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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 יחזיק בעץ התורה ויחיה

בארבעה פרקים העולם נידון וכו'. בעצרת 

ומפני מה אמרה  )מתני' ר"ה טז.(על פירות האילן 

תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת 

זמן פירות האילן הוא, אמר הקב''ה: הביאו לפני 

שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות 

 )ברייתא שם( האילן

מהו הקשר בין עצרת לבין אילנות? עצרת 

הוא זמן מתן תורתנו, והתורה נמשלה לעץ! עץ 

)משלי ג, בה ותומכיה מאושר  למחזיקיםחיים היא 

. נקודת הדמיון בין התורה לאילן, מצאנוה יח(

שאם עבר אדם בכמה פנים, ומבואר במדרש, 

אפילו אם אינו יכול ללמוד תורה ואף  ,עבירה

בעץ  "יחזיק" – אין יכול לקרוא דברי תורה

)תנחומא וישלח ט התורה ויחיה
1
. מהי המשמעות (

"להחזיק" בעץ התורה כשאינו מסוגל ללמוד 

ואפילו לקרוא דברי תורה? יבואר שהכוונה היא 

שיקשור את עצמו בקשר אמיץ עם התורה, לא 

, וזהו 2יוותר עליה! בשביל קשר זה נברא העולם

 בים והעתים.מקור החיות של יהודי, בכל המצ

בקבלת התורה היו אפוא שני חלקים, החלק 

הראשון הוא ההחזקה בעץ התורה, הקשר עם 

התורה, והחלק השני הוא קבלת התורה בפועל, 

נידונים בו גם על התורה עצמה, כמה קשר 

יהיה לאדם עם התורה, וכן על קבלת התורה 

בפועל, אם יהיו לו חידושי תורה טובים. ומשכך 

, כיון 3השבועות "ראש השנה ברוחניות"נקרא חג 
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"עץ חיים" זאת התורה, שהיא אילן עילאי גדול וחזק. וזה 
תל  –ים סוער, הגוף  –(: העולם פרק סו)לשון ה"חרדים" 

איש עומד על התל, ועץ החיים  –עפר בתוכו, הנשמה 
נטוע עליו. אם הוא חכם לב יתחזק ויתקשר באילן, כי 
היום או מחר יכו בחזקה גלי הים בתל ויהרס, ואם לא 
יהיה הוא נקשר באילן ישטפהו בתל. היינו דכתיב "עץ 

ל חי רכו:( 'בֲַּעֶצֶרתוראה בזוה"ק )וי חיים היא וגו'" וכו'.  עַּ
ירוֹֹת ירוֹֹת. ָהִאיָלן פֵּ ירוֹֹת ָהִאיָלן? פֵּ י ָהִאיָלנוֹֹת פֵּ  לֵּיּה?! ִמָבעֵּ

אן ירוֹֹת מַּ ְבְרָבא ִאיָלָנא הּוא ָדא, ֶאָלא ָהִאיָלן? פֵּ ִקיף רַּ  ְותַּ
יָלא'.  ְלעֵּ

ראה באריכות מאמרי 'העושה תורתו עתים מיפר ברית  2
 המצורף כאן בהמשך'.

 א' לשבועות. דרוש, הכוונות עי' שער 3

שבו נידונים על עצם הקשר עם הבורא ית"ש, 

שמהו קשר עם התורה? הלוא הוא קשר עם 

עצמות אלוקות! לעברך בברית ה' אלקיך, חג 

השבועות הוא יום 'אהבת כלולותיך', תואר כלה 

 מאוד נתעלה בקבלת יום זה.

 אילו קרבנו לפני הר סיני

וזה מה שאומרים בהגדה של פסח 'אילו 

קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה 

ברגעי הציפייה  אליו אילו קרבנו ה' –דיינו' 

לקבלת התורה לפני הר סיני, שנהיה קשורים 

 –ותלויים בו, ולא נתן לנו את התורה בפועל 

כבר היתה זו עבורנו טובה עצומה בלי גבול, 

בברית עם התורה, בקשר  דיינו אם היינו זוכים

הנצחי עם הקב"ה והגעגועים לתורתו! על אחת 

החלום,  להתגשמותכמה וכמה שאף זכינו 

 ניתנה לנו התורה הקדושה!

: "נוהגין להעמיד )סו"ס תצג(כתב המגן אברהם 

אילנות בבית הכנסת ובבתים, ונראה לי הטעם, 

שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן 

. ויש להקשות, מדוע המנהג ויתפללו עליהם"

הוא להעמיד אילנות ולא להעמיד מפירות 

ואולי, כיון שהתורה נמשלה לעץ, על כן  4האילן?

ביום קבלת התורה נידונים האילנות. וכיון 

שכאמור החלק של הקשר הבסיסי עם התורה, 

ששייך בכל מצב שהוא, נמשל לאחיזה באילן 

עצמו, והחלק של קבלת התורה בפועל נמשל 

לפירות האילן, שמא גם הדין שהאילנות 

נידונים בעצרת הוא כפול, על האילנות ועל 

פירותיהם, על כן נוהגים להעמיד אילנות, שגם 

 [. 5הם נידונים ]וראה הערה

 הקשר עם התורה –הצלחתו של יהודי 

השווה את דברי  (כב פנחס כו,)מבעלי התוס', פר' הרוקח 

חז"ל שפירות האילן נידונים בעצרת, למזמור א' 

                                                             
עי' קושיא אחרת קרובה, בספר חבר בן חבר, חלק ב,  4

 הגהות על או"ח.
ואכן למבואר בהערה להלן שהאילן שאליו נמשלה כאן  5

התורה היינו חיטה, שהיא מין אילן, מבואר עוד יותר, 
שהעץ הוא הוא הפרי. וראה בהערה להלן דברי ר"ש קלוגר 

כוונת הבורא שאת עץ הדעת ישיגו על ידי יגיעת  שהיתה
התורה, ולדבריו יבואר שזה עומק הענין שעץ הדעת טעם 
עצו וטעם פריו שוה, שיהיה נחשב אצל האדם עצם הקשר 
והגעגועים לתורה, לא פחות משמחתו בתורה שזכה 

 להשיג!

בתהלים, שאף שם מצאנו קשר בין לימוד 

התורה להצלחת העץ ונתינת פריו: 'אשרי האיש 

וגו' כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם 

והיה כעץ שתול וכו' אשר פריו יתן  –ולילה 

 בעתו וגו''. 

בד עצם ולפי האמור שבחג השבועות מל

מתן התורה קיבלנו גם את ה"עץ" עצמו להחזיק 

בו, את הקשר הנצחי עם התורה, יש לפרש שאף 

במזמור זה כך היא הכוונה, ש'אשרי' הרי הוא 

כמו ותומכיה 'מאושר', אישורו והצלחתו של 

עם התורה, שבאמת  הקשריהודי הינם בעצם 

אי אפשר במציאות ללמוד 'כל היום וכל הלילה' 

, אלא יבואר שהכוונה י' מדרש שוח"ט()עכפשוטו 

שלו עם התורה הוא קשר ברית תמידי,  קשרשה

גם כשמוכרח לעסוק בפרנסתו וכדו' אך בתורה 

עליה הוא חולם  –, ובה יהגה חפצו ותשוקתו

יומם ולילה, היא פיסגת  – ולה הוא מתאווה

את קשר זה דימה כעץ, שמחזיק בו  6חלומותיו!

שגם פריו יתן בעתו,  בכל עוז, ובזכות זאת יזכה

 [.7לחדש חידושין דאורייתא ]וראה הערה

                                                             
 .תורה, מאמר ה אות געי' נתי"ש,  6
האילן, שהחיטה גם  ביאור הקשר בין שתי הלחם לפירות 7

היא 'מין אילן', כדברי חז"ל )ברכות מ.( 'חיטה מין אילן'. 
ובאמת גם במזמור הנ"ל נאמר בהמשך 'לא כן הרשעים כי 
אם כמוץ', משמע ש'והיה כעץ' האמור הכוונה לחיטה! 
ומעתה יש לשאול, וכי אפשר "להחזיק" בחיטה שנאמר 

בונן שזהו המשל לתורה? התשובה לכך: אדרבה! אם נת
מדוע באמת נקראת החיטה מין אילן, הלוא זאת מפני 
שהעץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה ]דעת רבי 
יהודה לשיטתו. סנהדרין ע: ורש"י שם[, ומבארים חז"ל 
שבאמת קודם חטאו של אדם הראשון מיתמרות היו 
החיטים כארזי לבנון )עי' בר"ר פר' טו, ז(, וכתבו הקדמונים 

הר סיני היו ישראל במדרגת אדם שאף בשעת מעמד 
הראשון לפני החטא, הזמן שבו חיטה עץ היא! ולכן גם 
הקרבת שתי הלחם היא מחיטים דווקא, שחוזרים החיטים 

 למעלתם ביום זה.
ובמדרש שוח"ט מבואר שאף מזמור א' הנ"ל מדבר על אדם 
הראשון, שאמר שהיה אשריו אם לא היה אוכל מעץ הדעת, 

יה רצון ה' גר ב'תהלות ישראל' שהומבאר ר' שלמה קלו
 תששב על ידי עסק התורהשגם מעץ הדעת יאכל בצדק, 

', ואז היה דעת', כי התורה קרויה גם כן שניתנו לו המצוות
מקבל דעת דוגמת עץ הדעת שבגן עדן )עי"ש באריכות(. 

 שכתב, המלך ולכן החשיב גם שם את החיטה כעץ. דוד
, השבועות בחג ולדנ אף וכנראה נפטר, ספרו בראש זאת

הראשון וזהו היום שחזרו  אדם של שנותיו השלים שהוא
 יתקשר לפי זה ואולי, למדרגת אדם הראשון לפני החטא

 למרוד שלא.( קמז) בתרא בבא אחיתופל שציוה מה
 – ברור עצרת יום( 'שם) שציוה מה עם, דוד בית במלכות

 '.חיטים זרעו

 



 מיפר ברית –העושה תורתו עתים 

 'אספקלריא לפרשת השבוע'מאמר נספח ל

(: "עת לעשות 8בירושלמי סוף ברכות )פ"ט ה"ה
לה' הפרו תורתך, רבי נתן מסרס קראי: הפרו תורתך 

, העושה 9עת לעשות לה'. ר' חלקיה בשם ר' סימון
תורתו עתים הרי זה מיפר ברית ]ראה פני משה 
ש"מיפר ברית" הכוונה לברית האמורה אצל תורה, 
מפסוק )ירמיה לג,כה( "אם לא בריתי וגו'"[, מה 

: 10טעמא, הפרו תורתך עת לעשות לה'. ובהמשך
בכל  11"אמר ר' אלעזר מה התינוק הזה צריך לינק

 שעה שביום כך כל אדם שבישראל צריך ליגע
 בתורה בכל שעות שביום".

וידועה הסתירה, שלעומת מאמר חז"ל זה הלוא 
אמרו חז"ל )שבת לא,א( "בשעה שמכניסין אדם 

, וכו'", 12לדין אומרים לו: וכו', קבעת עתים לתורה?
 ואיך יתיישב?

והישוב הרווח לזה הינו ש"מיפר ברית" נאמר 
באדם פנוי, שיכול ללמוד כל שעות היום ותחת זאת 

ק עתים לתורה, שנחשב בכך למבטל עושה ר
, או בדומה: שאם קבע עתים והזדמן לו פנאי  13תורה

שלא בשעת אלו העתים שקבע, ואינו לומד בהם, 
 הרי הוא מבטל תורה. 

ואולם, לכאורה ביאורים אלו אינם מיישבים את 
 העניין לגמרי, שיש להקשות:

א. בעניין הלשון "מיפר ברית", ראה פני משה 
הכוונה לברית האמורה אצל תורה,  שמיפר ברית

וקשה מדוע נאמר "מיפר ברית" ולא "מיפר תורה", 
 14והלוא אף לשון הפסוק הוא "הפרו תורתך"?

וראה דברי הרד"ל שביאר שלכך נקטו חז"ל 
הלשון "מיפר ברית" לרמוז לפסוק "אם לא בריתי 
                                                                           
עוד מצאנו קשר בין חג השבועות לחיטים, ככתוב "וחג 
שבועות תעשה לך בכורי קציר חטים" )שמות לד, כב(, 

זרעו חיטים', ומבאר  –ובבבא בתרא )קמז.( 'יום עצרת ברור 
המהרש"א שתלה הדעת ב'חיטים' כי החיטים מביאים 
'דעת' לעולם )מסנהדרין ע.; סוכה מב:; ברכות מ.(, וכן בתנא 

הו )זוטא פרק ב( דימה נתינת התורה למלך שהיו דבי אלי
לו שני עבדים והיה אוהבן אהבה גדולה, ונתן לזה קב 

 חיטין ולזה קב חיטין וכו'. 
ועוד מצאנו הקשרים בין הר סיני ומתן תורה לבין חיטים: 
בברכות )סד.( על רב יוסף 'סיני עדיף, שהכל צריכין למר 

שתים', ומדובר ברב  חיטיא', וכן עירובין )ל.( 'סיני אמר
יוסף, ושם רב יוסף קרי אנפשיה 'ורב תבואות בכח שור', 
על שיש בידו חבילות של משנה. ולכן רב יוסף שמח 
במיוחד בעצרת, שאמר 'אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא 

 בשוקא' )פסחים סח:(.
ובתחלת מדרש שמואל )פרשה א( ומובא בילקו"ש תהלים  8

ים בלשון בין המקורות, ועיין גם תתעח. וישנם שינויים קל
 מדרש שוח"ט קיט על פסוק זה.

 במדרש שמואל נוסף גם: ר' פנחס. 9
המשך זה נאמר אחר גמר הדרשות מפסוק "עת לעשות",  10

והענין מוכיח שהובא כהמשך למימרת ר' חלקיה הנ"ל, 
ובמדרש שמואל הובא המשך זה בהמשך רצוף למימרת ר' 

 חלקיה. 
 שינויי הנוסחאות. ראה להלן מענין 11
והיינו בודאי למעליותא כמו הלשון בשאר הדברים  12

 הנזכרים שם.
כן הוא בלשון רש"י על הפסוק, וכן מג"א )או"ח קנו(  13

 מדברי רש"י על הגמרא בשבת. 
ומחמת גודל הקושי בלשון זו, ומחמת הלשון המתבקשת  14

מאיליה, היתה ההעתקה בהרבה מספרי גדולי ישראל: 
תורה", ודבר זה מגדיל את התמיהה מדוע באמת לא  "מיפר

 נכתב בלשון זו בירושלמי והמדרש עצמם? 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", הואיל 
ורה צריך להיות "יומם ושם מצאנו שלימוד הת

ולילה". עד כאן דבריו, ואולם לכאורה גם אחר 
דבריו אינו מבואר לגמרי, שזה עצמו צריך ביאור, 
מדוע בפסוק "אם לא בריתי" נאמר הלשון "בריתי" 
ולא "תורתי"? ונכלל בזה שיש לתמוה מהו בכלל 

 עניין ברית אצל תורה, ומדוע תיקרא התורה ברית?

"ל צריכים ביאור מעט, שהרי ]וכמו כן דברי הרד
אף על הלשון "תורה" נאמר )יהושע א,ד( "לא ימוש 
ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", וכן 

 )תהלים א,ב( "ובתורתו יהגה יומם ולילה"?[

ב. וכן צריך ביאור, שאם ביאור דברי המדרש 
הינו: "מי שיש לו פנאי ואינו לומד תורה הרי זה 

 חידוש בכך, פשיטא?מבטל תורה" מה ה

ג. ומלבד כל זאת עוד קשה ותמוה, מה מועיל 
סירוס הפסוק "הפרו תורתך עת לעשות  לה'", והרי 
אף לשון הירושלמי והמדרש עצמם הינו בסדר זה 
עצמו: "העושה תורתו עתים" ואחר כך "מיפר 

בסדר שבו  –מבחינת דרשה זו  –ברית", ומהו הפגם 
 הפרו תורתך"?מסודר הפסוק: "עת לעשות לה' 

והנראה ליישב בזה בסייעתא דשמיא, שיש 
אינה סתירה כלל, הנ"ל סתירת מאמרי חז"ל ומר של

כלל, שכאן באדם  ולא צריכינן לחילוקי אוקימתות
פנוי, או שכאן כשיש לו במקרה פנאי, שיש לבאר 
ששני מאמרי חז"ל בעניין עתים מדברים מאדם 
העמל לפרנסתו בלא פנאי, ועליו נאמר שעליו 
לקבוע בכל מחיר עתים לתורה, שזהו "קבעת עתים 

", אבל במאמר חז"ל דידן לא נאמר "הקובע ?לתורה
לא "העושה עתים לתורה הרי זה מיפר ברית" א

תורתו עתים", כלומר: גם כשאין לך בשום אופן 
פנאי מעבר לעתים שקבעת ללמוד, אל תעשה 
שתורת ה' תהיה לגביך "עתים אלו", שאז אתה 
קשור לתורה ובשאר היום אתה "עובד את עצמך", 

 ואינך בן תורה בשאר הזמן.

ועל זה נאמר: "העושה תורתו עתים הרי זה 
אי אי אפשר לומר עליו מיפר ברית", כלומר: בוד

 ךשהוא "מיפר תורה", שהרי הוא לומד את אותו ס
שעות כמו חבירו שלומד גם כן עתים כמותו, אבל 
הוא מיפר את ה"ברית" ה"אמורה אצל תורה" 
)כלשון ה"פני משה"(, שיש בין כל איש ישראל 
לתורה "ברית" של קשר תמידי, שהיהודי בעצמותו 

ר היום הוא בכך שבשא –קשור לתורה, והוא 
"מנותק" מן התורה ואינו שואף ומצפה לרגע שיהיה 

כאשר עוסק במלאכתו ופנוי ללמוד בתורת ה', 
בכך הוא מיפר את הברית  –עושה את מלאכתו קבע 

 האמורה בתורה. 

]ראה בנתיבות שלום "נתיבי תורה" מאמר ה, 
מענין הקשר שבין יהודי לתורה בבחי' אישות, 

ל כ"ק אדמו"ר שליט"א עי"ש, ושגור על לשונו ש
בדרכי נועם מעניין מערכת היחסים ההדדית שבין 
יהודי לתורה, וכדרשת חז"ל )סנהדרין צט,ב( על 
)משלי טז,כו( "נפש עמל עמלה לו", הוא עמל 

במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר, ומציין 
 לפירש"י שם.[

ואמנם אין ספק שה"מבחן" הגדול ביותר האם 
, הינו: כיצד ינהג ברגע שיזדמן לו הוא שייך לכת זו

פנאי בתוך עסקיו, האם ינצלו לדברי תורה או יבטל, 
אבל כאן הטענה היא גם בשעה כזו שאינו משנה 
בפועל כלום מחבירו הקובע עתים כמותו, כגון 
בשעה שאין לו שום פנאי, באו חז"ל להשמיענו 
שאפילו אז אינו נקי, שכן הוא מיפר ברית, את 

 התורה. ה"ברית" עם 

ומטעם זה איננו יכולים ללמוד דבר זה מלשון 
הפרו תורתך",  –הפסוק כצורתו "עת לעשות לה' 

"הפרו תורתך", שהרי לא היפר את  כאןשכן אין 
התורה ולא ביטלה, אבל הנהגתו חמורה מאוד, שכן 
הוא "מיפר ברית", את הברית הכרותה בינו לבין 

 התורה. 

ברית זו עצמה בה "ברית יומם ולילה", ש זו היאו
תלויים חוקי שמים וארץ, ומה שנאמר שם בריתי 
"יומם ולילה" אין זה תנאי נוסף וחיצוני, אלא שאין 

ברית לחצאין, ולולי הקשר יומם ולילה אין  כתשיי
 נופל עליו לשון "ברית" כלל, כמובן.

-ולכן נאמר כאן "מיפר ברית", ולא בגלל דמיון
בריתי", אלא  לשון גרידא ללשון הפסוק "אם לא

הכוונה לאותה ברית הנזכרת שם, "ברית האמורה 
אצל תורה" )כלשון ה"פני משה"(, ולא שהכוונה 

 לתורה עצמה. 

ומעתה אין לתמוה מדוע לא נקטו חז"ל הלשון 
"מיפר תורה", שהרי אינו מיפר תורה אלא את 
הברית האמורה אצל תורה, ולכך אין לתמוה שגם 

ן "יומם ולילה", שהרי על לשון "תורה" מצאנו לשו
לא נקטו חז"ל את הלשון ברית מחמת דמיון לשון 
גרידא לפסוק אם לא בריתי, אלא שאכן מה שמיפר 

 זה את ה"ברית".

ומעתה גם כשנזכר לשון "יומם ולילה" על לשון 
"תורה", בפסוק "כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו 
יהגה יומם ולילה", זה עצמו ביאורו: אף כאשר הוא 

כל העת "חפצו" בתורת ה', שמצפה  ,סק לפרנסתועו
מתי כבר יבוא לידו ללמוד, ובתורתו "יהגה" יומם 
ולילה, שהוגה כל העת מעניין תורתו, דהיינו שהוא 
שואף ומצפה מתי כבר יוכל לשוב לדף הגמרא, 

: "שתהיה מחשבתו דבוקה 15וכלשון החסיד יעבץ
בתורה אף אחרי עתיו הקבועות לה" ]או כביאור 

ש"יהגה" היינו לשון של "צפצוף", שגם  16ריק"םה
 [.17כאשר אינו לומד עולים על שפתיו דברי תורה

                                                             
זה לשון ר"י יעבץ הדורש ב"מאמר אשרי האיש" בביאור  15

"יהגה": ואמר יהגה ולא אמר "יעסוק" או "יקרא", כי 
מלאכתו אימת נעשית, אבל אמר שתהיה מחשבתו דבוקה 

בהיותו מתעסק בדברי בתורה אף אחרי עתיו הקבועות לה 
הרשות על דרך )אבות ב,יב( "וכל מעשיך יהיו לשם שמים". 

 ובדומה כתב גם הרד"ק.   
 אבי הרד"ק, הובא בספר השרשים לרד"ק, עי"ש. 16
שועיב(. -ראה עיקרי הדברים ב"נורא תהלות" )ר"י אבן 17

ושם וב"חן טוב", ומתוך ספרים נוספים, מבוארת לפי זה 
ר: "והיה כעץ שתול על פלגי מים המשלתו בהמשך המזמו

אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח": 
דמיונו הוא כמו עץ, שנקרא "עץ פרי", ונקרא על שם פריו 



ולכן כך נדרש הפסוק אחר הסירוס: "הפרו 
תורתך עת לעשות לה'", שיש לבאר שלפי דרשה זו 
סכינא חריפא מפסקא אחר תיבת "הפרו": "הפרו", 

הפרו "ברית", כאשר "תורתך עת לעשות  –כלומר 
היינו כאשר עושה האדם את תורת ה' ל"עת לה'", 

לעשות לה'", וכלשון העם: "שעה בשביל הבורא", 
, ואינו 18שבשאר היום הוא כביכול חפשי מן התורה

כל היום כאדם שתלשו אותו ממקור חיותו, ששואף 
ומצפה כל העת לחזור לאותו מקור. וכמובן שכעת 
לדרשה זו מועיל הסירוס הרבה, להסמיך את תיבת 

רתך" ל"עת לעשות לה'", בלא שהמלה "הפרו" "תו
 תפסיק בינתיים.

ומעתה ימתק מאוד המשך דברי חז"ל שם: 
"אמר ר' אלעזר מה התינוק הזה צריך לינק בכל 
שעה שביום כך כל אדם שבישראל צריך ליגע 
בתורה בכל שעות שביום", שלכאורה מאמר זה 
קשה מאוד להולמו, מהו "צריך לינק בכל שעה 

כי מצאנו תינוק שאוכל במשך כל היום שביום" ו
בלא הפסק? ואם נאמר שיש לגרוס כאן "מבקש 

, אם כן מהו הדמיון, שכשם שבכל שעה 19לינק"
תינוק 'מבקש' לינק כך 'צריך' ליגע בתורה? וכמו כן 
ההדגשה "כל אדם שבישראל" תמוהה ואינה 
מחוורת, כיצד יתכן שכל אדם שישראל יצטרך ליגע 

ביום, הלוא בודאי ישנם גם בתורה בכל שעה ש
אנשים שמוכרחים לעשות גם לפרנסתם ועסוקים 

 20בשאר צרכיהם החיוניים?

ומעתה מבואר שכך היא כוונת ר' אלעזר: "כשם 
צורך הוא  –שתינוק בכל שעה שביום הוא "צריך" 

לו ו'דחף' בלתי פוסק, בכל שעה שביום, לינק, כך 
"כל אדם שבישראל", ואף מי שעמל רוב היום 
לפרנסתו, "צריך ליגע בתורה בכל שעות שביום", 
צורך הוא לו ודחף בלתי פוסק, "תלות", ליגע בתורה 
בכל שעות שביום, ומה יעשה שהמציאות מונעת 
ממנו את צורך קיומי זה. ולפי זה אין חילוק בין 
הגרסאות השונות, אם גורסים "צריך לינק" או 

 "מבקש", שהכל אחד. 

                                                                           
)עץ תפוחים וכדומה(, אף בשעות שאינו מוציא פרי בפועל, 
וזאת מפני שכל ייעודו הוא ש"בעתו" יתן פריו, ואז גם 

ו בצרכי גופו, )לשון דבר טפל, וכן עת התעסקות –"עלהו" 
שכל  –לשון מגן הפרי( לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח 

 העוסק בתורה נכסיו מצליחין. 
ראה בבוצינא דנהורא מהרר"ב ממז'יבוז' זיע"א עה"פ  18

)תהלים מב,ד( "היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור 
אלי כל היום איה אלקיך": היתה לי דמעתי לחם יומם 

לילה על הטענה: בשעת התפילה והתורה אתה נזכר ו
באלקיך ועושה את המוטל עליך, אבל "כל היום", כל שאר 
היום, איה אלקיך?!. )שש"א: שמא יש לרמוז שלכן בחר 
בלשון "דמעתי לחם יומם ולילה" לרמוז על הפך "ברית 
יומם ולילה"(. ]והשוה לגיטין נו,א: "אי מלכא אנא עד 

 ית לגבאי".[האידנא אמאי לא את
ויש לפרש על )ברכות לה,ב( "הנהג בהן מנהג דרך ארץ": 
"בהן" כמו "עמהן", עם הדברי תורה, שגם באותה עת 
שעוסק בפרנסה לא יפרד מן התורה. )בדומה למה שכתב 
משם ב"נפש החיים" שער א פ"ח, שגם כשעוסק בפרנסה 

 ילמד בהרהור.(
ואל: הגירסא בכ"י רומי "מבקש לינק". ובמדרש שמ 19

 "מבקש לאכול".
אמנם ישנו מקום לומר שהכוונה שלא תעבור על האדם  20

שעה שלמה בלא תורה, וגם אם כך ביאור העניין במהותו 
 הוא כנ"ל, שיהא קשור בתורה.

, 21סחת הירושלמיויש להטעים עוד לפי נו
שאמר ר' אלעזר "צריך 'ליגע' בתורה", ולא 
"להתייגע", כלומר: הוא צורך קיומי לו שלא להנתק 

 22משורשו, בכל שעה הוא זקוק לכל הפחות "לגעת"
בתורה הקדושה, ש"כל זמן שחבל זה בידך יש לך 

 חיים", הוא "צריך ליגע בתורה". 

כך הוא מטבע הדברים ש"ברית" כרותה בין 
יהודי לבין התורה. כך "כל אדם שבישראל" מרגיש 
ביחס לתורה הקדושה: "כי הם חיינו ואורך ימינו 

 חג שמח! ובהם נהגה יומם ולילה".

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 ויצבור יוסף

 כמה יוסף איכא בשוקא

בגמרא בפסחים }ס"ח ע"ב{ מובא: "רב יוסף 

. ביומא דעצרתא אמר: עבדי לי עגלא תלתא

אמר: אי לא האי יומא דקא גרים, כמה יוסף 

 איכא בשוקא" ע"כ. 

ויש להבין, מה בא ללמדינו הביטוי "כמה 

יוסף איכא בשוקא", וכיצד הוא מלמדינו על 

 מעלת לימוד  התורה. 

שוק, מורה  –ונראה לבאר, שלשון "שוקא" 

בדרך כלל על מקצוע לא מכובד, מקצוע מכובד 

 בשוק.  מקומו בדרך כלל במשרד, לא

לפיכך בא רב יוסף, שהיה מטבעו אדם חכם 

ורם במעלתו ללמדינו, שלא יחשבו שאם לא היה 

מקדיש את חייו לתורה, היה הוא נמצא ב"שוק" 

על שלל מקצועותיו, שהרי ידוע לכולם היה רוב 

חכמתו ותבונתו, ואם כן ברור הוא שאם היה 

ללא תורה, היה נעשה עורך דין או איש 

וע מכובד ומכניס, כיאה לאדם מחשבים עם מקצ

 חכם ונבון כמוהו. 

ולזה בא רב יוסף לומר, כי למרות הכל, 

מכיון שהקדיש הוא את חייו לתורה, יודע הוא 

! כל המקצועות שויםבבירור, כי לולי התורה, 

לא משנה אם היה יוצא איש עסקים מעונב או 

מוכר ירקות בשוק, אם היה נשאר הוא ללא 

ף איכא בשוקא", ללא תורה תורה אזי "כמה יוס

הייתי נשאר תלוש מאור החיים, עומד ומשוטט 

ב'שוקא' ורודף אחר הבלי העולם כשאר בני 

 תבל. 

כל סוגי ה"יוסף" האחרים שיש  -"כמה יוסף"

בחוץ, כולם הם מבחינתי בחינת "שוקא", ולכן 

כמה עלי לשמוח שהנני "בן תורה", שזהו האושר 

 לה בחיים.והכבוד והאמיתי והשמחה הגדו

 עגלה תילתא

ונראה עוד לבאר ולהוסיף נופך במאמר 

נפלא זה, ונקדים לשאול: מדוע רב יוסף ציווה 

שביום זה יכינו לו "עגלה תילתא", עגלה 

                                                             
 להוציא נוסחת המדרש והילקוט. 21
אף בשורש "נ.ג.ע." נרשם גם מלא יו"ד: "ליגע", ולא רק  22

 בשורש "י.ג.ע.". 

משולשת, שזהו מאכל משובח. מה ענין השמחה 

הגשמית במאכל משובח, על יום מתן תורה 

 שכולו רוחני ומרומם?

ועוד יש להקשות, על דברי הגמרא האומרת 

ש"הכל מודים בעצרת, דבעינן נמי לכם", דהיינו 

שכולם מודים שבחג השבועות יש לאדם לענג 

את עצמו וגופו, ודבר זה מתמיה לכאורה, הלא 

שמחתנו ביום מתן תורה, באה על כך שזכינו 

לאור התורה וקדושתה, ואם כן מן הראוי היה 

זה רק בריבוי לימוד התורה לחגוג ולשמוח ביום 

ושאר העניינים הרוחניים, ומדוע כולם מודים 

שיש לעשות בו הנאות גשמיות, "לכם", מה ענין 

 ההנאה הגשמית לשמחה על קבלת התורה? 

מכל זה מתבאר יסוד גדול, כי עיקר השמחה 

ביום קבלת התורה, אינה שמחה רק על השכר 

 בעולם הבא שאליו יזכה העמל בתורה בעולם

הזה, אלא שמחה זו באה להראות כי לומד 

התורה שמח כבר בעולם הזה, והנאתו היא כעין 

הנאה גשמית, שמחה הממלאת את כל יומו, 

שיגו ושיחו, שמחה הנותנת שלימות, אושר 

וטוהר רוחני, שלא משיגים בשום מקום מלבד 

 בעמל התורה. 

על הבנה זו בא רב יוסף לרמוז, ולכן ציוה 

עגלה משולשת דווקא, מאכל הוא שיכינו לו 

גשמי משובח, להורות שלא שהוא עמל בתורה 

מצד אחד, ומסכן בחייו האישים מאידך, אלא 

אדרבה, ההיפך הוא הנותנת: "כמה יוסף איכא 

בשוקא", לך נא ראה כמה אנשים ללא תורה 

מסתובבים בעולם בעצבות, בחוסר סיפוק 

ובהרגשת ריקנות, ואומרים לעצמם: "יש לי הכל 

אין לי כלום"! ואילו אני מרגיש שמח ומרומם, ו

לכן, כדי לחדד הבנה זו אעשה שמחה במאכל 

גשמי, שתמחיש לכולם כי בעמל התורה זוכים 

לעולם הזה לא רק לעולם הבא מושלם, אלא 

התורה היא זו שיוצקת את התוכן גם  מושלם!

אל האכילה והשתיה, שכאשר הם יהיו לשם 

ורה ולעבודת ה', שמים, לחזק גופו ללימוד הת

יהפכו מהנאות של 'שוקא' לאמצעי להשיג תוכן 

חיים אמיתי ]'עגלא תילתא' רומז למאמר חז"ל 

אוריאן תליתאי לעם "בריך רחמנא דיהב 

 וכו'"[. תליתאי 

ועל ענין זה, שמתיקות התורה נותנת שמחה 

לאדם בעולם הזה, נראה שציוונו חכמים 

י לכם", באומרם: "הכל מודים בעצרת דבעינן נמ

מכיון שמטרת השמחה, שמחת התורה ביום זה 

היא להורות כי העמל בתורה שמח בחלקו 

בעולם הזה, לכן יש לו לעשות שמחה גשמית, 

במאכל ומשתה, כדי להורות לכל הסובבים אותו 

]כלשון התורה כוללת כל הטובות שבעולם' כי '

האור החיים הקדוש[, וכן, הכוונה היא לטובות 

י תורה, חסרים גם את העולם הגשמיות, לול

לאלו  ,מאירמתוק, איזה עולם איזה עולם הזה! 



איזה  ,איזה עולם חשוך– ים בומונחשאינם 

! )הרה"ק ר"מ ים בומונחלאלו ה ,מרעולם 

 מקוברין זי"ע( 

 בברכת חג שמח,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 משל למה הדבר דומה

שני אחים יקרים, בערל הגביר האדיר, 

 אדם פשוט.  –ויענקל 

ויהי בבוקר, קר מאד, באמצע חדשי החורף, 

ושואל בערל בתמימות לאחיו האם במקרה נוסע 

 לטבריה? שרוצה טרמפ ממנו. )לאחר שנתברר

שאמנם בדעתו לנסוע שם...(, "בשמחה רבה" ענה 

 לו, בעוד כמה דקות נצא.

מיד מתחרט בחושב כי אחיו הגדול הגביר 

הידוע, מתרגל לנסוע ברכב מפואר וכו', אבל 

מלה זו מלה, ולפני שהיה לו פנאי לחשוב עוד, 

היה בערל עומד בפתח האהל מוכן לנסוע. 

 וך.השנים יצאו לדרך יחד עם ידיד נוסף, בר

 הפחדים של יענקל
יענקל מתפחד, כי בדרך כלל, במזג אויר 

כזה, קר ושלגי, אורך לו כמו רבע שעה לעורר 

ומה יעשה שלא יתבייש? בעוד  –את הרכב 

מחשבותיו מטרידות אותו, שומע קול אחיו 

מדבר אליו "למה מחכים, בא ונכנס כבר, למה 

לא נוסעים?", בלית ברירה, ובתפלה על לשונו, 

לפנים, ולתמהתו הרבה, הרכב מתחיל  יושב

 לנסוע, בלי בעיה... 

מודה על העבר, וצועק על העתיד, כי עוד 

מצלצלים באזניו המילים ששמע רק לפני כמה 

ימים מאז שתיקן את הרכב עבורו, שבכל מקרה 

אסור לו לנסוע יותר מחמשים ק"מ לשעה... ומה 

יעשה הבן ולא יחטא לאחיו לעכב אותו בדרך 

 שוט וישן כזה?...ברכב פ

טרם יקרא והוא נענה כבר, "למה לא נוסעים 

קצת יותר מהר? יקח לנו שעות להגיע למעוז 

חפצינו!" בלית ברירה, בחיל ורעדה, לוחץ על 

דוושת הגז, קמעה קמעה, ולתדהמתו הרבה, 

הרכב נוסע במהירות בקלות, בלי שום זכר 

לקלקול!...כל משך הזמן הביט גם ברוך מן הצד, 

 ולו מלא תמיהה. כשכ

 עצירה
לאחרי נסיעה של כחצי שעה, מיודענו 

יענקל מתחיל לסטות לצד הדרך, לעצירה. בקושי 

הספיק הרכב לנוח, ובערל ממשיך בטענותיו 

"מה זה?! הרי חיייבים להגיע כבר! עם כל 

העיכובים נישאר בדרך כל היום!". כאן, כבר 

פקעה סבלנותו של יענקל, ואומר לו ברחל בתך 

טנה: "תסלח לי, אבל האמת הוא שאני מכיר הק

את הרכב שלי כבר עשרים שנה, ובמיוחד 

בתקופה האחרונה, יודע אני בבירור, שזו סכנה 

לנסוע בו יותר מחצי שעה ברציפות. פשוטו 

כמשמעו. כך אמרו לי בפירוש! אין ברירה, 

 וכבר נמשיך". –חייבים לנוח קצת 

בידו, אחיו עונה לו בישוב הדעת, וטענתו 

"הרי ראית כבר אשר בכל זאת, היום יש לנו 

איזו סייעתא דשמיא מיוחדת, הרכב הותנע מיד, 

הצלחנו לנסוע במהירות בלי שום תקלות ב"ה, 

ותאמין לי, אני מבטיח לך שנוכל להמשיך מיד 

בלי שום חניות...", כך שכנע אותו להמשיך. סוף 

סוף היתה לו דרך ארץ לאחיו הגדול, ובלב מלא 

ד, המשיך מיד לנסוע. שום תקלה או בעיה פח

 לא חזרה על עצמה!

כאשר הגיעו לטבריה. ניגש בערל לברוך, 

הנוסע השלישי, והסביר לו כממתיק סוד את 

ההתרחשויות המוזרות שעיניו ראו... דע לך שיש 

לי ידיעה נכבדה שתיישב את כל התמיהות...  

ברוך נדרך והיטה אוזן קשבת, ובערל המשיך... 

דיעה שיש לי עבורך היא, שאף על פי "הי

שמבחוץ הרכב נראה בדיוק כמו הישן, אבל דע 

לך שזהו רכב חדש! חדש חדש!! ולכן אחי אינו 

רגיל לכל הכוחות החדשים הללו!" ואז הסביר 

 לו:

"הרכב של יענקל אחי התיישן כבר מאוד, 

לכבוד יום ההולדת הארבעים של אחי החלטתי 

וטו כמשמעו: רכב לקנות עבורו רכב חדש! פש

חדש ]עין טובה היתה לו לבערל[. אבל היתה לי 

בעיה, שלא לבייש את מי שאין לו... ישבתי 

וטיכסתי עצה, עד שנפל בי רעיון... אקנה רכב 

שנראה בדיוק כמו הישן, ואף אסדר שכל 

הפגעים הנראים על הישן יופיעו בדיוק נפלא 

גם על החדש, ובלא יודעים בלילה אחליף את 

בים, ישן מפני חדש תוציאו... כך עשיתי, הרכ

ואף את המפתחות של הרכב סידרתי שיעמדו 

 במקומם של הישנים...".

"לכן לא הכיר יענקל את הכוחות החדשים 

של רכבו", סיים יענקל, כשחיוך רחב על 

 שפתותיו... 

 הנמשל נוקב עד התהום!!
המשל יפה אבל הנמשל נפלא! רגילים אנו 

סיעים את ה"רכב" שלנו כבר לחשוב, הן אנחנו מ

עשרים )או עשר או שלשים( שנה, ה"רכב" זה 

הגוף והמוח והישוב הדעת שלנו... ומורגלים אנו 

לחשוב שעד שמצליחים אנו ללמוד לוקח לנו 

לכל הפחות כרבע שעה.. ומצמצמים את עצמנו 

מתוך שאנו סבורים שהקצב שלנו כבר קבוע 

יותר  מראש, כל כך יכולים ללמוד, ולא טיפה

מהר. ובעמקות כזו ולא יותר. וכמו כן נהיר לנו 

במשך כמה זמן יכולים אנו ללמוד ברציפות בלי 

 שנצטרך "עצירה" לצאת קצת לאויר... 

כן הם הצמצומים שלנו בגוף ונפש, בנוגע 

משהו יסודי אבל  –ללימוד התורה ולתפלה וכו' 

שאחרי שבועות אנחנו נראים  – שוכחים אנו

אדם ממש, אבל סוף סוף -ו בןעוד מבחוץ אות

הבה נעשה לכל  אנחנו יושבים ברכב חדש!!!

מבחן לניסיון, אולי אמנם אחרי -הפחות נסיעת

שבועות נצליח ללמוד יותר בעומק ויותר שעות 

ובודאי היצר עדיין מתאמץ להראות  –וכו' וכו' 

לנו שגם בתוכנו נשארנו אותו דבר, אבל המבקש 

מה וכמה שינויים האמיתי יראה בחוש, כי יש כ

הנראים בבירור, מלפני שבועות לאחרי שבועות. 

 הנסיון יוכיח!

 מהפכה גדולה בכל הגישה
הבנה ברורה זו יכול לעשות מהפיכה בכל 

הגישה לשבועות עצמה ג"כ. כי האופן שמתפלל 

לסייעתא דשמיא הוא אחרת לגמרי, כי נובע 

מאמונה טהורה ופשוטה אשר בידו נפש כל חי, 

ובידך לגדל ולחזק לכל  -ה את כולם ואתה מחי

בכל עניני רוחניות ג"כ! אשר כידוע בשבועות 

הוא עת רצון נפלא לפעול לעילא לשנות בעצם 

 לטוב בכל עניני רוחניות!!

אולי זהו המשל הכי חזק ששמעתי בחיים, 

תהנה גם אחרים ממנו, לעשות מהפכה מכח 

 השבועות!!

עי, השי"ת יעזור שנזכה לגשת אל היו"ט כדב

ולנסות טוב הרכב החדש שלנו עם הרבה ס"ד 

להיות הולך ומטייל בגן עדן התחתון, בהאי 

עלמא, בפרד"ס הנעים והמתוק של ש"ס 

 אמן כן יהי רצון!! –ופוסקים וכל התורה כולה 

 טוב!-א גוטן יום

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 מעדני מלך
 בין התוכחות לחג מתן תורההקשר 

מבואר במסכת מגילה )דף לא:( תניא, רבי 

עזרא תיקן להן לישראל  :שמעון בן אלעזר אומר

שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, 

ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא? 

כדי שתכלה  ,ואיתימא ריש לקיש ,אמר אביי

נה עצרת נמי ראש הש וכו'השנה וקללותיה. 

  היא.

וכן פסק הרמב"ם )הלכות תפילה ונשיאת 

כפים יג, ב(. וכן פסק בשולחן ערוך )אורח חיים 

שיש לקרוא הקללות ]פרשת בחוקותי[ תכח ד(. 

 לפני שבועות.

ויש לשאול, מדוע תיקנו לפני עצרת ולא 

סוכות ופסח, הרי תנן )ראש השנה א, ב(: 

על  בפסחבארבעה פרקים העולם נידון, 

 בראש השנהעל פירות האילן,  בעצרתהתבואה, 

', וכוכל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון 

שיש ארבעה  הרי  .נידונין על המים ובחג



מדוע תיקנו את קריאת ו ,פרקים שהעולם נידון

עצרת לפני ו אש השנה,התוכחות דוקא לפני ר

 שהוא יום הדין לאילן?

ועוד הרי אין ספק שיום הדין של המים 

סוכות הרבה יותר חשוב לקיום הבריאה? שהוא 

אש כיון שכבר קראו לפני רש ם תמצי לומרוא

וסוכות סמוך בחדא מספיק לשניהם, הרי  השנה

והיא  ,בפסח נידונים על התבואה על כל פנים

 יותר נחוצה לקיום האדם מאשר פירות האילן?

 עיקר חכמתו של אדם תלויה בחג השבועות

נת חז"ל לקרא יובן היטב מה עניין תקאכן, 

תי לפני מתן תורה, קוהתוכחות של פרשת בחו

היות שהתוכחות של פרשת בחוקתי הם קשורים 

לעמל התורה, וכאשר דרשו חז"ל אם בחוקתי 

תלכו ואת מצותי תשמרו הרי קיום מצות אמור 

הא מה אני מקיים אם בחוקתי שתהיו עמלים 

ואם ח"ו אם  ,בתורה ואז זוכים לכל הברכות

סו וכו' נדרש להיפך שאם לא תהיו בחוקתי תמא

אר כי כל ועמלים בתורה באין כל הקללות, מב

התוכחה מכוונת בעיקר על עמל התורה, ומה 

נאה ויאה שיקראו תוכחות אלו לפני העצרת 

שהוא חג מתן תורה והוא יום הדין שבו נקבעת 

ולכן יש  השגת חכמתו של האדם לאותה שנה.

דין למים או לו מעלה יותר מסוכות שהוא יום ה

שאמנם הם  ,מפסח שהוא יום הדין לתבואה

יותר חיוניים לקיום הגוף אך בסופו של דבר הם 

ענייני הגוף, ואילו בעצרת הוא עניין של 

 .הנשמה

 .עולה על הכל בחשיבותה הקדושההתורה 

היא בראש כל הכתרים ובלעדי התורה חייו אינן 

, כי כבר אמרו חז"ל )נדרים מא.( אמר אביי ,חיים

נקטינן אין עני אלא בדעה. במערבא אמרי דדא 

ביה כולא ביה, דלא דא ביה מה ביה? דא קני 

וכן הוא בקהלת מה חסר? דא לא קני מה קני? 

דעת חסרת  ,מתלא אמר (פרשה ז ,רבה )וילנא

מה קנית, דעת קנית מה חסרת, ללמדנו שבלי 

וכבר כתב  !תורה אין בו דעת ואין לו כלום

 ,ועוד ,ות והדעות )מאמר ג(הרס"ג בספר האמונ

, כי בתורותיהכי אומתנו איננה אומה כי אם 

בלעדי התורה אין הבדל בין עם ישראל ליתר 

האומות, כיון שכך חז"ל מלמדין אותנו על מעלת 

וחשיבות חג השבועות שכל תורתו וחכמתו של 

 האדם תלויה בו.

 הנהגת גדולי ישראל בהתקרב שבועות

דרוש ראשון , ונותושער הכ)מבואר באריז"ל 

שכל השגת האדם בתורתו תלויה  (לשבועות

בלילה הזה של ליל שבועות, ולכן תיקנו לקרא 

את התוכחות בפרשת בחוקתי לפני עצרת בכדי 

לעורר את האדם להתפלל ולנצל את היום הגדול 

 לזכות לתורה.

ומסופר כי הגר"י מסלנט היה נראה מתוח 

דבר לפני חג השבועות וכאשר נשאל לפשר ה

  הסביר כיון שמתקרב יום הדין של עולם התורה.

שגם אצלו היו  ,וכן מסופר על הרב שך זצ"ל

רואים מתח גדול לפני חג השבועות והסביר 

שכך שמע מהגרי"ז מלצר זצ"ל אשר שמע בשם 

הנצי"ב שהוא יום הדין להשגת חכמתו באותה 

 שנה.

 כל הלילה יםמדוע ניעור

ה הזאת ת חשיבות לימוד הלילנובזה מוב

בהיות והלילה הזה הוא יום  ,יותר מכל הלילות

כיצד יכול , התורה חכמתהדין לקבלת והשגת 

 ו שכתבוכמ !לישון הרי גורל חייו תלוי בו

וככל  .תורה חייו אינם חייםהי עדהרמב"ם שבל

שנעמיק בגדולת עמל התורה כך נשכיל להבין 

את חשיבות הלילה הגדול הזה, והדבר דומה 

שבו נחתם גזר דינו של  רבה נאלליל הושע

שכיצד  ,ולכן צריך להיות ניעור ,האדם הגופני

ל ישן ואינו מראה את יראתו מהדין וישן. וק

 ,מאדם שיש לו משפט שעלולים להפלילו וחומר

עלה אין ספק שאינו יכול להירדם מהמתח מה י

וחושב ומתכנן מה יאמר ומה יעשה,  ואם  ,ובדינ

, כל כך על דבר שאינו אלא זמני או כספי וחולף

 על חייו וחכמתו. שכן

נו להחכים ממאמרי חז"ל עד כמה יעלה ביד

חייב כל אדם לנצל את יום הגדול של חג 

סוד חכמתו  .כי הוא יום מתן תורה ,השבועות

של האדם תלוי ביום זה, וכן יש להתכונן היטב 

משמר בליל חג השבועות בכדי לזכות לכל ל

כי היא תורת חיים  ,השפע של חכמת התורה

 וזוכה בה לדברים הרבה.

 חג שמח! 

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 יאמר, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 פרד"ס שמואל
 מאמר מיוחד –חג השבועות 

 השבועות חג  – אֹוַרְיָתא ָלן ּוְמַסר

 ובמחשבה בהלכה
, צלעות 4 -בן לחם, השבועות לחג מתנות* 

 דף או" שבועות ליל תיקון, "וורדים שושנים
, העשבים ושטיחת הרשע המן, בעיון גמרא
 בעלות ידיים ליטול כדי מהגמרא לקום האם

 השחר ברכות וסדר בלילה הלימוד סדר, השחר
 וסעודה חלבית סעודה, ולספרדים לאשכנזים

, חידושים לחדש והצורך ביום הלימוד, בשרית
" *   הלחם שתי"ו ובשר חלב בין הפסקה
 ושביבי תורה פניני, וטעמיו החג מנהגי, הלכות
 בעמו הבוחר וברוך*  התורה קבלת לחג הלכה

 חג לכבוד מיוחדת יריעה  *ובתורתם ישראל
 השבועות

 השבועות לחג מתנות קניית
, הרגלים משלושת אחד הוא השבועות חג

 וילדיו אשתו את לשמח היהודי מחויב בהם
 ודברים ממתקים, תכשיטים, בגדים בקניית

 ותכשיטים בגדים כבר קנו וכאשר. המשמחים
 כעת צריכה אינה והיא הפסח חג לפני לאשה
 את גם לשמח ניתן אזי, נוסף ותכשיט ביגוד

 ם"ברמב ראה) מתיקה ומיני במגדנות האשה
 חג הלכות' ובס ח"ת ובחינוך ד"נ עשה צ"סהמ
 שהאוכל ם"ברמב נפסק וכמובן(. י"ק בחג

, העניים את ומשקה מאכיל ואינו בחג והשותה
 כרסו שמחת אלא', ה לפני שמחה זאת אין הרי

 לביתו עניים אורחים להזמין יראה ולכן, בלבד
, בעירנו הצדקה לקופות כסף לתרום או

 . ורווחתם העניים לשמחת הדואגים

 ומיוחד ארוך לחם הכנת
 חג לכבוד להכין הנשים שנהגו כותב הכלבו
 עם תבנית בדמות ומיוחד ארוך לחם השבועות

 א"הרמ וכתבו". הלחם שתי"ל זכר, ראשים 4
 מתוקים מטעמים שמכינים ברורה והמשנה
 דבש: "הפסוק שם על, ודבש חלב ומאכלי

 לזכור צריך ובכלל". לשונך תחת וחלב
 ושבחג" לכם" בעינן עלמא לכולי בעצרת"ש

 יותר הרבה להוסיף צריך בו יום הוא השבועות
 התורה את לחבב כדי, טעים ובמזון במאכלים

 בעיניים רואים הילדים. ילדינו ועל עצמנו על
 מכינה האם וכאשר אם, אישית דוגמא

 שהאוכל ואומרת זורחות בעיניים מטעמים
 הקטנים החכמים תלמידי"ל נועד המיוחד

 והמצוות המתוקה התורה לכבוד"ו" שלנו
 "...לנו נתן ה"שהקב הנפלאות

 במקווה טבילה
 במקווה עצמו את לטהר  ליהודי חיוב ישנו

 גם נוהג זה שחיוב הטור וכתב, החג לפני טהרה
 לא ואנו קיים אינו המקדש כשבית, אנו בזמנינו
 חג ולפני. המקדש לבית לירושלים עולים

 במקווה להיטהר נוסף עניין ישנו השבועות
 רבא ואליה יעקב חק) תורה מתן לכבוד, טהרה
 (. הקדוש י"האר בשם

 בית מתקופת מנהג -ועשבים אילנות
 המקדש

 עשבים לשטוח ונוהגים: "א"הרמ כתב
". תורה מתן לשמחת זכר, והבתים הכנסת בבית

 סביב עשבים שם שהיו: "ברורה המשנה ופירש



 אמר הרשע המן גם, ואכן". סיני הר
 עשבים לשטוח נוהגים שהיהודים לאחשוורוש

 הרי. במדרש המובא כפי, השבועות בחג
 בית מתקופת עוד קדום במנהג שמדובר
 כתבו ספרים ועוד ם"הרי החידושי.  המקדש

 שפת על הרי גדלים שעשבים, לדבר נוסף טעם
 את הניחו, השבועות חג, זה שביום לרמז, הנהר
 . התורה בזכות ניצל והוא ביאור משה

 שמעמידים, נוסף מנהג מביא אברהם המגן
 לכך איזכור, ובבתים הכנסת בבית אילנות

 ועלינו האילן פירות על נידונים שבעצרת
 ביטל ל"זצ מוילנא א"הגר. עליהם להתפלל

 להעמיד נוהגים שהגויים בהסבירו, זה מנהג
. הגויים חוקות משום בכך ויש בחגיהם אילנות

 העמדת מנהג את רק ביטל א"שהגר ומסתבר
 ופרחים עשבים לשטוח אסר לא אך, האילנות

 ש"והגרי אוירבך ז"הגרש) הכנסת ובבתי בבתים
 הכנסת ובבתי הליטאיות בישיבות אך(, אלישיב

 בכלל תלו לא בירושלים" פרושים"ה של
 .ואילנות עשבים, פרחים

 כותב, אשכנז מנהגי כותבי גדול, ל"המהרי
 בורדים התורה את לעטר ישראל שמנהגי

 מתן שבשעת חכמינו דברי לאור, ושושנים
 של משכר בריח כולו העולם התמלא תורה

 את שמעטרים כתב" ללב יפה"וה, בשמים
 בתהילים הפרק על לרמז בשושנים התורה

 תלמידי על הנאמר", שושנים על למנצח"
 .כשושנים הטובים במעשיהם הנאים חכמים

 "?שהחיינו" מברכות הנשים מתי
 הנשים של במנהגן מפקפקים הפוסקים

 שהרי, הנרות הדלקת בשעת" שהחיינו" לברך
 השבועות חג על נתקנה" שהחיינו"ה ברכת
 ואולם. הנרות להדלקת קשורה ואינה עצמו
 נהגו שכך שבמקום ברורה המשנה כתב

 הנשים נוהגות וכך, בידן למחות אין, הנשים
 והן הנרות בהדלקת" שהחיינו" לברך, שלנו
 ערוך) הבעל של לקידוש ממתינות אינן

 (. נוספים ופוסקים השולחן

 היה קדומות בתקופות הנשים של מנהגן
 מבית שב כשהבעל רק בחגים נרות להדליק
" דרישה"ה הגאון של אשתו אך. הכנסת

 הגיע והוא טעות מנהג הינו זה שמנהג הסבירה
 שני טוב יום"ב נרות הדליקו שלא ל"חו מנשות

 טוב מיום להכין שלא כדי, בלילה" גלויות של
 החג בערב אך. השני טוב ליום הראשון
 ארץ בני, אצלנו היחיד החג גם שהוא) הראשון
 נרות להדליק שלא סיבה שום אין(, ישראל

 . ושבת שבת כבכל, החג כניסת לפני

 ערבית בתפילת איחור
( ברורה במשנה נפסק וכך) הפוסקים כתבו

 החג בליל ערבית תפילת להתפלל שצריך
 ימי 44 -ש כדי, לכן קודם ולא הכוכבים בצאת

 מושלמים", תמימות" יהיו העומר ספירת
 מעריב להתפלל שניתן דעות וישנם. ותמימים

 הקידוש את ורק, השבועות בחג גם מוקדם
 ביאור וראו) הכוכבים צאת לאחר לקדש צריך

 (. ז"ל סימן שמואל ויאמר בספרי העניין

  שבועות בליל חלבית סעודה אכילת
 חלב מאכלי לאכול שנוהגים כתב  א""הרמ

. הסדר בליל תבשילין השני זכר כמו בשבועות
 זכר עושים שבפסח שכשם: "ב"המשנ וביאר
 זכר בשבועות לעשות צריכים אנו כך, לקרבן
 אוכלים כן ועל, מביאין שהיו הלחם לשתי

 וצריכים, בשר מאכל כ"ואח חלב מאכלי
 בשר לאכול שאסור, לחמים שתי עמהם להביא

 לשתי זכרום בזה ויש, אחד מלחם וחלב
 לאכול הנוהגים אלו ז"ולפי. ל"עכ", הלחם
 החלבי המטבח טהרת על סעודה החג בליל

 יש לכאורה, בשרית סעודה אוכלים ובבוקר
 אכילת מנהג כל א"הרמ לפי שהרי,. בזה לעיין

 הלחם שתי לאכילת נועד החלב מאכלי
, בשרית וחציה חלבית שחצייה בסעודה

 .הלחם שתי צ"א חלבית ובסעודה

 ד"סק ו"תקמ) א"המג' שכ ועוד וזאת
 שמחה חיוב ישנו החג בליל שגם( ג"סק ו"ותקצ
( ט"סקי ט"פ) תשובה דרכי' ועי, ויין בבשר

 רק בלילה לאכול המנהג את דחה זו שמסיבה
' כ היום הסדר ואמנם. בשר ולא חלב מאכלי

 מתוקנים במטעמים" שמחה" ח"י שיוצאים
, יין ושותה בשר אוכל שלא למרות, וטעימים

. המשמח דבר בכל ח"י שיוצאים ן"הר וכדעת
 הביא( ד"תצ עמוד ב"ח) רבנו אורחות' ובס

 סעודה רק בלילה אכל ל"זצ י"הקה שמרן
 יצא שאביו א"שליט ח"הגר בנו ואמר, חלבית

 אלו שגם ונראה.יין בשתיית שמחה ח"י
 לאכול ידאגו, חלבית סעודה בלילה שאוכלים

 זכר לעשות כדי', וכדו" משנה-לחם"ה שתי את
 .ב"והמשנ א"הרמ כדברי, הלחם לשתי

 בבוקר חלב מאכלי האוכלים אלו גם ז"ולפי
 הסעודה באותה לאכול מבלי, השבועות חג

 את קיימו לא, הלחם שתי לאכול ומבלי בשר
 ע"וצ, הלחם שתי לאכילת שנועד, המנהג עיקר
 נגד' לכאו והוא, במקומותינו כן נהגו לא שהרי

 .ע"וצ, א"הרמ' ד

 לשנה סגולה -שבועות ליל לימוד
 מצוינת

 הפליג הקדוש בזוהר יוחאי בר שמעון רבי
 שבועות ליל בכל התורה לימוד חשיבות בגודל
 בעולמות הנתקנים התיקונים שכל וכתב

 קדוש בלילה התורה לימוד ידי על העליונים
' ה לפני הזכרונות בספר וכתובים רשומים, זה

. העליון בעולם הלומדים את מברך ה"והקב
 המשנה שהביאו וכפי) ל"מהאריז בידינו וקבלה
 כל ישן שלא שיהודי(, מהפוסקים ורבים ברורה
 בשיחה כלל עסק ולא בתורה ועסק הלילה
 נזק שום לו יארע שלא לו מובטח, בטלה

 הבן מרן כתב, זה למוד. שנתו את ושישלים
 בקדושה האדם את לקדש ממשיך, חי איש

 ולזכור לשנן וצריך. גדול ועניינו וטהרה
 הנולדות, מפוקפקות סגולות לחפש שבמקום
 סגולה לנו יש הנה, לבקרים חדשות בעולמנו

 ל"מהאריז, ע"זי י"מרשב ונפלאה בדוקה
 כל הפסק בלי ללמוד, עולם גדולי ומיתר
 בלילה הנעורים: "ץ"היעב כתב, וכמובן. הלילה

 כי, ושחוק בטלים בדברים יעסקו שלא יזהרו
 "...לעולם ונאה השינה להם נאה אז

 עליו, הלילה כל ללמוד שמתקשה ואדם
 שעת עד ולפחות, יכולתו ככל ללמוד לפחות

 המתכוון, זה שאדם כתב חיים והכף. חצות
 ך"התנ חלק את ילמד לפחות, לישון ללכת

 ".שבועות ליל תיקון"שב

 לעסוק הענין לגודל נפלא מקור וחשבתי
' ל דבשבת. השבועות בחג הפוגה ללא בתורה

 הוה דשבתא יומא דכל המלך דוד גבי איתא' ב
: כך א"המהרש וכתב, יומא כולי וגריס יתיב

 דמת יומא דבההוא ל"אפ י"רש פירוש לולי"
 מתן של יום' שהי משום, וגריס יתיב הוי' בי

(", יז) חגיגה' תוס ש"כמ מת דבעצרת, תורה
 .ל"עכ

 "שבועות ליל תיקון"
 זה קדוש שבלילה כותב הקדוש הזוהר

 וכתובים לנביאים תורה בלימוד שוזרים
" שבועות ליל תיקון" סדר את תיקן ל"והאריז

(, ספרדית ונוסחה אשכנזית נוסחה בו שיש)
 ראשונה משנה, מסכת מכל משניות בצירוף
 ה"הקב לפני נחשב זה לימוד. אחרונה ומשנה
, כולה התורה כל את כל את למד לומדה כאילו
 בהיותו, פה שבעל ותורה שבכתב תורה

 מהתחלה, מעט וספר ספר מכל" טועם"
 (. פיקודיך דרך) ומהסוף



 די משה רבי הנודע המקובל כותב וכך
 הקדמונים נהגו... שבועות חג סוד: "ע"זי ליאון

 להמשיך יודעים אשר אותם עולם עמודי ל"ז
 של הללו לילות בשתי לישן שלא ממרומים חן

 בנביאים בתורה' קורי הלילה וכל. שבועות
, והגדות בתלמוד מדלגין ומשם, ובכתובים

, הבקר אור עד התורה בסתרי בחכמות וקורין
 היחידים אותם. בידיהן אבותיהן וקבלת

 טוב הוא הזה והענין, קורא י"י אשר השרידים
... ככה שלו עם ואשרי ואשריהם, וישר ונכון
 מתקשטת הכלה( העומר ספירת ימי)= ובהם

 הוא החמישים וליל, מעלה רום אצל ונכנסת
 עם שבכתב תורה להתחבר י"לי הזה הלילה

 בארץ לה המיוחדין ובניה, פה שבעל תורה
 ונכתבין רשומים והם, לחופה אותה מכניסים

 של וצהלה רנה מרננים הם כי, הזכרונות בספר
 להם אין כן על... הכלה שמחת בליל תורה
 לפני הם כי, התורה ברנת לנפשם דמי לתת
 ויכתב וישמע' ה ויקשב אזי... רשומים השם
 ".בצהלה לפניו זכרון ספר

 תורה ללמוד נהגו הקדושות בישיבות
 טוב כי וראו טעמו, הישיבה סדרי כיתר, בעיון

 ולא, בלימוד המיוחד והטעם" גישמאק"ה', ה
, יעקב החוק כתב וכן", התיקון" את לומר

 תורה ללמוד ל"זצ הגאון חמיו בבית שנהגו
 לדעתו נועד" התיקון" ואילו, בעיון פה שבעל

 גמרא ללמוד יכולים שאינם הארצות לעמי רק
 מיוחד נושא לעצמם לוקחים ורבים. כהלכתה

 ועד מהחל כולה את ולומדים קצרה מסכת או
 תורתנו זיו על ולהתענג להוסיף, גמירא

" הרב ערוך שולחן"וה. והקדושה המתוקה
 יהיה, זה בלילה העסק שעיקר שצריך כתב

 . פה שבעל בתורה

 א"הגר וביניהם) ארץ מגאוני ישנם ואולם
 ה"והשל א"החיד, סופר החתם, מוילנא ל"ז

 יעקב הקהילות מרן, ת"האדר הגאון, הקדוש
 גדולי כל, וכמובן. אוירבך ז"הגרש ומרן

(, ם"האדמורי גדולי וכל הספרדים הרבנים
 גבוה לימודו שעניין", התיקון" את דווקא למדו
 את ששאלו ומסופר. הסוד תורת לפי מאד

 ואילו גמרא לומד הוא מדוע מדובנא המגיד
 השיב". התיקון" את אומר מוילנא הגאון רבו
 חנות לבעל במשל מדובנא המגיד כך על

 הראווה בחלון והתצוגה הדוגמיות את שהניח
 כלל היו לא עצמה בחנות כאשר, חנותו של

 התורה כל את שיודע מוילנא הגאון.."  מוצרים
 תצוגת" את שבועות בליל להציג יכול, כולה
 שיש" הסחורה" מכל מעט, שלו" הראווה חלון

." נושא מכל ומעט בתורה ספר מכל קצת, לו

 שלי שהחנות, אני אך, "מדובנא המגיד הסביר
 הראווה בחלון שאציג יעזור מה. מתורה ריקה

 בעצמה שלי שהחנות בעוד", התצוגה" את
 ?!"...ריקה

 ללמוד מה איש החזון מרן את וכששאלו
 ללמוד להם שהשיב ישנם אזי, זה קדוש בלילה
 את ללמוד להם שאמר וישנם בעיון גמרא

, ודרכיו ומעלתו סגנונו לפי אחד כל", התיקון"
 קארפ מ"הגרמ וכתב, ופשטיה נהרא ונהרא
 את בסכמו", בחג חג הלכות" בספרו א"שליט

 ואחד', ה דורשים הלבבות וכל: "הנושא
 ליבם שיכוונו ובלבד הממעיט ואחד המרבה
 אחד לזלזל שלא הוא הגדול והעיקר. לשמים
 ".חברו של במנהגו

 למד שאביו, בכולל מידידי אחד לי וסיפר
 שך מ"הגרא למרן ניגש והוא' פוניבז בישיבת

', תיקון'ה את לומר אבותיו שמנהג, ושאלו ע"זי
 עליו מה, גמרא לומדים הרי בישיבה אך

 לזלזל אסור:'ל"זצ מרן לו השיב. לעשות
 מסדרי לחרוג אסור גם אך, אבות במנהגי

 עליך בישיבה נמצא כשאתה, לכן. הישיבה
 מיד אך, הישיבה כסדרי גמרא ללמוד

 אבותיך למנהג תשוב, הישיבה את כשתעזוב
 '.תיקון'ה את ותאמר

 המצוות וספרי משניות לימוד
 הבית מרן על  ההוד נורא המעשה ידוע

 למדו הקדושה וחבורתו שהוא, ע"זי יוסף
 המגיד אליהם ונגלה, משניות זה קדוש בלילה

 אצל חשיבותם בגודל והאריך השמים מן
 כתבו וכן. המשניות לימוד בזכות ה"הקב

", אומץ יוסף"וה" היום סדר" ובעל ץ"היעב
 ואולם. שבועות בליל דווקא משניות ללמוד
 משניות ללמוד שאין סבר א"החיד הגאון

 . בעניין עליו חולקים ורבים, זה בלילה

 וסדר ץ"היעב כמו) וחשובים רבים ספרים
( העבודה ושורש ויסוד אומץ ויוסף היום

 שחיברו המצוות ספרי את ללמוד המליצו
 או" החרדים" או ם"הרמב או גבירול בן ש"הר

 ג"תרי את שסידר אחד ספר כל או)" ך"הש
 גם לומר הספרדים ומנהג(, אומץ יוסף -"מצוות

 א"החיד" )זוטא האידרא"ו" רבא האידרא" את
 (. דוד לב בספרו

 הכלה קישוטי קשירת: ט"הבעש
 העניין בגדול האריכו הקדושים הספרים

 בלי, ובהתמדה ברציפות זה בלילה ללמוד
 ק"להגה" )חי זוהר" ובספר. כלל להפסיק

 טוב שם הבעל בשם כתב( ל"זצ מקאמרנא

 בדיבור להפסיק שלא להיזהר שטוב הקדוש
 בשיחה להפסיק לא וגם, הלילה כל בטל

" כתר" קדושת לאחר עד, בטלה שנראית
 כל עולים אז כי, "מוסף בתפילת שאומרים

 ".בלילה שעשה כלה קישוטי

 לטבול שיש כתב ל"להאריז הכוונות בשער
 עלות קודם, היום כשיאור טהרה במקווה

 הקדוש ה"והשל, הסוד פי על והוא, השחר
 . גדול תיקון הפועלת, זו טבילה בגודל הפליג

 השחר בעלות ידיים נטילת
 פעמים' ג ידיים נוטלים השחר עלות לאחר

, לסירוגין( ל"ז א"הגר לדעת -פעמים' ד או)
" ידיים נטילת על" מברכים אך, בוקר בכל כמו

 לפני צרכיו את שעשה בשעה רק" יצר אשר"ו
 ברכות כל את גם בעצמו יברך ואז, התפילה

 ואין. מיד המפורטות מהברכות חוץ, השחר
 השחר בעלות מיד הגמרא את לסגור צורך

 כדי ממקומו שיקום קודם אלא, ידיים וליטול
 אוירבך ז"הגרש) ידיו יטול, ולהתפלל להתארגן

 התורה ברכות לגבי גם הדעות ולרוב(. ל"זצ
 היהודי שיגיע עד וללמוד להמשיך ניתן

 . בברכותיו אותנו שיוציא

 

 הספרדים מנהגי -השחר ברכות
 והאשכנזים

 כל את לברך ניתן ברורה המשנה לדעת
, הלילה כל ערים כשהיינו גם, השחר ברכות
 התורה ברכות", נשמה אלקי" ברכת את ואילו

 חובה ידי יוצאים" שינה המעביר" וברכת
 כולם את המוציא, בלילה שישן מיהודי

 השבועות חג בערב שישנו ואלו. אלו בברכות
 דעה לפי,שעות שלוש לפחות של) קבע שנת
 יכולים(, אחרות לדעות, מכך פחות גם או אחת
 אין וכאשר. התורה ברכת בעצמם לברך

 שכולם מפני, בלילה שישן יהודי ס"בביהכנ
 לדעת, הלילה כל בהתמדה בתורה ד"בס עסקו

, התורה ברכות את לברך אפשר הפוסקים רוב
, מלברך הפוטרים פוסקים שישנם מכיוון אך

 התורה ברכות חובת ידי לצאת יכווין לכן
 או", עולם אהבת" או" רבה אהבה" בברכת
 על הנאמרות התורה ברכות ידי לצאת שיכווין

 ברכות את שמע לא ואם. לתורה העולים ידי
 ישן אם", שינה המעביר"ו" נשמה אלוקי"
 שלוש או שעה חצי שהוא", נשמין שיתין"

 הדעות כל לפי בעצמו אותם לברך יכול, דקות
 (.קארפ מ"להגרמ בחג חג הלכות)



. האשכנזים לדעת בנושא עסקנו כה ועד
 כל ער שהיה שאדם נוהגים הספרדים אולם

 כולל, השחר ברכות כל את לברך יכול, הלילה
 מחצות החל", שינה המעביר"ו" נשמה אלוקי"

 לאחר מברך התורה ברכות ואת, ואילך הלילה
 עשה אם רק מברך" יצר אשר"ו השחר עלות

 לא כלל" ידיים נטילת" ברכת אך. צרכיו את
 החיים כף) קבע שנת ישן כן אם אלא, מברכים

 '(. ט ד"פ ב"ח לציון ואור שלום ונהר

 מברכים לא אנו תורה מתן בחג האם
 ?התורה ברכות את

, בלילה למד אם אף(: "יב, מז) ע"השו כתב
 צריך ואינו שעבר היום אחר הולך הלילה
 וכתב".  ישן שלא זמן כל ולברך לחזור
 א"י, הלילה כל ניעור היה ואם: "ב"המשנ

 כי, לברך שצריך א"וי בבוקר לברך צ"שא
 דשאר דומיא יום בכל זו ברכה חכמים קבעו

 אם אך. להקל ברכות וספק, השחר ברכות
 ויאמר מאחר ת"ברכה לשמוע יראה לו אפשר

 לצאת יכוין והוא, בברכות להוציאו שיכוין לו
 כדי, פסוקים איזה כ"אח ויאמר, אמן ויענה
 לצאת יכוין או, לימוד במקום לו נחשב שיהא

 אחר מעט תיכף וילמד רבה אהבה בברכת
 על קבע שינת ביום ישן ואם. תפלתו שיסיים

, הלילה כל ניעור היה שלאחריו ובלילה מטתו
 לברך צריך ע"לכו שבזה א"רע הגאון פסק

 של עולם אהבת ברכת ואין, ת"ברכה בבוקר
", התפלה אחר מיד למד לא אם, פוטרת ערבית

 . ד"עכ

, ביום קבע  שינת: "כתב א"סי שם ע"ובשו
 וכן, הפסק הוי דלא א"וי. הפסק הוי, מטתו על

: כתב חמודות ובלחם: "ב"המשנ וכתב". נהגו
 נהג וכן, ברכה עליו תבוא שהמברך נראה ולי

 ר"וא ח"הפר הסכים וכן. לברך י"מהר מורי
, א"הגר כ"וכ, ואחרונים ראשונים הרבה בשם

 ג"דבפמ ואף. ]להלכה אדם החיי העתיק וכן
 שלא הזה המנהג על לסמוך שנוכל משמע

 כל על בהסומך פשוט נראה פ"עכ, לברך
[", הפסיד לא והמברך, שהזכרנו הפוסקים

 רבים כה פוסקים שלדעת לנו הרי. ד"עכ
 צריך, קבע שינת ביום שישן אדם, וחשובים

 ישנים אנו והנה. התורה ברכות שוב לברך
 ללימוד כח לאגור כדי, שבועות בערב כ"בד

 חל שבועות שערב השנה ובפרט, ]הלילה
. תענוג בשבת ששינה מפני שישנים, בשבת

, שעה חצי הוא ביום קבע שינת ושיעור
 י"א בלוח כ"וכמש הפוסקים כמשמעות

 בשעות  שלימודינו נמצא כ"וא([, ר"בהושע)

 ליל כל לימוד וגם, שבועות ערב של צ"אחה
 בבוקר והנה. התורה ברכות ללא הוא, שבועות

 לאלו) שחרית לפני ת"ברכה מברכים אנו
 ל"הנ א"הגרעק' כד, שבועות בערב שישנו

 שישן מאדם שיוצאים או( ב"המשנ שהזכיר
 ואנו,(, שבועות בערב ישנו שלא לאלו)

 והנה', וכו רות ומגילת התורה קריאת שומעים
, קבע שינת לישון יצוענו על עולים אנו שוב

 נמצא הנה, שוב וללמוד לסעוד קמים וכשאנו
 אינו זה ודבר. ת"ברכה ללא לומדים אנו ששוב

 תורה מתן ביום שדוקא, הדעת על מתקבל
 לכל, ת"ברכה ללא נלמד לימודינו כל כמעט

 . נכבדות דעות הני

 לצאת הוא בזה הפשוט הפתרון והנה
 כ"וכמש,  )שבועות בליל' עולם אהבת' בברכת

 ד"בסקי ושם. ג"סקי ב"ובמשנ ז"י שם ע"בשו
 בפירוש כיוון לא אם אף דיוצא דנראה' כ

 לאחר מיד מעט וללמוד(, ת"ברכה כ"עי לצאת
 בשבת מנחה השנה שמתפללים ואלו. התפילה

 מהעולה שיבקשו טוב, ביום שָישנו לאחר
 שיכווין, במנחה התורה בקריאת לתורה

 והם, שמברך התורה ברכות חובת ידי להוציאם
 עולם באהבת שיצאו אלו ואמנם. לצאת יכוונו

 לאחר מיד ולמדו, ת"ברכה ח"י מעריב של
 למחרת בעצמם לברך יוכלו לא שוב, ערבית

, א"הגרעק כדעת, האתמול ביום ישנו אם
, ל"הנ ב"במשנ ד"והו, עצמו א"הגרעק וכדכתב

 מרן בשם שמפורסם להוסיף ויש. ש"עי
 דסבר כיון, א"כהגרעק דלא דסבר א"החזו

, גווני בכל עראי לשינת נחשבת היום  דשינת
 א"שליט קנייבסקי ח"הגר ר"מו מורה וכן

 בבוקר מברך דאם כתב א"הרעק דהנה. )בשמו
 אם. פ"ממנ יוצא, אתמול ביום שישן אחר

 הנה כ"א, ברכה מחייב עצמו  שהיום כהדעה
 מחייבת ששינה כהדעה ואם, חדש יום החל

 העיר  ז"וע. האתמול ביום ישן הרי, ברכה
 כיון, יצאנו לא ספק מכלל דאכתי א"החזו

 . עראי לשינת חשובה היום ששינת דיתכן

 י"הב דהנה, ל"ז א"החזו דברי להסביר ויש
 דאין שכתב אביו בשם האגור דעת את הביא

 דבריו את ביאר י"והב, היום שינת על מברכים
 אפילו ת"דלר משום שטעמם ואפשר: "כך

 שאין פ"ואע, הפסק הוי לא הלילה כל שינת
 חולקים הפוסקים שכל מפני כמותו הלכה
 מיהו יום בשינת אבל, לילה בשינת היינו, עליו

 הבין זאת ולאור. ל"עכ", לדבריו לחוש יש
 כ"וא, הלילה כשינת אינה היום דשינת א"החזו

 הוי ששינה הרבות כהדעות נסבור אם גם
, היא שונה היום ששינת ייתכן עדיין, הפסק

 היום שינת דגבי האגור' בד ביאר י"הב שהרי
(. הפסק אינה ששינה ת"ר לדעת חוששים

 כהכרעת ודלא, א"החזו' כד הנוהגים ז"ולפי
 יכולים לא הכי בלאו, א"הגרעק' כד ב"המשנ
, שבועות ערב ביום ָישנו אם גם בעצמם לברך

 עולם אהבת בברכת שייצאו וראוי טוב ושפיר
 . התפילה אחר מעט וילמדו שבועות בליל

 יצחק לוי רבי ק"שהרה מסופר, ואגב)
 רצה, ע"זי' לוי קדושת' בעל, מברדיטשוב

 מתן יום, השבועות בחג ת"ברכה בעצמו לברך
, שישן מאדם ביקש ולכן, הקדושה תורתנו
 ערבות מדין יוציאו והוא במקומו יברך שהוא

 ...(.ת"בברכה

 צ"המהרי בשם הביא י"א בלוח והנה
 ת"בברכה לכוין שניתן ל"זצ דושינסקיא

( בבוקר בשבת -השנה) שבועות ערב שבבוקר
 זמן עד או, בבוקר למחרת עד רק לפטור
 כ"וכמש. ת"ברכה שוב לברך יכול ואז, שירצה

 א"דהמג העירו כבר ואמנם. ד"תצ' בסי א"המג
 דברי את הביא  ט"תרל' שבסי, בזה עצמו סתר

 ודבריו: "כך על וכתב זו עצה שהציע ח"הב
 ויכוין בבגדו ציצית לו שיש מי דאטו, תמוהין

 יחזור וכי חצות עד אלא בברכתו יפטרנו שלא
 ראיתי לא וגם. ליתא ודאי הא? בחצות ויברך

 דיש לברך אין לכן, משמעות שום באחרונים
 ח"או ע"שו' ועי. ל"עכ", לבטלה לברכה לחוש

 פוטר, השלחן על המבדיל: "שכתב ה"ס א"קע
 הבדלה יין ברכת שאין א"וי, המזון שבתוך היין

 הילכך, הבדלה קודם ידיו נטל כ"א אלא, פוטר
  יין להוציא שלא יכוין נטילה קודם המבדיל
 הציע עצמו ע"שהשו הרי". הסעודה שבתוך

 א"והגרעק, הנהנין ברכות לגבי שכזו עצה
 ט"תרל' בסי א"המג לדברי ציין שם בהגהותיו

 ברכת גבי זו עצה שהציע ש"התבו' ולד ל"הנ
 רבים בו שדשו בענין ל"ואכמ. השחיטה

 .וטובים

 שביארו יש דהנה, נפשי אמרה חלקי ואולם
' ד כפשטות) המצוות ברכת אינה ת"דברכה

 הנהנין כברכת או(, ז"מ' בסי א"והגר י"הב
 ברכת אלא(, בברכות י"הקה שהביא כהלבוש)

 ח"או מ"באגר בזה' עי, התורה על והודאה שבח
 הלכות א"ח) משא עבודת' ובס א"כ' סי א"ח

, שמואל ויאמר הקט ובספרי( י"ה ז"פ תפילה
, הוא כך דאכן נ"א והנה. לזה רבות ראיות
 הרי, והודאה שבח ברכת עניינה ת"וברכה
 שהברכה לכוין יכול אינו שאדם וברור פשוט
 לכוין לאדם א"שא כשם, מסוים לזמן עד תחול

 תחול' אסורים מתיר' או' עורים פוקח' שברכת



 לכוין שייך לא' לכאו כ"וא. מסוים זמן עד
 והערני. )מסוים לזמן עד יחול ת"שברכה

 צ"בד ק"פק צ"מו, א"שליט גרינברג מ"הגרי
 רק הוא, ת"ברכה שוב לברך הצד דכל, אלעד
 ברכת ולא המצוות ברכת הוא ת"דברכה להצד
 (.השבח

 !...זהירות? עייפים
 בתפילת אחת" שמע קריאת" זכורני

 4 אותה שאמרתי, השבועות חג של שחרית
 ושכחתי  באמצע נרדמתי פעם בכל כי, פעמים

 בה שבישיבה וזכורני... אוחז אני בדיוק היכן
 את להעיר" שדאג" אחד בחור היה למדתי

 במזלג בהשתמשו, התפילה באמצע הנרדמים
 ... הישנים הקצת לצורך פעמי חד

 בעיות יוצרת בתפילה הירדמות, ואכן
 ולכן(, ד"כ כלל אדם חיי ראה) רבות הלכתיות

 רואה אם, לשבת ולא בתפילה לעמוד כדאי
 השינה למחוזות הוא פורש שאוטוטו

 בהלכה שנפסק לזכור וצריך.  והחלומות
 את גומרים בו טוב שביום( ב"סק ח"תפ ב"משנ)

 שאם המגילה קריאת של דין להלל יש, ההלל
 ידי יצא לא, אחת אות אפילו בקריאתה חיסר
 ההלל בקריאת היטב לדקדק צריך ולכן, חובה
 . מילה שום להחסיר שלא

 "הדברות עשרת"ב ישיבה או עמידה
 או עומדים האם שונים מנהגים ישנם

 העומדים שישנם", הדברות עשרת"ב יושבים
 השכינה את קיבלו בו, סיני הר כבמעמד

 היושבים וישנם, לבנה בקידוש כמו מעומד
 עשרת" שרק שיאמרו המינין תרעומת מפני

 אינה התורה ויתר בתורה כתובים" הדברות
  כמנהגו יעשה אחד וכל, חשובה

 בשר ומאכלי חלב מאכלי אכילת
 בפוסקים, בראשונים נאמרו רבים טעמים

 בחג חלב מאכלי לאכילת המנהגים ובספרי
 מנחה: "שנאמר כתב טירנא א"מהר. השבועות

 תיבות ראשי", בשבועותיכם' לה חדשה
 לחלב נמשלה שהתורה כתב" כלבו"ה". מחלב"

 ולפי" )לשונך תחת וחלב דבש" שנאמר, ודבש
 המטובלים מאכלים או דבש גם לאכול יש זה

 חצי אוכלים שכאשר הסביר א"הרמ(, בדבש
 צריכים, בשרית סעודה וחצי חלבית סעודה
 הבשרי לחלק ולחם החלבי לחלק לחם לאכול

 מטעים אברהם המגן". הלחם שתי"ל זכר והוא
 לחלב ונהפך נעכר אשה שדם בכך העניין את
 הספירה ימי של הדין מידת לה נהפכת וכך

 נזירות"ה. השבועות חג של הרחמים למידת

 רמז, ארבעים בגימטריא שחלב מסביר" שמשון
 משנה"וה התורה ניתנה בהם יום לארבעים

 הטוענים שיש" )אחד גדול" בשם מביא" ברורה
 בעל, ל"זצ מדווינסק שמחה מאיר רבי שהוא

 בני שבו תורה מתן שלאחר"( שמח אור"ה
, בשר מאכלי לאכול יכלו ולא לביתם ישראל

 לשחוט וקשה טרפים היו שכליהם לפי
 ולכן, אחד ביום חדשים בכלים בשר ולמלוח

 . חלב מאכלי אכלו

 בבשר שמחה מחייב השבועות חג, וכמובן
 ולשתות בשר גם לאכול נשכח בל ולכן, ויין
, בלילה חלבית סעודה האוכלים וישנם. יין

 חלבי" קידוש" שאוכלים וישנם, אשכנז כמנהג
 כך ואחר לישון והולכים התפילה לאחר בבוקר

 את המחלקים וישנם, בשרית סעודה אוכלים
 הסעודה בתחילת ואוכלים לשתיים הסעודה

 וכלים חלבית שולחן במפת חלב מאכלי
 והכלים המפה את ומחליפים, חלביים

 על ומניחים והידיים הפה את ושוטפים
, בשרית סעודה ואוכלים חדש לחם השולחן

 הזוהר כדברי) לחלוטין המפסיקים ויש
, הבשרי לחלק החלבי החלק בין( הקדוש
, שעה חצי לטייל או לנוח, ללמוד הולכים

 . בשרית סעודה לאכול מתחילים כך ואחר

 צהובה גבינה
 מכן ולאחר חלבית סעודה שאוכלים אלו
 בסעודה לאכול שלא יזהרו, בשרית סעודה

 כיוון, צהובה וגבינה קשות גבינות החלבית
' ד ט"פ ד"יו ז"ט ראה) הסוברים שישנם
 בשם בחג חג והלכות' ז ז"משבצ שם ג"ובפרמ

 גבינה שבאכילת( ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן
 אכילתה בין שעות 6 להמתין צריך צהובה

 או קשה גבינה אכל אם ואמנם. בשר לאכילת
 אפילו) לישון הלך כך ואחר צהובה גבינה
 והפסק שעות 6 להמתין צריך אינו(, ביום

. בשר מאכלי כעת לאכול כדי מספיק השינה
 להמתין צריך לא הדין שמעיקר מהסיבה וזאת)
, בשר לאכילת צהובה גבינה אכילת בין שעות 6

 (. ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן -חומרא רק והוא

 ביום התורה לימוד
 השימורים ליל אחרי לישון צריך, נכון
 השינה לאחר אך. התורה עסק של הנפלא

 קבלת ביום, בתורה ולעסוק לשוב עלינו
 ללימוד מסוגל השבועות יום כל כי, התורה
 ללמוד החובה היא חמורה, ואדרבה. התורה

 לפני מאשר, ביום התורה קבלת זמן אחר
 הנוהגים וישנם. בלילה התורה את שקיבלנו

 בו, השבועות בחג התהילים ספר כל את לגמור

 אז הקוראים ויש, ה"ע המלך דוד נפטר
 בספר לומדים או" תרגום ואחד מקרא שתיים"

 הוגים חכמים ותלמידי, ם"להרמב המצוות
 ביום לחדש ויראה, ובפוסקים ס"בש, בתורה

 סדר, )הלכה או תורה בדבר חידוש זה נשגב
 א"להחיד הקודש עבודת, חי לכל מועד, היום

 (. בחג חג והלכות

, ובשלמות באהבה התורה את לקבל נזכה
 ובמעשינו בנפשותינו תורה קנייני לרכוש
 שהתורה, אמיתיים וטהרה תורה בני ולהיות

 עיקר היא ומידותיה מצוותיה, ואורחותיה

 !שמח חג בברכת. ושיחתנו אהבתנו, חיותינו

 גנוט ברוך שמואל רבי ג"לתגובות: הרה

, דקייטא שלהי, משנת תפלין ס"מח, א"שליט

  שמואל. )אלעד( ויאמר

 פרחים לתורה
 התורה מקדשת את החומר!

ְמדּון עַּ ר בָ  וִַּתְקְרבּון וַּתַּ ת ָהָהר ְוָהָהר בֹֹעֵּ חַּ  אֵּׁשתַּ

ִים חֶֹֹׁשְך ָעָנן וֲַּעָרֶפל )דברים ָשמַּ ד לֵּב הַּ  ד, יא( עַּ

פסוק זה אמור בחומש דברים, אודות מעמד 

קבלת התורה. אך הוא מוקשה מאד, שהרי אם 

"ההר בוער באש עד לב השמים", איך יש שם 

 "חושך" מלבד הענן והערפל?

כוונה ל'חושך ענן מיישב המשך חכמה, שאין ה

וערפל' שאותם אנו מכירים, אלא זהו משל 

לשלושת מחיצות החומר )המובאות בדברי 

הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ז(, החוצצות 

ומפריעות אצל כל נביא, אך לא קיימות אצל 

משה רבנו, וכאמור בגמרא )יבמות מט:( "כל 

הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה, 

 כל באספקלריה המאירה".ומשה רבנו נסת

המחיצה האחת, שכל הנביאים, גופם חצץ בינם 

לנבואה ולדיבור מאת ה', ולכן בשעה שהתנבאו, 

היו "יראים ונבהלים ומתמוגגין" כלשון הרמב"ם, 

וכשמתנבאים "איבריהם מזדעזעים וכח הגוף 

כשל ועשתונותיהם מתטרפות", כמבואר בדבריו 

ער ועומד,  שם. ואילו משה רבנו מתנבא כשהוא

וה' מדבר אתו "פנים אל פנים כאשר ידבר איש 

 אל רעהו" )שמות לג, יא(.

השנית, שאר נביאים רואים חפץ מסוים שהוא 

משל על דבר נבואתם ]כמו הסולם שראה יעקב 

שהוא סימן על שעבוד מלכויות, וכן סיר נפוח 

שראה ירמיהו[, ואילו משה רבנו רואה הדבר על 

 בוריו.

נביאים צריכים סיפור או משל  השלישית, שאר

על דבר הנבואה ]כמו המשל שאמר ישעיהו 

"כרם היה לידידי" )ישעיהו ה, א([, ואילו משה 

 רבנו מקבל מסר ברור בלי כל משל או סיפור.

 

 משה זיכך גם את החומר



כל זה מפני שגופו של משה רבנו היה זך, אצלו 

גם החומר התקדש כשקיבל את התורה, ולכן 

ת נבואה כה גבוהה, שלא נמצאת הגיע לדרג

בשאר הנביאים. הוא עבר את ג' המחיצות 

הנמשלות ל"חושך ענן וערפל" ונכנס לפנים 

 מהם.

 תפקידנו ויעודנו

זהו גם תפקידנו. התורה מחנכת אותנו 

להשתמש בכוחות הגוף לקיום המצוות ולעשיית 

רצון יוצרנו ובוראנו, בכך אנו מקדשים את 

וסופים שאין אפשרות החומר! לא כשיטת הפיל

לקדש את החומר בעולם הזה. להיפך, על ידי 

קיום המצוות החומר מתקדש ומתעלה. אצלינו 

גם אדם העובד לפרנסתו יכול לקדש את גופו 

 כשעוסק בתורה ומקיים את המצוות.

מלאכי השרת לא הבינו זאת, ולכן כשעלה משה 

 ילוד אשהלמרום לקבל תורה, שאלו "מה ל

פח:(, ולא שאלו סתם למה משה בינינו" )שבת 

הגיע לכאן. הם התכוונו לשאול איך שייך לתת 

תורה לילוד אשה הקרוץ מחומר. הרי התורה 

 כולה רוחנית?!

על זה השיב להם משה שבגופנו החומרי אנו 

מקיימים מצוות מעשיות המקדשות אותו, וכך 

אנו מתעלים ומתקרבים לשכינה הקדושה. את 

לעשות, ולכן אנו הם זה המלאכים לא יכולים 

מקבלי התורה. דווקא שוכני בתי חומר מקבלים 

 תורה ועל ידה מזככים את החומר.

   סוד קירון עור פני משה

ל ְנָעֶליָך כשנגלה ה' למשה בסנה, אמר לו:  ׁשַּ

ְגֶליךָ  ל רַּ עַּ )שמות ג, ה(. מדוע כשעלה משה  מֵּ

להר סיני לקבל תורה, לא אמר לו כן? משיב על 

כך המשך חכמה, הציווי "של נעליך" מורה על 

התנתקות מן החומר, כדי שיוכל להתנבא. רק 

בסנה היה משה זקוק לזה. אך בשעת מתן תורה 

כבר נזדכך חומרו של משה, וגם גופו היה קדוש, 

 ולכן שם לא נצטוה כך.

הסיבה שלאחר שקיבל משה את התורה,  זו

רנאמר )שמות לד, כט(:  הַּ  וְַּיִהי ְבֶרֶדת מֶֹֹׁשה מֵּ

ֻדת ְביַּד מֶֹֹׁשה ְבִרְדתו מִ  ן ָהָהר ִסינַּי ּוְׁשנֵּי ֻלחֹֹת ָהעֵּ

ע ִכי  ן עור ָפָניוּומֶֹֹׁשה לֹֹא ָידַּ ְברו ִאתו ָקרַּ . רק ְבדַּ

כשיש לו גוף חומרי מקודש, יש לו קירון עור 

 פנים.

גם לנו יש אפשרות לקדש את גופנו! אם נשכיל 

ללכת בארחות התורה בכל נתיבותינו, קיום 

 המצוות המעשיות מקדש את הגוף!

יהי רצון שנשכיל לנצל יום גדול זה, בו זכינו 

לקבל את תורתנו הקדושה, ומעתה נקדש עצמנו 

בקיום כל מצוותיה! "כי הם חיינו ואורך ימינו, 

 ולילה"!ובהם נהגה יומם 

 חג שמח לכל בית ישראל!

  לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל

 קרסים
 כזורע ואינו קוצר –הלומד ואינו חוזר 

לקראת חג השבועות יש בנותן טעם 

להרחיב את הדיבור על ה"חיבור" לתורה 

הקדושה, כהמשך לדברים שדוברו בעבר בעניין 

לימוד התורה וחיבור לידיעת התורה הקדושה, 

כמו כן  אותה זכינו לקבל בסיני בחג השבועות. 

בעקבות המאמרים הנ"ל וההדים הרבים שזרמו 

הגאון רה למערכת, הפנינו קמי מרן שר התו

שאלות בנושא  הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט"א

ידיעת התורה. ולהלן מובאים מקצת מן השאלות 

שנשאלו על ידי עורך המדור, והתשובות שהשיב 

 מרן.

 נחיצות החזרה

בגמרא )סנהדרין צט.( מובא המשפט הידוע: 

אומר, כל הלומד תורה  "רבי יהושע בן קרחה

, ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר

רבי יהושע אומר כל הלומד תורה ומשכחה 

ומוסיף  דומה לאשה שיולדת וקוברת"!

המהרש"א בדבריו הנוקבים: "כי הלומד תורה 

ללא יועיל ואינו חוזר עליה, תחילת פעולתו הוא 

נו , וכן הוא פעולת הזורע ואילו ולאין תכלית

קוצר, דתחילת פעולתו שלמד לריק הוא. ושאמר 

כל הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיולדת 

כלא היה מעולם וקוברת, שהרי תחילת פעולתו 

, כן היא האשה שיולדת הוא כיון ששכחה

וקוברת דתחילת פעולתו של ולד כלא היה 

 מעולם".

ובגמרא במנחות: "ואמר ריש לקיש כל 

עובר בלאו שנאמר המשכח דבר אחד מתלמודו 

השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את 

הדברים... רבינא אמר השמר ופן שני לאוין 

נינהו. רב נחמן בר יצחק אמר בשלשה לאוין 

שנאמר השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח 

 את הדברים". 

 חיוב חזרה על פי ההלכה

בעקבות הדברים הנ"ל נשלחה שאלה קמי 

 שלחה למרן שליט"א:מרן, וזה לשון השאלה שנ

בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' קמ"א כתב, 

שמה שאמרו בגמרא מנחות לר"נ בר יצחק 

דהשוכח דבר ממשנתו עובר בג' לאוין, וכן מה 

שאמרו חז"ל באבות דהשוכח דבר ממשנתו 

מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, הוא 

במחלוקת אמוראים בגדרו, דלר' יצחק בר יוסף 

ארבעין זימנין יכול לסמוך על זה ואם אם חזר 

שכח מכאן ואילך הוי אונס. ולדעת שמואל ור"ז 

צריך תדיר לחזור על תלמודו. וברמב"ם פסק 

דחייב ללמוד עד יום מותו, ומקור דבריו הם 

הלכה זו, דפסק כשמואל דכל ימיו בעמוד וחזור 

 קאי.

היוצא מדבריו דכל שאינו לומד וחוזר תדיר 

שלפחות לא לומד פחות ממ' על תלמודו, או 

 עובר בכמה לאוין. –לדעת ר' יצחק  –זימנין 

 האם דבריו נפסקו להלכה? 

 "בודאי" וזה לשון תשובתו:

 וזה לשון שאלה ב':

אם אכן נפסק כן להלכה למעשה, אמאי לא 

מצינו שהנהיגו סדר לימוד באופן הזה בהיכלי 

 הישיבות והכוללים.

 ו"מעצמ "מובןוזה אשר השיב לנו : 

 דומה לאשה שמקברת ילדיה

הדברים נוקבים ויורדים חדרי לב, אם איננו 

חוזרים כל הזמן איננו עושים את הדבר שמובן 

 מעצמו.

הגמרא משוה את השכחה בתורה לאשה 

שמקברת ילדיה, הזכרון אם כן שוה לאדם 

 שזוכה לגדל את ילדיו, ולראותם גדלים וצומחים.

כל אברך שזכה לחבוק ילד בידיו, שומר עליו 

מיום זה והלאה מכל משמר, חלילה שלא יהיה 

לו, לא קר ולא חם, שלא יהיה רעב ולא צמא, 

מנסה למנוע כל הפרעה מהילד, ולו הקטנה 

ביותר. כך בדיוק, אבל 'בדיוק', צריך להיות 

בתורה הקדושה, כל דין וידיעה חדשים שזוכה 

יהם, ללטף אותם שוב ללמוד צריך לשמור על

ושוב, להעמיק בהם, להרחיב אותם, וכך לחוש 

 את הטעם הערב של התורה הקדושה. 

ובדיוק כמו שבילד, ההורים אינם מרגישים 

שבזה שהולידו את ילדיהם סיימו את תפקידם, 

אדרבא, התחילו את תפקידם, כן הדבר בלימוד 

התורה הקדושה כאשר לומדים דין חדש, לא 

וי' וממשיכים הלאה, ההיפך הוא עושים עוד '

הנכון; מתחילים תפקיד חדש "לחזור עליהם 

 לבדוק בעומקם ולהשתעשע בהם שוב ושוב". 

 אהבת תורה האמיתית

כך צמחו גדולי ישראל, כל שמועה כתבו 

לעצמם ]עצה מעולה כידוע[, ותייקו אותה במח, 

ומרוב אהבתם אותה נזכרו בה שוב ושוב, וכן 

יזמו חזרות שוב ושוב, והכל מתוך הגישה של 

 רצון לדעת. 

הרבה יוצא לשמוע או לקרא מתלמידי 

חכמים שכותבים ששאלה זו הוקשתה לי מלפני 

ני ה' למצוא לה תירוץ... כן שלושים שנה, ועזר

ממש כך, כל ידיעה, כל שאלה, וכל דין, היה 

להם חביבות לא רגילה, וכאשר מחבבים משהו 

 כבר יודעים גם איך לשמור עליו.  

ונסיים בתפילה, "והערב נא ה' אלוקינו את 

חג  דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל".

 שמח!!

ל בע"ה, לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 



 שתו ושיכרו

 שבועות סמוך לשבת

ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה "

. יש מחלוקת רבי יוסי ורבנן אם 23"לישראל

התורה ניתנה בששי בסיון או בשביעי. אבל 

שניהם סבורים שזה היה בשבת.  לפי הלוח 

אבל  ,24חל בשבת והקבוע שלנו שבועות אינ

 ,חג השבועות לחול בסמוך לשבת דרכו של

בכח קדושת שבת  ,לפניה או לאחריה. אז בסיני

'בואי כלה' זכינו ל'תואר כלה מאוד נתעלה'. גם 

היום, בכח קדושת השבת הסמוכה לחג נחפש 

 טעם מיוחד ומחודש בקבלת התורה.

 איזה? –עריבות 

כמו ]לא  נתחיל בשבועות שחל ביום ששי

עירובי חצירות  'עירוב תבשילין' וכן :השנה[

ותחומין יזכירו לנו תפילת 'והערב נא'. התורה 

 נמצאת ברשות גבוהה מאוד ואנו נמוכים מאוד.

אם נזכה לטעום  איך נצליח לקרב אחד לשני? 

עריבות מתיקות התורה זה יחבר ויערבב אותנו 

מתחבר ומתערב  ם טובעם התורה כמו שהיו

בישול מתיר העירוב תבשילין ]ו ל ידיבשבת ע

השבת שמגיע הוא ביו"ט לכבוד שבת כאילו 

[ וכמו שהבית והחצר או שני חלק מהיו"ט

תחומים מתערבים להיות כאחד ע"י עירוב. אולי 

 671כל השונה מ יחידבפסוק ה לזה יש רמז

פסוקים ה –פרק קי"ט בתהילים פסוקי 

.  בכל פסוק כתוב אהבה עזה לתורהב הרוגשים

חוקים, משפטים, תורה, עדות, פקודים, מצוות, 

ְבְדָך עֲ ' , חוץ מפסוק אחד:אמרות או דברים רֹֹב עַּ

...'  אולי גם זה תפילה על תורה: רבש"ע, ְלטוב

תחבר אותי אליך, לתורתך, שארגיש עריבות 

 המתיקות! ]עי' רד"ק[.

 מתן תורה של ארץ ישראל

ששי בסיון באותה שנה לרבי יוסי חל ביום 

והתורה  ששי, ומשה הוסיף יום אחד מדעתו

ניתנה בשבת ז' סיון, יום נ"א לספירת העומר. 

המגן אברהם )תצד( מוכיח שהלכה כרבי יוסי 

ושואל איך אנו אומרים 'זמן מתן תורתינו' 

בששי בסיון?  הפר"ח אומר שלכן לא אומרים 

מתן תורתנו' כי הוא הזמן בערך. המג"א  יום'

אומר שהיום שהוסיף משה היה בחינת יו"ט שני 

ות מדרבנן ]הר סיני הוא בחו"ל[. אנו בני של גלוי

ארץ ישראל מקבלים התורה בכח קדושת הארץ, 

ר  לתת התורה. וזה אומר  השי"תביום אשר ִשבֵּ

שכשאנחנו לומדים תורה בארץ ישראל אנו יותר 

קרובים אליו, וכדברי הב"ח )מז( ל'תתעצם 
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כי הושענא רבה יחול באותו יום בשבוע שחל שבועות,   24 
וקבעו שלא יחול יום ערבה בשבת ותתבטל חביטת הערבה 
]בגבולין[ שהיא תקנת נביאים. הושענא רבה ושבועות גם 
קשורים שניהם לדוד המלך, ובשניהם אומרים תיקון 

 = שבועות. 787בלילה. 'הושענא רבה ולדוד המלך' = 

מוצא התורה  מקורנשמתינו בעצמות ורוחניות 

ך שהיתה השכינה ממש כו' לשכינתו יתבר

'. כי אנחנו גם אוכלים כי היכל ה' המהבקרבם 

פירות ארץ ישראל, כדבריו )סימן רח( 'קדושת 

הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה 

היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת 

היו בני היכל ה' המה השכינה כו' כי עד עתה 

ישראל כי השכינה היתה שורה בקרבם ממש'.  

ולי לכן בארץ ישראל מתן תורה ביום המקורי, וא

 ו' סיון. 

 עת רצון נדיר

נסיים עם שבת הסמוכה לשבועות כהשתא: 

בשם הבית אברהם שחג  25בנתיבות שלום

השבועות הוא בחינת רעוא דרעוין של כל ימי 

הספירה. פעם תיאר בשם ה'סידורו של שבת' 

שבסוף השבת 'רעוא דרעוין' היא העת שלוקחים 

שהכינו כל השבת, וחיל ורעדה יאחזמו הכתר 

כשמניחין אותו כביכול על ראש המלך. כך 

בשבועות 'תספרו חמישים יום' 'לוקחים' את כל 

ימי הספירה ו'מניחן' כתר על ראש המלך.  

ובוודאי זה שייך ביותר בעת רעוא דרעוין של 

שבת קודש שנשלם כעת ה'תמימות' ונכנסים 

 נת רעוא דרעוין.ִאָתן ליום הגדול שכולו בחי

האם לא התחשק לך פעם בסיום אמירת 

'אתה בחרתנו' לומר 'ותורתך  הקדושה הנחלת 

לנו' ועוד ביטויים כאלה?  אז השנה בכניסת 

החג תגיד 'ותודיענו' באותו להט ושמחה שאתה 

 אומר אתה בחרתנו.   

 א גוטן יו"ט!

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 יום חתונתו זה מתן תורה

 –מצינו בהרבה מקומות שמתן תורה היה 

חתונה ונישואין בין עם ישראל  –כביכול 

ֶםֶלְך ׁשְ  לֹֹמֹֹה להקב"ה. "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְבנות ִצּיון בַּ

ם ָבֲעָטָרה ֶׁשִעְטָרה לו ִאםו ְביום ֲחֻתָמתו ּוְביו

ת ִלבו" )שיר השירים ג, י א( ואומר רש"י ִשְמחַּ

ביום חתונתו. יום מתן תורה שעטרוהו להם 

 למלך וקבלו עולו.

א מֶֹֹׁשה אֶ  ת ובפרשת יתרו )שמות יט.יז(: "וַּּיוצֵּ

ֲחֶנה וִַּּיְתיְַּצבּו םַּ את ָהֱאלִֹֹקים ִמן הַּ  ָהָעם ִלְקרַּ

ְחִתית ָהָהר" וברש"י: "לקראת האלקים. מגיד  ְבתַּ

ראת שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לק

כלה, וזהו שנאמר )דברים לג ב( ה' מסיני בא, 

 ולא נאמר לסיני בא".

ובספרים הקדושים האריכו שחג השבועות 

הוא בחי' נישואין, ועד שאמרו שההר שכפה 

 עליהם כגיגית, היה כמין חופה והבאה לביתו.
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 הקשר נוצר על ידי השיתוף

אמרתי פעם לאדם נכבד, שאני מכיר זוג 

ון בנק משלו, ואין עירוב נשוי שלכל אחד חשב

בין הכספים. אותו אדם, משפיע רוחני, אמר 

הם לא  –בחריפות: "אם כך הם הדברים 

נשואים!". מדבריו למדתי שהיסוד לחיים 

משותפים, הא"ב, הוא השיתוף ברכוש, זה הבסיס 

 וללא זה הבניין מט ליפול. –

 כשותפות  –נתינת התורה 

ש לך התורה הקדושה היא "חמודה גנוזה י

שאתה משתעשע בה בכל יום" כלשון הגמרא 

בשבת. היא הדבר היקר ביותר אצל ה' ית'. ואת 

הדבר היקר הזה הוא נתן לנו מורשה, ואף 

המלאכים התפלאו על נתינה זאת. "ואמר רבי 

יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו 

מלאכי השרת לפני הקב''ה רבש''ע מה לילוד 

לקבל תורה בא אמרו אשה בינינו אמר להן 

לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות 

ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם 

 אתה מבקש ליתנה לבשר ודם?!" )שבת פח:(.

ם ישראל,  אכן, כשיש ברית עולם ִעם עַּ

וכשיש בחירה מוחלטת שזה העם לחוקת עולם 

ולא ימירנו בשום אופן בעם אחר, או אז 

חלטת, והיא מתבטאת אף השותפות גם היא מו

 ברכוש היקר והחשוב ביותר!

. "תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה"

 בברכת חג שמח!

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 סיפור
 מה חשב גר הצדק נוכח הלהבות

תימרות העשן נישאו לגובה רב, 

המזוהם  –כשהם מזהמים את האויר 

בלאו הכי עקב נוכחותם של שליחי 

באבק סמיך. מדורת המוקד  –השטן 

שילחה זרועות אדומות לכל ארבעת 

רוחותיה, גר הצדק רבי אברהם בן 

אברהם פוטוצקי עומד ליד כבשן 

האש כשפניו להבים, נישא הוא על 

ק לחלוטין כנפי רוחו כשהוא מנות

מכל הסובב, את כל הווייתו מציפה 

אך מחשבה אחת,  משכרת: "מתי 

 יבוא לידי ואקיימנו".

הכל התחיל ביום בו לאחד 

האינשי דלא מעלי מבריאי הגוף 

וחלושי השכל היה דין ודברים עם 

גר הצדק, בלא לשקול פעמים את 

מעשהו ניגש לבית המשטרה 



שבליטא והלשין לפני השוטרים על 

דק ממשפחת האצולה שויתר גר הצ

על תענוגות העולם בצלילות דעת 

מליאה, וביכר מרצונו החופשי 

לדבוק בעם ה', כשלפי חוקי 

המדינה דינו במיתה. מאז העניינים 

 אבדו שליטה והגיעו להיכן שהגיעו.

אותם נוכלים ניסו להשתיק את 

מצפונם ששאלת קיומו נתונה בספק 

גדול, ובכדי להראות ארשת של 

ות כביכול, העניקו ברוב חסדם הוגנ

לגר הצדק הנרדף והמעונה את 

הזכות לומר את דברו האחרון בפני 

 האומה.

בכדי להשלים את ההתעללות 

החלו להתעמר בו בשאלות 

קנטרניות "כאן בעולם הזה אנו 

מוצצים את דמך ואולם בעולם 

האמת מן הסתם לא תנוח ולא 

תשקוט עד שתשיב לנו כגמולינו, 

 ???!!!הלא כך הוא

אך כששמע גר הצדק את "דברי 

החכמה" מיד קרנו פניו באור עילאי 

וכשנסוך על פניו חיוך מפוכח פתח 

 את פיו בחכמה, נענה ואמר:

"שוטים שבעולם! כלום סבורים 

הנכם שבבואי לעולם העליון תעלה 

על דל רעיוני המחשבה כיצד לנקום 

בכם, כביכול, על האושר הגדול 

תם לי שהנחלתם לי בכך שגרמ

ללכת בעקבותיהם של אברהם 

 אבינו וקדושי האומה?!".

"אתם מזכירים לי", המשיך גר 

הצדק לטוות את פתיל מחשבותיו 

בקול "כיצד בגיל הרך שיחקתי יחד 

עם חברי בני האיכרים בארגז החול 

ובניתי לעצמי ארמון גדול ויפה, 

כשראה אחד מחברי כי בניתי 

ארמון יפה יותר משלו קם וניתץ 

חי את הארמון שהשקעתי בו את במ

 דם התמצית".

"כשראיתי כיצד פרי עמלי עולה 

בתוהו, באתי לאבי הגרף, והעתרתי 

בפניו בדמעות שליש כי ימחה בכל 

 –תוקף על מעשי הנבלה, והוא 

פטר אותי במחי  –למרבה האכזבה 

יד, עד שהבטחתי לעצמי בהן צדקי 

כי שאגדל ואהיה לאיש אשליך את 

ורים על רוע החבר לבית האס

 מעלליו".

"מה הנכם סבורים?" הוסיף הגר 

ואמר, "וכי מדמים אתם שכשגדלתי 

החילותי להצר את צעדיו של אותו 

חבר? הלא הבינותי כבר כי אין מה 

להיעצב על ארמון חול מימות 

 הילדות שחרב".

"כך גם במאזני הנצח אין כל 

משמעות להתקלסות שלכם, 

ואדרבה לא אנוח ולא אשקוט עד 

שתבואו על שכרכם על שזיכיתם 

 אותי במצווה החשובה מכולם!".

סיים הגרף פוטוצקי את הנאום 

חוצב להבות האש, ולהשתוממות 

הנוכחים החל פיו מפזם ניגון שמח: 

"אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני 

אברהם אוהבך שנשבעת לו בהר 

המוריה, זרע יצחק יחידו שנעקד על 

 גבי המזבח!", 

הציפה את בשמחה עצומה ש

לבבו, סיים את הברכה: "ברוך 

המקדש שמו הגדול ברבים!" ותוך 

כדי כך, בצעדי ריקוד, קפץ אל תוך 

הלהבות הלוהטות, לקדש שמו 

 הגדול ברבים.

* 

ממרחק, מאחורי שיח, נשמע הד 

המום של אמירת 'אמן', היה זה 

הצדיק בעל 'יסוד ושורש העבודה' 

ששמע את הברכה היוצאת מפיו 

דק, וענה אחריה בכוונה של גר הצ

 עצומה. 

אשרי הזוכה לקדש שם שמים, 

 בחייו ובמותו.

  

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
>>> 
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 להפצת  רימו תרומהה
 אספקלריא

 

6813211@gmail.com 


