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  זכר לשמחת מתן תורה'בשבועות 'נוהגין לשטוח עשבים 
  

  .'והבתים, זכר לשמחת מתן תורה 'ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת )תצד 'ח סי"או(כתב הרמ"א 

  

ואילנות בבתי כנסיות, אך מנהג זה  ,נאיםפרחים  ,בשמיםעשבי מנהגים לגבי שטיחת וכמה כמה מצינו והנה 

 הנהוצריך ביאור,  ,נאיםלא פרחים בשמים ולא שאינם , בדייקא פשוטיםשטיחת עשבים  יינוהשמיירי בו הרמ"א 

גם הצאן והבקר אל ירעו (שמות לד, ג) 'זכר לשמחת מתן תורה שהיו עשבים סביב הר סיני שנאמר בזה"ל כתב  הלבושהלבושהלבושהלבוש

  .וגו'. שמע מינה שהיה שם מרעה'

  

  לשמחת תורה רק על ידי עשבים היאך לא מצאו זכרון

  

הלא היו שם על ההר ו ,היו עשבים בשעת מתן תורהסיני הר סביבות דאי משום ש, ובאמת טעם זה צריך ביאור

חול מדבר, ואבני סנה, ואעפ"כ לא בחרו בהם בכדי להזכיר את שמחת דברים נוספים כמו גם יחד עם אותם עשבים 

שמכל מעמד הר סיני הגדול והנכבד, עצום, , והוא דבר פלא הפשוטים עשביםהאלא דווקא ולא נבחרו מתן תורה, 

תן להם את , ונבר עם עמו בני ישראל פנים בפניםיד, שהקב"ה ירד למטה מי' טפחים, ושמעולם לא היה כדבר הזה

טפל הפרט הורק  שום דבר וענין שיכול להזכיר את המעמד הגדול והנורא הזה, אלא אך נמצאלא מכל זה הק',  תורתו

   .והוא באמת פלאיתורה, מתן את שמחת לבני ישראל לדורותם להם זכיר נקבע לההוא שו, של עשבים זההל

  

 שמחתאת  יםעשבה ויזכירהיאך מתן תורה, וצריך ביאור  לשמחתבלשון הרמ"א שדקדק לכתוב זכר צ"ע, עוד 

  התורה.לבין שמחה  יםעשבהאיזו שייכות יש בין , בדייקא התורה

  

כלל וכלל לא נאמר , 'אוהבקר אל ירעו אל מול ההר ההוגם הצאן ביאו הלבוש 'שהזה הפסוק ההנה ד ,יש להק'עוד 

 צ"עדבריו א"כ ביום כיפור, ושניתנו לוחות השניות אלא ביום מתן תורה, בבו' בסיון שניתנו ראשונות הבלוחות 

שמא לא ואנו חוגגים, אותו חג השבועות שיום ו שהיו עשבים על הר סיני בזמן מתן תורה במנין ל ,ראשית בתרתי,

אם נאמר שהיו עשבים על ההר שנית, ורק ביום הכיפורים בזמן מתן לוחות שניות, אך וסיני אלא הר על  יםעשב היה

  . כבר בלוחות הראשונות בזמן מתן לוחות הראשונות, מאי טעמא לא נאמר איסור זה של 'גם הצאן והבקר אל ירעו'גם 
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  והכלים כרגלי הבעליםהבהמה 

  

בהמתם  (יבמות צט.)'אמרו ז"ל  ת"דוז  )ד"תרע (חיי שרהבספה"ק  ''''שם משמואלשם משמואלשם משמואלשם משמואל''''הההה וסדימופלא שיסוד והנראה לומר בזה 

 ,הענין הוא .מה רוח הקודש לידע שזה דבר איסורשל צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, אף שאין לבה

מזדככים היטב עד שגם בטבעם מעצמם אינם נמשכים אלא אחר הטוב והראוי אפילו בלי הוראת  צדיקיםהמשום ד

חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, שאמר דהמע"ה  (תהלים קיט, נט)בפסוק  (ריש פ' בחוקותי)השכל, כענין אמרם ז"ל במדרש 

גלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, בכל יום אני מחשב למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו ר

ותעש בחפץ  ), יגא(משלי ל. וכבר פירשנו בזה הכתוב והיינו שהרגלים מעצמן וטבען אינן נמשכות אלא אחר הטוב והראוי

כפיה, היינו כאילו היו לידים בעצמן חפץ ורצון. ובאשר הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, נמשכת גם עליהם בחינה זו, 

אם בעליה נמשך בטבעו מעצמו אחר הטוב והראוי, גם בהמתו אם בעליה נמשך בטבעו מעצמו אחר הטוב והראוי, גם בהמתו אם בעליה נמשך בטבעו מעצמו אחר הטוב והראוי, גם בהמתו אם בעליה נמשך בטבעו מעצמו אחר הטוב והראוי, גם בהמתו ה באשר יש לה רצון לעשות דבר או לחדול, והבהמ

ומעתה אין תימה מחמורתו  וכו', ,,,,נמשך רצונה וחפצה בטבעה אל הטוב והראוי, אף שאינה יודעת ואינה מבינה מאומהנמשך רצונה וחפצה בטבעה אל הטוב והראוי, אף שאינה יודעת ואינה מבינה מאומהנמשך רצונה וחפצה בטבעה אל הטוב והראוי, אף שאינה יודעת ואינה מבינה מאומהנמשך רצונה וחפצה בטבעה אל הטוב והראוי, אף שאינה יודעת ואינה מבינה מאומה

  .ת"דשל רפב"י שהרגישה דבר איסור שהיה טבעה נוטה לטוב'. עכ

  

היו בוודאי  ,ממצרים הוציאואותם ש ,בקר של בני ישראלהצאן והש ,לומרלחדש ועל פי דבה"ק נוכל מעתה 

בני , וכאשר הגיעו עד עתה בנמצא במדברלהם למעט מרעה טוב והגון שלא היה נפשם הבהמית כל במשתוקקים 

, וכל כך נפשם הבהמיתאוות בכל להם השתוקקו , בהר סיניהללו העשבים הצאן והבקר את ראו ו ,להר סיניישראל 

באותם ש, יםישראלבעליהם השלטון תחת בהמות הכיון שהיו , אך הטוב וההגון ההוא לעלות ולרעות עצמן במרעהרצו 

אחר הצאן והבקר נמשכו גם  ממילאונמשכו אחר הטוב ההגון והראוי,  ,יותר ויותר אלדרג אעלו ונתעלו מדרג םימי

ולא מרעה שמן  באותו והביטהתייצבו מרחוק ובם יצא אליהם, אעפ"כ ולהגם שראו את אותם העשבים ו ,בעליהם

כזו  אשנתעלו לדרגעד לנפש הבהמית של הצאן והבקר  הוכל זה ממעלתם היתירה של בני ישראל שחדראליו,  עלו

  .של התגברות על התאוה

  

  העשבים מורים על כוח המעצור של בהמות ישראל 

  

ויתרון האור מן של בעליהם בני ישראל באותה שעה, דרגתם מרגלי הבהמה נוכל להבין עד היכן הגיעה השגת ו

היו מצווים לא שהרי חפצו, כל אשר את כמעט לעשות לבני ישראל  רי קודם קבלת התורה, היה מותרשההחושך, 
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ככל אוות עשות ידי, והיו יכולים לנצטוו במרה ותו לא מעליה ש בז' מצוות בני נח, ובמצוות השבתאך ורק אלא 

מאוד ביתקשה בו, אשר חפץ ליכל לנהוג כו ,העולה על רוחול במשך שנים רבות לעשות ככל ורגהשאדם כל ונפשם, 

אמנם ולשנות את כל אורחות חייו מן הקצה אל הקצה, בו החפצים לנהוג כמנהגם כל הימים, לעצור ברוחו ובלימאוד 

של מידת ות מיוחדים משמי השמים העליונים קיבלו כוח ,התקרבו יותר ויותר למעמד הר סיניככל אשר בני ישראל 

לנצח את לגבור וו, שלהםהגביר את כוח המעצור ובכוח מידות אלו הצליחו למלכות, הנצח ומידת הגבורה ומידת ה

למשוך מתוך רצון של לכתחילה ובשמחה ובטוב לבב, עד שהצליחו הבהמית,  םנפשהחומרי והגשמי, ולמלוך על טבעם 

זו היתה דרגת עם בני ישראל זו שתראה מרעה שמן וטוב ולא תלך אחריו,  אאחריהם אפילו את בהמתם שתגיע לדרג

   .הר סיניעמדו למרגלות באותה השעה ש

  

  כוח המעצור הוא תנאי לקבלת התורה

  

המעצור הוא הוא עיקר העיקרים והתנאי היסודי לקבלת התורה, שהרי כל התורה כוח לכשנתבונן נמצא שוהנה 

כולה, וכל תרי"ג המצוות, כולם תלויים ועומדים בכוח המעצור, אם זה כל שס"ה מצוות לא תעשה שהאדם צריך 

שה, , ואם זה כל רמ"ח מצוות עדבר שאינו לפי תורה לעצור את נפשו הבהמית שלא תעשה ולא תדבר ולא תחשוב

כל ואשר על כן המצוות ולא לגרוע מהן, על שהאדם צריך לעצור עצמו לעשות אך ורק דברים ככתבן, שלא להוסיף 

  בכוח המעצור. תלוי ועומדהכל  המצוותקיום תרי"ג כל ו ,קיום התורה

  

בבתים, שענין העשבים שנהגו לשטוח ביום טוב שבועות בבתי הכנסיות ו ,לחזור אל הראשונות ולהביןמעתה נוכל 

יסוד היסודות, כי עיקר העיקרים והוא הוא אדרבא אלא , בענין מתן תורה הוא עמוק מאוד, ואינו רק פרט קטן וטפל

בזכות שבשעת מתן תורה, באותה שעה עם בני ישראל זכו בו זכיר את כוח המעצור שורות ולהלהבאו הללו העשבים 

 תעצור עצמהום האחרילך תם תבהמשאפילו רם שגעד חזק כל כך, זה היה כוח מעצור לקבל את התורה, וזכו  כוח זה

  .יותר מכל דבר אחרלהזכיר את שמחת מתן תורה שנבחרו הם והיינו טעמא לכך שדווקא העשבים הם מלעלות בהר, 

  

כל אדם  הנהד ,יובן גם הוא כמין חומר ,בדייקא מה שהקשינו איזו שייכות יש בין עשבים לבין שמחת התורהו

 ,אע"פ שבשעת הנסיון הענין קשה למאוד מאוד, מ"מ אחר העמידה בנסיון, הגשמייםתאוותיו ולגבור על שזכה לעצור 

ושמחה בסיפוק נפשי, הוא מקורה שמחה זו , שאין לה אח וריעממעמקי הלב  מיוחדתאמיתית ושמחה פנימית  פורצת
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, מושך את נפשו הבהמית לעשות רצון קונו וחפץ צורוו שומע בקול התורההוא שבנסיון, מד בגבורה שעמי זו של 

 שהרי כאמור להזכיר את שמחת התורה, הללו על כן נבחרו דווקא העשבים אשר , והיא היא שמחת התורה האמיתית

שמחה את הביא מהזה הוא שמעצור הבהמות, וכוח שזכו בו אפילו המורים על כוח המעצור הכי גדול הם שהעשבים 

   .ומהעצהכי גדולה ו

  

  נסיון הצאן והבקר נמשך יותר משנה תמימה

  

הביאור בזה ו, ' נאמר בלוחות שניותאל ירעו שאיסור 'גם הצאן והבקרמה שהקשינו על פי דרך זו נוכל ליישב גם 

 כל זמן שהוא בהויית' (ביצה ה: ד"ה מכדי) רש"ירש"ירש"ירש"י, שכך כתב ויותר משך שנה תמימההוא כנ"ל, דהנה האיסור לעלות בהר נ

אסור, ולא נסתלקה שכינה ממנו מיום מתן תורה עד אחד בחדש שהוקם המשכן, ועד  -שהשכינה עליו  - קדושתו

במשך לעלות להר ולנגוע בקצהו, מ היו עצורותבהמות ישראל נמצא לפי דברי רש"י שבעשרים באייר שנעלה הענן'. ו

ב למרחוק, אעפ"כ עמדו הבהמות כבעליהם היטשם בכל תפארתם ונראו גדלו אע"פ שאותם עשבים ו ,כל אותו הזמן

וגרמה להם לאחוז  ,קדושת בעליהם חפפה עליהם, כי הבהמית שלטון מלא, ולא עלו בהר , ושלטו בנפשםבמקומם

, ועל כן, אף שבאמת היו שם העשבים כבר בעת הלוחות הראשונות, מ"מ לא נאמר עצמם בגבורה שלא לעלות לשם

  .במשך זמן כל כך ארוךהבהמות להורות על גודל הנסיון שעמדו בו  ,שניותאיסור זה רק בעת נתינת הלוחות ה

  

  חג שבועות נקרא עצרת לפי שבו ניתן כוח המעצור

  

וז"ל  (שבועות) לוילוילוילויקדושת קדושת קדושת קדושת זיע"א בספה"ק  מבארדיטשובהרה"ק על פי יסוד זה נוכל גם ליישב את הקושיא שהביא 

'נשאלתי במדינת ליטא מפני מה נקרא חג שבועות בשם 'עצרת', והלא לא נזכר בתורה שם עצרת רק בשמיני עצרת 

   .י בשלשה אופנים'. עיי"ש כל דבה"קוהשבת (במדבר כט, לה).

  

צור יו"ט זה של קבלת התורה כל כולו תלוי ועומד בכוח המעכיון שאמנם לדברינו אתי שפיר באופן מופלא ונפלא, ש

ככתבם וכלשונם ולא לסטות מהם ימין  התורה יולעשות את דבר ,שצריך האדם לעצור עצמו מלעבור על דברי תורה

, להורות על כוח המעצור שהוא הוא יסוד קבלת התורה 'עצרת' בדייקאבשם על כן קראו חז"ל ליו"ט זה , אשר ושמאל

  .וכנ"ל
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כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש  'אמר רבי יהושע בן לויח:) (שבת פמאמר חז"ל את על פי האמור נוכל גם להבין  

נפשי יצאה בדברו. ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור (שה"ש ה, ו) ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר 

אלהים גשם נדבות תניף  (תהלים סח, י)הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם. שנאמר  - יבלושני היאך ק

  נחלתך ונלאה אתה כוננתה'.

  

מה וחזר והחיים, והרי לא עביד קוב"ה ניסא בכדי, ואת בני ישראל הקב"ה  , לשם מה המיתהדבר צ"עלכאורה ו

הבהמית, הוכרח הקב"ה  םלשלוט בנפשיוכלו על פי האמור אפשר לחדש ולומר, שבכדי שעם בני ישראל ו .הענין בזה

ללכת אחר צו במשך כל כך הרבה שנים מאחר שהורגלו כי , מטל תחיית המתים דשהלהמיתם ושוב לתת להם חיות ח

הקב"ה ועל כן המיתם , של שלטון בנפש הבהמית זו אלדרגלהגיע , לא היה ביכלתם ולעשות ככל אשר חפצו בםלי

לתאוות ורצונות  החים בטל תחיית המתים, ואז כיון שנעשו כבריה חדשה, בריה שלא היתה נתונה מאז ומעולםשוב ו

  יכלו לשלוט בגופם כרצונם.אז הגוף, 

  

  בכל שנה ניתן מחדש כוח המעצור לבני ישראל

  

וכל בכל שנה ושנה, ביום טוב שבועות ניתן לעם בני ישראל  ,הבהמית ונפשעל האדם של שלטון כוח זה והנה 

ועל הנפש  ,הגוףחומר על גבורה ושל ניצוח ושל מלכות שעל ידו הוא יכול לשלוט כוח של אחד ואחד זוכה לקבל 

לעצור עצמו מכל להורות לו לאדם שבכוחו בבית הכנסת, אשר על כן קבעו את המנהג הזה לשטוח עשבים ו, הבהמית

זה לעצור  , אם זה לעצור עצמו מלדבר באמצע התפילה וקריאת התורה, אםבעומדו בבית הכנסת דבר שאינו ראוי

עצמו מלכעוס ומלרגוז כאשר לקחו לו את מקומו, או את ספרו, ואם זה לעצור עצמו מלקנא באחרים שנהגו בהם 

  .להתגבר ולעשות רצון קונו כל אחד ואחד מישראל לבו ובנפשו שוכך בכל דבר וענין יש כוח בליכבוד, 

  

את נפשו עצור ל ובכוחשיש  ,בשם ישראל יכונהאשר להורות לכל , קבעו גם מנהג זה לעשותו בכל בית וביתו

 ,כאשר אדם שוטח את העשבים בביתוהתאוות, וכל ה ושאר תאוות האכילה השתייני הבית, ענייני בכל ענייהבהמית 

מורים לו שבכוחו וביכלתו להכניע את הנפש הבהמית דיליה, וביותר ביום הללו העשבים הבין שזכור ולהוא צריך ל

, את כוח השלטון בנפש הבהמית, כוח של שלטון מלא ללא את כוח המעצורבמתנה  מקבלהוא שבו בועות חג הש

  .מצרים



  וקודש             תשע"ד הכנה לשבועות       שיחות     בה"י
 

בכל פעם  יותר ויותר תגדל שמחתוכך  ,, ויגבר יותר ויותר על נפשו הבהמיתככל שהאדם יעורר כוחות אלו בנפשוו

וכה יתן ה' נצחית הקיימת לעלם ולעלמי עלמיא, ושמחה פנימית היא שיצליח להכניע את נפשו הבהמית, ושמחה זו 

ונגבר בהם על  ותן לנו הקב"ה בימי הספירה הללו,לנצל את כוח מידת הגבורה הנצח והמלכות שנ שנשכילוכה יוסיף, 

דהאי שתא, ולקבל את התורה בטהרה ביומא דעצרתא  ,הבהמית נונפשעל ונזכה למלוך  ,כל כוחות הרע וננצח אותם

  ר.אכי"

  

  

  

  

  

  האדם תורת זאת

��  

הוא התנאי לקבלת התורה, וכל אדם זוכה לקבל ביו"ט שבועות  ,כוח המעצור בתאוות הגשמיות

 .נפשו הבהמית ולנצחה ולמלוך עליה כוח של גבורה נצח ומלכות שיוכל לגבור על
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