולכן ,מותרת שם שנמצאת שאבידה ,הוא הדין נהר ובשטפה ,נהר שטפה כמו מוחלט טפוןימש, הובוו מתוהו העולם
 .נהר ששטפה אבידהכ היתה היא כי ,הזה מהעולם םג ותנהיל ישראל עם וליםכי ,זה חמכ

 

 "תיקון ליל שבועות"
מכילים את התנ״ך המאמרים מ. סודות התורהמו מדרשי חז״למ, תנ״ךהממאמרים ל לוכשל ליל שבועות  ןוקסדר התי 

במדברים  מדרשי חז״ל. הנביאים והכתובים מספריתורה ומבפרשה  אחרונים מכלהראשונים והפסוקים ת השלוש
השבועות חג זדמן פעם בליל ה המגיד מדובנא  .מתיקוני הזוהרמהזוהר הקדוש ו "רבה אדרא"ה. קבלת התורהבעניין 

שאל כש. גמרא כרגילואילו המגיד למד ב" תיקון ליל שבועות"מא היה לומד "הגר, מוילנאהגאון לבית מדרשו של 
אחר נישואיו היה יושב של ךאברל  על פי משלכדרכו , המגיד השיב לו? א מדוע איננו לומד התיקון כנהוג"אותו הגר

 יםקסוע כיצדאינני יודע אם  איך אעסוק במסחר: ךהשיב האבר? עוסק במסחר ואינהוא מדוע : חותנו תשאלל. בטל
וראה שהסוחרים תולים האברך  ךהל  . כאשר הם עושיםעשה ו, סוחריםלשוק והסתכל ב ךל: אמר לו חותנו  ?במסחר

כדי שעל פי הדוגמאות יוכלו הלקוחות לבחור את , מינים ממינים שונים, ות שלהםבחלון הראוה דוגמאות של הסחור
, קנה לו קצת דוגמאות ותלה אותן בחלון הראוה, אחתחנות ושכר  ךהל? האברך מה עשה  . הסחורה הדרושה להם

מספיק יש בשוק לסוחרים : "אמרצחוק ולחותנו התחיל להדבר כשנודע  .סחורהריקה מנשארה החנות בעוד ש
לבחור את הסחורה שמוצאת שאפשר יהיה לקונים רק כדי וא הדוגמאות התפקיד ו, ות הנדרשת ללקוחותבכמה סחור

הגאון  ,מורי ורביהוא ש הנמשל? הדוגמאות ךל יועילומה , סחורהריקה מכל  ךשהחנות של, ואילו אתה, חן בעיניהם
והמאמרים  עוסק רק בקטעי הפסוקיםהרב והערב , בתלמוד ובמדרשיםמלא , נביאים וכתובים, בתורהמלא  ,מוילנא

הטובה  'צבר ברוב שקידתו וחכמתו כיד השמין ומין מכל דוגמאות מעין והם , הנכללים בתיקון של ליל חג השבועות
אם אקרא את התיקון ישימוני ללעג וקלס הואיל , השנהבמשך ולא למד כלום ואילו אדם כמוני שלא קרא . עליו

  .גמרא כרגילכן אני יושב ולומד ל. מכל סחורה והמחסן שלי ריק לגמרי
 

 

 759מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' יגע "נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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 חג השבועות
 "ויהי בשלושים": הפטרה
 ח"עתש סיון' ו
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 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

      ניסן' ע טז"חיה נלב רל ב"הרב אביחי ניסן רונצקי ז               סיון' ע ז"יוסף בן חמו בר טובה נלב

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב     אדר' ע ב"ל נלב"מסעודה ז רכהן באהרון 

 

 חג השבועותהגיגים ל

 ומה נעמו אמריה 

 סודותיה סתריה
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 חג השבועות
את כל העולם  ןדה "הקבהשנה  כשם שבראשו על לימוד התורה ןיום הדיג השבועות הקדוש שיום ח ה"השלאומר 

ושמרו כמה  ?בתורה כמה עסקו: וקיומה התורהלימוד את כל העולם על  ןתורה הקב״ה ד ןכך ביום מת, מעשיהם על
  .כמה התבטלו מתורה ומצוותו ?את מצוות התורה

 

 "עצרת"
ים בו ראוק ז״לבתורה אלא זהו שם שח אינו מופיעזה השם ה. שמשמעותו היא סיום, "עצרת"החג הוא ת שמואחד מ

שמיני שאחר כעין היום השהוא שבועות השל חג  שעיקר עניינובא לציין , שמעות של סיוםבמ, זההשם ה. לחג
ן פסח לשבועות ימי הספירה שביוחמישים  .וסיומם כםהוא המשאליהם בזה שקשור הוא חג המצות ו שבעה ימי

 כלומר  .אחרוןחג הראשון להחג הבין  יםמפסיק םועד שאינהמ חולימים של המו הם כוהרי , קפסהווים המ אינם
 . עצרת שלאחר חג הסוכותשמיני כעין שחג השבועות הוא 

 

 (יז 'יט שמות) "ויתיצבו בתחתית ההר"
 להם ואמר כגיגית ההר את עליהם ה"הקב שכפה מלמד :חסא בר חמא בר אבדימירבי  רמא, ההר בתחתית ויתיצבו"

  .(שבת פח" )קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם
, לאו םוא. מוטב, את התורה םמקבלי םאת םא: כגיגית ואמר להם הראת הישראל  םהקב״ה כפה על עלפי המדרש 

כבר הסכימו  פות על עם ישראל את ההר כגיגית הלוא הםלכאורה לא ברור מדוע יש לכו. ורתכםתהיה קב םש
" נעשה ונשמע"וראיתי מסבירים שקבלת עם ישראל כשאמרו  ?אמרו ״נעשה ונשמע״עוד מרצונם לקבל את התורה ו

כפיית ההר כגיגית היתה על אילו ו. הוהיא מעט, צער ואיגיעה כל שאין בה שום מ, בלבד על התורה שבכתב היתה
ובכל נפשו ה "באת הק ואין לומד אותה אלא מי שאוהב, מצוות קלות וחמורותשיש בה דקדוקי , פה התורה שבעל

עד , ברצון אלא בכפיה ראלתורה זו לא התקבלה על ידי בני יש. שינה ידודבה צער גדול ונומוד בלשיש , ובכל מאודו
 . התורה שבעל פה ברצון וקבלו גם אתישראל ימי אחשורוש שאז חזרו 

 

 (ב' יט שמות) "יניס במדבר ויבאו םמרפידי עוסוי"
 ״אילו :לפי המאמר בהגדה של פסח סיני בהר זהה ביום קבלנו גדולות אוצרות אלו המסביר משל ביאמ חי איש הבן

 הוא שבה ידיים בתחר שדהלו  היתהש לאדם משל בדרך בארמו .דיינו״ התורה את לנו נתן ולא ינסי הר ינלפ קרבנו
 רחוק לא שזרם הרנמה בתעלות מים מעבירים היו השדה השקיית לצורך .פרנסתו היתה וממנה תבואה זורע היה

 התעלות דפנות גם .וטיט ולח של ףסחב התעלות התמלאו החורף במשך .אזור שבאותו השדות בכל נהגו וכן ,משם
 באיטיות זורמים היו שהמים לכך גרמו הדברים .התעלות את לקיח באופן סותם היה והחול לעתים קורסות היו

 לא יםנהב .אוצר טמון לשדהו מים המוליכות שבתעלות להם וגילה מותו ינלפ בניו את אסף אדם אותו .ובעצלתיים
 החלו האבלות ימי שהסתיימו רחלא .מת והוא האוצר של המדויק מקומו על נוספים פרטים מפיו להוציא הצליחו

 העלו לא פירותיהםח כל ולצערם תעלה רחא תעלה פרוח הם .מאומה מצאו לא אולם ,התעלות לאורך לחפור הבנים
 עגמת כשלבם ,השדה את וזרעו רב צער הצטערו ,החפירה מהמשך נואשו הם בתוהו עלו מאמציהם שכל רחלא .דבר

 גדולה וברכה ביותר רבה תבואה הצמיחה שהשדה להם הוברר הקציר זמן כשהגיע הנוה .מצאנ שלא האוצר על פשנ
 ,הרנמה רבים מים הובילו ,האוצר רחא החיפושים בעת ,שנחפרו שהתעלות היתה לכך יבהסה .בשדותיהם חשלנ

 האוצר הוא החפירה שעצם ,אביהם כוונת את הבנים הבינו שעה באותה .הצמחים ואת האדמה את הרוו אלו ומים
 שיסבירו וחוקים דינים קובץ יניס הר במעמד לנו לתת יכול היה הקב״ה :הוא הנמשל .בצוואתו אביהם ןהתכו שאליו

 ובעצלתיים באיטיות זורמים החלו שהמים תעלות כאותם נהיה זה היה ,אז אך ,לא ותו מצוות ולקיים יותחל כיצד לנו
 הוא יקרה שהתורה החהבט לנו ןנת אלא בכך הסתפק לא הוא ,הקב״ה אותנו באהבתו לכן ,ןרצו שום וללא שקח ללא
 .רבים תורה חידושי בה דשחל ונהנים לימודה על יםגמתענ שאנו ונפלאה ורחבה עמוקה תורה אותה ,ומפנינים מפז
 משמחים והעמוקים המחודשים התורה דברי .הקדושה התורה בלימוד עמלנו בעקבות לאור היוצא הגדול היבול וזה
 של יקר אוצר אותה את לפנינו תנחמו התורה ועמלות עמקות שבתוך מגלים ונא ואז .רב עונג ונל ומוסיפים ליבנו את

 .ולילה״ יומם הגהנ ובהם ימיו ואורך ונחיי הם ״כי .מאושר״ ותומכיה בה למחזיקים היא ייםח ״עץ
 התורה את ונל ןתנ ולא ינסי הר ינלפ קרבנו ״אילו ,שאמרו מה את להסביר יח איש הבן ממשיך אלו דברים פי ועל
 קירבנו שה׳ זאת שמלבד הוא ההסבר אלא .התורה ללא ינסי להר שבהתקרבות התועלת מהי שואלים ורבים ,ו״נדיי

 שבה תורה .בה תלויים ונחיי שכל תורה ,עמוקה תורה ונל ןתנ הוא ,בקצרה יםנהדי את ללמדנו יכול והיה ינסי להר
 ינסי הר ינלפ קירבנו אילו אמנם ה׳ בעבודת ונישאות רמות למדרגות מתעלים ונא ובאמצעותה ולילה יומם הוגים ונא

 ...אמת תורת ,תורתו את ונל ותתב יתברך ה׳ ונל עשה ומכופלת כפולה טובה אולם ,ונדיי בקצרה יםנהדי את ונל ונתן
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