
 
 

 

 'יג שנה                     
 

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

 

 
  " (שמות יט' א)ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני לצאת בני בחודש השלישי"

 שקוח גודלאת ו " הקדוש שלאחר שהקדים הכתוב להראות את עוצם חיבתו של הקב"ה לישראלאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםאומר ה"
 מסימני, הרי השלישי חודשה עד תורהעם נתינת ה קב"הה עכבלהבין מדוע הת קשה התורה, זאת תםסארואת  להם לתת

 הלא ,שצריכים היו ישראל לעבור הדרך צדהעיכוב הוא מ ואם ."שוקתוחל אומב ושקח יתעכב שלא" אוה האהבה
 ומרחו וקל שכן ומכל צה.) (סנהדרין קחליצ אשה תחלק בלכתו הארץ לו קפצה ,אברהם עבד ,לאליעזר שאפילו ואנמצ
 אלא הסובב, הוא שקחה מעוט לאש לדבר סיבה ונתן ב"ההק בא לה, יצטרכו אםלישראל,  השמים וגם הארץ ץותקפש
 לספור והוצרכו יהםנבי דהנל והיו טמאה בארץ היוהם ש צדעדיין מ ראוייםלא היו  ישראל כי חתן,ה הכשרת צדמ

 יציאתםש ישראל״, ינב ״לצאת. לכן אמר הכתוב לזבה ה׳ שצוה קייםספירת שבעה נ כדרך שבתות שבע טהרתם ספירת
 ביום בו נסעו ביום בו הכשרתם, ימי כשקרבומיד  כי והראיה, .שלישיה החודשהיתה הסיבה לעיכוב עד  מצרים מארץ
  פ״ז:) (שבת" באובו  נסעו"ביום ששחז"ל  ופרשש הזה״ ״ביוםזה מה שנאמר  באו,

 מתוך שנכרת ,בישראל יתברך שקוח עוצם ואראה בענין והצצתי" :בשפה מליצית הקדוש "ייםייםייםייםחחחחאור האור האור האור ה"ה ממשיךו
 הארץ לקפוץ לו שהיה תקשה עדיין שכתבנו, לסיבה ואם .שלישיה החודש עד בדרך ה׳ םחהטרי למה בהעיר מעשיו
 שקח עוצם יגיד זה אכן .כנזכר הכושר זמן ויהיה שבועות שבעה ספור עד יתעכבו ושם ביום בו סיני למדבר ולהגיע

 ות,נתח בבית הנתוח בלא ארוך זמן ולהתעכב להביאם רצה לא בהם הוא ברוך שקוח לגודל יכ לישראל, התורה נתינת
 בעכבתו יצטער לא יכ שוקתוחו שוקחמ (דוגמא), דברים של שעורן לך חותק מקום, בריחוק הימים ממעיט היה ולזה

 כח יעצור לא בחופתה כלה בעת כן לא אשר בחופתה, כלה עלתה לא ועדיין דודים עת הגיעו שלא זמן לכ אליה מבוא
 אליה. ביאתו לעכב

 הכתוב לע היה יכ מוקדם,כתוב את הה רחאדוע ממ". מרפידים עוסויעל הכתוב " הקדוש "ייםייםייםייםחחחחאור האור האור האור ה"העוד שואל 
 מקלקלת אהבה ק״ה:) הדריןסנ( אומרם דרך על שהוא ואולי ,"ינסי מדבר באו" שלפניו פסוקה קודםפסוק זה  להקדים
 הבריאה ומיום ולתחתונים לעליונים לעולם לתורה לבורא והקוהמ יום זה הוא יכ שלהיות המאוחר, להקדים השורה

 קדמה ותכף הדבר דרס לספר בה עצרו לא שמה כשהגיעו לזה יני.ס מדבר ישראל בני יבואו מתי ומצפים יושבים והם
 ליתכת זה יכ וארץ שמים ושמחו שוקשוקשוקשוקחחחחהגיע חשוק ונחשק לחושק והגיע חשוק ונחשק לחושק והגיע חשוק ונחשק לחושק והגיע חשוק ונחשק לחושק ו יני״ס מדבר באו הזה ״ביום באומרו ההודעה
  דברים. של פרטן להודיע הכתוב זרח ךכ ואחר ותקותה, הבריאה

 

 " (שמות יט' ב)ויחן שם ישראל נגד ההר"
        " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)כאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקתכאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקתכאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקתכאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת""""

רק אחרי שסיימו את הכנתם היו מוכנים וזאת על ידי תורה קבל את זכו ל" שישראל חידושי הרי"מחידושי הרי"מחידושי הרי"מחידושי הרי"מאומר ה"
בלב אחד כאיש שפירשו חז"ל "״ויחן שם ישראל נגד ההר״  כוונת הכתובוזו . כבודהה וותאוהקנאה הסילוק 

 ,הגבלההוה, ומצות ותאההפרישה היתה נגד ושנאה, לידי  קנאה המביאהל נגדמשקל אהבת חברים שהיא  "אחד
 ,ינותמה אבוללמוד מהם מקל וחומר "צריכים אנו ו ה כנגד הכבוד,היאת מקומו וגבולו, ל אחד יכיר ויבין כידע ש

 בדורנואנחנו היו צריכים להכנה, על אחת כמה וכמה עדיין ניסים והנפלאות , שראו כל כך הרבה דור המדבר
 שצריכים הכנה מרובה. 
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 )ב׳ ג (רות "ותלך ותבוא ותלקט"
    לעשותלעשותלעשותלעשות    כדיכדיכדיכדי    לעירלעירלעירלעיר    וחזרהוחזרהוחזרהוחזרה    ובאהובאהובאהובאה    והלכהוהלכהוהלכהוהלכה    לשדה,לשדה,לשדה,לשדה,    שנכנסהשנכנסהשנכנסהשנכנסה    קודםקודםקודםקודם    הדרכיםהדרכיםהדרכיםהדרכים    מסמנתמסמנתמסמנתמסמנת    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    אלאאלאאלאאלא    ותלקט?ותלקט?ותלקט?ותלקט?    ואחרואחרואחרואחר    ותבאותבאותבאותבא    "אומר"אומר"אומר"אומר
        לשוב" (רש"י)לשוב" (רש"י)לשוב" (רש"י)לשוב" (רש"י)    ותדעותדעותדעותדע    בשביליםבשביליםבשביליםבשבילים    תטעהתטעהתטעהתטעה    שלאשלאשלאשלא    וציוניםוציוניםוציוניםוציונים    סימניםסימניםסימניםסימנים

לא נהגה ככל האנשים היא השדה תחילת בהגיעה לו ,בחכמהפעלה  רותשמבאר  הגאון מוילנא ב"קול אליהו״הגאון מוילנא ב"קול אליהו״הגאון מוילנא ב"קול אליהו״הגאון מוילנא ב"קול אליהו״
לחזור עם כל המשא הכבד, אלא של השדה הם צריכים לקצה המרוחק  ובהגיעםמיד בתחילת השדה שמתחילים ללקט 

עם אשר "ביתה כשהיא ההגיעה היא וכך את השיבולים החלה ללקט היא בחזרתה רק הלכה עד סוף השדה ורות 
 ולכך נאמר ״ותלך ותבוא ותלקט". "ליקטה

 

 )ג' ד תרו״ויהי בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגלית מרגלתיו ושכבת״ (
" כיצד זה מייעצת נעמי הכשרה לרות כלתה עצה מגונה כזו, הכזונה תעשה את כלתה בהציעה אגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלה"שואל 

הזיווג אם לה ללכת לשכב למרגלות בועז? וכי לא היתה דרך מכובדת לקיים את הזיווג לעיני רבים וחשובים? הלוא 
לכן לא ברור מה הניע את נעמי  לזווג זיווגים, מלאכת ה׳ון שזוהי במעט השתדלות היה הדבר נגמר, כיהרי שמה׳ הוא 

הזה עתיד לצאת שורש  דוד המלך, ומאחר שבזיווגשמבועז ראוי לצאת נעמי ידעה, לפעול בדרך המגונה הזו. ומתרץ ש
במעשיה זה התכוונה , נעמי סיוםשלא יבוא לידי על הזיווג הזה יקטרג השטן ש אהוהכרח מן הישי וכל מלכות בית דוד, 

. ראינו דרך פעולה כזאת גם ביום לא יקטרגובכך הוא , הזה חלק בזיווגכך שהיא נותנת לו עיני הקטיגור בת אלסמות 
, לשלח את השעיר לעזאזל, כי כמלאכיםשבו כל ישראל מתפללים יום  ,ביום הכיפורים קב"הה הווישצהכיפורים 

שטן כאילו נותנים לובזה  השעיראת ויקטרג עליהם, לכן משלחים של ישראל קדושתם בחשש שהשטן יקנא הקב"ה 
שמא תלמיד חכם אל יצא יחידי בלילה ": ל"חז רואמולא מקטרג. גם מה ש מתפייס בזההוא באותו היום הקדוש, ו חלק
ם מיתלמיד חכה בגדיחז"ל ש רואמ. ונוזק ממהחכם יודבק אל הקדושה, ואולי נטן הש , כי" הוא מאותו הטעםיוזק

לקטרג על כל תפקידו הוא בבגדיהם. וכל  מתחכךמקנאתו שמקנא בקדושתם, הוא  ,שהשטןכיון ת, רומתבלים במהי
חלק שטן בו הוכרח שיהיה לומלכות בית דוד, שיצאה ממנו יהודה עם תמר,  לבזיווג שכמו כן ראינו  שה.דוקבדבר ש

 ,יעקב אבינוזיווג. גם אצל מתקיים האלמלא כן, לא היה כי יחשבה לזונה״. שנאמר "ו זנות,של דרך הזיווג בנעשה לכן 
דבר פסול, של באותו הזיווג שמץ ה", היה צורך להראות -והביא שנים עשר שבטים, " שבטי ישהיתה מטתו שלימה 

של כשמץ  היו מותרות, זה נראההן באותה השעה ואפילו ש, ושעתיד הקב״ה לאוסרדבר  אחיותשתי נשא יעקב ה שזב
בזיווג  ,לכןך כדי שיהיה לשטן חלק בזיווג הזה ולא יקטרג עליו. להיות כהדבר הוכרח ואסר. הישעתיד ל פסול בדבר

והוא היות  לא יקטרג עליוהשטן שלימות והזיווג בכדי שיגמר השטן  עוור את עינינעמי לת עם בועז, רצתה של רו
 . פריצותשנראית כדרך של נעשה בדרך 

 

 א' א) במדבר"וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (
אומר הכנה למתן התורה, נחשבת כשבת , והיא תנומתן תור, זמן השבועות גלפני חתחול לעולם  "שת במדברפרשבת "

כל מקום, כך צריכים ישראל לבטל את מידת ב לדרוך עליו ןשום התנשאות, נית ןמדבר איבו שמכ" ששפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתה"
שובת שעם ישראל מאחר וזה  ,ישראלולה מיוחדת בשבת שבכוחה לאחד את כלל גסיש אוה כתנאי לקבלת התורה. וגה

 "ויחן שם ישראל"ישראל היא תנאי לקבלת התורה שנאמר בעם אחדות השהיא מקור לקנאה ותחרות. ו ,ממלאכה
 .  "בלב אחדכאיש אחד וביארו חז"ל "

 

   '" (ויקרא כג' יח)בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה לה ופר בן... שבעת כבשים תמימם... והקרבתם"
. מתרץ חטאתמקריבים  אלבחג השבועות ים והמועדים מקריבים בין הקרבנות גם שעיר לחטאת ואילו חגה שארבכל 

וקטן  ,קטן שנולדיש לנו דין של גר שהוא בבחינת תורה, שהוא חג מתן בחג השבועות, ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ברבי לוי יצחק מברדיצ'ברבי לוי יצחק מברדיצ'ברבי לוי יצחק מברדיצ'ב
  חטאת.לא צריך להקריב שנולד נקי מכל חטא ו

 

  )ברכות מד(יה בדברו" הל נאומר שהכ ו"השותה מים לצמא
 כמו שהמיםו "אין מים אלא תורה"שעל פי חז"ל ידוע ואומר שדרך דרש מבאר מאמר חז"ל זה על  המגיד מקוזניץהמגיד מקוזניץהמגיד מקוזניץהמגיד מקוזניץ

"השותה מים לפי זה,  שמשפיל עצמו עליה. הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה אינה מתקיימת אלא במי
כל הדברים , כלומר אומר הקב״ה "שהכל נהיה בדברו" ,מאוןיבהתמדה ובצלשמה, לצמאו" דהיינו מי שלומד תורה 

  ." (איוב כב' כח)ךל״ותגזר אמר ויקם כתוב שו פי דיבורו, וכל מה שיאמר, הקב״ה יקיים כמ יתהוו על
 

  " דרך ארץ קדמה לתורה"
אנו קוראים ״שבת הגדול״, לשבת שלפני ״יום הכיפורים״ אנו  חפסחג הלשבת שלפני : רבי מנחם מנדל מקוצק שואל 

 ,תורתנו מתן, שהוא זמן לשבת שלפני שבועותומשיב:  ?חג השבועות שבת שלפניאיך נקראית ה קוראים שבת שובה
 ". דרך ארץ קדמה לתורהמשום שאמרו חז"ל ש" ״שבת דרך ארץ״ קוראים

 

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

    לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו    ::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
    21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת     בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"
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