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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 חג השבועותלהגיגים 
 תיקון ליל שבועות

והוא מתוקן . ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע כי הוא נתקן על דרך האמת, טוב ללמוד סדר התיקון בלילה זה
 .וסודו רם ונשא מאוד, פ הזוהר הקדוש"ל וע"י ז"פ האר"שע" עץ חיים"ל מספר "ו הקדוש ז"ומקובל מפי המהרח

כי כן מפורש , וקטעים מהזוהר הקדוש, דרא רבאהא, מדרש, ג מצוות"תרי, ך"ים מתנפרק: בלילה זהסדר הלימוד 
וקוראים , "למלעי באוריתא מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובדרשות דקראי וברזי דחכמתא"בזוהר הקדוש 

ים או גמרא עדיף שילמד גם מי שרוצה ללמוד מסכת ביכור. קטעים מכל פרשה תחילה וסוף כמסודר בספרי התיקון
כי אנחנו לא יודעים איך הכתרים נעשים . גמרא ואחר כך ילמד. ג מצוות ומעט זוהר"מעט תורה מעט מדרש מעט תרי

זכות  וז ןכל וע, י שכתב את הסדר בזוהר ברור שידוע ורואה בשמים את התיקון יותר מכל אחד מאתנו"ורשב. בשמים
 .לכל אחד ללמוד בסדר זה

 

 התיקוןסדר 

 -לימוד התנ״ך . וסודות התורה מדרשי חז״ל, כלול מתנ״ךשעושים בליל שבועות  ןוקתימובא ש "פיקודיך דרך"ב
פרט , הנביאים והכתובים פרשה מפרשיות התורה ומכל ספר מספרי שלושה פסוקים ראשונים ואחרונים מכל

מדרש רבה ואגדות הש״ס   -מדרשי חז״ל. שקוראים אותן בשלמותן יני החג וקבלת התורהיהעוסקות בענ לפרשיות
על  -זה  ןהטעם לסדר הלימוד באופ .רבה מתיקוני הזוהר הקדוש אדרא -סודות התורה . קבלת התורה על עניני

לקב״ה את חפצנו   ואחרונים מכל ספרי התנ״ך אנו מראים בזה שלומדים שלושה פסוקים ראשונים ידי
עושה עימנו חסד ומחשיב את  והקב״ה. הקדושה התורהדברי תלמוד  לעשות ולקיים את כל, לדעת, ללמוד ורצוננו
 .כאילו למדנו את כל התורה, למרובה המועט

 

 :(שבת פו)עלמא בשבת נתנה תורה לישראל״  יולכ״ל
קרובה  ״שבת היא מלזעוק ורפואה: מפני שאמרו חז״להוא  נתנה בשבתהתורה ״ כתב שהטעם שעקביעיון בספר ״
מהשעבוד  כתוצאה םשהיו בה םתורה מכל המומי ןנתרפאו במת בכל המדרשים שישראלוהנה כתוב . לבוא״

ר״ת  "הי״ ״משנמפרש ה״ילקוט הגרשו הז יועל פ .שרפואה תהיה קרובה לבוא ולכן נתנה תורה בשבת כדי. במצרים
  ״משה ידבר. ה מה שכתוב במעמד הר סיניוז .בוא'רובה ל'רפואה ק'והמילה ״קול״ ר״ת ו. לזעוק'יא מ'ה בת'ש

 .םואז נתרפאו כל המומי רמז לזה שבשבת נתנה תורה. ל״ולוקים יעננו בק-והא
 

 (יז 'יט שמות" )ההר בתחתית ויתיצבו"
  :(שבת פח)" קבורתכם תהא שם לאו ואם ,מוטב התורה מקבלים אתם אם :ואמר ,כגיגית ההר את עליהם ה"הקב כפה"

 ?הסכימו מרצונם לקבל את התורה ואמרו ״נעשה ונשמע״ םוהרי ה, הר כגיגית םמה הצורך לכפות עליה: ויש להבין
. והיא מעט, שאין בה יגיעה וצער מפני, שמה שאמרו ״נעשה ונשמע״ הוא על התורה שבכתב, אלא ההסבר הוא

י ואין לומד אותה אלא מ, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, פה וכפיית ההר כגיגית היתה על התורה שבעל
, ואותה לא קיבלו ברצון. שינה שיש בה צער גדול ונידוד, את הקדוש ברוך בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו שאוהב

 .התורה שבעל פה ברצון עד ימי אחשורוש שאז חזרו וקבלו גם את
 

 463מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
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 מצוות אכילה בשבועות
. או אוכל ושותה או יושב ושונה: אין לו לאדם ביום טוב אלא: רבי אליעזר אומר: מביאה מחלוקת :(פסחים סח)הגמרא 

 :כתוב אחד אומר. ושניהם מקרא אחד דרשו: אמר רבי יוחנן. וחציו לכם' חציו לה -חלקהו : רבי יהושע אומר
או : רבי אליעזר סבר? הא כיצד, ('במדבר כט)" עצרת תהיה לכם"וכתוב אחד אומר , ('דברים טז)" להיך-א' עצרת לה"

והגמרא ממשיכה ואומרת שבשבועות כולם  .וחציו לכם' חציו לה -חלקהו : ורבי יהושע סבר, או כולו לכם' כולו לה
ו סברומביא את ה ?עניין האכילה בשבועותכל כך מדוע חשוב  הרב מרדכי אליהושואל  ".לכם"מסכימים שצריך נמי 

יראה , ואם לא יאכל". שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו" י"רש של
. 'וזה כולו לה. ולכן מצוה לאכול ולשמח לשם שמים". משמחי לב"' והאמת היא שפיקודי ה, שהתורה זה עצב

רב  .ימוד תורה זה הנאה שלומי שיש לו חשק גדול בל" 'כולו לה"אליעזר פירוש ' שלדעת ר הבן איש חיוהסביר 
אי לאו האי "בשר מיוחד לכבוד שבועות והיה אומר " עיגלא תילתא"יוסף היה עושה בשבועות סעודה גדולה עם 

, וכל זה לא מפני תאותו אלא מפני ערך היום הזה ולמה אדם מישראל יכול להגיע". כמה יוסף איכא בשוקא -יומא 
 .לעם סגולה ולממלכת כהנים ולעם קדוש

 הגיגים למגילת רות
 ( יב 'ב רות) "שלימה משכורתך ותהי פעלך' ה ישלם"

 שכר"ל ש"אמרו חז הלא " פעלך' ה ישלם"כיצד מברך בועז את רות  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 
 מצוה םשעושי אדם בני ויש פעולה עם מצוה םשעושי אדם בני שיש תרץמו. (:לט קידושין) "ליכא עלמא בהאי מצוה

על  שכרה אבל. פעולהעל ה שכר דהיינו', פעלך' 'ה ישלם וזהו, פעולהעל  שכר שיעלמא  שבהאי וידוע. פעולה לאל
', שלימה משכורתך ותהי' הפסוק פירוש וזהו, לבא לעתיד ומשומרת תלויה שהיא רק, ליכא עלמא בהאי מצוהה

 . ליכא עלמא בהאי מצוה שכר בוודאי כי, עלמא בהאי נגיעה שום בלי לבא לעתיד משומרת שהיא כלומר
 

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

ורמז לה  ,של אשה לשאת כמשא הזה אלא שש שעורים ממש שאין דרכה, סאין אפשר לומר שנתן לה שש יא"
 (י"רש). "'וגבורה רוח דעת ויראת הה עצה בינרוח חכמה ו שעתיד לצאת ממנה בן שנתברך בשש ברכות

ריקם״  ולא יראו פני"בעולי רגלים  "ריקם"ונאמר . "לא תלכו ריקם והיה כי תלכון"במצרים שנאמר  "ריקם"נאמר 
 "ריקם"ונאמר " חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם הענק תעניק לו בעבד עברי שנאמר ״וכי תשלחנו "ריקם"ונאמר 

 "כריקם"אלא , עברי שנאמר בעבד "כריקם"שנאמר במצרים ולא  "כריקם" לא. ריקם״תבואי  בצדיקים שנאמר ״אל
 (מדרש). כסף איה שתי כסף והחגיגה מעהרה( כמו ששנינו שם)ן תמ ןנהא דתני יכ, שנאמר בעולי רגלים

של  םיש שני סוגיהסבר למדרש ואומר ש סייו יבלו יהלו רשיה י״ מביא בשם הרב ר׳ צבבשמים יליקוטבספר ״
אך יש . להשלים את חסרונו של המקבל יןימעונהנותן ו, שנותן מתנה לחברו משום שרואה שחסר לו יש מי. מתנות
, כלום שהרי לא חסר לו, המתנה להשלים חסרון למקבל שם אין כוונת. אחרת והיא נתינת מתנה לאדם חשוב נתינה

שמתנה מהסוג , אלו מינא בין שתי מתנות ונפקא. הנותן ולא את המקבל אלא המתנה מראה על חשיבות ומכבדת את
כי גם מתנה מועטת , הרבה ואילו מתנה מהסוג השני אין צורך לתת. יותר טוב כמה שנותנים יותר כך, הראשון
כי תלכון  ״והיה הקב״ה והנה ביציאת מצרים אמר .נועדה אלא כדי להחשיב את הנותן שהרי היא לא, מספיקה

המסיים  כמו כן לגבי עבד עברי. ו יותר כך יותר טובחשיק וכמה, לצורך המקבלתלכו ריקם״ ושם המתנה היתה  לא
לבנות את חייו  להעניק לו וכמה שיותר יותר טוב כדי שיוכל להתחיל מצווה התורה, את עבודתו לאחר שש שנים

, הרבה אין צורך להביא ,בבית המקדש והתורה מצווה ״ולא יראו פני ריקם״ אבל כאשר אדם בא להיראות. מחדש
ולכן אפילו מתנה , שעלה לרגל את היהודי, אלא המתנה מכבדת את הנותן. לשום דבר כיון שהמקבל כאן לא זקוק

כשבאה אל חמותה , אצל רות המואביה, והנה .סכום פעוט, הראיה שתי כסף: המשנה וכדברי, מועטת מספיקה
כן בודאי לא נתן  םוא, מתנה מועטתשעורים הם  הרי ברור ששש, לה את שש השעורים שנתן לה בועז ומראה

״לא יראו  אלא מתנה זו שייכת לקטגוריה של, כשיצאנו ממצרים מתנה זו כדרך המתנות שנותנים לעבד עברי או בועז
לא , שאמר המדרש וזה מה. מתנה מועטת םלכבד אותה ולכן מספיקה ג בועז נתן את השעורים לרות כדי. פני ריקם״

 ״ולא יראו פני ריקם״ שנאמר של הראיה "םכריק"אלא , שנאמר בעבד עברי "כריקם" ולא, שנאמר במצרים "כריקם"
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