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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

 

 
 חג השבועות

מה תהיה מידת  נגזר על כל אדם ,"תורההמתן "של זמן השהוא  ,"חג השבועות"ביום ש "שפת אמת"אומר ה
כגודל ההשתדלות לכן  .יזכה להבין ולחדש בתורה וכמה ,במשך השנה בלימוד התורהו שלו חשקרמת ההצלחתו ו
 .תורהלימוד השמים בהמ יזכה לעזר וסיוע ךכ ,ביוםבין לילה וין בב, ביום זהבתורה  לעסוקהאדם שישתדל 

 

 "עצרת"
 "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמשיב , "עצרת" בשםבלשון המשנה  שבועות חג נקרא מה מפניעל השאלה 

, המדובר לחגכת השיי המצוה עשייתיש את  ,ראשית :'ה תדועבסוגים של  שני יש החגים בכלש, הפשט דרך על
 אחת מצוה רקיש  שבועות בחג. מלאכה עשיית איסורהסוג השני הוא , 'וכדו מצה אכילתיש את מצות  בפסחלמשל 

 ".עצרת" בשם נקרא זה ועל, המלאכה מעשיית "םנעצרי" שאנו דהיינו, והיא מהסוג השני
 דהיינו, המאורע שם עלבעו נק טובים הימים שלהשמות שב ואומר 'מביא רבי לוי יצחק מברדיצ, תירוץ נוסף לשאלה

וה של מצוה שם על רקאלא  המאורע שם על נקרא נואיש "שבועות"חג ה כן שאין מה, הנוהגות מצותה שם על
ואומר שהטעם הוא כעין חג . עברהכבר ש מצוהשם  על הזה טוב יום נקראדוע מ ,להבין צריך ,אך. ת העומרספיר

על  לשמחהמה הטעם ה לאנשאלת השו בסיומה של מסכת סעודות גדולותלערוך  ל"זחנהגו ש כמו, מצוה סיוםל
 למה", פרידתכם עלי שקשה עצרת שמיני על( לו 'כג ויקרא) י"רש שפירש כמו, נכון מנהג הוא אבל? עברהמצוה ש

 לנסוע המלך כשרצה הסעודה אחר, אחת סעודה על המלוכה שרי כל עם המלך את שהזמין אחד לשר דומה הדבר
 הדין הוא אחיו מעל איש יפרדו שלא בכדי בכאן עוד עצמך עצור כן על, ממני פרידתך עלי קשה למלך אמר אז לביתו

 עצרת שמיני עושין אנו זה על, אילים וכמה פרים כמה מקריבין החג ימי שכל לפי', עצרת' שמיני נקרא לפיכך, כאן
 יום אותו עושין שאנו שבועות החג של הטעם גם וזה. מסכת בסיוםלשמחה  הטעםגם  זה. "השמחה עוד לעצור בכדי
 . 'עצרת' בשםהחג  נקרא זה ועל, הבורא אותנו שזיכה ספירה מצות סיום על טוב

 

  (יז' שמות יט" )ויתייצבו בתחתית ההר"

שם תהא  ואם לאו, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, כגיגית מלמד שכפה עליהם הקב״ה את ההר"
 (שבת פח) "קבורתכם

נעשה "ברור הצורך בכפיית ההר על עם ישראל על מנת לקבל את התורה הלוא הם עצמם אמרו  לא, לכאורה
אמנם ש "חידושי הרי״ם"מבאר ה? הם מסכימים לקבל את התורה אז מדוע לכפות אותה עליהם, כלומר, "ונשמע

 עתידים לבואהדורות האבל . התורה ברצון ובאהבה אתעל עצמם הם קיבלו כיון ש, הדור ההוא לא היה זקוק לכפייה
ם טעים חשרק אם בחשק וברצון ושמצות לימוד התורה מתקיימת רק כאשר הלימוד נעשה לחשוב בטעות לולים ע

, של הלימוד מתיקותהטעם וואין הוא חש את ה, לכךאותו  כאילו כפואופן שתורה ב לומדה ךא. רבה מתיקותנפלא ו
את "על בני ישראל ה "הקבכפה לכן . הזה ואין הוא מקיים בכך את מצות לימוד התורה אין ערך ללימודאולי נאמר ש

ה שאין הוא חש את מו, שב כקיום מצות לימוד תורהנחבכפייה זה הד לימוהשגם  נול להראותעל מנת , "הר כגיגיתה
 .סוף הטעם והמתיקות לבואכיון ש, אל חשש, הטעם הטוב והמתיקות
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  (יח 'שמות יט" )והר סיני עשן כולו"
שני שיש  מהורודנא םרבי נחומסביר ? זמן מתן התורהעשן בכל כך נחוץ שהר סיני יתכסה בזה לא ברור מה היה 

 :תורהההפורשים מלימוד של אנשים סוגים 
והם נאלצים לפרוש רידים אותם טסוג הראשון הם אלו שאמנם נפשם חושקת ללמוד תורה אלא שאילוצי הפרנסה מה

ם קול התורה נפשים את שומעהם כל פעם שמתבטא בכך שבהדבר התורה ו חשק פנימה בוערם בלבך א, מהלימוד
 . להיות בין יושבי בית המדרשמתאווה 

לא מצבם הוא כבר לו, כלל מהתורה יםתפעלהם אינם מ, התורה מתוך זדון לב לימודמ יםהפורשהם אלו , שניהסוג ה
, כבתה לגמריהאש אם ך א, שוב הבקלות להדליקאפשר , עשןמעלים הגחלים אם עדיין , התכבשאש כמו . תקנה

 . שובקשה מאוד להדליקה 
אשריו , "קולות וברקים"בבחינת , תורהלימוד הדבק בימי שזוכה לה, מתן תורהזמן בז לנו ומה לר"צה הקבראת זה 

שעדיין יזהר עליו לה, אש התורהלחלוטין שלא תכבה אצלו  ,לפחות ,ישתדל, מי שלא זכה ללמודך א. ואשרי חלקו
 .יישארו בלבו ניצוצות המעלים עשן

 

 (יח' ברות ) א חמותה את אשר ליקטה״ר״ות

 קטה נאמרילרות כיון שאחר ש, קטהיל ,כלתה, רותשל רות לא יכולה היתה לראות את מה שחמותה  ,לכאורה
היה רק מה הביתה אל חמותה מה שרות הביאה  כלומר. אשר לקטה ויהי כאיפה שעורים״ ״ותחבוט את: בפסוק

  ?את מה שליקטה רותראתה מדוע אומר הכתוב שנעמי , ם כךא. שנשאר לאחר החבטה
לאחר אה איפה שעורים ביכשהיא ראתה שרות ה .טובת העין של נעמימכאן נלמד את גודל ״ שוסףינחלת ״בר ואבמ

, ה במקורתשהיכמות ת מהתפעליא מאלא ה, "כאיפה שעורים"היא מתפעלת לא רק ממה שנשאר , חבטה וניקוי
 ?הרבה פעמים ל כךלהתכופף להרים את החיטים כאיך היה לך כח  ?אתזעשית ך אי, שהיא גדולה יותר

 

 (יז' גות ר) ריקם אל חמותך״ יאל תבוא יאמר אל יכ ינתן ל ותאמר שש השעורים האלה״

 לה ורמז, ממש שעורים שש אלא .זה כמשאוי לשאת אשה של דרכה שאין, סאין שש לומר אפשר אי .שעורים שש"
  (י"רש" )'ה ויראת דעת רוח וגבורה עצה ובינה חכמה רוח ,ברכות בשש שמתברך בן ממנה לצאת שעתיד

 "לא תלכו ריקם והיה כי תלכון": במצרים "ריקם" נאמר". ריקם"ו מספר פסוקים המכילים את המילה נאמרתורה ב
״וכי : בעבד עברי "ריקם"נאמר  .(טו 'כג שמות)ריקם״  ולא יראו פני" :יםבעולי רגל "ריקם"ונאמר . (כא 'ג שמות)

 . (יז' גות ר) ריקם״תבואי  ונאמר ריקם בצדיקים שנאמר ״אל( טו 'כג שמות)" חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם תשלחנו
אלא כריקם שנאמר , עברי כריקם שנאמר במצרים ולא כריקם שנאמר בעבד לא" :נאמר במדרש פסוקים אלועל 

 ."כסף איה שתי כסף והחגיגה מעהרה [כמו ששנינו שם]ן תמ ןנכ׳ הא דתני, בעולי רגלים
מתנה לחברו נותן היש  :מתנות ם שליש שני סוגיש סייו יבלו יהלו רשיה יצבהרב בשם ״ בשמים יליקוט״מובא ב
נתינת מתנה לאדם תינה הוא סוג אחר של נ. להשלים את חסרונו של המקבל יןימעונהנותן ו, וחברשחסר למשום 
נותן מטרת , מקבל שום דברלא חסר לודאי שש, את חסרונו של המקבלהמתנה להשלים נותן  אין כוונתכאן . חשוב

הוא הללו ההבדל בין שני סוגי המתנות . הנותן אתדווקא מכבדת במקבל והיא חשיבות היא להראות את המתנה 
גם ו, הרבה תמתנה מהסוג השני אין צורך לתבואילו . יותר טוב שנותנים יותר כךכול כ, מתנה מהסוג הראשוןבש

  .את הנותן כבדכדי ל רקנועדה שהרי היא , מתנה מועטת מספיקה
היתה שם המתנה תלכו ריקם״  כי תלכון לא ״והיה הקב״ה ביציאת מצרים אמר. לפי זה נבין את המדרש שלפנינו

 לאחר שש שנים ,עבודתושבתום  עבריהעבד לבנוגע  גם. יותר טוביהיה ו יותר כך חיקלכן ככול שו, לצורך המקבל
זו כי בהענקה , יותרטוב הדבר יותר ככול שתתן לו , גם כאן, מענק עניק לולהאותך מצווה התורה , צלךאעבד שהיה 
התורה מצווה ״ולא  ,בבית המקדש להיראותאדם בא הכאשר , יםלבעולי רגאבל . לבנות את חייו מחדשהעבד יוכל 

המתנה כאן . לשום דבר זקוקאינו  ,ה"הקב, כיון שהמקבל, מתנה מרובהאין צורך להביא כאן  ,יראו פני ריקם״
  ."הראיה שתי כסף": משנהמובא בוכ, מועטת מספיקהולכן אפילו מתנה , לה לרגלועהאת , מכבדת את הנותן

מתנה בגודל של שהדבר ברור , לה את שש השעורים שנתן לה בועז התראהכשבאה אל חמותה ו, אצל רות המואביה
ביציאת המתנות שניתנו כדרך מתנה נתן לרות את ה בועזאין לומר שודאי בכן ל, מתנה מועטת יאשעורים ה שש

לא יראו פני ו״סוג המתנה של עולי הרגלים עליהם נאמר ו שייכת לזהמתנה חייבים לומר שה, עבריהלעבד מצרים או 
 . מתנה מועטת םלכבד אותה ולכן מספיקה גהוא על מנת שעורים ה ששאת לרות תן ובועז נמה ש. ריקם״

של  "םכריק"אלא , שנאמר בעבד עברי "כריקם" ולא, שנאמר במצרים "כריקם"לא : מדרשבאמר נש וזה מה
 .״ולא יראו פני ריקם״ שנאמר הראיה
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