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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

 

 
 תורהיום הדין ב - חג השבועות

וראש השנה נבחר להיות יום הדין כיוון , הזה העולם ינייכשם שראש השנה הוא יום הדין לענש בדרשות הר״ןמובא 
 את המים םכיסמנבחג הזה המים כי  נידון עלהעולם סוכות הבחג כשם ו, עמד אדם הראשון בדיןהזה ממש  םוישב

ם חג השבועות גך כ, ת העומרחמנאת  םמביאיון שבפסח יכעל התבואה  ןנידוהעולם  חבפסכשם שו, בבית המקדש
ל אחד וכין קבלת התורה ילענוכל יחיד בישראל נידון בו  ,ניתנה התורה לישראל ם זהוישבלתורה כיון הוא יום הדין 

 .התורהלימוד יגיע באליה דרגה נקצבת ה
 

זה ניתנה הקדוש הביום כיון ש, רבמרץ וב לעסוק בתורה בחשק, ביום הזה ,יש להשתדל, א"רבינו החידאומר , פי זהל
זה היש להשתדל לחדש בתורה ביום  .זה בבטלההקדוש היום את הלאבד לו לאדם  לאמסיני ו התורהלישראל 

 .עכשיו והוא סימן טוב לכל השנה לפחות ללמוד דבר חדש שלא למד עד או
 

 (ט סעיף 'תצ סימן ח"וא)" מגילת רות"בחג השבועות קוראים את 
 : העיקריים שבהם הם. בחג השבועות "מגילת רות"הסברים רבים ניתנו לטעם שקוראים את 

 ."בימי קציר חיטים: "כתובהתרחש באותה התקופה בשנה שבה חל חג השבועות ש" רות"הסיפור של 
, ניתנה על ידי ייסורים ועוניהתורה ש נוללמדל "רצו חז, הוא זמן מתן תורה חג השבועותהסבר נוסף הוא שהיות ש

קבלה עליה רות שהתגיירה , כך, תג המצוו"את תרי םעם ישראל על עצמקבלו במתן תורה שכמו ו. רותאצל כמו 
קודם בהם מצוות בני נח שהייתה מחויבת  7ואם נוסיף את , 606בגימטריה הוא  ת"רוכי . והדבר רמוז בשמה של רות

 . ג"נין תרימצוות כמ 616שהתגיירה הרי שקבלנו 
של  חוסייהמוזכר  "מגילת רות"הרי ו, חג השבועות הוא יום פטירתו של דוד המלךל "הסבר אחר קשור לכך שלפי חז

 .ושולשלת אבותיו דוד
 

ומבוסס  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצביא מ שבועותחג הב" מגילת רות"אים את שקורמעניין לכך  טעם
 שיקבלכדי  עשו אל באה "הקבש( ב 'לג דברים)" למו משעיר וזרח בא מסיני' ה" פסוקה עלעל דברי הזוהר הקדוש 

 ונתן ליעקבשייכת  הבכורהעשו ש הודהבהזדמנות זו ו לישראל יתנואת התורה ש אמרעשו ו, רצה ולא התורהאת 
 לישראלאותה  שיתנואת התורה והציע  לקבל רצה לא ישמעאלגם  .התורה את שיקבלו בכדי לישראל מתנה

 וזה. לישראל מתנה יתןישהבטיח  וגם, אברהם זרעמ הוא יצחק רקאלא  אברהם זרעמ אינו שהוא הודהבהזדמנות זו ו
לשאול מה הרעש הגדול ובלעם  בלעם אל האומות אושבזמן מתן תורה ב( .קטז זבחים) בגמראמסביר את המובא 

 את יברך' ה" ואמרו כולם פתחו, כלומר בני ישראל מקבלים את התורה כעת (יא 'כט תהלים) "יתן לעמו עוז' ה"ענה 
. ה לקבל את התורה"בהקאליהם  רויחזהם הבינו שכבר לא  התורהאת  מקבלים שישראל ששמעו כיון. "בשלום עמו

 ןה המתנותומבאר רבי לוי יצחק ש? התורה שיקבלו בכדי לישראל האומות שנתנו המתנות ןמה להביןעדיין  צריך
אלו , שיתגיירוכדי  בהםות חבוש שהיו הקדושות הנשמותהם החזירו את אותן , ביניהם ותחבוש היו אשר הנשמות

אים את קור ןלכ. משיח בא שממנה גדולה נשמה בה שהיתה רות כמו, לישראלהעולם  אומות שנתנו המתנותהן 
 . תורה מתן ידי על האומות משבי יצאהשל רות  נשמתה על לרמוז שבועותחג הב "רותמגילת "
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 ג השבועות ח
ראוי  ,"תורהמתן "ג הוא חהלא עיקרו של ה, זההג השבועות בשם חקוראים ל ולמה אנ ,י אליהו לאפיאןרבשואל 

קבל ל רצו ללמד אותנו שעל מנת ל"ומתרץ שחז? העצרת חג, חג קבלת התורה: לחג בשם אחר אלקר, לכאורה יהה
שבע תמנה ואחר ש, למתן תורה מתרחשת בשבעת השבועות שלפני מתן תורהוההכנה , יש צורך להתכונן את התורה

בא ללמדנו על החשיבות הרבה בשם ״חג השבועות״ ג חה עצם קריאתכלומר  ,תגיע לקבלת התורהשבתות תמימות 
 . של ההכנה לקבלת התורה

 

 (ג 'יטשמות )" יעקב ותגיד לבני ישראל ה תאמר לביתכ״
אלו , ״ותגיד לבני ישראל״, תאמר להן בלשון רכה, הנשים אלו, ״לבית יעקב״ , הבלשון הזה ובסדר הז, ״כה תאמר״

 (מדרש) .עונשים ודקדוקים פרש לזכרים דברים הקשים כגידים ,האנשים
אם כך מדוע , כלומר לכולם ביחד" בלשון הזה ובסדר הזה"שצריך לומר  בתחילה אומר במדרש, לכאורה לא ברור

שכל  אלאשאכן משה דיבר בלשון אחת " שפת אמת"מבאר ה ?גבריםלשון קשה לנשים ולשון רכה להחלוקה בין 
, שהקב״ה קירב אותנו דעת נשים ולקטנישכאשר אומרים לסבר הוא והה. רתאותם בצורה אחהרגיש אחד הבין ו

כאשר אומרים את אותם אבל . דברי פיתויעבורם ים והדברים מהו, "נוכנשר יעיר קי", מכל העמים ם אותנוומרו
 להיות עבדעול ת האמקבלים על עצמם הם ו, פשוטדבר זה יודעים שאין והם מבינים , המבינים אנשיםהדברים ל

על מדברים ו, ומשבחים את המלך שמהלליםשומע החתן כאשר , למלך שלקח חתן לבתומשל דמה זאת במו .קב״הל
ונשבר  הוא מתחיל לדאוג, אם הוא חתן חכם ךא, צהרוהוא שמח ומ, טיפש חתןאם ה, תלויאז , חכמתוגודל מלכותו ו

לבו בקרבו כיצד יוכל להיות חתן של נשבר , המלך וככל שמספרים לו יותר בשבחי ?מי אני שאהיה חתן המלך, לבו
 . מלך כה גדול

 

 (טו' רות א)ותאמר הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלוהיה״ "

 (מדרש) "כיון ששבה אל עמה שבה אל אלוהיה"
או משדי מואב שהרי כשיצ, תמוהיםדברים ה, לכאורה. גלית וישבי, מדון, סף בנים  הארבע לערפהנולדו  גמראלפי ה

 רות מיד שבהמנעמי ונפרדה מכיצד יתכן שתכף כשאז , לעם ישראללהתחבר ערפה להתקרב אל הקב״ה וגם רצתה 
דרש "מבואר ב? עוד אלא שטימאה את עצמה בעבירות גדולותלא לעבוד עבודה זרה וחזרה אל עמה ואל אלוהיה ו

שחבירו  קשה לאדם לראות את עצמו נכשל במקוםמיוחד וב ,אחת התכונות החזקות באדם היא הקנאהש" דוד
ערפה לא יכלה לשאת את העובדה שרות . מסוגל לראות את חבירו עולה לגדולה יותר ממנו םואין אד ,מצליח

ואילו היא נכשלה ולא , סיונות שעמדו בדרכה וזכתה להיכנס תחת כנפי השכינהיהצליחה להתגבר על כל הקשיים והנ
הקנאה ל ה הזו שמידהאת . קדושהח הונהג הפוך מכתדבר זה גרם לה קנאה גדולה שגרמה לה לה, עמדה בניסיון

  .שלונה של ערפהיאת כ יםסמלהמרדפו את צאצאיה של רות הם הורישה ערפה לבניה ולכן ברות 
 

 (יד' רות ב" )ט לה קליצבוי"
 עליו מכתיב שהכתוב ראובן יודע היה אילו. שלם בלב יעשה מצוה עושה כשאדם לומר הכתוב בא :יצחק רבי אמר"
 וראך' מכתיבו שהכתוב אהרן יודע היה אילו. אביו אצל ומוליכו מטעינו היה בכתפו 'מידם ויצילהו ראובן וישמע'

 היה פטומות עגלים 'קלי לה ויצבט' מכתיבו שהכתוב בועז יודע היה אילו .יוצא היה ובמחולות בתופים 'בלבו ושמח
   (מדרש)מאכילה 
אהרן , ראובן וכי , והדבר תמוה. משנים את מעשיהם והיאילו ידעו שמעשיהם יתפרסמו הם , המדרשלפי , לכאורה

ניסה ראובן להציל מתרץ שכאשר " יעלת חן"ה? עשו את מעשיהם משום שהם תאבי פרסום או שהם גאוותניםועז וב
, רך ערמהדלעשות בחשב לכן , הראומשום יחשבו שראובן עשה זאת יתפרסם ויהמעשה שמא הוא חשש את יוסף 

שכוונתו ם ברבים הקב״ה יפרס ע שבכל מקרהדאם היה יו ךא, "ונשליכנו באחד הבורותלכו ... נפש ולא נהרגנ"ואמר 
 ועל כתפ נואלא היה מטעיובסתר בערמה את המעשה הרי לא היה עושה , בלב שלםווה צולשם מבאמת היתה 

בעולם י שלא תתפרסם כד ,תוולחמברצה לצאת לפני משה בתופים ו הוא, אצל אהרןכך גם . אל אביו וליכוומ
שבכל זאת התורה תכתוב את אהרון ע דאילו י ךא ,ממנוקטן שהיה אחיו  תלוגדבששמח בכך  רבהתנותו הוענו

שאמנם עשה  ,עזואצל בגם  .ה בלב שלםוהמצואת ומקיים  לותופים ובמחבתויוצא אהרון היה , בול בטוענוותנותו ו
היה הוא אבל אם , המחזר אחרי י שלא יאמרו שהואדעגלים פטומות כ את רות אך חשש להאכיל ,ה בלב שלםווהמצ

 מזה למד .גלים פטומותבמאכילה הוא , בת הנאהטוום לא שלבלב שלם  זאתעליו שהוא עשה  דתעיע שהתורה דיו
לא מה יגידו ולא מה יאמרו ולא , בלב שלם אין לו לחשוש לשום דבר והצום עושה מדח שכאשר אאת הלק רבי יצחק

 .מהודרת שלה המצוה בצורה הכיאת אלא יקיים , עליו האנשיםבו שחמה י
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יצחק יד"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 00:60-01:60ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 050-6068615: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
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