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בס"ד

מבוא
חג השבועות ,יום השישי בסיון ,יום מתן תורתנו  -כמה ציפתה הבריאה ליום
הנשגבוהמיוחדהזה!זהוהיוםשלמענונבראהעולם,היוםשבונהיהעםישראל
לעם ,ממלכת כהנים וגוי קדוש .ביום זה בשנת  2448לבריאת העולם הופיע
הקב"ה בהר סיני לעיני כל ישראל ,ונתן לנו את המתנה היקרה ,חמדה גנוזה,
תורתנוהקדושה.

ומאותה שנה ,בכל שנה ושנה מחדש ביום זה חלה אותה הארה מיוחדת של
קבלתהתורה בלבושלכלאחדואחדמעםישראל,ועלכךהיאשמחתנו .מסופר
בגמרא )מסכת פסחים דף סח( על רב יוסף ,שהיה מרבה במיוחד באכילה ובשמחה
ביוםהזה,אמר" :אי לאו האייומאדקאגרים ,כמה יוסף איכאבשוקא"  -אםלא
זההיוםשגרםלילהגיעלמהשאני -כמה"יוסף"ישבשוק...וגםאניהייתיאחד
מהם .היום הזה  -יום מתן תורתנו ,הוא שעושה אותנו נבדלים ,מרוממים
ומנושאיםמכלהעמים.אשרנו,מהטובחלקנו,ומהנעיםגורלנו!...

יום זה  -מלבד היותו יום מתן תורתנו ,יש לו מעלות ומאפיינים נוספים ,הבאים
לידיביטויבשמותיוהשונים:
תּ ְז ַרע
שׁר ִ
א ֶ
יך ֲ
שׂ ָ
עֶ
מ ֲ
כּוּרי ַ
בּ ֵ
חג הקציר  -כמו שנאמר )שמות כג טז(ְ " :ו ַחג  ַה ָקּ ִציר ִ
שּׂ ֶדה ."...בתקופה זו מסתיימת עונת הקציר ,ובזמן שבית המקדש היה קיים היו
ַבּ ָ
מביאיםמןהחיטיםהחדשיםשקצרו"מנחהחדשה",ועושיםחגבביתה'.


מ ְנ ָחה
יב ֶכם ִ
בּ ַה ְק ִר ְ
כּוּרים ְ
יום  ַה ִבּ ִ
וּב ֹ
חג הביכורים  -כמו שנאמר )במדבר כח כו(ְ " :
שׁה ."...החל מיום זה מתחילה עונת הביכורים :כל אדם שיש לו מטע של
ח ָד ָ
ֲ
פירותמשבעתהמיניםשנשתבחהבהםארץישראל,לוקחמןהפירותהראשונים
הגדליםבעץ,שםאותםבטנא,ומביאאותםאלביתה'בשירהובזמרהובהודיה
לה'יתברך.


יך".ביוםזה
א ֹל ֶה ָ
לה' ֱ
עות ַ
שׁ ֻב ֹ
ית  ַחג  ָ
חגהשבועות  -כמושנאמר)דברים טזי(ְ " :ו ָע ִשׂ ָ
מסתיימת"ספירתהעומר",שבהסופרכלאחדואחדמעםישראלשבעהשבועות
החל ממוצאי היום טוב הראשון של פסח ,מתוך ציפייה והכנה לקבלת התורה,
כפי שעם ישראל ספרו את הימים כאשר יצאו ממצרים וציפו והתכוננו לקבלת
התורה.


עצרת  -שםזהאינומןהתורה,אלאכךכינואותוחז"ל.כשםשבחגהסוכותיש
"שמיני עצרת"  -שמחת תורה ,כך לחג הפסח יש יום שמיני  -עצרת ,שהוא חג
השבועות ,המהווה המשך ישיר לחג הפסח מבחינת המשמעות ,כי ליציאתנו
ממצריםמעבדותלחרותבחגהפסח,איןכלמשמעותללאקבלתהתורה.


"ברוךאלוקינושבראנולכבודווהבדילנומןהתועיםונתןלנותורתאמתוחיי
עולםנטעבתוכנו"!...
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בס"ד

שערהאגדה


מתןתורהבהרסיני
מתןתורה
לפנילמעלהמשלושתאלפיםושלושמאות שנה,ביוםשבתקודשבששהלחודש
סיון ,שנת אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה לבריאת העולם ,רעש העולם
והזדעזע,כאשרהופיעבוראעולםבהרסיניונתןאתהתורהלעמוישראל.מעמד
זה נחקק באומה הישראלית לא כאירוע היסטורי מרשים שהפך לנחלת העבר,
אלא כאירוע מרכזי שעליו מתבססים כל חיינו בעבר ,בהווה ובעתיד .וכך כותב
בוראהעולםבתורההקדושה)דבריםפרקדפסוקיםט-י(:


וּפן יָסוּרוּ
ֶיך ֶ
עינ ָ
שׁר  ָראוּ ֵ
יםא ֶ
ֲ
חאת  ַה ְדּ ָב ִר
דפּן  ִתּ ְשׁ ַכּ ֶ
מ ֹא ֶ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּשׁ ֹמרנ ְ
רל ָך  ְ
שּׁ ֶמ ְ
קה ָ
" ַר ִ
יך
א ֹל ֶה ָ
ל ְפנֵי ה' ֱ
ע ַמ ְד ָתּ ִ
שׁר ָ
א ֶ
יום ֲ
ֶיךֹ  :
בנ ָ
ו ִל ְבנֵי ָ
ֶיך ְ
ל ָבנ ָ
הו ַד ְע ָתּם ְ
ו ֹ
ֶיך ְ
י ֵמי  ַחיּ ָ
ִמ ְלּ ָב ְב ָך כּל ְ
בּ ֱ
ְבּ ֹח ֵרב ֶ
ל ִי ְר ָאה
י ְל ְמדוּן ְ
שׁר ִ
א ֶ
את  ְדּ ָב ָרי ֲ
ו ַא ְשׁ ִמ ֵעם ֶ
את  ָה ָעם ְ
ה ְק ֶהל  ִלי ֶ
א ַלי ַ
א ֹמר ה' ֵ
םי ַל ֵמּדוּן".
ֵיה ְ
הו ֶאת ְבּנ ֶ
א ָד ָמ ְ
יםעל ָה ֲ
ַ
םח ִיּ
רה ַ
שׁ ֵ
אֶ
ָמים ֲ
יכּל ַהיּ ִ
ֹא ִת ָ


חמדהגנוזה
אמרו חז"ל :תשע מאות שבעים וארבע דורות קודם שנברא העולם ,ישב הקב"ה
ודרש וחקר ובחן וצרף את כל התורה כולה .וכל דבר ודבר מדברי התורה בדק
וחקר אותו מאתיים ארבעים ושמונה פעמים ,כנגד מאתיים ארבעים ושמונה
אבריםשבאדם,ואחרכךהוציאומפיווקבעובתורה.


וכאשרבראהקב"האתהעולם,היתהמטרתו אךורקלמעןהתורה,שעםישראל
יקבלואתהתורהילמדוהויקיימוה.ולכןתכנןהקב"הכלפרטופרטבעולםבאופן
המתאיםביותרלקיוםהתורה.למשל:נצטוינועלמצותמילהביוםהשמיניללדת
הבן ,לכן הטביע הקב"ה בעולם "טבע" שמערכת קרישת הדם אצל התינוקות,
מגיעה לבשלות מוחלטת ביום השמיני ללידתו .כמו כן נצטוינו על השביתה
ממלאכה ביום השבת ,לכן יצר הקב"ה את כוחות הנפש והגוף שבאדם ,באופן
שהוא זקוק ליום מנוחה שבועי .כך תוכנן כל פרט ב"טבע" לפי התורה  -התורה
היא ה'תוכנית האדריכלית' של העולם ,כמאמר הזוהר הקדוש" :איסתכל
באורייתא ,וברא עלמא" דהיינו הסתכל הקב"ה בתורה ,ולפי התורה ברא את
העולם.


אולם לא מיד לאחר בריאת העולם נתן הקב"ה את התורה ,אלא המתין עוד
עשריםוששהדורות],שהם:אדם הראשון ,שת ,אנוש ,קינן ,מהללאל ,ירד ,חנוך ,מתושלח,
למך ,נח ,שם ,ארפכשד ,שלח ,עבר ,פלג ,רעו ,שרוג ,נחור ,תרח ,אברהם ,יצחק ,יעקב ,לוי ,קהת,

עמרם ,משה רבנו[ עד שמצא את הדור הראוי ביותר ,דור יוצאי מצרים ,שעבר
מבחניאמונהרביםבמצרים,ראהניסיםוהתנסהבניסיונות.דורשראהעיןבעין
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אתהשגחתושלבוראעולם,עשרהמכות,יציאתמצרים,קריעתיםסוףועוד,בו
ראה הקב"האתהדורהמתאיםביותר לקבלתהתורה.נמצאשבסךהכלהמתין
הקב"ה אלף דורות מיצירת התורה עד לנתינתה לנו עם ישראל ,כמו שנאמר:
"זכרו לעולם בריתו ,דבר ציוה לאלף דור"  -שנתן הקב"ה את התורה ,שהיא
הבריתבינינו,לאחראלףדור.


תקופתהבראה
הוציאהקב"האתישראלממצריםבאותותובמופתיםגדולים,במטרהלקייםמה
שהבטיחלמשהרבנו":בהוציאךאתהעםמצריםתעבדון אתהאלוהיםעלההר
ר ַמז לו הקב"ה למשה ,כי לא מיד
הזה" .לא נאמר תעבדו אלא תעבדון?  ֶר ֶמז ָ
בצאתםממצריםיקבלואתהתורה,אלארקלאחרחמישיםיום שלהכנה,יקבלו
אתהתורהעלההרהזה-הרסיני.


אומר המדרש ,משל למה הדבר דומה? לבן המלך שהיה חולה ,ואושפז חודשים
ארוכים בבית חולים עקב מחלתו הקשה .כאשר סוף סוף הבריא וחזר לארמון
המלך ,פנו השרים ואמרו למלך :זמן רב בילה בנך היקר בבית החולים ,עכשיו
הגיעהזמןלשלוחאותוללימודיםאקדמאים,כדישירכושהשכלהגבוההכיאות
לבנושלמלך.אמרהמלך:בודאישאשלחאותוללמוד,אבלעכשיואיןזההזמן
המתאים ,עדיין חלש הוא ולא התאושש מספיק ממחלתו .אתן לו לנוח בארמון
עוד חודשיים שלושה ,בהם יאכל מאכלים בריאים ומזינים ,יצבור כח וישוב
לאיתנו,ורקאזאשלחאותוללמוד.


כך עם ישראל  -היו מעונים ומיוסרים במצרים ,עובדים קשה בחומר ובלבנים,
ונחלשו בגופם ובנפשם ,למדו מתועבות מצרים עד שהיו שקועים בארבעים
ותשעהשעריטומאה.אךתכףכשיצאוממצריםאמרוהמלאכיםלהקב"ה :רבונו
של עולם ,הנה הגיע הזמן לתת להם את התורה .אמר להם הקב"ה :קודם ינוחו
מןהעמלהגדולשלגלותמצרים,ויאכלואתהמןשהואהמזוןהרוחניהנוצרמן
השמים ]ולכן ברכו עליו 'המוציא לחם מן השמים'[ ,וישתו מים מבארה של מרים,
ויאכלושליו,כדישיתחזקגופם.ויתחזקועודברוחניותעלידישיראובעיניהםאת
קריעתיםסוףומלחמתעמלק,ורקאחרכךאתןלהםאתהתורה.


ספירתהעומר
ואכן במשך חמישים יום מיציאת מצרים ועד מתן תורה ,התעלו ישראל ויצאו
מארבעים ותשעה שערי טומאה שהיו שקועים בהם ,ונכנסו לארבעים ותשעה
שערי קדושה ,שאז כבר היו די ראויים לקבל את התורה .ואמנם ישראל ,מרוב
חיבתם לתורה היו מונים בכל יום ואומרים :הרי עבר יום אחד ,הרי עברו שני
ימים ,הרי עברו שלושה וכן הלאה ,והנה אנו מתקרבים אל היום הנכסף .לכך
נקבעה ספירה זו לדורות ,כי בכל שנה ושנה בימים אלו ,חלה אותה הארה
מיוחדתשלהתעלותרוחנית,עםהכנהוציפייהלקבלתהתורה.
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ריבההרים
איה הוא המקום אשר יזכה בזכות הגדולה הזו ,שבו תינתן התורה? אומר
המדרש :בשעה שבא הקב"ה לתת את התורה בהר סיני ,היו ההרים רצים
ומתדייניםאלועםאלו.הרתבורבאמביתאליםוהרכרמלהגיעמאספמיא.אמר
הרתבור:עליתינתןהתורה!ואילוהרכרמלטען:עליתינתןהתורה!אמרהקדוש
ברוךהוא" :למהתרצדוןהריםגבנונים?!"לאעליכםאתןאתהתורהאלאעלהר
סיני,כיוןשאתםבעליגאוהוקטטה,אבלהרסיניהואנמוךוצנועמכם.ללמדנו
שאתהתורהניתןלהשיגמתוךענוה,ולאעלידיגאוהומריבות.


סיבהנוספתלכךשהתורהלאניתנהעלהרתבורוהרכרמל,משוםשהיוהגויים
עובדיםעליהםעבודהזרה,ואיןראוישתשכוןהשכינהבמקוםכזה.לעומתזאת
הרסיני,בגללהיותונמוך,לאהחשיבוהוהגוייםולאעבדועליומעולםע"ז.


"ויסעומרפידים"
בראש חודש סיון ,יום שני ,בשנת  2448לבריאת העולם  -יצאו עם ישראל
מרפידיםובאולמדברסיני.כאשרהיועםישראלברפידים,נלחםבהםעמלק,כיון
שרפו ידיהם מן התורה .וכמו כן היה בהם גם פרוד לבבות .אך עכשיו – "ויסעו
מרפידים",הסיעווהרחיקואתעצמםמרפיוןידייםומפרודהלבבות.ואזזכולמה
שנאמר" :ויחן שם ישראל נגד ההר"  -כאיש אחד בלב אחד ,מוכנים בחשק
ובהתלהבות,באהבהואחוהלקבלתהתורה.


משהוהמלאכים
בשנילחודשסיון,יוםשלישיבבוקר,עלהמשהאלההר.
אמרו חז"ל :בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה ,אמרו מלאכי השרת
מהל ְילוּדאשהבינינו?!אמרלהםהקב"ה:לקבלאת
ְ
לפניהקב"ה:רבונושלעולם,
התורהבא.אמרולו:חמדהגנוזהישלךבביתגנזיך,השמורהלך974דורותקודם
שנברא העולם ,ואתה בא לתת אותה לבשר ודם?! תשאיר את התורה לנו
המלאכים ,שאיננו חוטאים לעולם! אמר לו הקב"ה למשה :החזר להם תשובה.
אמר משה :רבונו של עולם ,ירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם .אמר לו :אל
תפחד ,אחוזבכסאכבודיוהחזרלהםתשובה!אזנתעטףמשהבזיוהשכינה,לבש
עוז ואמר :התורה שה' רוצה לתת לנו  -מה כתוב בה? "אנכי ה' אלהיך אשר
הוצאתיךמארץמצרים",האםאתםירדתםלמצריםוהשתעבדתםלפרעה?!ועוד
נאמרבה" :כבדאתאביךואתאמך",וכיאתםישלכם אבואם?!ועודנאמרובה
אזהרות":לאתרצח"",לאתנאף"",לאתגנוב"-האםקנאהישביניכם?האםיצר
הרע יש ביניכם שאולי יפתה אתכם לרצוח או לגנוב? אז הודו כל המלאכים
למשהשהואצודק,ומגיע לולקחתאתהתורה ,וכלמלאךומלאך מסרלומתנה
ית
מסודותהתורהוכלמיניסגולותורפואות,שנאמר)תהלים פרק סח פסוק יט(ָ " :ע ִל ָ
תבּ ָא ָדם".גםמלאךהמוותמסרלומתנה-אתסוד
נו ָ
מ ָתּ ֹ
יל ַק ְח ָתּ ַ
שּׁ ִב ָ
ית ֶ
םשׁ ִב ָ
רו ָ
ַל ָמּ ֹ
מעשה הקטורת שהוא ענין גדול המסוגל לעצור מגפה בעולם ]וכמו שבאמת אהרון
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הכהןהשתמשבסגולהזוועצרבהאתהמגפהשהיתהלאחרמעשהושלקורח,כמבוארבפרשת
קורח)במדברפרקיזפסוקיםו-טו([.


ההקדמהלנתינתהתורה
ַעקב
ל ֵבית י ֲ
אמר ְ
ת ַ
לאמר ,כּה ֹ
מן  ָה ָהר ֵ
א ָליו ה' ִ
ַיּ ְק ָרא ֵ
א ֹל ִהים ו ִ
אל  ָה ֱ
וּמשׁה  ָע ָלה ֶ
ֶ
על  ַכּ ְנ ֵפי
א ְת ֶכם ַ
שּׂא ֶ
ָא ָ
ל ִמ ְצ ָר ִים ו ֶ
יתי ְ
ע ִשׂ ִ
שׁר ָ
א ֶ
יתם ֲ
ר ִא ֶ
תּם ְ
ל ְבנֵי  ִי ְשׂ ָר ֵאלַ  :א ֶ
ְו ַתגֵּיד ִ
תּם ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶ
קלי ְ
בּ ִ
א ָליְ  :ו ַע ָתּה ִ
ָא ִבא  ֶא ְת ֶכם ֵ
שׁ ִרים ו ָ
ְנ ָ
יתי
את  ְבּ ִר ִ
תּ ְשׁ ְמעוּ ְ
מו ַע ִ
שׁ ֹ
אם  ָ
גוי
יםו ֹ
ְ
תכּה ִנ
ֲ
ימ ְמ ֶל ֶכ
םתּ ְהיוּ  ִל ַ
תּ ִ
יכּל  ָה ָא ֶרץְ :ו ַא ֶ
יםכּי  ִל ָ
ִ
ֻלּה  ִמ ָכּל  ָה ַע ִמּ
יסג ָ
םל ְ
ית ִ
ִו ְה ִי ֶ
ֵיי ְשׂ ָר ֵ
ראל ְבּנ ִ
רתּ ַד ֵבּ ֶ
שׁ ְ
אֶ
הה ְדּ ָב ִרים ֲ
שׁא ֶלּ ַ
דו ֵ
ָק ֹ
אל")שמותיטפסוקיםג-ו(.


אמרו חז"ל :כה תאמר לבית יעקב  -אלו הנשים .ותגיד לבני ישראל  -אלו
האנשים .אמר הקב"ה למשה שידבר תחלה עם הנשים ,ומדוע? ידעבורא עולם,
כיכחגדולטמוןבנשיםלהטותאתלבהעםלכאןאולכאן.אמרהקב"ה:כאשר
בראתי את העולם ,נתגליתי ודברתי רק אל אדם ולא אל חוה ,וחוה בכח
השפעתה פיתתה את האדם שלא לשמוע לקול ה' וקלקלה את העולם .הפעם
אקרא לנשים תחילה ,כדי שלא יבטלו את התורה ,אלא יחזקו את ידי בעליהן
בתורה,ויחנכואתבניהןבדרךהישר.


תשובתעםישראל
שׂה.
ַע ֶ
שׁר ִדּ ֶבּרה'נ ֲ
רוּכּלא ֶ
ֲ
ַיּאמ
ַח ָדּוו ְ
נוּכל ָה ָעםי ְ
ַע ָ
ואזַ :ויּ ֲ


האת
במשׁ ֶ
ֶ
ָשׁ
בשלישילחודשסיון,יוםרביעיבבוקר ,עולהשובמשהאלההרַ :ויּ ֶ
םאלה'.
ִדּ ְב ֵרי ָה ָע ֶ


רצוןה'לדברעםמשהלפניכולם
בה ָע ָנן,
בּ ַע ֶ
יך ְ
יבּא ֵא ֶל ָ
נכ ָ
ֵהא ִ
ההנּ ָ
משׁ ִ
אל ֶ
ַיּאמרה' ֶ
אזשובאומרלוהקב"הלמשה:ו ֶ
עו ָלם"  -אומנם עם ישראל כבר
ל ֹ
ַא ִמינוּ ְ
ו ַגם  ְבּ ָך י ֲ
ע ָמּ ְך ְ
בּ ַד ְבּ ִרי ִ
ה ָעם ְ
י ְשׁ ַמע ָ
עבוּר ִ
ַבּ ֲ
מאמיניםבךשאתהשליחי,עלידיהאותותוהמופתיםשעשיתלהם,כמושנאמר
לאחר קריעת ים סוף" :ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ,אך עדיין לא די בכך .אמונה
כזאת עלולה להשכח ולהחלש במשך הזמן .עם ישראל יוכלו לטעון :אולי היה
משהרבנומכשףגדולוהצליחלעשותמופתיםגדולים,אךאיןהואשליחה'!וכך
יעזבו כליל את התורה והמצוות ,שנאמרו להם על ידי משה בשם ה' .לכן אני
רוצהשהםיראועיןבעיןכיצדאנימדבראתך,כדישגםאםבמשךהדורותיקום
פתאום איזה אדם שינסה לשכנעם על ידי מופתים ,ויאמר להם שהקב"ה נגלה
אליוואמרלולשנותאתהתורה,הםלאיאמינולו,אלאיוכלולומרלו:כלעוד
שלאראינובעינינואתהקב"המדבראתך,לאנאמיןלךשאתהשליחה',שהרי
אתמשהרבנוראינושמדברעםה'.


תשובתעםישראל-התנגדותמוחלטת
עם ישראל מגלים התנגדות מוחלטת להצעה זו ,ואומרים למשה כי אינם רוצים
לקבלאתהתורהעלידישליח,שהריאינודומהשומעדבריםמפישליחהמלך,
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לשומע דברים מפי המלך בכבודו ובעצמו .ומבקשים הם " -רצוננו לראות את
מלכנו!" רוצים הם לשמוע את עשרת הדברות אך ורק מפי הקב"ה בכבודו
ובעצמו,ולחזותבזיוהשכינה.


את
משׁה ֶ
ברביעי לחודש סיון ,יום חמישי בבוקר ,עולה שוב משה אל ההרַ  ,ו ַיּגֵּד  ֶ
םאלה'.
יה ָע ֶ
ִדּ ְב ֵר ָ


שלושתימיההגבלה
אומר הקב"ה למשה :אם זהו רצונם של עם ישראל ,שאדבר עמהם ישירות,
עליהםלהתקדשבקדושהיתירה,לזכךאתגופםשיהיוראוייםלדרגהכהגבוהה,
ולכן:


כּי
ישׁי ִ
ה ְשּׁ ִל ִ
יּום ַ
ל ֹ
כנים ַ
נ ִ
לתםְ  :ו ָהיוּ ְ
ו ִכ ְבּסוּ  ִשׂ ְמ ָ
וּמ ָחר ְ
יּום ָ
ה ֹ
ו ִק ַדּ ְשׁ ָתּם ַ
אל  ָה ָעם ְ
" ֵל ְך ֶ
לאמר,
ס ִביב ֵ
את  ָה ָעם ָ
סינָיְ  :ו ִה ְג ַבּ ְל ָתּ ֶ
על  ַהר ִ
כל  ָה ָעם ַ
ל ֵעינֵי ָ
ֵרד ה' ְ
ה ְשּׁ ִל ִשׁי י ֵ
יּום ַ
ַבּ ֹ
תיוּמת".
ָ
רמו
ֹ
בּ ָה
ֵע ָ
הוּכּל ַהנּג ַ
ָ
בּ ָק ֵצ
גע ְ
רוּנ ַ
תבּ ָה ְ
לו ָ
םע ֹ
רוּל ֶכ ֲ
שּׁ ְמ ָ
ִה ָ


ירד משה באותו יום לעם ישראל ואמר להם את דברי ה' .ואכן במשך שלושה
ימים  -ד',ה',ו'לחודשסיון,המכונים"שלושתימיההגבלה" -קידשועםישראל
את עצמם ,פרשו מנשותיהם ,טבלו וכבסו בגדיהם .באותם ימים לא עסקו כלל
בענייניהעולםהזה,אלאישבולפניהחכמיםושמעודברימוסרויראתשמים,כדי
שתהיהכלמחשבתםבענייניםרוחנייםבלישוםמחשבהזרה,ויהיומוכניםלקבל
אתהתורהמתוךקדושהוטהרה.


כמו כן באותם ימים התקדש הר סיני לקראת תפקידו הגדול ,ונאסר על העם
להתקרבולנגועבו.ומחשששמאמשהוהתקרבמדאילהר,עשהמשהרבנוגדר
גבול מסביב להר במרחק של אלפיים אמה ) 960מטר( מן ההר .ונעשה נס פלא
הוּכּל
ָ
בּ ָק ֵצ
גע ְ
רוּנ ַ
תבּ ָה ְ
לו ָ
םע ֹ
רוּל ֶכ ֲ
ָ
שּׁ ְמ
פלאות,שהגבולעצמוהיהמדברואומרִ ":ה ָ
תיוּמת".אמנםביקשתםלראותאתהשכינה,כמושהעםרואהאת
ָ
רמו
ֹ
בּ ָה
ֵע ָ
ַהנּג ַ
מלכו בשר ודם .אולם יש הבדל בין זה לזה :כשהמלך עובר לפני עמו ,כולם
מצטופפיםודוחקיםזהאתזה,כדילראותאתהמלךברור מקרוב.אבלכאןאין
כבודהשכינהבכך,ולכן"כלהנוגעבהרמותיומת".


"ספרהברית"
ביוםרביעילחודשסיון,לימדמשהרבנולעםישראלאתשבעמצוותבנינח,לבד
ממצותשבת,פרהאדומה,דיניםוכיבודהורים,שאמרלהםכברבהיותםבאחת
המסעות  -ב'מרה' .ואז כתב את "ספר הברית" שהוא חלק מספר התורה  -כל
פרשיותהתורהשמתחילתספרבראשיתועדפרשתמתןתורה.


שניםעשרמזבחות
ביום חמישי לחודש סיון ,יום שישי ,השכים משה בבוקר ובנה מזבח לרגלי הר
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סיני,ובנהגם 12מצבות,שעליהםהקריבובכוריישראלקרבנותלה'.וירדמלאך
מן השמים וחילק את הדם של הקורבנות לשני חלקים שוים בדיוק .לקח משה
רבנוחצימהדםושםבכליםמיוחדיםהנקראים'אגנות',ואתחציהדםהנותרזרק
עלהמזבח.


קריאתהתורה
באותו יום קרא משה לפני העם את מה שכתב אתמול ב'ספר הברית' .שמעו
ישראל את כל מאורעות העולם מאז ששת ימי בראשית ,שמעו על הדורות
שחטאוונענשוכמו:דורהמבול,דורהפלגה,אנשיסדוםועמורה.ומאידךשמעו
גם על הצדיקים שעשו את רצון ה' באמת וזכו לקשר הדוק מיוחד ותמידי עם
בורא עולם ,כמו אברהם אבינו ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו ,שנים עשר שבטי יה,
ושארהצדיקים.ועלידיזההתעוררולאהבתה'ויראתשמים.


הודעהמראש
כמו כן הודיע משה מראש לעם ישראל ,את כל העונשים והקללות הכתובים
בתורה,כדישלאיאמרו :אילוהיינויודעיםשהעונשיםכלכךחמורים,לאהיינו
רוצים לקבל את התורה .אבל עם ישראל שמעו את הדברים ובכל זאת תגובתם
היא":כלאשרדיברה'נעשהונשמע".


כריתתהברית
כששמעמשהמפיעםישראלאתהסכמתםלקבלאתהתורהולהתחייבבעשיית
המצוות ,על אף שעדיין לא שמעו מהן המצוות ,לקח מהדם שב'אגנות' ,והיזה
יםה ֵא ֶלּה".עכשיו
ָ
לכּל ַה ְדּ ָב ִר
םע ָ
ע ָמּ ֶכ ַ
רכּ ַרתה' ִ
שׁ ָ
יתא ֶ
ֲ
ֵהדם ַה ְבּ ִר
עליהםואמרִ ":הנּ ַ
נכרתה ברית ביניכם לבין הקב"ה ונקשרתם להקב"ה בקשר הדוק ומיוחד .ומחר
בעזרתה'תקבלואתהתורהעםכלשארהמצוות.אותוכתםשלדםשנעשהעל
בגדיהם,היהיקרבעיניהםכתכשיטמיוחד,שעלידונכנסובבריתעםהקב"ה.


כיאניה'רופאך
כשיצאו ישראל ממצרים ,היו רובם בעלי מומים :זה עיור ,זה חרש ,זה צולע וזה
גידם .זאת משום שבמצרים היו כל היום עובדים בעבודת פרך ,עושים טיט
ולבנים ,ולא פעם ניזוקו מ'תאונות עבודה'  -פעמים רבות נפלו אבנים מן הבנין
ושברואת ידיהםאורגליהם,אושנדקרומןהעציםונעקרועיניהם,וכדומה.אמר
הקדוש ברוך הוא ,אין זה מכבוד התורה שאתן אותה לבעלי מומים .מיד רמז
הקב"ה למלאכי השרת וירדו ורפאו את כל אחד ואחד .וכך כל העיוורים נעשו
פקחיםוהחלולראות,כמו שנאמר" :וכלהעםרואים את הקולות".וכלהחרשים
החלו לשמוע ,שנאמר" :נעשה ונשמע" .וכל החיגרים החלו ללכת ברגליהם ,כמו
שנאמר" :ויתיצבו בתחתית ההר" .וכך לא היה ביניהם לא מצורע ולא חיגר ,לא
אילםולאחרש,לאטיפשולאשוטה,אלאכולםהיוחכמיםומושלמיםבכלגופם.
וזהשאומרהכתוב":כולךיפהרעייתי]עםישראל[,ומוםאיןבך".
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אומותהעולםוהתורה
בשעה שרצה הקב"ה לתת את התורה לישראל  -נתגלה תחילה למלאכי אומות
העולם)כידוע–לכלאומהיששרלמעלהבשמיםהממונהעליה(,ושאלאותםאםברצונם
לקבלאתהתורה.זאתכדישלאיהיהלהםפתחוןפהבעתידלקוםולומר":אילו
היית מציעלנואתהתורה,אףאנו היינו מוכניםלקבלה,ולמהיגיעשכרמיוחד
דווקאלעםישראל?"


בתחילההופיעלפנישרושלאדום בניעשו,אמרלו:האםרוציםעמךלקבלאת
התורה?שאלאותו:מהכתובבה?אמרלו":לאתרצח".אמרשרושלעשו:הלוא
כלהרכוששלעשוהואהרציחה,ואףיצחקברךאותוואמרלו"עלחרבךתחיה",
לאנוכללקבלאתהתורה!הלךהקב"האלהשרשלעמוןומואב,אמרלו:האם
ברצונכם לקבל את התורה? שאל השר :מה כתוב בה? ענה לו הקב"ה" :לא
תנאף" .מיד השיב השר ואמר :הרי כל ביאתנו לעולם היתה על ידי מעשה זימה
של לוט ובנותיו ,לכן התורה אינה מתאימה לנו! הלך הקב"ה אצל השר של
הערבים בניישמעאל,ואמרלו:האםברצונכםלקבלאתהתורה?שאלאותו:מה
כתובבה?אמרלוהקב"ה":לאתגנוב".ענההשרואמר:איןזהמתאיםלנו!שהרי
על ישמעאל נאמר "ידו בכל" ,ואין אנו יכולים להסתדר בלי לגנוב .וכך הלך
הקב"הוערךסבבאצלכלהעמיםוהלשונות...אךאףאומהולשוןלארצולקבל
אתהתורה!


רוסיהטענה:איךאוכללקיים"אנוכיה'אלוהיך...לאיהיהלךאלוהיםאחריםעל
פני?!" הלוא חונכנו מקטנותנו כי "סטאלין אבינו ורוסיה אמנו!" .האנגלים טענו:
כיבוד הורים זה ממש לא בשבילנו ,העולם נועד לצעירים .אנו מוכנים להקדיש
אולי יום אחד בשנה עבור האם ,נקרא לו "יום האם" ,נשלח לאמא זר פרחים
ובונבוניירות .אבל נטל של כיבוד יומיומי אינו בא בכלל בחשבון! הגרמנים טענו:
לחיות בלי לרצוח?! אלו הם אינם חיים .ואל תשכח ,בורא עולם ,שיש לנו כבר
ותקודיפלומהבמלחמות.אנוהובלנואתהעולםלשתימלחמותעולם!


האמריקאים לעומתם טענו כי הדרישה של התורה" :לא תחמוד בית רעך ...וכל
אשר לרעך"  -הינה ממש מוגזמת .הרי הדשא של השכן תמיד ירוק יותר,
והמכוניתשלוהרבהיותרנוצצת.ובכלל,היעדהבאשלנובחייםזהלבנותוילה
שתוציא לשכנים את העיניים .לצרפתים דווקא היה קשה יותר עם האיסור "לא
תנאף".מהזאתאומרת?הםהתקוממו,האםאתהבאלומרלנו,בוראעולם,כי
עלינו להתלבש ולנהוג ב"צניעות"?! הרי כל רשתות האופנה החדשניות הן
מתוצרתנו,והכללהידועאומר:כמהשיותרפרוץ,זהיותריפהויותרמודרני!


נעשהונשמע
לאחר שכל העמים לא רצו לקבל עליהם את התורה ,נעשה רעש גדול בעולם.
הארץהזדעזעהופחדהשמאגםעםישראללאירצולקבלאתהתורה,ואזהיא
תחרב ,שהרי תנאי מפורש התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ,אם ישראל יקבלו
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אתהתורה -מהטוב,ואםלא -תחזורהארץלתוהוובוהו,כמושנאמר":אםלא
בריתי]שזוהתורה[יומםולילה-חוקותשמיםוארץלאשמתי".


ומה באמת היתה תגובתם של עם ישראל ,כאשר שאל אותם הקב"ה אם
ברצונכםלקבלאתהתורה?כולםענומידואמרופהאחד":נעשהונשמע".קודם
כל אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות כל מה שתאמר לנו ,ואחר כך נשמע מה
כתובבה!אואזשקטההארץ.


אמר רבי אלעזר בן ערך :בשעה שנגלה הקב"ה לישראל לתת להם את התורה,
ירדועמוששיםרבוא - 600,000 -מלאכים,והכתירואתכלאחדואחדמישראל
בשניכתריםששםהמפורשכתובבהם.כתראחדכנגדמהשאמרו"נעשה"וכתר
שניכנגדמהשאמרו"נשמע".והגיעועםישראלבאותהשעהבדרגהגבוההיותר
מןהמלאכים!


היוםהגדולמגיע
והנה הגיע היום השישי בסיון ,יום שבת קודש ,היום המיוחל והמצופה ,היום
שלמענונבראכלהעולם.היוםשהתורהמצפהלוכבראלףדורות.


רחזָק
שׁפ ָ
רוקל ָ
דעל ָה ָה ְ
ןכּ ֵב ַ
יםו ָע ָנ ָ
ְ
תוּב ָר ִק
ְ
יקל
ֹ
ַי ִה
בּקרו ְ
יתה ֶ
ַ
יבּ ְה
ישׁ ִ
םה ְשּׁ ִל ִ
יּו ַ
יב ֹ
ַי ִה ַ
"ו ְ
מן
א ֹל ִהים ִ
ל ְק ַראת  ָה ֱ
את  ָה ָעם ִ
משׁה ֶ
ֶ
ַיּו ֵצא
חנֶה :ו ֹ
בּ ַמּ ֲ
שׁר ַ
א ֶ
כּל  ָה ָעם ֲ
ֶח ַרד ָ
ְמאד  ַויּ ֱ
שׁ ר י ַ
א ֶ
מ ְפּנֵי ֲ
לּו ִ
כּ ֹ
שׁן ֻ
ע ַ
סינַי ָ
ה ָהרְ  :ו ַהר ִ
בּ ַת ְח ִתּית ָ
ַצּבוּ ְ
ַיּ ְתי ְ
ַה ַמּחנֶה ו ִ
בּ ֵאשׁ
ָרד  ָע ָליו ה' ָ
מאד
ו ָחזֵק ְ
הו ֵל ְך ְ
שּׁפר  ֹ
ה ָ
קול ַ
ַי ִהי ֹ
מאד :ו ְ
כּל  ָה ָהר ְ
ֶח ַרד ָ
שׁן  ַויּ ֱ
ה ִכּ ְב ָ
שׁן ַ
כּ ֶע ֶ
נו ְ
שׁ ֹ
ע ָ
ַעל ֲ
ַויּ ַ
ַיּ ְק ָרא ה'
אל ראשׁ  ָה ָהר ו ִ
סינַי ֶ
על  ַהר ִ
ֵרד ה' ַ
קולַ  :ויּ ֶ
ב ֹ
ַענֶנּוּ ְ
א ֹל ִהים י ֲ
ו ָה ֱ
י ַד ֵבּר ְ
משׁה ְ
ֶ
למשׁה".
ֶ
ַע
ראשׁה ָהר ַויּ ַ
ָ
האל
משׁ ֶ
ְל ֶ


אותו יום מעונן היה ,וירד גשם קל כמו שנאמר" :גם שמים נטפו ,גם עבים נטפו
מים" .על ההר ירד ענן כבד ,חושך וערפל ,כדי שבני ישראל יוכלו יותר להתרכז
בדיבורושלה')כיכידוע,כשנחלשכוחשלחושהראיה,גדלכוחושלחושהשמיעהיותר(.
הרעמים רעמו והברקים הבריקו .ברקים ורעמים אלו ,לא היו כמו שאנו רגילים
לראותולשמועבחורף,אלאהיוקולותחזקיםבמיוחד,עדשכלמיששמעאותם
אחז אותו חיל ורעדה .אל קולות אלו התלוו קולות המלאכים ,שהיו משוררים
להקב"ה,כפישהםמשורריםבכליום.וזכובניישראלביוםזהלשמועאתקולם.


"וקולשופרחזקמאוד" -פתאוםנשמעקולחזקשלשופר,והקולהולךומתגבר,
הולך ומתחזק .ניכר כי זה אינו קול אנושי ,אשר מטבעו הולך ונחלש ,אלא קול
אלוקי .היה זה קול שופר מקרנו של האיל שהעלה אותו אברהם אבינו לעולה
במקוםיצחקבנו.תקיעהזובאהלעורראתליבםשלישראללעבודתה'ולהרחיק
מחשבותזרות והרהוריםשלהבליהעולםהזה,כמושנאמר":היתקעשופרבעיר,
והעםלאיחרדו?!"
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לילהטוב
והיכן היו ישראל באותו זמן? באותו לילה ,שהיה ליל שבת ,היו ישראל שמחים
וטובילב,שנתםערבהלהםמאוד,ומכיוןשהלילותבתקופהזוקצריםמאוד,ישנו
עוד שעתיים לאחר שהאיר היום .בשעה שהופיע הקב"ה על הר סיני בקולות
וברקים,עדייןעםישראלהיוישנים.היהמשהמהלךבכלמחנהישראלומעוררם
ואומרלהם:כברהגיעהשעתהכנסתהכלהלחופה.והקב"הבענוותנותוכביכול
יצאלקבלםוהלךלפניהם,כמושנאמר":ה'בצאתךלפניעמך".אךיחדעםזאת
היתה כאן הקפדה על עם ישראל ,על כך שלא קמו השכם בבוקר ,וכתיקון לכך
אנו נוהגים לעשות "תיקון ליל שבועות" ,שנשארים ערים כל הלילה ועוסקים
בתורה,כפישיבוארלהלןבשערההלכה.


שמעו ישראל את קולות הרעמים ,את קולות המלאכים ,ומעל הכל את קול
השופר,הזדעזעווחרדו,ולארצולצאתמאוהליהם.אמנםהםעצמםביקשולפני
יומיים ממשה רבנו' :רצוננו לראות את מלכנו' ,אך עכשיו התחרטו ולא רצו לזוז
ממקומם .הוציאם משה בכח והעמידם תחת הר סיני ,עודד אותם והכניס בלבם
אומץורצוןלשמועאתדברה'.


אשותמרותעשן
הדליק הקב"ה את הר סיני כולו באש .היתה זו אש מיוחדת של קדושה ,והמטר
שירדעליהלאכיבהאותה.


אמררבישמעוןבןלקיש:ביוםמתןתורההיההכלשלאש:התורהעצמההיתה
כתובה באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה .משה רבנו היה כמו שלהבת
אששנתייראוישראללגשתאליו.כלהמלאכיםהיו שלאש.הרסיני היהבוער
באש.וירד הקב"הלעםישראלבאשהגדולה,ודבריונשמעומתוךהאש.היהזה
מראהנוראומפחיד.ולמהניתנההתורהמתוךהאשוהחושך?ללמדנושכלאדם
המשתדללעסוקבתורהולקיימה,ניצולמןהאששלגהינםומחשכתהגלות.


התמלאהרסיניכולועשן.אךהפלאהואשהעשןלאיצאמןהאשעצמהאלא
מן ההר ,ולא התפזר העשן לצדדים אלא עלה ישר .והיו בו כל הריחות הטובים
של גן עדן ,המשיבים את הנפש .על עשן זה אמר שלמה המלך בשיר השירים:
"מקוטרתמורולבונה".


העולםמזדעזע
בשעה זו הזדעזע ההר יותר מאשר ברעידת אדמה .וברגע שהזדעזע הר סיני,
הזדעזעו ונרעשו כל ההרים שבעולם ,והיו עולים ויורדים .הימים והנהרות ברחו
ממקומם,הירדןנסובלאחור,וכלהאילנותוהסלעיםרעשו.יצאהבתקולואמרה:
"מה לך הים כי תנוס ,הירדן תסוב לאחור ,ההרים תרקדו כאילים ,גבעות כבני
צאן?"והםענוואמרו:מלפניאדוןחוליארץמלפניאלוהיעקב!".
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}ואמרו חז"ל ,בשעה שחפר דוד המלך את היסודות של בית המקדש ,הגיע לעומק של
חמישיםאמה] 25מטר[ ,ומצאחרסאחדתקועבאדמה.רצהלהוציאאותוולזורקו.אמרלו
החרס:איןאתהיכולעלי,משוםשאניסותםאתהתהום.שאלאותודודהמלך:כמהזמן
אתה נמצא כאן? אמר לו :משעה שהקב"ה השמיע את קולו על הר סיני ואמר "אנוכי ה'
אלוקיך" נזדעזעה הארץ ועמדה לטבוע .אז שלח אותי הקב"ה לכאן לסתום את התהום
שלאיעלהויציףאתהארץ.ובשעהשרואיםאותיהמים,ששםהמפורשכתובעלי,מידהם
חוזריםלאחוריהם{.


חופהעםקדושין
הרסיניהיהנוצץ כמיןאבןיקרה הנקראת'בדולח'.ועקראותוהקב"הממקומו,
והגביהאותומעלראשיבניישראל,וכךנשארההרתלויבאויר,כמיןחופהשבה
קידשהקב"האתישראללהיותלולעם.העדיםשאמוריםלהיותבחופה-היוהם
השמים והארץ ,והכתובה היתה התורה .יחד עם זאת היה ההר התלוי באויר,
גורם מרתיע .אמר הקב"ה לישראל :אם מקבלים אתם את התורה  -מוטב ,ואם
לאו-שםתהאקבורתם,כיאיןקיוםלעולםללאהתורה.


אומנםאמרועםישראל'נעשהונשמע'וחפצולקבלאתהתורהמרצונםהטוב,אךלגביהתורה
שבעל פה ,המלאה בפרטים רבים ,חששו שלא יוכלו לעמוד בכל זה ,ולא חפצו לקבלה .ועל זה
כפה עליהם את ההר כגיגית .אך האמת שלבסוף גם את התורה שבעל פה ,קבלו עם ישראל
מרצון,בזמנושלמרדכיהיהודילאחרשהצילםהקב"המגזרתושלהמןהרשע,כמבוארבחוברת
'ימיהפוריםבהלכהובאגדה'.


קולדממהדקה
עומדים כולם בתחתית ההר ,מוכנים ומזומנים לקבלת התורה .מאחר שרצה
הקב"הלהיגלותשםולתתאתהתורהלישראל,נשתתקכלהעולם:שוםעוףלא
פרח ,לא היתה שום פרה גועה ,ושום בריה לא פצתה את פיה להשמיע קול.
ואפילו המלאכים פסקו משירתם ודממו .היה העולם דומה כאילו הוא ריקן
מבריות.ואזכפףהקב"האתהשמיםעלהרסיני,ומןהשמיםהופיעלישראל,כמו
יע ָמּ ֶכם".
םדּ ַבּ ְר ִתּ ִ
שּׁ ַמ ִי ִ
ימן ַה ָ
םכּ ִ
ית ִ
םר ִא ֶ
תּ ְ
שנאמרַ ":א ֶ


קולה'
מתוךהאשהגדולהשהיתהעלהרסיני,יצאקולחזקמאודוהשמיעאתעשרת
א ָך  ֶאת
ה ְר ֲ
ו ַעל  ָה ָא ֶרץ ֶ
ַסּ ֶר ָךּ ְ
לי ְ
קלו ְ
את  ֹ
יע ָך ֶ
שּׁ ַמ ִים  ִה ְשׁ ִמ ֲ
הדברות ,כמו שנאמרִ  :מן  ַה ָ
תּו ְך  ָה ֵאשׁ:היהזהקולפלא.רבייוחנןאומר:כלקול
מ ֹ
יושׁ ַמ ְע ָתּ ִ
וּד ָב ָר ָ
דו ָלה ְ
ה ְגּ ֹ
שּׁו ַ
ִא ֹ
נחלק לשבעה קולות ,כדי שכל אחד ישמע כפי יכולתו :משה רבנו לפי כוחו,
הגברים לפיכוחם,הנשים לפיכוחן,הנערים,הילדים,התינוקות,והזקנים.ואותם
שבעהקולותנחלקולשבעיםשפותכדישכל70האומותישמעוויבינו.
היה הקול מקיף את העולם כולו .שמעו ישראל את הקול יוצא מצד דרום ,והיו
הולכים לשם לשמוע את הקול ,אך לפתע שמעו את הקול בא מן הצפון .הלכו
לצדצפוןובאהקוללמזרח,הלכולמזרחובאהקוללמערב.וכשבאוישראללצד
מערב בא הקול מן השמים .נשאו עיניהם למעלה למרום והנה יוצא הקול מן
הארץ.אזלמדועםישראלכי"מלואכלהארץכבודו",ישתבחשמולעד.
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"וכל העם רואים את הקולות"  -עם ישראל לא רק שמעו ,אלא גם ראו את
הקולות.דעתםנעשתהכלכךמזוככת,עדשהיובדרגתהמלאכים,והיומסוגלים
לראותאתהקולותשהםמציאותרוחנית.כלאותוהדור-קטניםוגדולים-הגיעו
למעלתהנבואהושמעואתדבריה',ובכךהתמלאהבקשתםשלישראל'רצוננו
לראות את מלכנו' ,כמו שנאמר" :פנים בפנים דיבר ה' עמכם" ,וראו ישראל מה
שלאהשיגוולאישיגולראותנביאיםאחריםעדביאתהמשיח.


גםהגוייםהודו
בהיות הקול הולך מסוף העולם ועד סופו ,רעם כל העולם ,ואחזה רעדה גדולה
אתכלמלכיאומותהעולםבהיותםיושביםבארמונותיהם.התאספוכולםוהלכו
אל בלעם שהיה הנביא שלהם .אמרו לו :מה הקול הזה שאנו שומעים? האם
רוצה הקב"ה להביא מבול ולהחריב את העולם? אמר להם :שוטים שכמותכם,
כבר נשבע הקב"ה שלא יביא עוד מבול לעולם ,אלא חמדה גנוזה יש להקב"ה
בשמים,והואבאלתתאותהלבניו.מידהודוכולםואמרו":ה'עוזלעמויתן,ה'
יברךאתעמובשלום".


איזהבושות
באותהשעהנתןהקב"הכחלכלהעבודותהזרותשבעולםלבואולהשתחוותמול
השכינה.וכןנעשהנסשנתמלאופיותיהםמיםוהיויורקיםעלהבריותומביישים
ומבזים אותם ואומרים להם :עזבתם את אדון העולם שברא את השמים ואת
הארץ,והלכתםלעבודלנוהפסלים,אשרפהלהםולאידברו!


חילורעדהיאחזון
בניישראל,ששמעואתקולה'פניםאלפנים,לאהיומסוגליםלשאתאתגודל
הקדושה.ושלושקבוצותהיובהם:


הקבוצההאחת  -המוןהעם,פרחהנשמתםבכלדיבורודיבורשיצאמפיהקב"ה,
כמושנאמר":נפשייצאהבדברו".ועלתההנשמהעדכסאהכבוד.אמרההתורה
לפניהקב"ה:רבונושלעולם,לחינםבראתאותי 974דורותלפניבריאתהעולם?!
וכיישמלךשבשעהשמשיאאתבתו]התורה[  -הורגאתבניביתו?!מידהחזירה
התורהאתנשמתםשלישראלכלאחתלמקומה,כמושנאמר":תורתה'תמימה
משיבתנפש".


הקבוצה השניה  -היתה בדרגה גבוהה יותר ,הם היו מסוגלים יותר לשאת את
גודל הקדושה ,ולא פרחה נשמתם .אך יחד עם זאת ,בכל דיבור ודיבור שאמר
הקב"ה היו מזדעזעים למשמע הקול הנורא והחזק ,עד שלא היו יכולים לעמוד
במקומםונרתעולאחוריהםלמרחקשלשניםעשרמיל]כשנים עשר ק"מ[ .שנאמר:
"ויראהעםוינועוויעמדומרחוק".באותהשעהאמרהקב"הלמלאכיהשרת,רדו
וסייעו לאחיכם .ומיד באו המלאכים ועזרו לישראל ,כדרך שאוחזים ביד התינוק
לסייעלוללכתבעצמו.
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הקבוצההשלישית  -המרוממיםוהנעליםשבעםישראל,נשארולעמודבמקומם,
אך בכל זאת נחלשו מאוד בשומעם את קול ה' .מה עשה הקב"ה? בכל דיבור
ודיבורשאמר,מילאאתהעולםכולובבשמים.זאתכדילחזקולהשיבאתנפשם
שנחלשהמחמתהפחד.ולאחרהדיבור,נשבהרוחופיזרהאתהבשמיםלגןעדן,
ובדיבורהבאשובהתמלאהעולםכולובשמים.


סדרהדיבור
בדיבורהראשוןאמרהקב"האתכלעשרתהדיברותבדיבוראחד,מהשאיןהפה
יכוללדבר,ואיןהאוזןיכולהלשמוע.ולאחרמכןהתחילהקב"הלומרכלדברה
ודברה לחוד ,כדי שיוכלו ישראל להבין בפרטות ,ומשה חוזר על דברי ה' ומבאר
אותם .ונתן הקב"ה למשה קול חזק מאוד ,ששמעו אותו בכל מחנה ישראל -
מליוני אנשים עד למרחק של  12מיל ]כשנים עשר ק"מ[ .ומעלת משה רבנו היתה
גדולה מאוד ,שאפילו המלאכים הגדולים מיכאל וגבריאל היו חוששים להסתכל
בפניו.רגליועמדועלהרסיני,אבלכלגופוהיהברקיעים.


ואלידברעמנואלוקיםפןנמות
לאחר שאמר הקב"ה את שתי הדיברות הראשונות" :אנוכי ה' אלוקיך "...ו"לא
יהיהלךאלוהיםאחרים,"...חשובניישראלכיאיןבהםכחיותרלשמועמפיה'
הו ַאל  ְי ַד ֵבּר
נוּו ִנ ְשׁ ָמ ָע ְ
הע ָמּ ְ
הדּ ֶבּר  ַא ָתּ ִ
משׁ ַ
רוּאל  ֶ
ֶ
ַיּאמ
אתכלעשרת הדברות.ואז" :ו ְ
יםפּןנָמוּת".
ֶ
נוּא ֹל ִה
ִע ָמּ ֱ


תשובתמשה
עבוּר
וּב ֲ
א ֹל ִהים ַ
ה ֱ
בּא ָ
א ְת ֶכם ָ
ַסּות ֶ
עבוּר נ ֹ
ל ַב ֲ
כּי ְ
יראוּ ִ
אל  ָה ָעם  ַאל  ִתּ ָ
משׁה ֶ
ֶ
ַיּאמר
"ו ֶ
ח ָטאו" .זכות גדולה היא לכם לשמוע את קולו
ת ֱ
ל ִב ְל ִתּי ֶ
ֵיכם ְ
על  ְפּנ ֶ
תו ַ
י ְר ָא ֹ
ִתּ ְהיֶה ִ
של ה'! דבורו של הקב"ה מכניס בלב פחד ויראת שמים! וכל מי שיש לו יראת
שמיםובושתפנים,אףעלפישלפעמיםהיצרהרעמפתהאותולדברעבירה,לא
במהרההואחוטא.לעומתזאתמישאיןלובושתפנים,סימןשלאקבלואבותיו
אתהתורהבהרסיני,ומסוגללחטואמהריותר.


הכתיבהבלוחות
בכלזאתנענהה'לבקשתעםישראל.ומהדברההשלישיתהתחילהקב"הלדבר
עםמשהלבדו,ומשההעביראתהדבריםלעם.כשיצאהדיבורמפיושלהקב"ה
היה הדיבור עצמו מסתובב בכל מחנה ישראל ,ואחר שכל עם ישראל הסכימו
עליו ,היה אותו דיבור נתקע ונחרת בלוחות ,עד שהושלמו בלוחות כל עשרת
הדברות.


במעמד הר סיני עמדו כל הנפשות שהיו עתידות לבוא לעולם הזה עד סוף כל
הדורות,וכלנשמהקיבלהשםאתחלקהבתורתה'.
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משהאמתותורתואמת
עלפיהאמור,נעשהמעמדהרסיניבפרסוםגדולמאוד.נוכחובוכלעםישראל-
למעלה משלושה מיליון אנשים ,נשים וטף .וכל העולם ידע והרגיש את קיומו.
הקב"ה לא נתן את התורה למשה לבדו ,שהוא יעביר את התורה לעם ישראל,
אלאהתגלהבעצמולעיניכלישראל.ומדוע?


אומר ספר החינוך" :האמת הברורה במין האנושי ,היא מה שהסכימה עליו דעת
רוב בני אדם שבעולם .וכבר הסכימה דעת כולם להאמין עדות אנשים .וברבות
המעידים על הדבר שיעידו עליו ,אז יתאמת הענין יותר בעיני שומעיו .ובהיות
המעידים מועטים ,יפול קצת ספק בדבר לפיקחים ...כל שכן כשרצה האלוקים
לתתתורהלעמוישראל,נתנהלהםלעיניששמאותאלףאנשיםגדולים,מלבד
טף ונשים רבים ,להיות כולם עדים נאמנים על הדברים ....נמצאת תורתנו בידנו
תורתאמת,מפיששמאותאלףעדיםנאמנים!"


ונרחיבאתהדברים:
כלאחדיודעשקיימתיבשתאמריקה!גםאםהואלאביקרבהמעולםולאראה
אותה,הואיודעבברורשהיאקיימת ,שכןאנשיםרביםמעידיםעלהדבר.איןזה
נקרא שהוא "מאמין" שיש יבשת אמריקה ,אלא "יודע" ,אף על פי שלא ראה
בעיניו .כמו כן אין ספק בכך שהתרחשה בצרפת לפני כמאתיים שנה "המהפכה
הצרפתית".אףעלפישלאראינואותהבעינינו,מכלמקוםאנויודעיםנאמנהעל
התרחשותה.ומדוענחשבשאנויודעים,עלאףשעינינולאראו?


כלסיפורהיסטוריהמסתמךעלמספרגדולשלאנשים,כ 50,000 -אישאויותר,
שהשתתפובאירועמסוייםאוראואותו,יהפךבליספקלעובדההיסטוריתשאין
עליה עוררין ,מפני שכל אותם אנשים שהיו עדים לסיפור ,יעידו על התרחשות
האירוע וגם יספרו הלאה לילדיהם .כך נוצרה למעשה ההיסטוריה בעולם:
נשיאותושלהנשיאהראשוןשלארצותהבריתג'ורג'וושינגטון,תולדותחייושל
יוליוסקיסר,הקרבעלהמרתוןוכו'וכו'.


לאנבואונאמר:אוליההיסטוריוניםהמציאוובדומליבםאתהמהפכההצרפתית,
בעוד שהיא כלל וכלל לא התרחשה במציאות ,שכן באותו רגע שבו היו קמים
היסטוריוניםכאלה,מידהיההעולםבאומכחישאותם.שוםהיסטוריוןלאיצליח
לשכנע מיליארדי בני אדם להאמין לסיפור המוני שלא היה .אפשר לנסות לזייף
ו"להשתיל" בהיסטוריה סיפורים בדויים שכביכול התרחשו לפני מספר מצומצם
של אנשים ,אך בשום אופן לא ניתן להשתיל בהיסטוריה אירועים המוניים או
דמויותציבוריותשלאהיו,כילאניתןלשכנעאלפיבניאדםלהאמיןשהםעצמם
היועדיםלאירועשלאהתרחשכלל.לכןאנומקבליםכ"עובדה"שהיהמלךבשם
"אלכסנדר מוקדון" והיו פרעונים במצרים .הכלל הוא :תופעה שמעידים עליה
מיליוניאנשים-הריהיאעובדה!!


המסורתההיסטוריתשלנו,עםישראל,בנויהבאופןחזקומוצקהרבהיותר:היא
איננה עדות של אדם אחד ,ולא של  50,000איש ,אלא עדות על אירועים
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שהתרחשולעיניאומהשלימה3-מיליוןאיש!


הדור הבא ידע שהדברים אכן התרחשו ,מפני שהוריו היו עדי ראייה ישירים
וסיפרו לו ,והם יספרו לבניהם ,וכך עוברת המסורת היהודית הלאה מדור לדור.
איןאנומאמיניםבאמונהעיוורתשהיהמעמדהרסיני,אלאיודעיםזאתבברור.
גם בהיסטוריה העולמית אין הכחשה למעמד זה ,אלא אדרבה" ,מתן תורה
לישראל"היאהעובדההמקובלתביותרבכלהדתותהמערביות,דתותהמקיפות
ציבורשלכמיליארדים,והמהווהאתעיקרושלהעולםהתרבותי.אפילוהנצרות
והאיסלם לא ערערו על מעמד זה ,אלא אדרבה ,הסתמכו עליו בתור הגילוי
המשכנע ביותר להמצאות ה' ולהשגחתו על העולם .התנ"ך הינו מסמך המקובל
בכלהעולםכולו,בקרבכלהעמים,ומהווהיסודלדתותרבות.הואמכונה"ספר
הספרים",ומעולםלאקםסופראוהיסטוריוןשניסהלהכחישאתאמינותו.


לעומתזאת,להבדילביןהטהורלטמא,שארהדתותמבוססותעלעדותראיהשל
אדםאחד!כגון:דתהאיסלםבונהאתאמונתהעלכך,שבהיותמוחמדיחידיללא
עדים ,פגש במדבר את המלאך גבריאל ,אשר ציוה לו לשנות את הדת  -חוקי
העולםהקדומים,ולהנהיגחוקיםחדשים.דתזונפוצהזמןרבלאחרתקופתושל
מוחמד,עלידישחסידיויצאובכחהזרוע,והרגוכלמישלאקיבלאתדתם.איש
לא ראה את מוחמד פוגש את המלאך גבריאל .זוהי אמונה עיוורת! לך תאמין
לסיפור של איזה אדם אחד שאולי הוא מטורף ,ואולי שקרן ,ואולי כזבן ,ואולי
רמאי ,ואולי בדאי ,ואולי נוכל" ...אמונה" כזו היא השערה בלבד ,אותו מאמין
משערשהמספרהואלאמטורף,ולאשקרן,ולאכזבן,ולארמאי,ולאבדאיולא
נוכל .גם מציאות של מיליוני נוצרים בעולם ,המאמינים בדתם ,אינה דבר בעל
משקל ,כי אינה מוכיחה שהתאמת להם הדבר ,אלא רק שהם קבלו על עצמם
"להאמין"למספרמועטשלאנשיםשהתחילואתאותההדת.סוףסוף,אישלא
ראהאתמייסדהנצרותמקבלשליחותכלשהימאלוקים!


אולם היהדות  -להבדיל  -שונה לחלוטין .אין צורך ב"אמונה עיוורת" כדי לקבל
אתאמיתותה.ההתגלותלעםישראלבסיניהואאירועהניתןלאימותיותרמכל
אירוע גדול בדברי ימות עולם) .וראה את הדברים בהרחבה עם הוכחות רבים והיבטים
נוספים,יפיםומענייניםבספר"מסילותאלהאמונה"(.
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תורתאמתנתןלנו,ברוךאשרבחרבנו!
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הקדמהלמגילתרות
דודוג ְליָת
ֹ
בתקופתמלכותושלשאולהמלך,אשרהיההמלךהראשוןשלעםישראל,קמו
הפלישתים להלחם בישראל .הם שלחו בריון בשם "גלית" ,אשר הכריז לעומת
מחנה ישראל ,שישלחו גיבור שילחם נגדו ,ועל ידי מאבקם יוכרע הצד המנצח.
אולםמכלמחנהישראללאנמצאהאישאשרהעיזלהילחםמולגליתהפלישתי.
עד שכעבור ארבעים יום שמע על כך דוד ,קינא קנאת ה' ,ויצא להילחם בגלית.
רוחגבורהניסכהעליומאתה',וללאמדיםוללאכליזיןהרגדודאתגליתוערף
אתראשו.בכךהביאתשועהגדולהלעםישראל,כפישיסופרלהלןבעזרתה'.

כאשר ראה שאול את דוד ,כשבידו ראשו של גלית ,הבין כי נער זה אינו נער
פשוט ,אלא נועד לגדולות .ולכן הוא פונה לשריו ושואל אותם :בן מי זה הנער?
אומנם הוא כבר הכיר את דוד היטב ,כי היה דוד בא ומנגן לפני שאול בכל עת
אשר היתה רוחו עגומה עליו .אלא שעכשיו התעניין שאול לדעת ,מהו ייחוסו
המדוייקשלדוד.אמר:אםבאדודממשפחתפרץבנושליהודהבןיעקבאבינו,
הרי הוא ראוי למלוכה ,ואם בא דוד ממשפחת זרח אחיו התאום של פרץ ,הרי
הואראוילהיותשופט.


מואביולאמואבית
קפץדואגהאדומי,אחדמשריהמלך,ואמר:עדשאתהבודקאחריואםהואראוי
למלוכהאולגדולהאחרת,תבדוקאםבכללראויהואלבואבקהלה',להיותחלק
מעם ישראל ,שכן דוד הוא מבני בניה של רות המואביה ,והרי כתוב במפורש
םבּ ְק ַהלה' ַעד
ָבאל ֶה ִ
ָ
ילאי
יר ֹ
רע ִשׂ ִ
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יוּמו ָא ִב ִ
ֹ
מּו ִנ
ָבאע ֹ
ַ
בתורהֹ ":לאי
םמ ִמּ ְצ ָר ִים"...
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ַ
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ֶ
אק ְדּ
רל ִ
שׁ ֹ
רא ֶ
לדּ ַב ֲ
עו ָלםַ :ע ְ
ֹ

נענהאבנר,שרצבאשאול,ואמר:שמעתימפיושלשמואלהנביאהלכהשקיבלה
משהרבינובסיני,ועברהמדורלדור":לאיבואעמוניומואביבקהלה'" " -עמוני
ולא עמונית ,מואבי ולא מואבית" .זאת אומרת ,שדווקא עמונים ומואבים גברים
שהתגיירו ,אסור להם להתחתן עם אשה יהודיה ,אבל עמוניות ומואביות
שהתגיירו,מותרותלבואבקהלולהנשאליהודי.

דואגלאקיבלאתדבריאבנרוניסהלהפריךאותם.אמרשאוללאבנר:לךשאל
את שמואל הנביא ובית דינו ,מה ההלכה .הלכו ושאלו את שמואל ,אמר להם:
אכן ,עמוני ולא עמונית ,מואבי ולא מואבית ,כי כל הסיבה שדחתה התורה את
עמון ומואב מלבוא בקהל ה' ,משום שכאשר עם ישראל בצאתם ממצרים היו
במדבר ,היו צריכים לעבור דרך ארצם ,ולא קידמו אותם העמונים והמואבים
בלחם ומים ,וזה מראה על מידותיהם הגרועות שאינם גומלי חסדים ,ולכן אינם
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ראוייםלהכנסבקהלה'.ואילועלהנשיםאיןתביעהעלכךשהרי"כלכבודהבת
מלךפנימה",ואיןדרכןשלהנשיםלצאתהחוצהכדילקדםבלחםומים.עדכאן
דברי שמואלהנביא.באותהשעה קםעמשא,משרי הצבא,חגרחרבוואמר:כל
מישאינושומעהלכהזו,ידקרבחרב!


ידע שמואל הנביא כי עתיד דוד למלוך על ישראל ,וכדי שלא יהיה פתחון פה
לאנשיםבעתידלערערעלייחוסושלדודהמלךולפוסלו,החליטשמואללכתוב
את "מגילת רות" ,שבה מובא בפרוט ייחוסו של דוד המלך ,והסיפור שמתלווה
אליועלהתגיירותהשלרותהמואביהונישואיהלבועז.


מוסרהשכל
ומדוע האריך שמואל הנביא בכתיבת המגילה? הרי אם המטרה היא רק לכתוב
על ייחוסו של דוד ,אין צורך באריכות כה גדולה? אלא אמר רבי זירא" :רות אין
בהלאדיניטומאה ולאטהרה,לאאיסורולאהיתר,ולמהנכתבה?מפניהחסד,
להודיעךכמהשכרטובנותןה'לגומליחסדים".


המגילה גם מלמדת אותנו השגחת ה' על יצוריו ,שמשיב לאדם כפועלו וכפרי
מעלליו ,כפי שאירע לאלימלך שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ ,כדי להשתמט
מלפרנס את העניים ,ולבסוף איבד את כל ממונו ובניו .לעומת זאת רות שבחרה
בחיי עוני בארץ ישראל על פני חיי עושר וכבוד במואב ,זכתה שיצאה ממנה
מלכותביתדוד.


מדועקוראיםמגילתרותבחגהשבועות?
מספרטעמיםלדבר:
דודהמלךנולדונפטרבחגהשבועות,לכןקוראיםבמגילהשבהמסופרייחוסו.
סיפור המגילה התרחש בתחילת קציר שעורים  -בתקופת חג השבועות ,חג
הקציר .רצו חכמים לזרז את העם במצוות הקשורות לקצירת התבואה  -לקט,
שכחהופאה.לכןתיקנולקרואבמגילתרות,שבהרואיםעדכמהחשובותמצוות
אלו,ומהרבהנחיצותןלעניים.
ללמדנו מה גדולה ויקרה המתנה שהעניק לנו בורא עולם ביום זה  -התורה
הקדושה .עד שאף הגויים מכירים ברוממותה ,עוזבים את הבלי העולם הזה,
ובאיםלהתענגעלה'ולחסותבאורתורתו.
ללמדנושאףאדםשלאגדלעלברכיהתורהבימיילדותו,ובילהאתחייובהבל
וריק ,יכול על ידי רצון חזק לפתוח פרק חדש בחייו ,ולהידבק בתורה הקדושה,
כשםשעשתהרותשדבקהבתורהבהיותהבגילארבעים.
ללמד את הנשים ,שאף על פי שפטורות הן מלימוד התורה ,בכל זאת רבה
מעלתן ,ויכולות הן על ידי צניעות ,יראת שמים ומידות טובות ,להגיע לדרגות
גבוהותמאוד,כמושזכתהרותלהיותאםהמלכות.
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לאחר שנפטר יהושוע בן נון ,שהיה מנהיגם של עם ישראל מכניסתם לארץ,
הגיעה תקופת השופטים .השופטים הם שהנהיגו את העם אולם לא היתה להם
סמכות של מלך ,ולכן פעמים ומצבם של ישראל היה מעורער ולא יציב ,הן
מבחינהרוחניתוהןמבחינהמדינית.

היוהאנשיםמזלזליםבשופטיםולאמקבליםאתדבריהם.אםהיההשופטאומר
לאדם":טולקיסםמביןשיניך",כלומר,תתקןחטאמסויםשישבך,היהעונהלו
אותואדם":טולקורהמביןעיניך",כלומרלפנישאתהאומרלילתקןאתעצמי,
תתקן אתה את עצמך תחילה – לך יש חטא חמור וגדול הרבה יותר ,כמו קורה
עבה .כך שפט הדור את שופטיו ,ולא קיבל את סמכותם .לכן היו אנשי המעלה
שבדור נמנעים מלהיות שופטים ,כי אמרו מה לנו ולצרה הזאת ,כשהתוצאות
כמות שהן .כתוצאה מכך התמנו לעיתים שופטים שאינם הגונים ,שלא היו
שופטים את העם כראוי .וכשהיו באים אצלם להתדיין ,הם לא היו משתדלים
לעשותפשרהביןבעליהדין,וגרמולכךשהתרבוהמריבותוהויכוחים.

כשיש שלום בעולם  -יש שובע ,כמו שנאמר" :השם גבולך שלום  -חלב חיטים
ישביעך" .אך כאשר יש מריבות ומחלוקות ,אין ויתורים ואין פשרות ,מגיע רעב.
כמושאמרוחז"ל":בעווןעינויהדיןועיוותהדיןוקלקול הדין -חרבבאהלעולם,
ובצורת באה ,ובני אדם אוכלים ואינם שבעים" .ומכיון שבדור זה הדין היה
מעוות,ואישהישרבעיניויעשה,לכןבארעב.

אלימלךומשפחתו
באותו דור היה איש חשוב ,ושמו אלימלך .אלימלך היה תושב ותיק בעיר בית
לחם,אדםגדולבתורה,עשירומכובד,מבניושלנחשוןבןעמינדבמשבטיהודה.
אשתו היתה נעמי  -אשה צדיקה ,נאה ,ונעימה במעשיה .היא היתה מאספת
צדקהלענייםומדברתאליהםדבריפיוסונועם.שניבניםהיולהם–מחלוןוכליון,
אשרהיואףהםחשוביםוגדוליםבתורה.

למה נקרא שמו אלימלך? שהיה אומר :אלי תבוא המלוכה .שהרי היה משבט
יהודה וממשפחת נחשון בן עמינדב נשיא השבט ,ולכן היה סבור שממנו ומזרעו
יצאומלכים.אךהואלאזכהלכך,מפנישלאדאגלישראלבמצבםהקשה.הוא
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לאידעכיעיקרהמלכותתלויהבמידתהצדקהוהרחמיםכלפיהעם,כמושראינו
בדוד המלך ,שנאמר בו" :ויבחר בדוד עבדו ,ויקחהו ממכלאות צאן ...לרעות
ביעקב עמו ובישראל נחלתו" ,שזכה להיות מלך מפני שידע להתנהג כראוי
לגדיים,בחסדוברחמים,וכלשכןשנהגברחמיםכלפיעםישראל.


הלךזרזיראצלעורב
כשהגיעו שנות הרעב ,אמר אלימלך :אם בימים רגילים היו תמיד ויכוחים
ומריבות ,והיה הדור שופט את שופטיו ,אם כן עכשיו  -בימי רעב ומצוקה ,מה
יהיה? ודאי תימלא הארץ חמס ,שודדים וגנבים ,ומי יאמר להם מה תעשה ומה
תפעל? עוד חשב אלימלך בליבו :עכשיו יתחילו כל ישראל לבוא אלי לבקש
נדבות,מוטבשאעזובאתהארץ,ואברחמכלזה.

אכןעזבאלימלךבחשאיאתארץישראל,והלךעםמשפחתולארץמואב.אמרו
חז"ל :לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב ,אלא מפני שהוא מינו .כלומר :לא לחינם
הלך אלימלך למואב ,שאף המואבים הם צרי עין ,שאכן מסיבה זו נאסרו לבוא
בקהל ה'  -שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים בעוברם דרך ארצם בצאתם
ממצרים.

מידתהדיןמקטרגת
הגיעאלימלךעםמשפחתואלארץמואב,ורצהתחילהלהתיישבבעירהגדולה.
כנראה ששם היו אפשרויות המסחר טובות יותר .אולם הוא ראה שהערים
הגדולות פרוצות מאוד בגילוי עריות וחוסר צניעות ,ולכן מיד עזב את המקום
והלך לגור באחת העיירות הקטנות .גם בהיותם בארץ נוכריה לא שינו אלימלך
ובנימשפחתואתשמם,ולאעשוכדרךאנשיםרביםשמתביישיםבשמםהיהודי
בהיותםבגלות,אלאנשאובגאוןאתיהדותם.

אולם כל צידקותו של אלימלך ,לא עמדה לו להינצל מפני מידת הדין שקטרגה
עליו.אמרוחז"ל:באותהשעההיההקב"הדןאתהעולם,והיוביתדיןשלמעלה
ניצביםלפניו.הסתירהקב"האתאלימלךוגונןעליומפנימידתהדין,משוםשהיה
צדיק.עדשבאהמידתהדיןוהזכירהאותו,ומידנגזרהמיתהעליוועלבניו.

ולמה נענש אלימלך? מפני שהפיל את ליבם של ישראל עליהם ,ולא תמך בהם
בתקופה הקשה .היה עליו לדאוג לעניי עירו ,לפרנסם ולעודדם ,ולא לברוח,
שהבורחמראהשהואמחוסרבטחוןבה'יתברך,המפרנסבכלמקום,ומערערגם
אתהבטחוןבה'שלשארבניאדם.כמוכןהיתהעליוהקפדהעלכךשעזבאת
ארץישראל,הארץהקדושהאשרתמידעיניה'בה,ויצאאלארץנוכריה,מלאה
תועבותשלעבודהזרהוגילויעריות.
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שּׁ ִנית רוּת 
ה ֵ
שׁם ַ
ו ֵ
ע ְר ָפּה ְ
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ואכן זמן קצר לאחר בואם ,מת אבימלך .אולם מחלון וכליון נותרו עדיין בחיים,
מפנישהקב"ההאריךאפווהמתיןאוליהםיחזרובתשובהוישובולארץישראל.
לעומתם,עונשושלאבימלךהיהמיידי,מפנישהואגרםצערגדוללעםישראל.

עורפהורות
לאחרשמתאלימלך,נשאובניונשיםמואביות.כיכלעודשהיהבחיים,לאהעיזו
לעשותמעשהכזה.אולםלאחרשמתונשארהנעמילבדה,לאהיתהיכולהנעמי
למחות בידם .ללמדנו שאם אדם דר בין האומות ,סופו שמתבולל בהם .אפילו
צדיקים גדולים ,כמו מחלון וכליון ,אינם יכולים לומר :אנו חזקים באמונתנו,
נשמורעלעצמנוולאנושפעמןהסביבה,כיאלתאמיןבעצמךעדיוםמותך!

כיון שהיו מחלון וכליון אנשים חשובים ומפורסמים ,לקחו להם בנות חשובות
ובעלותמעמד– אתבנותיושלעגלוןמלךמואב.מחלוןנשאאתרות)אשר שמה
המקורי היה ָ
ג ִלית( ,וכליון נשא את עורפה .למרות היותן נוכריות ,היו רות ועורפה
בעלותמידותטובות,ובמשךתקופתנישואיהןלמדואתאורחותהיהדות,אםכי
לאהתגיירועדיין.

מיתתמחלוןוכליון
עשר שנים השתקעו מחלון וכליון בארץ מואב .תחילה חשבו לבוא לתקופה
קצרה,אולם,כדרכםשלאנשיםהעוזביםאתהארץ,התארכההתקופהונמשכה
עוד ועוד .כל אותו הזמן היה הקב"ה מצפה וממתין אולי יחזרו בתשובה וישובו
לארץ ישראל .הקב"ה אף שלח להם סימנים ואיתותים .בתחילה מתו סוסיהם,
לאחרמכןמתוחמוריהםוגמליהם,אךמחלוןוכליוןלאהשכילולקבלאתהמסר,
וכעבורעשרשניםמתוהםעצמם.

הגמרא אומרת )מסכת בבא בתרא דף צא עמוד ב( ,כי שמותם האמיתיים של מחלון
וכליון ,היו 'יואש' ו'שרף' ,כמו שמוזכר בספר דברי הימים .ולמה נקרא שמם
מחלוןוכליון?כיוןשנמחו וכלו מןהעולם.אפילוילדיםלאהותירואחריהם,וכך
אבדזכרם.אולםכפישנראהבהמשך,זכהמחלוןשהוקםשמועלנחלתועלידי
אשתורות .וזהרמוזבשמו:מחלוןמלשוןמחילה,שנמחלו לועוונותיו,ונותרלו
זכר.

חשבוןנפש
אבלות ודוויות נותרו נעמי ,רות ועורפה לבדן ,ללא משען וללאתמיכה כלכלית.
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קום
מן  ַה ָמּ ֹ
ל ֶחם:ז  ַו ֵתּ ֵצא ִ
ל ֵתת ָל ֶהם ָ
מּו ָ
ָהאת  ַע ֹ
דיהו ֶ
המו ָאב ִכּי  ָפ ַק ְ
ֹ
ִבּ ְשׂ ֵד
כבד במיוחד היה אבלה של נעמי ,אשר פטירת בניה בלא שהותירו אחריהם
ילדים ,העלתה בליבה מחדש את כאב הפטירה של בעלה אלימלך ,אשר עכשיו
כאילו מת מחדש ,כיון שלא נותר לו שום זכר ושארית בעולם .היה צערה גדול
כאילומתוכולםביוםאחד.

במשךימיהאבלעשתהנעמיחשבוןנפשלעצמה,והתחרטהעלכךשעזבהאת
ארץ ישראל .היא הצדיקה עליה את מידת הדין ,והחליטה שמיד בתום השבעה
היאחוזרתלארץישראל.

ואכןמידבתוםשבעתימיהאבל,הזדרזהנעמילמצווה.היאקמההשכםבבוקר,
עוד לפני שאנשים מתעוררים משנתם ,והתכוננה ללכת .היא לא רצתה להשאר
אפילו רגע אחד נוסף ,מחשש שמא יבואו שכנותיה ויפצירו בה להשאר שם עוד
יוםאויומיים,עדשיכינולהצידהלדרךויעשו עמהחסדללוותה,כיהיתהאשה
חשובה.כשראואותהכלותיהקמהוהולכת,הזדרזואףהןלקוםעמה.הןלארצו
להותיר אותה גלמודה ובודדה ,וגם גדול היה חשקן להידבק בתורת ה' ,אשר
אותה זכו להכיר מקרוב בתקופת נישואיהן ,ולעמוד על יקרת מצוותיה ,נועם
דרכיה,ואמיתתדבריה.


תםהרעב
םל ֶחם",תםהרעבבארץישראל.וממי
תל ֶה ָ
ת ָ
ל ֵ
מּו ָ
תע ֹ
יפ ַקדה' ֶא ַ
שמעהנעמי" ִכּ ָ
שמעה את הבשורה? היא ראתה רוכלים ,שבאו מארץ ישראל ,ומסתובבים
בעיירותלמכורתכשיטים,בשמיםומיניסדקית.הבינהנעמישאםאנשיםמרשים
לעצמםלהסתחרבדבריםכאלו,סימןשתםהרעב .כיכלעודשהיהרעב,לאנתן
איש דעתו לקנות תכשיטים ובשמים ,שהרי כולם דאגו לפת לחם .ועכשיו שבאו
רוכלים,הבינהכיפקדה'אתעמו.

ובתרגוםיונתןנאמר,ששמעהזאתמפימלאךה',שנגלהאליהבשדהובישרלה
כיפקדה'אתעמו.אמרהנעמי":בשלומםיהיהלישלום,ובכללםאתברך".היה
ליבהסמוךובטוחשיעזורלהה'לבואאלארץמולדתהבשלוםובמנוחה,ולכןלא
חיכתהשיכינולהצידהלדרך.

יוצאיםלדרך
יוצאת נעמי לדרכה עם כלותיה .יציאתה מן העיר עשתה רושם על העיר,
שהצדיק הוא הודה והדרה של העיר  -הוא מיישר את היושבים שם להיטיב
דרכיהם ומעשיהם ,כדי ליהנות מזיו השכינה לעולם הבא .בזכות הצדיק זוכה
המקוםגםלשבחגשמי,ברכתהארץוהתבואה.ואכןכלזמןשהיתהנעמיבעיר,
השפיעהעליהם,שהתרחקומןהעריותוהפריצות,ועכשיושהלכה -שבולסורם
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ַ
ו
ולמעשיהםהמקולקלים.
הלכו נעמי וכלותיה בדרך ,כשהן מחוסרות כל .אפילו מנעלים לא היו לרגליהן,
והלכו יחפות .הן הלכו בלי לנוח אף לרגע ,כי עז היה חפצן להגיע אל ארץ
ישראל.למרותשטבעהאדםלהתביישלשובלעירמולדתולאחרשנפלוירד,בכל
זאת ראתה בזה נעמי ככפרה על כך שיצאה מארץ ישראל ,וקיבלה יסורים אלו
באהבה.היאוכלותיהאפילולאהמתינועדשיזדמנושיירותשילכועימהן,אלא
הלכובודדותבדרך,מרובחשקןלשובאלארץיהודה.

פרשתדרכים
כךהלכווהלכו,עדשהגיעולפרשתדרכים,המובילהאלארץיהודה.כאןפנתה
ח ֶסד
ַעשׂה' ִע ָמּ ֶכם ֶ
יתא ָמּהּ.י ַ
ִ
הל ֵב
שּׁ ְ
ָהא ָ
ָהשּׁבנ ִ
ְ
נעמיאלכלותיהואמרהלהןֵ ":ל ְכנ
ו ִע ָמּ ִדי" .הוכחתן את מסירותכן כלפי מעל ומעבר.
ה ֵמּ ִתים ְ
עם ַ
יתם ִ
ע ִשׂ ֶ
שׁר ֲ
אֶ
ַכּ ֲ
עשיתן חסד עם בעליכן המתים  -שטיפלתם בתכריכיהם ובקבורתם .ואף עמדי
עשיתן חסד  -שויתרתן על סכום הכסף שמגיע לכן בעד כתובתכן ,והשתתפתם
בצערי,וטרחתןללוותאותי.

פעמים רבות כלה מכבדת את חמותה מפני אהבת בעלה וכבודו ,אבל אתן
הוכחתןשאתןדואגותליועושותעמיחסד,אףאחרימותבעליכן.

החסד שעשיתן עמי ,הוא כמו החסד שעושים עם המתים " -חסד של אמת",
שכשםשהמתיםאינםיכוליםלהחזירלכןתמורהעלחסדיכן,כךאניאינייכולה
להשיבלכןכגמולכןהטוב,כיוןשאנימחוסרתכל.לאנותרליאלאלברךאתכן:
"יעש ה' עמכם חסד" ,ה' ישלם לכן שכר פעולתכן .והחסד של ה' הוא חסד
מושלם ,לא כמו חסד של בשר ודם ,שמתנתו מועטה וחרפתו רבה ,אלא יתן ה'
לכןמידוהמלאההרחבהוהפתוחה.

ועתה בנותי לכנה לדרככן ,תינשאנה שוב ,ותבנינה את חייכן מחדש ,חבל לכן
ללכתעמיולהרוסבכךאתעתידכן.

אתךנשובלעמך
רותועורפהשומעותאתדבריהומתפרצותבבכי.עורפהבכתהבעיקרבגללעצם
הפרידה מחמותה ,שקשתה עליה בגלל היחסים הקרובים והחמימים שביניהן,
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ל ַע ֵמּ ְך" .אמרו לה :אל תצטערי שנשארת בודדה
נשׁוּב ְ
א ָתּ ְך ָ
כּי ִ
לּהּ ִ
ַתּאמ ְר ָנה ָ
ַ
"ו
וגלמודה ,אלא אתך נשוב לעמך ,לא נעזוב אותך לבדך .אנו גם רוצות להיות
בחברתך ,כדי שתדריכי אותנו ביראת שמים וביהדות ,כי רק אתך נוכל לשוב
לעמךולהתגייר,ולבדינואיננויודעותכיצדלעשותזאת.

בוחןליבותוכליותידע,כירותאמרהאתהדבריםבכלליבה,ואילועורפהאמרה
זאתמןהשפהולחוץ.

העודליבניםבמעי?!
פנתה אליהן נעמי ואמרה :לשם מה תבואו איתי? האם יש לי בנים נוספים
שתתחתנו עמם?! ואולי רוצות אתן לחכות שאנשא ואלד ילדים נוספים? הלוא
כברזקנתימלהינשא!ואפילואםהייתיצעירהלימיםוהיתהליעודתקוהללדת,
אולי אלד דווקא בנות ולא בנים? וגם אם אלד בנים  -האם בגללם תישארנה
עגונותתקופהכלכךארוכה?ובסיוםהתקופה,לאחרשיגדלוהבנים,יתכןשלא
ירצוכלללהינשאלכןבהיותכןנשיםמואביות.אףשמןהדיןאתןמותרות,עםכל
זה אפשר שלא ירצו לסמוך על כך .ועוד שיאמרו שאתן עקרות ,ששהיתן עשר
שנים עם מחלון וכליון ולא ילדתן .ושמא לא ירצו בכן בהיותכן גדולות בשנים,
כמעטזקנות.

ואולי תאמרו ,לא נישא איש לכבוד בעלינו הנפטרים ולכבוד חמותנו .בזה לא
תעשו לי שום טובה! אם תעשו כן ,יותר משאתן תצטערו ותמררו את חייכן,
תגרמוליצערוכאב,בראותיעדכמהסובלותאתןבגללי,ושוםתועלתלאתצמח
לימכך.לכנהבנותילדרככן,כיכברסבלתןדיעמדי,והתמררוחייכןאצלי.יודעת
אניכיעוונותיגרמולמיתתבני,ולאבכןהאשמה.

קראה להן נעמי "בנותי" ולא "כלותי" ,לרמוז להן שהיא מרחמת עליהן כאם
המרחמת על בנותיה ,ואינה רוצה שתשארנה עגונות .ולא כחמות המקפידה
בליבהעלכלתה,כשחוזרתונישאתלאישאחרלאחרשנתאלמנהמבנה.

כוחןשלדמעות
כששומעותרותועורפהדבריםאלו,היוצאיםמלבחםואוהב,ועומדותעליקרת
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נפשהומתיקותדבריהומידותיההטובותשלחמותן,הןמגבירותאתבכייתן,עד
שתששכוחןמרובבכיה.

אמרו חז"ל :בזכות ארבע דמעות שהורידה עורפה ,זכתה שיצאו ממנה ארבעה
גיבוריםגדולים,והם:סף,מדין,גליתוישבי.

נתפרדההחבילה
הבּה"  -כאןנפרדותדרכיהכלות.עורפהנשקה
רוּתדּ ְב ָק ָ
ָ
הּו
חמ ֹו ָת ְ
הל ֲ
קע ְר ָפּ ַ
שּׁ ָ
ַתּ ַ
"ו ִ
לחמותה והלכה לדרכה ,פנתה עורף .ואילו רות  -ראתה את דברי חמותה,
והחליטה בכל ליבה להדבק בתורת ה' .היא קבלה על עצמה להוסיף עוד רו"ת
) (606מצוות על שבע מצוות בני נח )קבלה עליה כל תרי"ג מצוות –  613מצוות( .וזאת
מפנישהיהלהרתתואימהמפניהקב"ה.

לעורפה נולד ֹ
ג ְליָת הרשע ,אשר חרף וגידף מערכות אלוקים חיים )כפי שיסופר
להלן( ,ואילו מרות יצא דוד מלך ישראל ,אשר הפיל את גלית והרג אותו ,והביא
תשועהגדולהלעםישראל.עלכךאמרוחז"ל":יבואובניהנשוקה)עורפהשנשקה
אתחמותה(,ויפלובידבניהדבוקה)רותשדבקהבתורתה(".
פנתה נעמי ואמרה לרות :אומנם את מפצירה בי שאת רוצה להישאר עמי ,אך
אוליאתעושהכןמפנישאתמתביישתממני.עכשיואיןלךמהלהתבייש,הנה
אחותךכברחזרה,שוביגםאת.אחותךעכשיובודאיתינשאלאדםחשוב ותבנה
אתחייהמחדש,לכיאףאתבעקבותיה.

רצוןברזל
אמרהרותלנעמי:דבריךפוגעיםביכחיצים,לאדיברתיאחדבפהואחדבלבכפי
שאת סבורה ,אלא החלטתי כבר באופן ברור ואמיתי כי ברצוני להתגייר
ולהסתופף בנחלת ה' בכל מחיר .מבקשת אני ממך שתסכימי לי להתלוות אליך,
כדישתדריכיאותיבתורהובמצוות.


שמאלדוחה
ראתה נעמי כי כנים דברי רות ,והחלה לספר לה על התורה והמצוות ,על פרטי
הדיניםהמרובים,ועלהעונשיםהקשיםהכתוביםבתורהלעובריםעלמצוותה'.
נעמי רצתה שרות תדע את הדברים הללו מראש ,כדי שלפיהם תשקול את
החלטתה מחדש .זאת ועוד ,נהגה נעמי כפי ההלכה האומרת ,שאם בא גר
להתגייר ,דוחים אותו כמה פעמים ,ומודיעים לו מקצת עונשים ,כדי שאם ירצה
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ספרהלהנעמיתחילהעלמצותהשבת,כיוןשזוהימצוהבסיסיתמאודביהדות,
המביעה את האמונה בה' ,אחדותו ויכולתו ,שברא את העולם יש מאין .וכך
הוסיפהלבארלהעודפרטידיניםרבים,ורותהביעהנכונותכנהלעמודבכולם.

אמרה נעמי :דעי לך ביתי ,כי אין דרכן של בנות ישראל ללכת לבתי תיאטראות
ולבתי קרקסאות ,לכל מיני סרטים ומועדונים ,כפי שהורגלת בבית אביך .אמרה
להרות":באשרתלכיאלך!"

אמרהנעמי:איןדרכם שלישראלללוןבביתשאיןבומזוזה.אמרהלה":באשר
תליניאלין".

אמרהנעמי:מצוויםאנועלתרי"גמצוות!ענתהרותואמרה:אנימקבלתעליאת
כלהמצוותבחפץלב"-עמךעמי"!

עודהוסיפהנעמיואמרה:אסורלנולעבודעבודתכוכבים,כפישהורגלת.אמרה
רות":אלוהיךאלוהי!"

לבסוףאמרהלהנעמי:דעילךכיישבתורהארבעמיתותביתדין,שהםמיתות
קשות מאוד ,הבאות על העוברים על מצוות ה' כחילול שבת ועוד .אמרה רות:
"באשרתמותיאמות"!ויהירצוןשלאאכשלבחטאאלאאמותמיתהטבעית.

הביעהרותאףאתרצונהלזכותלהקברבארץישראלואמרה",ושםאקבר"!שכל
הקבורבארץישראלכאילוקבורתחתהמזבח.

ימיןמקרבת
ראתה נעמי שככל שהיא מדברת אליה ,כך היא מוסיפה לעמוד על דבריה ,ולא
מרככת את דעתה כדרך הבריות .אמרה :עכשיו ,כאשר רות מקבלת עליה את
הגרות בלב שלם ,היא זקוקה ליותר כוחות נפשיים ,ולכן יש לחזקה ולעודדה.
ומכאןואילךנהגהעמהבימיןמקרבת,והודיעהלהעלהשכרלעולםהבאהצפון
לצדיקים.

מעתהמשווההכתובאתרותלנעמי" -ותלכנהשתיהם"  -להראותכמהחביבים
ואהוביםהגריםלפניהקב"ה.
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בדרךלביתלחם
ממשיכותנעמיורותבדרכן.נעמימבוגרתורותצעירה,ובכלזאתהתאמצהרות
להדביק את קצב ההליכה של נעמי ,מפני שתשש כוחה של רות כאשר קיבלה
עליהעולתורהומצוות.כשהןעודןבדרך,הגיעיוםטובהראשוןשלפסח.אולם
נעמי ורות לא שובתות מהליכתן אף ביום זה ,מפני שהיה כאן חשש של פיקוח
נפש  -גשמי ורוחני .גשמי  -משום שלא היתה להן פת לחם ,והיה עליהן למהר
להגיע לארץ יהודה להחיות את נפשן .ורוחני  -כיון שהיה חשש שמא יבואו
שליחיםמביתהמלוכהויאלצואתרותלשובלארצה.כךהמשיכובהליכתןבלי
הפסק,ושמרעליהןהקב"ה,שלאפגעובהםאנשיםבדרך,עדשבאולביתלחם.

ותהוםכלהעיר
ביום טז' בניסן ,למחרת יום טוב ראשון של פסח ,הגיעו נעמי ורות לבית לחם.
"מצוה גוררת מצוה"  -בזכות זריזותן לקיים מצות ישיבת ארץ ישראל ,שלא
התמהמהו אף לרגע ,זכו עכשיו להיות שותפות במצוה נוספת  -מצות קצירת
העומר,שחלהבדיוקביוםזה.מצוהזוהיתהנעשית"בעסקגדול",וכלהעיירות
הסמוכותהתקבצוובאולביתלחםלהשתתףבמצוה.

באותו יום נפטרה אשתו של בועז .בועז ,בן אחיו של אלימלך ,היה אחד מגדולי
הדור.ומכיוןשנפטרהאשתו,הלכוכולםלגמולעמהחסדשלאמתוללוותה.

וכך היתה העיר בית לחם הומה מאנשים כאשר הגיעו לשם נעמי ורות .ומכיון
שהיתה נעמי אשה חשובה ומוכרת מאוד ,התקבצו כל נשות העיר לקבל את
פניה.

הזאתנעמי?!
"ותאמרנה הזאת נעמי"  -הנשים ,שדרכן להסתכל על חברותיהן ,הסתכלו
בפליאה על נעמי ,ולא האמינו למראה עיניהן .האם זאת נעמי שהכרנו בעבר?!
הלואבעברהיתהמהלכתבנעלייםמוזהבות,ועכשיו-יחפה.בעברהיתהלובשת
בגדי רקמה ומשי ,ועכשיו מתכסה בבלויי סחבות .בעבר היו פניה אדומות מרוב
מאכלומשתה,ועכשיופניהמוריקותמןהרעבון.

ענתה להן נעמי ואמרה :הנה מדרך העולם  -אדם שהתברך בבנים ועושר ,ואבד
לוהעושר,מתנחםהואלכלהפחותבבניו.ואםאבדולובניו,והואלכלהפחות
בריא ,הרי יש לו כח לסבול את צערו .אבל אם גם בריאותו רופפת ,הרי הוא
כשברכלי.ולכןאלתקראנהלינעמי,לשוןנעימות,אלאקראנהלי"מרה",לשון
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צידוקהדין
אולם ראתה נעמי שיש בדברי הנשים כעין תרעומת ותמיהה על הקב"ה חס
ושלום,כיצדאשהצדיקהונעימהבמעשיהסובלתכלכך,כאילואיןדיןואיןדיין
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משל למה הדבר דומה? לאדם שהיתה לו פרה סוררת וסרבנית ,שלא רצתה
לעבודבשדה.הוצרךבעלהפרהלהכותאותהכדישתעבוד -בלימכותהיאלא
היתה עובדת .במשך הזמן ,נמאס לו לאותו אדם מן הפרה הסוררת ,והחליט
למכור אותה .הוא הוביל אותה אל השוק ,והכריז :פרה זו חרוצה עד מאוד,
חורשת היא בזריזות ,ועושה מלאכתה באמונה .באו אנשים ,בדקו את הפרה,
והנהכולהחבולהומוכה.פנואלבעליהואמרולו:אםחורשתטובהיא -מכות
אלולשםמההם?!

כךפנתהנעמיואמרהלבנותעירה:אםאתןרואותאותישאניחבולהומיוסרת,
סימן הוא שאין מעשי נאים ונעימים כפי שאתם סבורים .העובדה שה' המר לי
וייסר אותי מעידה על פגם במעשי ,ולכן אין ראוי לי השם נעמי ,אלא "מרה",
שמריתיאתפיה'.

מדגישה נעמי ואומרת" :ה' ענה בי" .ה'  -מבטא את מידת החסד והרחמים של
הקב"ה.הקב"המצדרחמיו"ענהבי"-כלעניינולאהיהאלאבי,למעניולטובתי.
כל הטובות והרעות המקיפות את האדם הן רק בדמיון ,אדם חושב שהקב"ה
עושה לו רע חס ושלום ,אבל לעתיד יתברר לנו שמן ה"רע" הזה צמחו טובות
יט ְב ָך
ַסּת ָך  ְל ֵה ִ
וּל ַמ ַען נ ֶ
נּת ָך ְ
ע ְ
גדולות ,הכל למעננו ולטובתנו .כדברי הפסוקְ " :ל ַמ ַען ַ
ית ָך".
ח ִר ֶ
ְבּ ַא ֲ

חג השבועות בהלכה ובאגדה

31

פרקב
בּעז :ב
מו ַ
וּשׁ ֹ
ימ ֶל ְך ְ
תא ִל ֶ
למ ִמּ ְשׁ ַפּ ַח ֱ
רח ִי ִ
בּו ַ
ישׁגּ ֹ
ִ
הּא
ישׁ ִ
על ִא ָ
ימו ַד ְ
ֹ
ע ִמ
וּל ָנ ֳ
א ְ
יםא ַחר
ַ
ַא ַל ֳקּ ָטה ַב ִשּׁ ֳבּ ִל
שּׂ ֶדהו ֲ
אה ָ
ע ִמי ֵא ְל ָכה ָנּ ַ
ָהאל ָנ ֳ
א ִביּ ֶ
מּו ֲ
ררוּתה ֹ
ַ
ַתּאמ
ֶ
ו
בועז-שופטישראל
למשפחתו של אלימלך יש קרוב משפחה בשם בועז .היה בועז גדול הדור ,אשר
שפט והנהיג את ישראל מבחינה רוחנית ומבחינה מדינית .שמו המקורי היה
" ִא ְב ָצן",שהיהאב צאן קדושים,הםעםישראל.אולםכינואותו"בועז"לרמזעל
אישיותו המרוממת :בועז  -בו עוז ותעצומות ,שהיה גבור הכובש את יצרו ,כפי
שהפסוק מעיד עליו" :איש גבור חיל" ,ואיזהו גבור  -הכובש את יצרו .גם לרמוז,
בעז-שעזבאתיצרו.כמוכןנרמזבשמועזוזוומעלתו,שממנויצאהמלכותדוד.

אומריםחז"ל:אלימלך,שלמון] -אביושלבועז[ ,טוב]שםאדםשיוזכרבהמשך[ ,ואביה
שלנעמי -כולםאחיםהיו,בניושלנחשוןבןעמינדבמשבטיהודה.ואםכןבועז
וגםבןדודשלנעמי.
ֹ
הואבןאחיושלאלימלך,

מתנותעניים
נעמיהצדקתיכולההיתהלבקשמבועזתמיכהכלכלית,ובועזבודאיהיהנותןלה
ביד רחבה ,אולם היא לא רצתה ליהנות ממתנות בשר ודם ,ולכן חיפשה דרך
להתפרנסבעצמה.כיצד?

בתקופהבההגיעונעמיורות,החלהתקופתהקציר,בהקוצריםאתהתבואהמן
השדות.הקב"ה,שרחמיועלכלמעשיו,ציוהבתורתנועלהקוצריםשלושמצוות,
המכונות":מתנותעניים",והן:לקט,שכחהופאה.

לקט  -אם בשעת הקצירה נופלת שיבולת אחת או שתיים ,אין הקוצר רשאי
לאוספן,אלאעליולהשאירןבשדה,והענייםמלקטיםאותןלעצמם,כמושנאמר:
יר ָך ֹ
ק ִצ ְ
" ְו ֶל ֶקט ְ
לא  ְת ַל ֵקּט" )ויקרא יט ,ט( .אולם אם נפלו שלושה שבולים או יותר,
רשאיהקוצרלאוספן.

שכחה  -אםשכחהקוצרעומר)חבילתשבולים( בשדה,איןהואיכוללקחתו,אלא
לא
שּׂ ֶדה ֹ
בּ ָ
עמר ַ
שׁ ַכ ְח ָתּ  ֶ
שׂ ֶד ָך  ְו ָ
ב ָ
יר ָך ְ
ק ִצ ְ
ת ְקצר ְ
עליו להשאירו לעניים .שנאמרִ " :כּי ִ
יך"
ָד ָ
שׂהי ֶ
עֵ
כלמ ֲ
ַ
בּ
יך ְ
א ֹל ֶה ָ
ןי ָב ֶר ְכ ָךה' ֱ
ֶהל ַמ ַע ְ
ָהי ְהי ְ
ָתום ְו ָל ַא ְל ָמנ ִ
ֵרליּ ֹ
לגּ ַ
תּוַ ,
שׁוּבל ַק ְח ֹ
ְ
ָת
)דבריםכד,יט(


את
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶ
פאה  -על הקוצר להותיר בפינת השדה תבואה לעניים ,שנאמרְ " :
שׂ ְד ָך ִ
את ַכ ֶלּה ְפּ ַאת ָ
םל ְ
ירא ְר ְצ ֶכ ֹ
ַ
ְק ִצ
ל ְקצר")ויקראיט,ט(.

החליטונעמיורותכיהןתתפרנסנהמ"מתנותעניים"אלו,המגיעותלענייםבצדק
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ַתּ ַל ֵקּט
בוא ו ְ
ַתּ ֶל ְך  ַו ָתּ ֹ
ב ִתּי :ג ו ֵ
ל ִכי ִ
להּ ְ
ַתּאמר ָ
ֶ
יניו ו
בּ ֵע ָ
א ְמ ָצא ֵחן ְ
שׁר ֶ
אֶ
ֲ
מ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת
שׁר ִ
א ֶ
בעז ֲ
ל ַ
שּׂ ֶדה ְ
ה ָ
ח ְל ַקת ַ
מ ְק ֶר ָה ֶ
ַיּ ֶקר ִ
קּצ ִרים ו ִ
ה ְ
ח ֵרי ַ
א ֲ
שּׂ ֶדה ַ
ַבּ ָ
וביושרעלפידיןתורתנוהקדושה.

טוהרמידות
רות ,בעלת המידות הנאצלות ,לא רצתה להיות למשא על חמותה ,רצתה היא
בעצמהללכתלשדהללקטאתהשבולים.אךמכיוןשהיתהמכבדתאתחמותה,
לא עשתה דבר בלי לשאול אותה .היא פנתה אל נעמי ואמרה לה :לא כדאי
שתלכיאתללקטשבוליםבשדה,משוםשאתאשהמוכרתוחשובה,ואיןזהלפי
כבודךומעלתך.אולםאנימואביה-אינהמוכרתכאן,ואיןליבושהללכתללקט.

וכדילהשקיטיותראתלבחמותה,הוסיפהואמרה:דעילך,כיהשבוליםשאלקט,
יותר חביבים לי מן האבנים הטובות שהיו לי בבית אבי מלך מואב ,ביודעי עד
כמהגדולההיאזכותישזכיתילהסתופףבנחלתה',ובתורתו-תורתאמת.

עוד הוסיפהרות:אלך"אחראשראמצאחןבעיניו"  -אחפשבעלשדהאשריש
בעיניו"חן" -ישלועיןטובהבמהשמלקטיםהעניים.וכןישלו"חן"שלקדושה
בעיניים,שאינומסתכלעלנשיםאלאמחשבתובתורה.

אקפידגםעלכך,שכלמהשאלקטיהיהלפיההלכה,ולכןאלקטה"בשבולים"-
ב'שבוליםולאיותר,כפישלימדתאותי,ששלוששבוליםאינןלקט,ולאאקחלי.

ענתהנעמיואמרה":לכיבתי"-אתיקרהליכבת,ואינירוצהלמעטבערכך.אבל
כיוןשעכשיוזהוצורךהשעה,לכיבתי.

רותבשדהבועז
הלכהרותוחיפשהשדהשישבוקוצריםהגונים.בלכתה,עשתהלעצמהסימנים
כדי לזכור את הדרך חזרה ,שלא תצטרך לשאול את העוברים ושבים להיכן
ללכת,שמאירבועמהבדיבורים".רגליחסידיוישמור"-זימןאותההקב"הלשדה
שלבועזשופטישראל,שהיוכולםצדיקים,ולאלשדהאחר,שלאיכשלובהבני
אדםבגללהיותהיפתתוארויפתמראה.

בהגיעהאלהשדה,נהגהרותבחכמה:היאהלכהתחילהלסוףהשדהבליללקט
כלום ,כדי שלא יהיה לה טורח בנשיאת השבולים ,ורק בחזרתה ליקטה .היא
הקפידהללכת"אחריהקוצרים",ולאלפניהם,כדישלאיכשלובה.כמוכןבחרה
לה רות מתוך שלוש מתנות העניים דווקא את ה"לקט" .היא חששה לקחת
"שכחה" שמא באמת בעל השדה לא שכח את העומר ,אלא הניחו שיקח לאחר
זמן .וכן לא רצתה לקצור מן ה"פאה" ,משום ששם התקבצו עניים רבים ,ולא
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ע ָמּ ֶכם 
יהוָה ִ
קּו ְצ ִרים ְ
ל ֹ
ַיּאמר ַ
ל ֶחם ו ֶ
מ ֵבּית ֶ
בּא ִ
בעז ָ
ו ִה ֵנּה ַ
ימ ֶל ְך :ד ְ
א ִל ֶ
ֱ
רצתה להתערב ביניהם משום צניעות .לכן "ותלקט" רק את השבולים המפוזרות
פהושם.

שםשמיםמורגלבפיהם
רות ליקטה בשדה של בועז במשך ששה ימים ,אך בועז עדיין לא בא לשדה,
מחמתשהיהשרויבשבעתימיהאבלותעלאשתו.

"והנה"  -בהשגחת ה' יתברך ,מגיע בועז אל השדה ,אף על פי שלא היה רגיל
לבואכלכך,היהזהביוםהשבעה,בוקםמאבלועלאשתו.
הוא הגיע לשדה לאחר ששהה בבית לחם ,שם ישבו הסנהדרין מבית דינו של
שמואלהנביא.בביתהמדרש,תקנובועזוביתדינותקנה"לשאולבשם",כלומר:
כשהאדם שואל את חברו לשלום ,יזכיר את שם ה' ,כדי להרגיל שם שמים בפי
הבריות,עלמנתלחזקאתהאמונהבהשגחתה'עלברואיו,כמושנאמר)ירמיהלב,
יט(":אשרעיניךפקוחותעלכלדרכיבניאדם".כאשרהגיעבועזאלהשדה,קיים
הואעצמואתהתקנהתחילה,ואמרלקוצרים":ה'עמכם".השיבולו":יברכךה'".

עניווצנועהיהבועז,אףעלפישבאוראהאתשדהומלאהתבואה,ונעריועמלים
בחריצות לקצור ,לא בא לידי גאווה וזחיחות הדעת ,אלא זכר שהכל חסד ה'
המושפע עליו .הוא הקדים בשלומם של הקוצרים ולא חיכה שהם יברכוהו
תחילה,אףעלפישהםפחותיםממנו.

בדבריולקוצרים"ה'עמכם"הזכירלהם:אלתסתנוורומכלהשפעהסובבאתכם.
כלטובותהעולםהזהאינםחשוביםכללבפניעצמם,אלאזכרואתה',שהמטרה
שלנובקצירתהתבואההיאכדישנוכללעבודאתה'ונהיהפנוייםבתורהבמשך
כלימותהשנה.

כמו כן בשעה שאתם קוצרים ,תזכרו שה' ציוה על לקט ,שכחה ופאה .ותזכרו
שאיןלגעורבענייםאלאלתתלהםבעיןיפהובסברפניםיפות.כךיהיהה'עמכם
 השכינה תהיה שרויה ביניכם ,ותעשו נחת רוח לקב"ה .ענו הקוצרים ואמרו:"יברכך ה'"  -אכן אנו נזהרים לקיים מצוות אלו ,ובזכותן יברכך ה' ,כמו שאמרו
חז"ל":עשרתעשר,בשבילשתתעשר".

במילים אלו אף רמזו לו ,שה' יברך אותו להקים את ביתו מחדש ולשאת אשה.
שהרי אמרו חז"ל" :השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה" .יהי רצון שישלח לך ה'
"ברכה"-אשההגונה.
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ל ִמי
קּו ְצ ִרים ְ
על ַה ֹ
ה ִנּ ָצּב ַ
רו ַ
ע ֹ
ל ַנ ֲ
בּעז ְ
ַיּאמר ַ
יהוָה :ה ו ֶ
י ָב ֶר ְכ ָך ְ
לו ְ
ַיּאמרוּ ֹ
ו ְ
א ִביָּה
מו ֲ
ע ָרה ֹ
נ ֲ
ַיּאמר ַ
קּו ְצ ִרים ו ַ
על ַה ֹ
ה ִנּ ָצּב ַ
ה ַנּ ַער ַ
ַען ַ
ע ָרה  ַהזּאת  :ו  ַויּ ַ
ַה ַנּ ֲ
ו ָא ַס ְפ ִתּי
א ַל ֳקּ ָטה ָנּא ְ
ַתּאמר  ֲ
ֶ
מו ָאב :ז ו
ֹ
מ ְשּׂ ֵדה
ע ִמי ִ
עם ָנ ֳ
שּׁ ָבה ִ
ה ָ
ִהיא ַ
הם ענו לו בקיצור ,כדי לא להתבטל ממלאכתם .שהרי אמרו חז"ל" :כל אדם
העוסקבמלאכתואצלאחרים,אליאריךאפילובדברישלום".

דבריחכמהוצניעות
הזּאת?" .ועלינו
ע ָרה ַ
ה ַנּ ֲ
כאשר רואה בועז את רות ,הוא שואל את נערוְ " :ל ִמי ַ
להבין ,מדוע הוא מתעניין באשה זרה? וכי דרכו של בועז לשאול בנערות ,חס
ושלום?!

אלאראהבועזברותדבריחכמהוצניעותמיוחדים.חכמה  -שהיתהמלקטתרק
שתי שבולים ,וזה מראה על ידיעותיה בהלכה .וצניעות  -שכל הנשים האחרות
היו מתכופפות ומלקטות ,ואילו רות היתה מלקטת את השבולים העומדות -
בעמידה ,ואת השבולים הנמוכות ,היתה מלקטת בישיבה בלי להתכופף ,כדי
להשארצנועה.וכןכלהנשיםנוהגותקלותראשעםהקוצרים,וזומצנעתעצמה.
כלהנשיםמלקטותגםמשלבעלהשדה,וזואינהמלקטתאלאמןההפקר.לפיכך
שאלעליה.

ובזוהרהקדושמובא:שראהבועזאתענוותנותה,ושהיתהלהעיןטובה,וכלמה
שליקטהשרתהבוברכה.ורוחהקודששרתהעליה.לכןשאללמיהנערההזו.

מעלותיהשלרות
ע ָרה
הביןהנערכיאוליישבדעתושלבועזלשאתאותהלאשה.ענהואמרלוַ ":נ ֲ
המו ָאב".מנההנעראתמעלותיהשלרות:
ֹ
ימ ְשּׂ ֵד
ע ִמ ִ
םנ ֳ
הע ָ
שּׁ ָב ִ
יאה ָ
ַ
ָהה
א ִביּ ִ
מו ֲ
ֹ

ראשיתלכלהיא"נערה"בתארבעיםשראויהלהוליד)צעירהביחסלבועזשהיהאזבן
 .(80ומכיון שמתו כל בניו של בועז ,לכן ראוי שישא אשה צעירה שתוליד לו
ילדים,כדילהותירלושםבארץ.מלבדזאתהריהיא"מואביה" ,וכברנתחדשה
ההלכה"עמוניולאעמונית,מואביולאמואבית",שדווקאהמואביםהזכריםאינם
באיםבקהלה',אךהמואביותיכולותלהתגיירולהסתופףבנחלתה'.ובנוסףלכל
הרי היא "שבה עם נעמי משדה מואב"  -עזבה את כל הטוב שהיה לה בשדה
מואב ,ובאה עם נעמי הגלמודה והעניה .זה מראה על טוב ליבה ומידותיה
הנאצלות,וכןעלכךשהתגיירותההיתהלשםשמים,ולאלתועלתגשמית.

מקפידה היא ללקט "אחרי הקוצרים" ונוהגת בצניעות .כבר כמה ימים שהיא
מלקטתבשדהאצלנו,ולאראינואפילואחתמאצבעותיה.
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ֶהשׁ ְב ָתּהּ
רו ַעד ַע ָתּהז ִ
זה ֹבּ ֶק ְ
דמ ָא ַ
מו ֵ
ע ֹ
ַתּ ֲ
בואו ַ
ַתּ ֹ
קּו ְצ ִריםו ָ
יה ֹ
ח ֵר ַ
יםא ֲ
ַ
ע ָמ ִר
ָב ֳ
ל ְלקט
אל ֵתּ ְל ִכי ִ
בּ ִתּי ַ
שׁ ַמ ַע ְתּ ִ
לוא ָ
ה ֹ
אל רוּת ֲ
בּעז ֶ
ַיּאמר ַ
מ ָעט :ח ו ֶ
ַה ַבּ ִית ְ
שּׂ ֶדה
בּ ָ
ינ ִי ְך ַ
ע ַ
רתי:ט ֵ
ע ָ
יןעם ַנ ֲ
כהת ְד ָבּ ִק ִ
ִ
ֶהו
ימזּ ְ
עבוּ ִר ִ
םלא ַת ֲ
ו ַג ֹ
הא ֵחר ְ
שׂ ֶד ַ
ְבּ ָ
ו ָצ ִמת
ינ ְג ֵע ְך ְ
יםל ִב ְל ִתּ ָ
ְ
יאת ַה ְנּ ָע ִר
ית ֶ
אצ ִוּ ִ
לו ִ
ןה ֹ
יה ֲ
ח ֵר ֶ
צרוּןו ָה ַל ְכ ְתּ ַא ֲ
ְ
שׁר ִי ְק
אֶ
ֲ
ַתּפּל ַ
ה ְנּ ָע ִרים :י ו ִ
אבוּן ַ
י ְשׁ ֲ
שׁר ִ
אֶ
מ ֲ
שׁ ִתית ֵ
ו ָ
אל  ַה ֵכּ ִלים ְ
ְו ָה ַל ְכ ְתּ ֶ
ֶיה
על ָפּנ ָ
נכי
ו ָא ִ
יר ִני ְ
ֶיך  ְל ַה ִכּ ֵ
חן  ְבּ ֵעינ ָ
אתי ֵ
דּוּע  ָמ ָצ ִ
מ ַ
א ָליו ַ
ַתּאמר ֵ
ֶ
א ְר ָצה ו
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ָ
וִ
מו ֵת ְך
ח ֹ
את ֲ
שׁר ָע ִשׂית ֶ
א ֶ
לי כּל ֲ
ה ַגּד ִ
ה ֵגּד ֻ
להּ ֻ
ַיּאמר ָ
בּעז ו ֶ
ַען ַ
ָנ ְכ ִריָּה :יא  ַויּ ַ
שׁר
םא ֶ
יאל ַע ֲ
ַתּ ְל ִכ ֶ
ץמו ַל ְד ֵתּ ְך ו ֵ
ֹ
ו ֶא ֶר
ו ִא ֵמּ ְך ְ
יך ְ
יא ִב ְ
ַתּ ַע ְז ִב ָ
ישׁ ְך ו ַ
ימות ִא ֵ
ֹ
ח ֵר
ַא ֲ
שׁ ֵל ָמה 
מ ְשׂ ֻכּ ְר ֵתּ ְך ְ
וּת ִהי ַ
ע ֵל ְך  ְ
פּ ֳ
יהוָה ָ
שׁ ֵלּם ְ
י ַ
שׁום :יב ְ
שׁ ְל ֹ
מול ִ
תּ ֹ
ָד ַע ְתּ ְ
ֹלא י ַ
אלתלכיללקטבשדהאחר!
אל
בּ ִתּי ַ
שׁ ַמ ַע ְתּ ִ
לוא ָ
ה ֹ
כששומע בועז דברים אלו ,פונה הוא אל רות ואומר להֲ " :
הא ֵחר!" תבואיתמידאךורק אלהשדה הזאת,כיון שיודעאני
שׂ ֶד ַ
בּ ָ
יל ְלקט ְ
ֵתּ ְל ִכ ִ
שנעריכשרים,ובשדההזהעיניפקוחותעליהם.

כמו כן ציויתי על הנערים שלא יעכבו בעדך ,אם תרצי לשתות מן הכלים ,מן
המים שהם מילאו .ועדיף שתקחי ישר מן הכלים ולא תבקשי מהם רשות ,כדי
שלאתצטרכילהכנס עמהםבדיבורים.

ומובא במדרש ,שהיו אלו מים מיוחדים ,שמשם היו שואבים רוח הקודש ,כי
נשאבו לפסח בנקיות ובטהרה יתרה .ראה בועז ברות ששורה עליה רוח הקודש,
ובמבט עיניה היתה התבואה מתברכת ,לכן רצה שתלך מחיל אל חיל ברוח
הקודש,ותתעלהעודועוד.

כששומעת רות את דברי החסד של בועז ,היא שׂחה לפניו כאות הכרת הטוב,
נ ְכ ִריָּה?!" הלוא אני נוכריה
נכי ָ
ו ָא ִ
יר ִני ְ
ל ַה ִכּ ֵ
יך ְ
ינ ָ
בּ ֵע ֶ
חן ְ
אתי ֵ
מ ָצ ִ
דּוּע ָ
ושואלתַ " :מ ַ
מארץ מואב ,והתורה אומרת על עמון ומואב" :לא תדרוש שלומם וטובתם כל
ימיךלעולם")דבריםכג.ז(-ואםכןכיצדזכיתילדברישבחוברכהכאלה?

באותורגענשכחהמבועזההלכה,המתירהאתהנשיםהמואביותלבואבקהלה'.
מיד יצאה בת קול מן השמים ואמרה" :לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'  -עמוני
ולאעמונית,מואביולאמואבית!".

דברינחמהופיוס
ַתּ ַע ְז ִבי
ישׁ ְך ו ַ
תא ֵ
ימו ִ
ֹ
ח ֵר
א ֲ
מו ֵת ְך ַ
תח ֹ
יתא ֲ
ֶ
רע ִשׂ
שׁ ָ
לא ֶ
יכּ ֲ
דל ֹ
דה ַגּ ִ
ה ֵגּ ֻ
משיבלהבועזֻ ":
שׁום"  -שני
שׁ ְל ֹ
מול ִ
תּ ֹ
ָד ַע ְתּ ְ
לא י ַ
שׁר ֹ
א ֶ
עם ֲ
אל ַ
ַתּ ְל ִכי ֶ
מו ַל ְד ֵתּ ְך ו ֵ
ו ֶא ֶרץ ֹ
ו ִא ֵמּ ְך ְ
יך ְ
ָא ִב ְ
דבריםטוביםשמעתיעליך:האחד -הוגד ליעלהטובהשגמלתעםחמותך,שזה
מראהשאיןלךתכונתצרותהעיןשלהמואבים.והשני-הוגדלישהתגיירתבזמן
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רא ְמ ָצא
ַתּאמ ֶ
ֶ
תתּ ַחת ְכּ ָנ ָפיו:יגו
סו ַ
ח ֹ
אתל ֲ
ַ
שׁר ָבּ
לא ֶ
יי ְשׂ ָר ֵא ֲ
ָהא ֹל ֵה ִ
םיהו ֱ
ֵמ ִע ְ
א ְהיֶה
לא ֶ
נכי ֹ
ו ָא ִ
שׁ ְפ ָח ֶת ָך ְ
על ֵלב ִ
ד ַבּ ְר ָתּ ַ
ו ִכי ִ
נ ַח ְמ ָתּ ִני ְ
כּי ִ
דני ִ
א ִ
יך  ֲ
בּ ֵעי ֶנ ָ
ֵחן ְ
מן
ו ָא ַכ ְל ְתּ ִ
ה ֹלם ְ
גּשׁי ֲ
אכל  ִ
ה ֶ
ל ֵעת ָ
בעז ְ
לה ַ
ַיּאמר ָ
יך :יד ו ֶ
שׁ ְפ ֹח ֶת ָ
ְכּ ַא ַחת ִ

שהיית יכולה לשכון בטח בארצך .משמע שאת טובת מזג וטובת נפש  -נוחה
לשמיםונוחהלבריות.

ומובאבתרגום:הוגדליעלידיבתקולשכאשרגזרה'עלמואבשלאיבואובקהל
ה' ,לא גזר אלא על הזכרים ,ולא על הנקבות .ועוד הוגד לי בנבואה ,שעתידים
לצאת ממך מלכים ונביאים בגלל החסד והטובה שעשית עם חמותך ,שפרנסת
אותהאחרשנפטרבעלך,ועזבתאתאביךואמךוארצךובאתלהתגייר.

דעי לך ,כיהנסיון שעמדת בו גדולמן הנסיון של אברהם אבינו .אברהם נצטווה
מפי ה'" :לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" .ואילו את הלכת מיוזמתך
ומרצונך.ועודשנעמיהפצירהבךהפצרותמרובותלהשאר,ובכלזאתהתעקשת
ללכתעמה.

וּת ִהי
ע ֵל ְך ְ
שׁ ֵלּםה' ָפּ ֳ
כלכךגדולהואשכרך,שאיןביכולתאדםלשלםלך,ולכןְ ":י ַ
יי ְשׂ ָר ֵאל".
א ֹל ֵה ִ
שׁ ֵל ָמה ֵמ ִעםה' ֱ
ַמ ְשׂ ֻכּ ְר ֵתּ ְך ְ

אתקיימתמצות"גמילותחסדים",שהיאאחתהמצוותש"אדםאוכלמפרותיהם
בעולםהזה,והקרןקיימתלולעולםהבא".לכן"ישלםה'פעלך"-בעולםהזה.אך
יחד עם זאת ,לא יקוזז לך מן הקרן בעולם הבא ,אלא "תהא משכורתך שלמה
מעם ה'" ,שתזכי ליהנות מזיו שכינתו .כמו שאמרו חז"ל" :צדיקים יושבים
ועטרותיהםבראשיהםונהניםמזיוהשכינה".

במילים "משכורתך שלמה"  -רמז לה בועז שתזכה לאריכות ימים ,ותראה את
ל ֵאם
כּ ֵסּא ְ
ָשׂם ִ
שלמה המלך מצאצאיה .ואכן נאמר על שלמה )מלכים א .ב יט(ַ " :ויּ ֶ
לא ָמּהּשלמלכות,שהיארות.
ינו"-אמרורבותינו:שםכסא ִ
ימ ֹ
בל ִ
שׁ ִ
ַתּ ֶ
ַה ֶמּ ֶל ְךו ֵ
אומרת רות לבועז :דבריך מנחמים אותי ומשיבים את לבי .עד עכשיו הייתי
מסופקת אם אני ראויה לבוא בקהל ה' .הייתי חוששת שמא לא אהיה אפילו
כאחת משפחותיך הכנעניות ,שכשהן יוצאות לחרות מותרות להנשא לישראל,
ואילואנילאאזכהאפילולכך,שאוליאיניראויהבכלללבואבקהל.אך עכשיו
ניחמתאותי,ולארקשבשרתליכיראויהאנילבואבקהל,אלאגםהוספתשיהא
חלקילעולםהבאבמחיצתהאמהותהקדושותשרה,רבקה,רחלולאה.

חג השבועות בהלכה ובאגדה

37

ַתּאכל
ַ
ק ִלי ו
ַיּ ְצ ָבּט ָלהּ ָ
קּצ ִרים ו ִ
ה ְ
מ ַצּד ַ
שׁב ִ
ַתּ ֶ
בּ ֹח ֶמץ  ו ֵ
פּ ֵתּ ְך ַ
ו ָט ַב ְל ְתּ ִ
ַה ֶלּ ֶחם ְ
ע ָמ ִרים
יןה ֳ
םבּ ָ
אמרגּ ֵ
ַ
יול
זאת ְנ ָע ָר ֵ
ובּע ֶ
ַ
ַי ַצ
םל ַל ֵקּטו ְ
ַתּ ָק ְ
ַתּתר:טו ו ָ
ַתּ ְשׂ ַבּעו ַ
וִ
םו ִל ְקּ ָטה
ַב ֶתּ ְ
ַעז ְ
הּמן  ַה ְצּ ָב ִתים ו ֲ
לּוּל ִ
ָ
ו ַגםשׁל ָתּשׁ
ימוּה :טז ְ
ָ
את ְכ ִל
טו ֹל ַ
ְתּ ַל ֵקּ ְ
את ְג ֲ
ְו ֹל ִ
ַי ִהי
שׁר ִל ֵקּ ָטהו ְ
תא ֶ
בּטא ֲ
ֵ
ַתּ ְח
העד ָה ָע ֶרב ו ַ
שּׂ ֶד ַ
טבּ ָ
ַתּ ַל ֵקּ ַ
ערוּ ָבהּ:יז ו ְ
שׁר ִל ֵקּ ָטה
א ֶ
את ֲ
מו ָתהּ ֵ
ח ֹ
ַתּ ֶרא ֲ
ה ִעיר ו ֵ
בוא ָ
ַתּ ֹ
שּׂא ו ָ
ַתּ ָ
ערים :יח ו ִ
יפה  ְשׂ ִ
ְכּ ֵא ָ
הּאיפה
מו ָת ֵ
הּח ֹ
ל ֲ
ַתּאמר ָ
ֶ
שּׂ ְב ָעהּ:יט ו
המ ָ
הו ִת ָר ִ
שׁר ֹ
תא ֶ
הּא ֲ
ַתּ ֶתּן ָל ֵ
ַתּו ֵצאו ִ
ו ֹ
תא ֶ
הּא ֲ
מו ָת ֵ
ח ֹ
דל ֲ
רוּך ַו ַתּ ֵגּ ַ
בּ ְ
יר ְך ָ
ימ ִכּ ֵ
יתי ִה ַ
ְ
הע ִשׂ
םו ָא ָנ ָ
יּו ְ
ה ֹ
ִל ַקּ ְט ְתּ ַ
שׁר ָע ְשׂ ָתה
יאכלוענויםוישבעו
כאשר הגיעה שעת האוכל ,הזמין אותה בועז לבוא לאכול לשבור את רעבונה.
חמץ"  -הוא
בּ ֶ
פּ ֵתּ ְך ַ
ו ָט ַב ְל ְתּ ִ
ה ֶלּ ֶחם ְ
מן ַ
ו ָא ַכ ְל ְתּ ִ
ה ֹלם ְ
גּשׁי ֲ
הוא פונה אליה ואומרִ " :
מייעץלהלטבולאתהפתבחומץ,שהואטובלימותהשרב.

קּצ ִרים".כשראהזאת
דה ְ
אולםרותמפניצניעותההתביישהלגשתוישבהרק" ִמ ַצּ ַ
בועז ,הושיט לה ביד לחם קלוי ,כדרך שהמארח נותן בעצמו לאורחים
הּק ִלי"  -לקח'צביטה'מןהפתבראשיאצבעותיו,והושיט
טל ָ
ַיּ ְצ ָבּ ָ
שמתביישים".ו ִ
להחתיכהלאגדולה.אמרוחז"ל:אושהיתהברכהשרויהבאצבעותיושלבועז,
ַתּתר".
ַתּ ְשׂ ַבּעו ַ
ַתּאכלו ִ
ַ
אוברכהשרתהבמעיהשלאותהצדקת,שהרינאמר":ו

צדקהבכבוד
מידכשסיימהרותלאכול,היאקמהבזריזותלהמשיךבמלאכתלקיטתהשבולים.
ולא
תּ ַל ֵקּט ְ
ע ָמ ִרים ְ
ה ֳ
בּין ָ
לאחר שהתרחקה ,פנה בועז אל נעריו ואמר להםַ " :גּם ֵ
ָ
ַת ְכ ִלימוּהְ ,ו ַג
םו ִל ְקּ ָטה"  -אתם
ַב ֶתּ ְ
ַעז ְ
ןה ְצּ ָב ִתים]עומרים[ ו ֲ
הּמ ַ
ל ִ
םשׁלתּשׁלּוּ]תשכחו[ ָ
תעשו כאילו אתם שוכחים עומרים ,והיא תלקט אותם .התחכם בועז לתת לה
בצנעהובדרךמכובדת,מכיוןשהיתהרותעניהבתטובים,המורגלתבחייעושר,
ומתביישתבקבלתלחםחסד.

טובעיןהואיבורך
אולםרותהצדקתהרגישהבזה,לארצתהליהנותמןההטבותהמיוחדותשניתנו
ה ָע ֶרב"  -היא לקטה כשאר העניים ,ולכן ארכה המלאכה
עד ָ
שּׂ ֶדה ַ
בּ ָ
ַתּ ַל ֵקּט ַ
לה" .ו ְ
ל ֵקּ ָטה"  -בסיום העבודה היא החליטה
שׁר ִ
א ֶ
את ֲ
ַתּ ְחבּט ֵ
זמן מרובה עד הערב" .ו ַ
לחבוט את השבולים ,כדי להפריד את גרעיני התבואה מהקש והמוץ ,ולהביא
הביתה תבואה נקיה מפסולת ,שלא להטריח את נעמי במלאכה זו ,וגם כדי
שתוכללשאתבקלותאתהתבואה,ולאתצטרךללכתולבואכמהפעמים.


ערים"  -ברכה שרתה במעשי ידיה ,שבלקט של יום אחד ,מצאה
שׂ ִ
יפה ְ
כּ ֵא ָ
ַי ִהי ְ
"ו ְ
"איפה",כמותגדולההמספקתלעשרהימים.
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ע ִמי
נ ֳ
ַתּאמר ָ
ֶ
בּעז  :כ ו
יּום ַ
ה ֹ
מּו ַ
ע ֹ
יתי ִ
ע ִשׂ ִ
שׁר ָ
א ֶ
ה ִאישׁ ֲ
שׁם ָ
ַתּאמר ֵ
ֶ
מּו ו
ִע ֹ
ו ֶאת ַה ֵמּ ִתים
דּו  ֶאת ַה ַח ִיּים ְ
ח ְס ֹ
לא ָעזַב ַ
שׁר ֹ
א ֶ
ליהוָה ֲ
רוּך הוּא ַ
בּ ְ
ְל ַכ ָלּ ָתהּ ָ
א ִביָּה
מּו ֲ
ררוּתה ֹ
ַ
ַתּאמ
ֶ
גּא ֵלנוּהוּא:כאו
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ַגּ ִ
אֶ
ֲ
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יעם ַנ ֲ
ית ְצ ִא ִ
יכּ ֵ
בּ ִתּ ִ
טוב ִ
רוּתכּ ָלּ ָתהּ ֹ
ַ
יאל
ע ִמ ֶ
רנ ֳ
ַתּאמ ָ
ֶ
שׁר ִלי:כב ו
ק ִציר
לות ְ
טעד ְכּ ֹ
תבּעז ְל ַל ֵקּ ַ
ַ
רו
ע ֹ
קבּ ַנ ֲ
ַתּ ְד ַבּ ְ
הא ֵחר:כג ו ִ
שׂ ֶד ַ
בּ ָ
אי ְפ ְגּעוּ ָב ְך ְ
ְו ֹל ִ
מו ָתהּ:
ח ֹ
באת ֲ
שׁ ֶ
ַתּ ֶ
ירה ִח ִטּיםו ֵ
ַ
וּק ִצ
ערים ְ
ַה ְשּׂ ִ

כאשר הגיעה רות לבית עם התבואה ,התפלאה נעמי לראות כמות כה גדולה.
היא חששה שמא ליקטה רות שבולים שלא לפי הדין .לכן מיד הוציאה רות את
האוכל אשר הותירה מאכילתה ,והראתה לה שגם במה שאכלה שרתה הברכה.
ומכאןשגםהכמותהגדולהשלהשבוליםהיאמברכתה'עליה.


רות דאגה להביא לחמותה את האוכל שהותירה ,כי בודאי רעבה היא וזקוקה
לאוכלמיידי,ולאהניחהלהלהמתיןעדשיוכנוהשבוליםלאכילה.

רוּך!" את כל כך זריזה וחרוצה,
בּ ְ
יר ְך ָ
מ ִכּ ֵ
פנתה נעמי לרות ואמרה להְ " :י ִהי ַ
והברכה שרויה במעשי ידיך .מי שיכירך וישא אותך לאשה ,יתברך באשת חיל
אשרלחםעצלותלאתאכל!

םבּעז"
ַ
יּו
ה ֹ
מּו ַ
יע ֹ
ית ִ
שׁר ָע ִשׂ ִ
ישׁא ֶ
ֲ
םה ִא
שׁ ָ
לשאלתנעמי,היכןליקטה,עונהלהרותֵ ":
מכאן שיותר ממה שבעל הבית עושה עם העני ,עושה העני עם בעל הבית,
שמזכה אותו במצות הצדקה .ובפרט שהיא זיכתה את בועז בחסד גדול ביותר,
לתת לחם לעני רעב ,שזאת מעלה גדולה יותר של צדקה ,בבחינת" :הלוא פרוס
לרעבלחמך".

כששומעתנעמישה'זימןאתכלתהאלשדהבועז,היאמודהלה'ומחזקתאותה
שתתחבראךורקעםנערותיו,שהןצנועותויראותשמים.היאאףמבשרתלרות
שבועזהואקרובמשפחהשלהם,ולכןמצוהעליולייבםאותה-להינשאלה,כדי
להקיםשםלמחלוןבעלה,שנפטרללאילדים.
לות
דכּ ֹ
במשךכלתקופתהקציר,ממשיכה רותללכתללקטבשדהושלבועזַ ".ע ְ
ירה ִח ִטּים"-עדשעובריםשלושהחודשים.בשלבזההגיעהזמן
ַ
יםוּק ִצ
ְ
ער
ירה ְשּׂ ִ
ַ
ְק ִצ
שרות יכולה להינשא ,כפי שאומרת הגמרא )מסכת יבמות דף לה עמוד א( :הגיורת
שנתגיירה,צריכהלהמתיןשלושהחודשיםכדילהיותראויהלנישואין.
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פרקג
יטב ָל ְך:ב
רי ַ
שׁ ִ
אֶ
נו ַח  ֲ
מ ֹ
אא ַב ֶקּשׁ ָל ְך ָ
יה ֹל ֲ
הּבּ ִתּ ֲ
מו ָת ִ
יח ֹ
ע ִמ ֲ
הּנ ֳ
רל ָ
ַתּאמ ָ
ֶ
א ו
גּרן 
האת ֶ
הוּאזר ֶ
ֶ
יוה ֵנּה
רו ָת ִ
ע ֹ
רה ִיית ֶאת ַנ ֲ
שׁ ָ
א ֶ
זמד ְע ָתּנוּ ֲ
ַ
אבע
ַ
הה ֹל
ְו ַע ָתּ ֲ
מנוחאשרייטבלך
עברושלושהחודשיםמאזשהתגיירהרות,כעתיכולהרותלהינשאולהקיםבית.
אילו היתה נעמי דורשת את טובת עצמה ,היתה מעדיפה כי רות תשאר בביתה
ותשמשאותהלעתזיקנותה,אולםנעמידורשתאתטובתהשלכלתה,ומחפשת
להעתידומנוחה,שהריאיןלאשהמנוחהאלאבביתבעלה.

בל ְך"  -כמו
יט ָ
רי ַ
שׁ ִ
א ֶ
נו ַח ֲ
מ ֹ
שׁל ְך ָ
אא ַב ֶקּ ָ
ה ֹל ֲ
היאפונהאלרותואומרתלהִ " :בּ ִתּיֲ ,
בתי את ,ודורשת אני אך ורק את טובתך .לכן הטי אוזן ושמעי לדברי .דעי לך,
שגםאםאומרלךדבריםשיהיותמוהיםבעיניךולאיתקבלועלדעתך,הריהכל
אךורקלטובתך.

מצותיבום
שׁת
א ֶ
ת ְהיֶה ֵ
לוֹ  ,לא ִ
אין ֹ
וּבן ֵ
מ ֶהם ֵ
א ַחד ֵ
וּמת ַ
ַח ָדּו ֵ
א ִחים י ְ
ֵשׁבוּ ַ
נאמר בתורהִ " :כּי י ְ
שׁר
רא ֶ
כו ֲ
ָהה ְבּ ֹ
הו ִי ְבּ ָמהְּ :ו ָהי ַ
שּׁ ְ
ל ִא ָ
הּלו ְ
ֹ
וּל ָק ָח
יה ְ
ָבאע ֶל ָ
ָ
הל ִאישׁזָרְ ,י ָב ָמהּי
חוּצ ְ
תה ָ
ַה ֵמּ ַ
מ ִיּ ְשׂ ָר ֵ
מו ִ
השׁ ֹ
אי ָמּ ֶח ְ
תו ֹל ִ
יוה ֵמּ ְ
םא ִח ַ
לשׁ ָ
ָקוּםע ֵ
ַ
תּ ֵלדי
ֵ
אל")דבריםפרקכהפסוקיםה-ו(

אומרתהתורההקדושה,כיאםמתאדםבלאשהותיראחריוילדים,נפשואינה
מוצאת מנוחה מוחלטת בעולם הבא .לכן מצוה על אחיו להשתדל להותיר
לאחיהם המת שם ושארית בארץ ,שלא ימחה שמו מישראל ,ובזה תנוח נפשו
בצרורהחיים.וכיצדיעשוזאת?עלידי"יבום"-שינשאאחדהאחיםלאשתהאח
שמת,והילדשיוולדיהיהמיוחסאלהאחהמת.ואז":בראמזכהאבא" -כלומר:
אותובןיזכהאתה"אב")האחהמת(בעולםהבא.

מןהתורהדין"יבום"חלרקעלאחיהמת,ולאעליתרקרוביו.אבלהמנהגהיה
בזמנם ,שמי שמת בלי זרע ,היה אפילו אדם אחר מקרוביו נושא את אשתו ,כדי 
להקיםלושםושארית.

פונה נעמי ואומרת לרות :הנה בועז הוא קרוב משפחה שלנו ,ועל ידו יכולה את
להיבנותולהקיםשםלבעלךהמת.מלבדזאתבועזהואהאישהראוילךביותר,
יודעתאתעלמידותיוהנאצלות,נדיבותליבווצדקותו,וגםהואמכירבערכך.לכן
הקשיבילכלאשראומראליך:
עכשיותמהתקופתהקציר,והגיעההעתלזרותאתהתבואהברוח.גםבועזצריך
היום לזרות את תבואתו ,אך משום שזוהי עבודה מייגעת ,יעדיף בועז לעשות
אותהבשעותהערבוהלילה,ולאבשעותהיום החמות.בסיוםעבודתו,לאיחזור
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אל
גּרן ַ
ה ֶ
ָר ְד ְתּ ַ
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ערים ַ
ַה ְשּׂ ִ
קום
את ַה ָמּ ֹ
ָד ְע ְתּ ֶ
וי ַ
בו ְ
שׁ ְכ ֹ
יב ָ
יה ְ
תּות :ד ִו ִ
כלו ִל ְשׁ ֹ
ְ
א
ל ֱ
לּתו ֶ
דכּ ֹ
ישׁע ַ
ַ
ל ִא
ָד ִעי ָ
ִתּוּ ְ
בועזלביתואלאיישןבשדה,כיגנאיהואלתלמידחכםלצאתיחידיבלילה.כמו
כן ,הדור פרוץ בגניבה ובגזל ,ובעלי שדות רבים ישנים בשדותיהם כדי לשומרם.
לכןודאישאףבועזיישןהלילהבשדה.

דעי לך כי דווקא עכשיו ,לאחר זריית התבואה ,כאשר ליבו של בועז שמח וטוב
עליו,זהועתרצוןושמחההמתאיםביותרלנישואין.לכןאלתתמהמהייוםנוסף.
לכי עוד הלילה הזה אל שדה בועז ,תתוודעי אליו ,ותאמרי לו את אשר בלבבך,
והואברובחכמתוידעכיצדלגלגלאתהדבריםהלאה.
כמובןשתעשיזאתבחכמהובתבונה.עליךלהכיןאתעצמךמבחינהרוחנית,על
ידי שתסירי מלבך כליל את טינופת העבודה זרה שדבקה בך .כמו כן תקבלי על
עצמך מצוות וצדקות ,כדי שתהיי ראויה להינשא לאדם כה חשוב וצדיק כמו
בועז.
בהגיעך ,ודאי יהיו שם עדיין הפועלים עסוקים במלאכתם .לכן מצאי לך מקום
מסתור,המתיניעדשירדהלילהותסתייםהעבודה.ולאחרשבועזיחזקאתליבו
באכילה ושתיה וילך לישון ,תצאי ממחבואך ותתוודעי אליו .ובעזרת ה' קרובה
ישועתךלבוא.

חתוםפהשטן
תמיההגדולהתמהיםאנועלנעמי,מדועציותהלרותלעשותאתהדבריםבדרך
זו?! הלוא בועז יודע ומכיר בערכה הרם של רות ,יכולה היתה נעמי לשוחח עם
בועזעלהענין,אואולילשלוחאיזהשליחשידבראתובעניןזה,וכךלהסדיראת
הדבריםבצורהמכובדתונאותה.מהעומדמאחורימעשיהשלנעמיהצדקת?

ראתהנעמיברוחהקודש,כימנישואיןאלה,שלבועזורות,עתידהלצאתשושלת
המלוכהשלעםישראל:דודמלךישראלומלךהמשיח.כחעצוםשלקדושהיש
לנישואיןאלו.ובמקוםשבושורההקדושה,שםרוצההשטןלהאחזולקטרגביתר
שאת,ובכוחוחסושלוםלהרוסולסלקאתהקדושה.

רצה הקב"ה להסוות את העניין מעיניו של השטן .הוא שם בליבה של נעמי,
להדריךאתרותלעשותמעשהשבמבטשטחיהוא נראהלאהגוןולאנאה,כדי
שהשטןלאימצאענייןלקטרגבו.וכךתיווצרמלכותביתדודומלךהמשיחללא
הפרעותומקטרגים.

זאת ועוד ,ראתה כאן נעמי שהלילה הזה הוא עת רצון .אמרה נעמי לרות שלא
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שׁר
א ֶ
את ֲ
ל ְך ֵ
ַגּיד ָ
והוּא י ִ
שׁ ָכ ְב ְתּ ְ
ו ָ
ו ִג ִלּית  ַמ ְר ְגּ ֹל ָתיו ְ
וּבאת ְ
שׁם ָ
י ְשׁ ַכּב ָ
שׁר ִ
אֶ
ֲ
גּרן
ה ֶ
ַתּ ֶרד ַ
שה  :ו ו ֵ
עֶ
א ֱ
תּאמ ִרי  ֵא ַלי ֶ
ְ
שׁר
א ֶ
יה כּל ֲ
א ֶל ָ
ַתּאמר ֵ
ֶ
ע ִשׂין :ה ו
ַתּ ֲ
בּו  ַויָּבא
ל ֹ
יטב ִ
ַיּ ַ
ֵשׁ ְתּ  ו ִ
בּעז  ַויּ ְ
ַיּאכל ַ
מו ָתהּ  :ז ו ַ
ח ֹ
ַתּה ֲ
שׁר ִצוּ ָ
א ֶ
כּכל ֲ
ַתּ ַעשׂ ְ
וַ
ב ָלּט ו ְ
ַתּבא ַ
ע ֵר ָמה ו ָ
ה ֲ
בּ ְק ֵצה ָ
ִל ְשׁ ַכּב ִ
ח ִצי
בּ ֲ
ַי ִהי ַ
ַתּ ְשׁ ָכּב :ח ו ְ
ַתּ ַגל  ַמ ְר ְגּ ֹל ָתיו  ו ִ
רמי ָא ְתּ 
ַיּאמ ִ
תמ ְר ְגּ ֹל ָתיו:טו ֶ
השׁכ ֶב ַ
ֶ
שּׁ
הא ָ
תו ִה ֵנּ ִ
ַיּ ָלּ ֵפ ְ
דה ִאישׁו ִ
ֶח ַר ָ
ַה ַלּ ְי ָלה  ַויּ ֱ
תחשוש שמא תבוא עליה קללה ,כי הלילה הוא עת שמחתו של בועז ,ורוח
הקודש שורה עליו .זהו הזמן המוכשר והראוי להורדת נשמות מלכות בית דוד,
ומהםמשיחצדקנו.לכןאיןלדחותזאתכללוכלל!

רותיורדתאלהגורן
תּאמ ִרי אלי
ְ
שׁר
א ֶ
כששומעת רות את דברי נעמי ,היא פונה ואומרת לה" :כּל ֲ
אעשה" אע"פ שאיני מבינה את טעם הדבר ,ואף על פי שאני מעצמי לא הייתי
מסוגלתלעשותדברכזה,בכלזאתאעשה,כיוןשיצאוהדבריםמפיך.
מו ָתהּ" ,ועל כל דבר ודבר ,אמרה:
ח ֹ
ַתּה ֲ
צוּ ָ
שׁר ִ
א ֶ
כּכל ֲ
ַתּ ַעשׂ ְ
גּרן ו ַ
ה ֶ
ַתּ ֶרד ַ
ואכן" :ו ֵ
'הריניעושהמצוותחמותי'".ותרדהגורן"-כלכוונתההיתהלאלתועלתעצמה,
אלא להעמיד צדיקים וחסידים שראויים לשבת בסנהדרין שישבה כחצי גורן
עגולה.וכןאתשלמההמלך,שבנהאתביתהמקדשבגורןשלארוונההיבוסי.

אכילתושלצדיק
עומדתרותבמחבואהומצפה.ואכן,כפישאמרהלהנעמי,לאחרשסייםבועזאת
מלאכתזרייתהתבואה,הואישבלאכולולשתות.אכילהזוהיתהלאחרתקופה
ארוכה שבה לא אכל בועז לשובע .כל תקופת הרעב ,היה בועז מסתפק באכילה
מועטת בלבד .אף על פי שהיה עשיר ,והיה יכול להרשות לעצמו לאכול בשפע,
רצה לשתף את עצמו בצער הציבור .רק עכשיו ,כשהסתיימה תקופת הרעב,
התבואהגדלה,וכולםקצרואתתבואתםויכלולאכוללשובע,יכלבועזאףהוא
לבּו"  -עסק בדברי תורה וברך על מזונו ,והודה לה'
יטב ִ
ַיּ ַ
לאכול לשובע נפשו" .ו ִ
עלכךשקיבלאתתפילתווהורידשפעלעולם.

רותמתוודעתאלבועז
לאחר שאכל ,שתה ,וברך את ה' ,הלך לישון בקצה ערימת התבואה .כדרך
הצדיקים ,שלא מחפשים להם תענוגות ,קיים בעצמו" :על הארץ תישן" .כאשר
נרדם ,באה רות " ַב ָלּט"  -בנחת ,ונזהרה שלא ליגע בו ושלא לשכב לצדו ,אלא
למרגלותרגליוובריחוק.
ה ַלּ ְי ָלה"  -בחצות הלילה התכונן בועז לקום כדרכו בקודש לעסוק
ח ִצי ַ
בּ ֲ
ַי ִהי ַ
"ו ְ
בתורה,כפישעשהבעתידאףנינודודהמלך,כמושנאמרבתהילים":חצותלילה
שׁכ ֶבת
ֶ
שּׁה
א ָ
אקום להודות לך" .אולם מה מאוד נבהל בועז בראותו כי " ִה ֵנּה ִ
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ַיּאמר
לא ָתּה:י ו ֶ
יגא ָ
א ָמ ְת ָך  ִכּ ֵ
על  ֲ
כ ָנ ֶפ ָך ַ
וּפ ַר ְשׂ ָתּ ְ
ירוּתא ָמ ֶת ָך ָ
ֲ
נכ
א ִ
ַתּאמר ָ
ֶ
ו
ל ִב ְל ִתּי  ֶל ֶכת
אשׁון ְ
ֹ
מן  ָה ִר
רון ִ
ח ֹ
ח ְס ֵדּ ְך  ָה ַא ֲ
יט ְב ְתּ ַ
ה ַ
בּ ִתּי ֵ
ליהוָה ִ
א ְתּ ַ
רוּכה ַ
ְבּ ָ
שׁר 
א ֶ
יר ִאי כּל ֲ
אל  ִתּ ְ
בּ ִתּי ַ
ו ַע ָתּה ִ
ו ִאם  ָע ִשׁיר :יא ְ
אם  ַדּל ְ
חוּרים ִ
ה ַבּ ִ
ח ֵרי ַ
ַא ֲ
הכּי
לא ְתּ :יב  ְו ַע ָתּ ִ
תח ִי ָ
שׁ ַ
יא ֶ
יכּ ֵ
רע ִמּ ִ
שׁ ַע ַ
כּל  ַ
ייו ֵד ַע ָ
כּ ֹ
שׂה  ָלּ ְך ִ
עֶ
א ֱ
תּאמ ִרי ֶ
ְ
רוב ִ
ֵשׁגּאל ָק ֹ
ֵ
יו ַגם י
נכ ְ
לא ִ
גא ָ
םכּי ֵ
ָא ְמ ָנ ִ
בּקר
ָהב ֶ
הו ָהי ַ
יה ַלּ ְי ָל ְ
ינ ַ
ל ִ
מ ֶמּ ִנּי :יג ִ
ַמ ְר ְגּ ֹל ָתיו" .הוא נתקל בניסיון קשה ,ולכן חרד חרדה גדולה עד מאוד .אמר בועז
בליבו :עכשיו שעת חצות ,שהקב"ה נכנס עם הצדיקים בגן עדן ,וכיצד אחטא
לאלוקיםבעתכזאת?!כךהתגברוכבשאתיצרו.
יא ְת?" -האםאתמותרתאואסורה?פנויהאונשואה?
הואפנהלרות ושאל " ִמ ָ
טמאהאוטהורה?
ענתהלורות:אנירות.מותרתאנילך,פנויהוטהורה.ובאתיאליךלשםנישואין.
א ָמ ְת ָך"  -פרוס עלי את הטלית ,כדרך שפורסים בשעת חופה
על ֲ
כ ָנ ֶפ ָך ַ
וּפ ַר ְשׂ ָתּ ְ
" ָ
וקידושין ושבע ברכות ,ובכך אחסה בצל כנפיך ,כמו האפרוחים החוסים בכנפי
לא ָתּה"וביכולתךלהקיםשםלמחלוןבעלי.
יגא ָ
אמותיהםִ ".כּ ֵ

אשתחילאת!
שומע בועז את דברי רות ,רואה הוא ברוח קדשו כי צדיקה היא ועתיד דוד מלך
ישראל לצאת ממנה ,מכיר הוא בטוהר כוונותיה ,ולכן פונה בועז ואומר לה:
ח ֵרי
א ֲ
ל ֶכת ַ
ל ִב ְל ִתּי ֶ
אשׁון ְ
ֹ
ה ִר
מן ָ
רון ִ
ח ֹ
ה ַא ֲ
ח ְס ֵדּ ְך ָ
יט ְב ְתּ ַ
לה'  ִבּ ִתּיֵ  ,ה ַ
א ְתּ ַ
רוּכה ַ
" ְבּ ָ
םע ִשׁיר"-חסדגדולרוצהאתלעשותעםבעלךמחלוןלהקים
לו ִא ָ
םדּ ְ
יםא ַ
ִ
חוּר
ַה ַבּ ִ
לושם,ולשםכךאתמוכנהלהינשאלאדםזקןכמוני,ואיןלבךמתפתהלהינשא
לבחורצעיר.דעילךכיהחסדהאחרוןהזהשאתעושהלהקיםשםלמחלוןבעלך,
גדוליותרמןהחסדהראשוןשעשיתעמו,שטפלתבקבורתוובתכריכיו.
יר ִאי"  -אל תחששי שמא לא ארצה להינשא לך בגלל היותי
תּ ְ
אל ִ
בּ ִתּי ַ
" ְו ַע ָתּה ִ
תח ִיל
שׁ ַ
יא ֶ
יכּ ֵ
רע ִמּ ִ
לשׁ ַע ַ
כּ ַ
ייו ֵד ַע ָ
שופטישראלואילואתנוכריהובלתימיוחסתִ ",כּ ֹ
ָא ְתּ"-ישלךיחוסעצמיעלידימידותייךהנאצלותומעשייךהטובים.


ראויה היא רות לבועז ,שהרי עליה נאמר" :אשת חיל" ,ועל בועז העיד הכתוב:
"איש גבור חיל" ,ומשניהם יצא דוד מלך ישראל ,שנאמר עליו "יודע נגן וגיבור
חיל"-במלחמתהשלתורה.
אבל,אומרבועזלרות,ישאדםשהואקרובמשפחהלבעלךיותרממני,שמוהוא:
"טוב" .ולו זכות הקדימה ,כיון שהוא אח של אלימלך ,בעוד שאני בן אחיו .ולכן
ליני הלילה כאן בשדה ,ובבוקר אשאל את טוב אם רוצה הוא לישא אותך .ואם
לאירצה,אניאשאאותך.
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חי ְיהוָה ִשׁ ְכ ִבי
נכי ַ
יך ָא ִ
וּג ַא ְל ִתּ ְ
א ֵל ְך ְ
פּץל ָג ֳ
ְ
ַח
לו ִאם ֹלאי ְ
בי ְג ָא ְ
טו ִ
ִאם ִי ְג ָא ֵל ְך ֹ
את
אישׁ ֶ
ַכּיר ִ
בּ ֶט ֶרם י ִ
ַתּ ָקם ְ
בּקר ו ָ
עד  ַה ֶ
לו ָתיו ַ
מ ְר ְגּ ֹ
ַתּ ְשׁ ַכּב ַ
בּקר :יד ו ִ
ַעד  ַה ֶ
ה ִמּ ְט ַפּ ַחת
ה ִבי ַ
ַיּאמר ָ
גּרן :טו ו ֶ
ה ֶ
שּׁה ַ
כּי ָב ָאה  ָה ִא ָ
אל ִי ָוּ ַדע ִ
ַיּאמר ַ
ֵר ֵעהוּ  ו ֶ
אֶ
ֲ
יה  ַויָּבא
ע ֶל ָ
ָשׁת ָ
ערים  ַויּ ֶ
שׁשׁ ְשׂ ִ
ָמד ֵ
בּהּ  ַויּ ָ
ַתּאחז ָ
ֶ
ח ִזי ָבהּ ו
ו ֶא ֳ
שׁר ָע ַל ִי ְך ְ
בוא ֶ
ַתּ ֹ
ָה ִעיר :טז ו ָ
שׁר
אֶ
כּל ֲ
את ָ
ַתּ ֶגּד ָלהּ ֵ
בּ ִתּי ו ַ
מי ַא ְתּ ִ
ַתּאמר ִ
ֶ
מו ָתהּ ו
ח ֹ
אל ֲ
יאל
רא ַל ַ
יא ַמ ֵ
יכּ ָ
ןל ִ
הנ ַת ִ
ה ֵא ֶלּ ָ
ערים ָ
רשׁשׁ ַה ְשּׂ ִ
ַתּאמ ֵ
ֶ
הּה ִאישׁ:יז ו
שׂה ָל ָ
ָע ָ
יך  ִיפּל
א ְ
תּ ְד ִעין ֵ
שׁר ֵ
א ֶ
עד ֲ
ב ִתּי ַ
שׁ ִבי ִ
ַתּאמר ְ
ֶ
מו ֵת ְך :יח ו
ח ֹ
אל ֲ
יקם ֶ
ר ָ
בו ִאי ֵ
ָתּ ֹ
יּום:
רה ֹ
הה ָדּ ָב ַ
יאם ִכּ ָלּ ַ
ישׁכּ ִ
ִ
קטה ִא
ָ
אי ְשׁ
יל ִ
רכּ ֹ
ָדּ ָב ִ

בזמנועדייןלאגזרועלאיסורייחודעםפנויה,אלאדווקאעםאשתאיש.מאוחר
יותר ,דוד המלך ובית דינו גזרו אף על הייחוד עם פנויה .לכן נשארה רות ללון
בשדה .ומיד בבוקר ,עוד בטרם האיר היום לגמרי ,כשעדיין לא ניתן היה להכיר
איש את רעהו ,זרז בועז את רות שתקום ותלך לביתה ,כדי שלא יראו אותה
בשדהו,בבחינת"והייתםנקייםמה'ומישראל"-שלאלעוררעליוחשד.

אומרים חז"ל ,שכל אותו הלילה היה בועז שטוח על פניו ,והתפלל ואמר :רבונו
של עולם ,גלוי וידוע לפניך שלא נגעתי בה .יהי רצון מלפניך ,אל יוודע כי באה
האשהאלהגורן,שלאיתחללשםשמיםחסושלום.
בועז לא רצה לשלוח את רות ריקם לביתה ,אלא נתן בידה תבואה .הוא רצה
שאם יפגוש אותה אדם בדרך ויראה אותה יוצאת משדהו ,יבחין כי יש בידה
תבואה ,ויבין מכך שהיא באה אליו לבקש צדקה .נתן לה בועז שישית סאה
שעורים,שזהושיעורסעודהאחת,לרמוזלה,שהדבריגמרעודהיום,ואתסעודת
הערבתאכלכברבביתבעלה.כמוכןהמספרששמרמזעלששמעלותיושלדוד
המלך,שיצאמחלציה:יודענגןבכנור,גבורחיל,אישמלחמה,נבוןדבר]מביןכל
דבר חכמה[ ,אישתואר,וה'עימו.מעלותאלואףמרומזותבסמל"מגןדוד",שיש
לוששפינות.

רותחוזרתלביתנעמי
יוצאת רות בזריזות מן השדה ,ומגיעה לבית נעמי עוד בטרם האיר היום .היא
יפּל
יך ִ
יןא ְ
רתּ ְד ִע ֵ
שׁ ֵ
דא ֶ
יע ֲ
יב ִתּ ַ
מספרתלנעמיאתקורותיה,ונעמימשיבהלהְ ":שׁ ִב ִ
ָדּ ָבר"-שביבבית,כיבועזבודאייטפללךבענין,ואםיבואלקרואלךתהיימוכנה
ומזומנתבבית.

44

חג השבועות בהלכה ובאגדה

פרקד
ַיּאמר
דּ ֶבּר ֹבּ ַעז ו ֶ
שׁר ִ
אֶ
עבר  ֲ
גּו ֵאל ֵ
ה ֹ
ו ִה ֵנּה ַ
שׁם ְ
ֵשׁב ָ
שּׁ ַער  ַויּ ֶ
ה ַ
ע ָלה ַ
וּבעז ָ
ַ
א
א ָנ ִשׁים  ִמ ִזּ ְק ֵני
שׂ ָרה ֲ
ע ָ
ַיּ ַקּח ֲ
ֵשׁב :ב ו ִ
ָסר  ַויּ ֵ
מני  ַויּ ַ
א ְל ִ
פּ ֹל ִני ַ
שׁ ָבה פּה ְ
סוּרה ְ
ָ
ל ָא ִחינוּ
שׁר ְ
א ֶ
שּׂ ֶדה ֲ
ה ָ
ח ְל ַקת ַ
גּאל ֶ
ל ֵ
יּאמר ַ
ֵשׁבוּ :ג  ַו ֶ
שׁבוּ ֹפה  ַויּ ֵ
ַיּאמר ְ
ָה ִעיר ו ֶ
א ְז ְנ ָך
א ְג ֶלה ָ
א ַמ ְר ִתּי ֶ
ַא ִני ָ
מו ָאב :ד ו ֲ
מ ְשּׂ ֵדה ֹ
שּׁ ָבה ִ
ה ָ
ע ִמי ַ
נ ֳ
מ ְכ ָרה ָ
ימ ֶל ְך ָ
א ִל ֶ
ֶל ֱ
י ְג ַאל
ו ִאם ֹלא ִ
גּ ָאל ְ
ע ִמּי  ִאם ִתּ ְג ַאל ְ
ז ְק ֵני ַ
ו ֶנ ֶגד ִ
יּשׁ ִבים ְ
ה ְ
נ ֶגד ַ
ק ֵנה ֶ
ֵלאמר ְ
הבאלהטהרמסייעיםאותו
צדיקאומרועושה.מידבאותובוקר,קםבועזלסדראתעניינהשלרות.הואפנה
ועלהאלשערהסנהדריןלדוןבעניין.אולםאיןהוארוצהליזוםאתהדיוןמעצמו,
ולכנסאתחכמיהסנהדרין,כדישלאייראהכאילוישלונגיעהורצוןאישיבענין.
לכן ישב הוא והמתין בפתחהשער עד שיעבור 'טוב',והוא ידבר עמו ,ומתוך כך
יעלהעניינהשלרותעלסדרהיום,יבוררוהדבריםויועמדועלמקומם.
והנה,הפלאופלא,מידביושבובשערהסנהדרין,עברשםטוב.אומריםחז"ל:וכי
היהטובעומדאחוריהשער?כיצדהזדמןלשםבדיוקברגעהמתאים?אלאאפילו
היה טוב בסוף העולם ,היה הקב"ה מטיסו ,כדי שלא ישב אותו צדיק ויצטער
בהמתנתו .על כך נאמר" :ותגזור אומר ויקם לך" ,כיון שאמר בועז לרות "והיה
בבוקר,"...קייםהקב"הדברוומידבבוקרזימןלואתטוב.

אמר רבי ברכיה :בועז עשה את שלו ,ורות עשתה את שלה ,ונעמי עשתה את
שלה.אמרהקב"האףאניאעשהאתשלי.
מני" )תרגום" :כסי וטמיר"( מלשון
א ְל ִ
הכתוב אינו מכנה את טוב בשמו ,אלא " ְפּ ֹל ִני ַ
הסתרה וההעלמה ,שנסתר ונעלם ממנו מה נזדמן לו על ידי הקב"ה להקים
שושלתמלכותישראל,והואחששפןישחיתנחלתו.
ה ִעיר,
מ ִזּ ְק ֵני ָ
א ָנ ִשׁים ִ
שׂ ָרה ֲ
עָ
לפני שמתחיל בועז לדבר עם טוב ,הוא מכנס במקום  ֲ
ואומר להם לשבת עמו .היתה זו הכנה לקראת הבאות ,לכנס מנין למעמד
האירוסיןוהנישואין,שהריאיןמברכיםברכתחתניםאלאבעשרה.
ואזפונהבועזלטובומדברעמולגאולאתהשדהשלאלימלך.מהיגאולתשדה?


גאולתהשדה
ה ָקּרב
לו ַ
אגא ֹ
ֲ
וּב
ָתו ָ
חזּ ֹ
אֻ
רמ ֲ
וּמ ַכ ֵ
יך ָ
א ִח ָ
ָמוּך ָ
נאמרבתורה):ויקראפרקכהפסוקכה(" ִכּי י ְ
רא ִחיו".
תמ ְמ ַכּ ָ
לא ִ
יוו ָג ַא ֵ
ֵא ָל ְ

בשעהשחילקוישראלאתהארץ,חילקאותהיהושועלשניםעשרהשבטיםעלפי
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יא ְג ָאל:
נכ ֶ
רא ִ
ַיּאמ ָ
יך ו ֶ
ח ֶר ָ
יא ֲ
נכ ַ
לו ָא ִ
או ְ
ל ְג ֹ
יןזוּל ְת ָך ִ
ָ
יא
הכּ ֵ
יו ֵא ְד ָע ִ
הלּ ְ
יד ִ
ַה ִגּ ָ
שׁת
ָהא ֶ
א ִביּ ֵ
מּו ֲ
תרוּתה ֹ
ַ
יוּמ ֵא
ע ִמ ֵ
ַדנ ֳ
המיּ ָ
שּׂ ֶד ִ
ה ָ
נו ְת ָך ַ
יום ְק ֹ
זבּ ֹ
רבּע ְ
ַ
ַיּאמ
ה ו ֶ
לל ְג ָאל
אאוּכ ִ
ַ
לל
גּא ֹ
רה ֵ
ַיּאמ ַ
תו:ו ו ֶ
ח ָל ֹ
תעל  ַנ ֲ
יםשׁם ַה ֵמּ ַ
ֵ
ל ָה ִק
ית ְ
תק ִנ ָ
ַה ֵמּ ָ

הגורל ,כל שבט נטל את החלק אשר עלה בגורלו .החלוקה שיצאה בגורל לא
היתהמקרית,אלאהיתהעלפירצוןה' -כלשבטייעדלוהקב"המקוםמסויים
בארץ ישראל ,ומקום הנחלות צריך להישאר קבוע לדורי דורות .לכן מאז אותה
חלוקה,איןאדםרשאילמכוראתשדהו.

אךאםשרויהאדםבדוחקגדול,עדשאיןלוכסף כללאפילולמזונות,יכולהוא
למכוראתנחלתו,אולםגםאזהמכירהלאחלהלצמיתות,ובשנתהיובלחוזרת
הנחלהלבעליההמקוריים.

גם לאחר שמכר האדם את שדהו ,אם במשך הזמן ,לפני שהגיעה שנת היובל,
השתפר מצבו הכלכלי והזדמן לו כסף ,מצוה עליו "לפדות" את שדהו ולהחזירו
לרשותו )על ידי שישלם לקונה את כסף המכירה בקיזוז השנים שחלפו ,בהן השתמש הקונה
בשדה( .כמו כן אם יש לאותו עני קרוב משפחה עשיר ,יכול אף הוא 'לגאול' את
השדהולפדותומידהקונה,ובכךלאיפולהשדהבידזר.

להקיםשםהמתעלנחלתו
פונהבועזואומרלטוב:נעמימכרהאתהשדה שלאלימלךמחמתדוחקה,שהרי
באהממואבאפילוללאנעלייםלרגליה.מצוהעלינו,קרובימשפחתה,לפדותאת
השדה,כיאיןראוילזרשיכנסלנחלתאבות.אולםאתהקודםליבמצוהזומכיון
שאתהקרובלאלימלךיותרממני,שאתהאחיוואילואניבןאחיו.


מסכיםטובואומר:אכןמוכןאנילגאולאתנחלתושלאלימלך.
מוסיף בועז ואומר :דע לך ,כי ביום שבו אתה קונה את הנחלה ,עליך לקנות אף
אתרותאשתמחלוןולהינשאלה,כירותאינהרוצהלמכוראתהשדה,אלאאך
על
ה ֵמּת ַ
שׁם ַ
ורק למי שיתרצה להנשא לה .זאת משום שהיא רוצה " ְל ָה ִקים ֵ
תו"-שאםיוולדבןהואיירשאתנחלתהמת.כמוכן,בכלפעםשתבוארות
ח ָל ֹ
ַנ ֲ
אלהשדה,יאמרוזואשתמחלון,ועלידיכךיזכרשםמחלון.


עד כה לא הזכיר בועז את רות ,כי אמר :אולי לא ירצה טוב לגאול את השדה,
ולמהאביישאתרותלדוןעליהברביםמימוכןלהנשאלה.אולםלאחרשהסכים
טובלגאולאתהשדה,הוצרךבועזלהוסיףולספרלטובאףעלבקשתהשלרות.
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אול:ז
וּכל  ִל ְג ֹ
ילא א ַ
יכּ ֹ
א ָלּ ִת ִ
האת ְגּ ֻ
א ָתּ ֶ
יגּ ַאל ְל ָך ַ
ח ָל ִת ְ
יתאת ַנ ֲ
ֶ
פּן ַא ְשׁ ִח
ִלי ֶ
ףאישׁ
רשׁ ַל ִ
ֵםכּל ָדּ ָב ָ
הל ַקיּ ָ
מוּר ְ
הו ַעל ַה ְתּ ָ
א ָלּ ְ
לעל ַה ְגּ ֻ
יםבּ ִי ְשׂ ָר ֵא ַ
ְ
זאתל ָפ ִנ
ְ
ְו
זק ֵנה ָל ְך
בע ְ
לל ַ
גּא ְ
רה ֵ
ַיּאמ ַ
בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל:ח ו ֶ
עוּדה ְ
וזאת ַה ְתּ ָ
ןל ֵר ֵעהוּ ְ
לו  ְו ָנ ַת ְ
ע ֹ
ַנ ֲ
לו :ט ו ֶ
ע ֹ
נ ֲ
ַיּ ְשׁ ֹלף ַ
וִ
יתי
ק ִנ ִ
כּי ָ
יּום ִ
א ֶתּם  ַה ֹ
ו ָכל ָה ָעם  ֵע ִדים ַ
ל ְזּ ֵק ִנים ְ
בּעז ַ
ַיּאמר ַ
םאת
ו ַג ֶ
ע ִמי:י ְ
ַדנ ֳ
ןמיּ ָ
לו ִ
ןוּמ ְח ֹ
יו ַ
רל ִכ ְל ֹ
שׁ ְ
אֶ
תכּל ֲ
ו ֵא ָ
ימ ֶל ְך ְ
א ִל ֶ
רל ֱ
שׁ ֶ
אֶ
ֶאת ָכּל ֲ
תו
ח ָל ֹ
על ַנ ֲ
שׁם ַה ֵמּת ַ
ל ָה ִקים ֵ
שּׁה ְ
ל ִא ָ
לי ְ
יתי ִ
ק ִנ ִ
לון ָ
שׁת  ַמ ְח ֹ
א ֶ
מּא ִביָּה ֵ
ה ֲ
רוּת ַ
יּום :יא
ע ִדים  ַא ֶתּם  ַה ֹ
מו ֵ
קו ֹ
מ ֹ
שּׁ ַער ְ
וּמ ַ
א ָחיו ִ
מ ִעם ֶ
שׁם ַה ֵמּת ֵ
ְו ֹלא ִי ָכּ ֵרת ֵ
הה ָבּ ָאה
שּׁ ַ
ָהאת ָה ִא ָ
ןיהו ֶ
יםי ֵתּ ְ
ִ
יםע ִד
ֵ
רו ַה ְזּ ֵק ִנ
שּׁ ַע ְ
שׁר ַבּ ַ
םא ֶ
רוּכּל ָה ָע ֲ
ָ
ַיּאמ
ו ְ
לאאוכללגאול!
ברגע ששומע טוב תנאי זה ,הוא מסתייג מיד מן הענין .בסתר ליבו היה חושש
לשאתאשהמואביה,כיעדייןלאהתחזקהההלכההמתירהאתהמואביותלבוא
בקהלה',והיהחוששפןיוציאולעזעלנישואיו,שנשאאשהמואביהולכןאמר
ח ָל ִתי".
תנ ֲ
יתא ַ
ֶ
ןא ְשׁ ִח
יפּ ַ
לל ֶ
לל ְג ָא ִ
אאוּכ ִ
ַ
" ֹל


אמנםישמפרשיםשטובלאאמרלבועזאתאשרבלבבו,אלאפנהלבועזואמר:
איני יכול להינשא לרות ,מכיון שכבר יש לי אשה ובנים .איני רוצה שיהיו לי
בביתי שתי נשים ,שהרי מטבע האשה שכל עוד היא יחידה לבעלה ,הרי היא
מכבדת אותו ומייקרת אותו .אבל אם באה "צרתה"  -אשה נוספת ,הופכת
אהבתהלשנאה,וכךחיילאיהיוחיים,ואשחיתאתנחלתי-משפחתי.לכןמוטב
שתגאלאתה,שהרילךאיןלאאשהולאילדים.

חליצתהנעל
שומעבועזאתהדברים,ורוצהלתתלהםתוקףהלכתי.בזמנםהיהנהוג,שאדם
שרוצהלמכורלחברוחפץמסוייםאולעשותעמועסקחליפין,היההמוכרחולץ
את נעלו ונותן אותה לקונה .היה זה מעשה סמלי המבטא את הקנין ,שהרי
במקריםרבים,כמובמכירתשדה,ביתאותבואה,לאניתןלהעביראתהסחורה
עצמהמידליד,והעברתהנעלמידלידהיאהמסמלתאתענייןהמכירה.מעשה
זההיהמעידעלכךשהמכירהשרירהוקיימת.
אףכאןשולףטובאתנעלוונותןאותהלבועז.בכךמוותר הואעלזכותולגאול
יםא ֶתּם
ַ
אתהשדה.מכריז בועזואומר לזקניםולכלהעם אשר התקבצושםֵ ":ע ִד
ע ִמי".מיד
ַדנ ֳ
ןמיּ ָ
לו ִ
ןוּמ ְח ֹ
יו ַ
רל ִכ ְל ֹ
שׁ ְ
לא ֶ
תכּ ֲ
ו ֵא ָ
ימ ֶל ְך ְ
א ִל ֶ
רל ֱ
שׁ ֶ
לא ֶ
תכּ ֲ
יא ָ
ית ֶ
יק ִנ ִ
םכּ ָ
יּו ִ
ַה ֹ
הביאואתרות,והואקידשאותהוברךברכתחתנים.וכיוןשרותהיתהמואביה
רצהבועזשיעשההדברבפרסוםגדולובנוכחותהסנהדרין,כדישלאיהיהפקפוק
עלההלכה":עמוניולאעמונית,מואביולאמואבית".
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שׂה ַח ִיל
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כּ ֵבית ֶפּ ֶרץ ֲ
ית ָך ְ
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ָ
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ְ
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ַ
ַיּ ַקּ
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יהוּד ִ
ָ
ִל
בּן  :יד
ַתּ ֶלד ֵ
יון  ו ֵ
ה ָר ֹ
להּ ֵ
יהוָה ָ
ַיּ ֵתּן ְ
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א ֶל ָ
שּׁה  ַויָּבא ֵ
לו  ְל ִא ָ
ַתּ ִהי ֹ
רוּת ו ְ
יּום 
ה ֹ
גּאל ַ
ה ְשׁ ִבּית  ָל ְך ֵ
לא ִ
שׁר ֹ
אֶ
יהוָה  ֲ
רוּך ְ
בּ ְ
ע ִמי ָ
אל ָנ ֳ
ה ָנּ ִשׁים ֶ
ַתּאמ ְר ָנה ַ
ַ
ו
שמחהמעורבתבעצב
האל
הה ָבּ ָא ֶ
שּׁ ַ
תה ִא ָ
לאחרמעמדהנישואין,מברכיםאותוהזקניםוהעםִ ":י ֵתּןה' ֶא ָ
י ְשׂ ָר ֵאל"  -כשם שרחל ולאה באו
בּית ִ
את ֵ
יהם ֶ
שׁ ֵתּ ֶ
בּנוּ ְ
שׁר ָ
א ֶ
וּכ ֵל ָאה ֲ
כּ ָר ֵחל ְ
ית ָך ְ
ֵבּ ֶ
מביתשלעבודהזרה,ובכלזאתעזבואתגלוליאביהןוזכולבנותאתביתישראל,
כךתזכהאתהעםרותלבנותביתנאמןבישראל.
בּן"  -היה כאן סיוע אלוקי
ַתּ ֶלד ֵ
יון ו ֵ
ה ָר ֹ
ַיּ ֵתּן ה'  ָלהּ ֵ
לקח בועז את רות לאשה" ,ו ִ
מיוחד:עשר שנים שהתהעםמחלוןולאנפקדה,ואילוכאןנישאה לזקןונפקדה
יון"  -בזכותה יותר מאשר בזכותו ,מכיון שהתאמצה על
ה ָר ֹ
תּן ה'  ָלהּ ֵ
ַיּ ֵ
מיד" .ו ִ
הדבריותר.

אולם השמחה התערבה בעצב ובאבל :אותו לילה ,שבו כינס בועז את רות אל
ביתו,לילוהאחרוןהיה,ולמחרתבבוקרהשכימוהכללהלוויתו,כימת.

טעותגורלית?!
אומרים המפרשים ,כי עם פטירתו של בועז ,עלה בלב הזקנים והעם החשש
הגדול,שמאחסושלוםלאכיוונוהםלאמיתהשלתורה,וטעוהםבכךשהתירו
את רות המואביה לבוא בקהל ה' .אולי חס ושלום בעטיה של רות נפטר בועז?!
ושמאהבןשיוולדפסולהואמלבואבקהלה'?!לכןמכאןואילךכברלאמוזכרים
הזקניםוהעם,לארצוהםלהמשיךלקחתחלקבעניינהשלרות.

רק הקב"ה ידע את האמת .בועז  -לא היו כתובות לו שנים אלו בספר החיים.
ובכל זאת עיכב הקב"ה את פטירתו והותירו בחיים אך ורק כדי שישא את רות,
ויעמידאתמלכותישראל.בזכותרותחיבועזעדיוםזה.וברגעשמילאאתרצון
ה',מידהלךלעולמו.

רבים אמרו ,הלואי שלא יצא ולד מן הנישואין האלה .ואילו הקב"ה היה מצפה
לאותוולד-מתייצא.

ברכתהנשים
כשנולדבןלרות,לאשמחובוהעםוהזקנים.רקהנשיםוהשכנות,מפנירחמנותן
הרבה ,טיפלו ברך הנולד ,ובאו בדברי תנחומים ופיוס אל נעמי .הן אפילו לא
מזכירותשזהובנהשלרות,אלא"יולדבןלנעמי"-הןמייחסותאותולנעמי.
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כּי
שׂ ָב ֵת ְך ִ
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שׁר ֲ
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ַכ ָלּ ֵת ְך  ֲ
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אנה ֹ
ַתּ ְק ֶר ָ
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ל ֶ
לו ְ
ַתּ ִהי ֹ
יקהּ ו ְ
ב ֵח ָ
ַתּ ִשׁ ֵתהוּ ְ
ֶלד ו ְ
את ַהיּ ֶ
ע ִמי ֶ
ָנ ֳ
לאמר י ַ
שׁם ֵ
נות ֵ
ַה ְשּׁ ֵכ ֹ
שׁי
א ִבי ִי ַ
עו ֵבד  הוּא ֲ
מו ֹ
שׁ ֹ
אנה ְ
ַתּ ְק ֶר ָ
ע ִמי ו ִ
ל ָנ ֳ
ֻלּד ֵבּן ְ
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ֹ
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ו ֶח ְצ ֹ
רון:יט ְ
ידאת ֶח ְצ ֹ
ֶ
ץהו ִל
ֹ
פּ ֶר
דות ָפּ ֶרץ ֶ
תּו ְל ֹ
ו ֵא ֶלּה ֹ
יד ִוד:יח ְ
א ִב ָ
ֲ

ומכיוןשברכוהנשיםאתהבן -לכךנתןהקב"הרוחהקודשבפיותיהן,ועשהאת
דבריהןכדבריתורה,אשרנכתבובספרמספריהתנ"ךלדורותעולם:

מו
שׁ ֹ
ו ִי ָקּ ֵרא ְ
יּום ְ
ה ֹ
גּאל ַ
ל ְך ֵ
ה ְשׁ ִבּית ָ
לא ִ
שׁר ֹ
אֶ
רוּך ה'  ֲ
בּ ְ
ע ִמי ָ
נ ֳ
אל ָ
ה ָנּ ִשׁים ֶ
ַתּאמ ְר ָנה ַ
ַ
"ו
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל" -למרותשנפטרבעלך,בכלזאתזכיתשלאהשביתה'לךגואל,ויהיה
הבןכאביו.

"ויקרא שמו בישראל"  -תמיד יהיה שמו שגור בפי האנשים ,ויצטרכו לו לדין
ולעצה.
ֶפש"  -הבן מזכה את אביו ואמו בעולם הבא ,בפרט אם עסקו
ל ֵמ ִשׁיב נ ֶ
ל ְך ְ
" ְו ָהיָה ָ
תשׂ ָב ֵתך"-פהבעולםהזה.
לא ֵ
וּל ַכ ְל ֵכּ ֶ
בחינוכולתורהוליראתשמיםְ ".

כלרואיהםיכירוםכיהםזרעברךה'
קראו לו הנשים "עובד" ,וכשגדל ראו כולם כי אכן עובד הוא את ה' בכל לבבו
ובכלנפשו.מכאןהסיקואנשיהדורשאוליבכלזאתעשהבועזמעשההגוןבכך
שלקחאתרות.דעהזונתחזקהיותרלאחרשהולידעובדאתבנוישי,והכלראו
את אישיותו של ישי ,שאפילו לחלוחית של חטא לא היתה בו .שהרי היה הוא
אחדמארבעהשזכולמותללאחטאכלללכלאורךשנותחייהם,ומתורקבעטיו
של נחש ]דהיינו בעוון שאכלו אדם הראשון וחוה אשתו מעץ הדעת ,בהסתת הנחש ,ונתקלל
האדם בעונש מיתה[ .אז אמרו ,רוח ה' דיבר בבועז ובזקנים ,שטיהרו את רות לבוא
בקהלה'.

מפרץעדדוד
לסיום המגילה ,מובא יחוסו של דוד המלך ,החל מפרץ בן יהודה בנו של יעקב
אבינוע"ה.התחילהכתובלייחסאתדודדווקאמפרץ,שאףלידתומיהודהותמר
היתה בצורה לא רגילה כמו נשואי רות ובועז ,להראות לנו כי הקב"ה שומר
ומחשבכברדורותרביםכיצדלהוציאאתהמשיח,מבלילתתלשטןלקטרג.

תפּ ֶרץ"  -אמרוחז"ל:המילה"תולדות"תמידכתובהבמקראבכתיב
דו ָ
התּו ְל ֹ
ֹ
" ְו ֵא ֶלּ
חסר :תלדות ,תלדת או תולדת .חוץ משני מקראות" :אלה תולדות השמים
והארץ" ו"אלה תולדות פרץ" .שבשעה שברא הקב"ה את העולם לא היה מלאך
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שׁון
שׁון  ְו ַנ ְח ֹ
את ַנ ְח ֹ
הו ִליד ֶ
ינ ָדב ֹ
ו ַע ִמּ ָ
ינ ָדב :כ ְ
את ַע ִמּ ָ
הו ִליד ֶ
ו ָרם ֹ
ֶאת ָרם ְ
עו ֵבד:כב
ידאת ֹ
ֶ
זהו ִל
ֹ
זוּבע
ַ
בּע
ידאת ַ
ֶ
ןהו ִל
ֹ
מו
שׂ ְל ֹ
ו ַ
שׂ ְל ָמה:כא ְ
ידאת ַ
ֶ
הו ִל
ֹ
את ָדּ ִוד:
הו ִליד ֶ
שׁי ֹ
יו ִי ַ
שׁ ְ
ידאת ִי ָ
ֶ
דהו ִל
ֹ
עו ֵב
ְו ֹ

המוות בעולם ,ובשביל כך הוא מלא )התולדות נשארים חיים וקיימים( .וכיון שחטאו
אדם וחוה חיסר הקב"ה כל תולדות שבמקרא .כיון שנולד פרץ ,נעשה תולדות
שלו מלא ,כיון שהמשיח יעמוד ממנו ,ובימיו הקב"ה מבליע את המוות שנאמר,
"בלעהמותלנצח".

מפרץ עלתה ופרצה מלכות בית דוד ,וכבר הבטיח הקב"ה שלא תפסק המלכות
בּור
ֶרעל  ִגּ ֹ
יתי  ֵעז ַ
רשׁ ִוּ ִ
ַתּאמ ִ
ֶ
יך ו
יד ָ
ח ִס ֶ
ןל ֲ
זו ַ
ב ָח ֹ
זדּ ַבּ ְר ָתּ ְ
מזרעושנאמר)תהליםפרקפט(ָ :א ִ
מּו
ע ֹ
כּון ִ
תּ ֹ
ָדי ִ
שׁ ר י ִ
א ֶ
שׁ ְח ִתּיוֲ :
מ ַ
ק ְד ִשׁי ְ
שׁ ֶמן ָ
בּ ֶ
ע ְב ִדּי ְ
דּ ִוד ַ
אתי ָ
מ ָעםָ  :מ ָצ ִ
בחוּר ֵ
ימו ִתי ָ
ה ִר ֹ
ֲ
צ ָריו
מ ָפּנָיו ָ
תּו ִתי ִ
י ַענֶּנּוְּ  :ו ַכ ֹ
לא ְ
וּבן  ַע ְו ָלה ֹ
בּו ֶ
אויֵב ֹ
ַשּׁיא ֹ
ת ַא ְמּ ֶצנּוֹּ  :לא י ִ
רו ִעי ְ
ַאף  ְז ֹ
א ֹ
שׂ ְנ ָאיו ֶ
וּמ ַ
ְ
רות
וּב ְנּ ָה ֹ
ָדו ַ
ביָּם י ֹ
שׂ ְמ ִתּי ַ
נוְ  :ו ַ
ק ְר ֹ
תּרוּם ַ
וּב ְשׁ ִמי ָ
מּו ִ
ע ֹ
ו ַח ְס ִדּי ִ
ָתי ְ
ֶאמוּנ ִ
גּוף :ו ֱ
ןל ַמ ְל ֵכי
יו ְ
ֵהוּע ְל ֹ
ֶ
רא ְתּנ
כו ֶ
יבּ ֹ
שׁוּע ִתיַ  :אף  ָא ִנ ְ
צוּרי ָ
ְ
יו
הא ִל ְ
יא ָתּ ֵ
יא ִב ָ
הוּאי ְק ָר ֵא ִנ ָ
ִ
ינו:
ְי ִמ ֹ
ימ ָ
כּ ֵ
או ִ
ו ִכ ְס ֹ
עו ְ
יל ַעד ַז ְר ֹ
שׂ ְמ ִתּ ָ
ֶתלוְ :ו ַ
ֹ
ֶא ֶמנ
יתינ ֱ
ח ְס ִדּי ְּב ִר ִ
לו ַ
םא ְשׁ ָמר ֹ
עו ָל ֶ
ָא ֶרץְ :ל ֹ
ישׁ ָמ ִים:
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דודהמלך
נתיבשליסורים
דוד המלך  -מילים אלו מעוררות בנו רגש טמיר של כיסופין וקדושה ,של שירה
ל ָד ִוד ַ
נ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְ
ירי ִ
ל ְב ִח ִ
ב ִרית ִ
וזמרה ,ודבקות לקב"הָ " .כּ ַר ִתּי ְ
ע ְב ִדּי" )תהלים פרק פט
פסוק ד(  -כך אומר הקב"ה .דוד הוא המלך הנבחר ביותר בעיני הקב"ה ,אשר
למענו מבטיח לנו הקב"ה כי ישלח לנו את משיח צדקנו .וכך אנו מתפללים שוב
ֵימ ִשׁ ֶ
בפּנ ְ
שׁ ְ
לתּ ֵ
א ָ
דע ְב ֶדּ ָך ַ
בוּרדּ ִו ַ
ָ
ע
ושובַ ":בּ ֲ
יח ָך")תהליםפרקקלבפסוקי(.

אולם האם יודעים אנו ,איזו דרך עבר דוד עד שנוכחו כולם לראות במעלתו?
באלו ניסיונות התנסה? אלו יסורים ורדיפות עברו עליו עד שהגיע למלוכה ,וגם
רות
ע ֹ
שֲּׂ
בּוּמ ַ
ִ
במשךתקופתממלכתו,עדשהעידעלעצמו)תהליםפרקסטפסוקה(ַ " :ר
יחנָּם".
ישׂנ ַא ִ
ְ
ראשׁ
ִ

בשורותהבאותננסהלעמודעלמעטמקורותחייוהמאלפיםשלדודהמלך,נעים
זמירותישראל.


ישי-יראחטא
בביתלחםגראישמורםמעם,גדולבתורהוביראתשמים,הלואהואישי,בנושל
עובד,נכדלבועזורות.ששהבניםנולדולישי,ואיןכמותםצדיקיםבכלביתלחם,
גבורים במלחמתה של תורה ,ויראי ה' .עיני ישראל כולם היו נשואות לבית זה,
שבודאיממנותצאהמלוכהלעםישראל.

ישי -יראחטאהיה.ומגודלחרדתומפניכלשמץשלחטא,עלהבלבוספקלעת
זקנתו.אמר:שמאחסושלוםלאכיוונובועזוביתדינואלההלכה,וחסושלוםלא
היתהראויהסבתירותלבואבקהלה'.אםאכןכך -מואביאני,ואיךדראניעם
אשתי ,שבת ישראל כשרה היא? כאשר עלתה מחשבה זאת בלבו ,מיד החליט
לפרושמאשתו.

כעבור מספר שנים ,בהם היה פרוש מאשתו ,אמר ישי :אין נאה לאדם לשהות
בלא אשה .מה עשה? לקח שפחה כנענית שהיתה בביתו ,ואמר לה :הרי את
משוחררת על תנאי :אם כשר אני לבוא בקהל ה'  -הרי את משוחררת וגיורת,
ותהיי לי לאשה כדת משה וישראל .אך אם פסול ומואבי אני  -הרי אינך
משוחררת,ונשארתאתשפחהכנענית,המותרתלהנשאלמואבי.

מוזרהייתילאחי
אשת ישי ,נצבת בת עדיאל ,שהיתה צדיקה מאוד ,הצטערה צער רב על שצדיק
זה ,בעלה ,פרש ממנה ,והיתה רוצה להעמיד ממנו עוד ילדים .ראתה השפחה
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בצערהאשה,פנתהואמרהלה:עשיכמוהמעשהשעשתהלאה,שנישאהליעקב
תחת רחל אחותה ללא ידיעת יעקב .אף את תבואי במקומי ,מבלי שישי ידע על
כך.

אכן עשתה אשת ישי כעצת שפחתה ,והתחלפה עמה ללא ידיעתו של ישי כלל.
התעברה אשת ישי ,וכעבור תשעה חודשים ילדה בן .הצטער ישי צער רב ,הוא
חשב כי בן זה ממזר הוא חס ושלום ,שהרי פרוש הוא מאשתו כבר כמה שנים,
וכיצדנולדהבןהזה?!

ששתהבניםשלישיקנאואתקנאתה'ורצולהרוגאתהבןה"ממזר".אמרלהם
ישי:הניחולו,ולאתוציאולעזעליכם.אולםיהיההולדמאוסועבדלכם,ועלידי
כךלאיתערבבעםישראל,ולאיבואבקהלה'.


אותובן,מיהואהיה?-לאפחותולאיותרמאשרדודהמלך.


ֵיא ִמּי".
יל ְבנ ִ
ָכ ִר ִ
יונ ְ
יל ֶא ָח ְ
ית ְ
ָרה ִי ִ
הואשאמרדודבתהילים):פרקסטפסוקט(":מוּז ָ


ימ ֶמּ ִנּי
ֻדּ ַע ִ
מי ָ
ִה ְר ַח ְק ָתּ ְ
תינוק היה דוד ,וכבר עמד על דעתו וידע את כל אשר אתו .עוד כשהיה תינוק
בעריסה לחשהלואמו:טהוראתהבני,קדושמרחם.אליפוללבךעליךביסורים
המצפיםלך.קבלאותםבאהבהוהישעןעלה'!

גדל דוד מעט ,ועיניו ראו את המחיצה המבדילה בינו לבין יתר אחיו .אמרו
חכמים :ישי גדול בכל עמו היה ,וכל מקום שהיה מגיע אליו ,היו אנשים רבים
יוצאיםלקראתוומלוויםאותובכניסתווביציאתו.כלבניוחשוביםהיוכמוהו,אף
הםהיומכובדיםבעיניהעם.רקדודהקטן,רחוקהיהמכולםומאוס.

ראוכלהעםשאחידודמרחקיםאותו,אמרו:ודאיישדבריםבגו.שמועותרבות
תי
תשׁו ֵ
ֹ
ינו
רוּנ ִג ֹ
שׁ ַע ְ
יישׁ ֵבי ָ
יחוּב ְ
ִ
ָשׂ
הילכועלדודהקטן,ועלילותרבותטפלועליו".י ִ
ֵ
שׁ ָכר")תהליםפרקסטפסוקיג(.תחילההיוהעלילותרקבגדרספק,אולםכאשרראו
כי אין אחי דוד מכחישים אותן ,הפכו העלילות לודאיות .כל איש ישראל "ידע"
על"חסרונותיו"ו"מעשיוהרעים",וכברלאהיהאישחוששלפגועבכבודו.אמרו
כולם :הכלמתו של דוד  -זהו כבודו של בית ישי .אם מקורביו מואסים בו ,אנו
ודאי צריכים למאוס בו ולרחק אותו .את "קלקלתו" היו תולים כולם במקור
קדמון :הרי מרות המואביה הוא בא! כנראה כל צדקתו של בועז יצאה בישי
וששתבניו,וכלה"פסולת"שלרות-דבקהבדוד.

ידעדודעלשוםמהמרחקיםאותו,והביןכיכוונתםלשםשמים.אמר:לאאותי
הםמתעבים,כיאםאתהעוון.הואלאנטרלהםשנאה,ואףהוסיףעליהםאהבה
בסתרליבו.
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צמאהנפשילאלוקים
לאמצאואחיווביתאביומנוחהמדוד,עדשהחליטוכיהטובביותרהוא,שילך
לרעותאתצאןאביהםבמדבר.

מרוחקמביתוומבודדמכלעמו,מצאדודפורקןלנפשובמדברהצחיח.שם,רחוק
מקרבתבניאדם,יצאלבקשלוקרבתאלוקים.אדםהנמצאבתוךחברתאנשים-
פעמיםשקשהלולהתענגעלדבקותבה'.תמידטרודהואבאהבתהבריות,שואף
הואלמצואחןבעיניהם,מוטרדהואמאותםאלהששונאיםאותוומתנכליםלו.
אולםדוד -פנויהואמטרדותאלה.כלליבוובשרומרנניםלאלחי",ואניקרבת
אלוקים-ליטוב!!",כלתענוגותהעולםהזה-נחשביםבדעתוכאיןוכאפסלעומת
ההתענגותהאמיתיתעלה'".טובליכיעוניתי -למעןאלמדחוקיך" -שמחדוד
ביסוריו ומודה עליהם ,שבלעדיהם לא היה זוכה לדבקות כה גדולה באלוקים
חיים.


שאולמלךישראל
ובינתיים-מהקורהב"דרגהמדיני"שלישראל?

באותהתקופההיהשאולמולךעלישראל.הואנבחרלמרותשלאהיהמשושלת
המלכות של שבט יהודה ,אלא משבט בנימין .ומדוע? רצה הקב"ה שיקום מלך
משבט בנימין וילחם בעמלק .כי עמלק מזרעו של עשו היה ,ובשעה שהשתחוו
יעקב אבינו ובניו לעשו ,בנימין עדיין לא נולד ולא השתחווה לרשע הזה .אמר
הקב"ה:יבואשאולהבאמבנימין,וילחםבעמלקהבאמעשו.אףיעקבאבינוברך
בי ְט ָרף"-ממנויצאהמלךשאול,שילחםבעמלק.
יןז ֵא ִ
ָמ ְ
אתבנימיןִ ":בּ ְני ִ


מצותמחייתעמלק
ואכןפונהשמואלהנביאאלשאולואומרלו)שמואלאפרקטופסוקיםא-ג(:

דּ ְב ֵרי ה' :כּה
קול ִ
ל ֹ
שׁ ַמע ְ
י ְשׂ ָר ֵאלְ  .ו ַע ָתּה ְ
על ִ
מּו ַ
ע ֹ
על ַ
ל ֶמ ֶל ְך ַ
ח ָך ְ
שֳׁ
שׁ ַלח ה'  ִל ְמ ָ
אתי ָ
" ִ
תע ָמ ֵלק
הא ֲ
ית ֶ
ו ִה ִכּ ָ
הל ְך ְ
קל ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ...ע ָתּ ֵ
הע ָמ ֵל ְ
שׂ ֲ
רע ָ
שׁ ָ
תא ֶ
יא ֲ
תפּ ַק ְד ִתּ ֵ
או ָ
ָא ַמרה' ְצ ָב ֹ
ו ַעד
עו ֵלל ְ
מ ֹ
שּׁה ֵ
א ָ
עד ִ
מ ִאישׁ ַ
ו ֵה ַמ ָתּה ֵ
ע ָליו ְ
ת ְחמל ָ
ו ֹלא ַ
א ֶ
כּל ֲ
את ָ
תּם ֶ
ח ַר ְמ ֶ
ְו ַה ֲ
שׁר לוְ ֹ,
מור".
דח ֹ
לו ַע ֲ
המ ָגּ ָמ ְ
דשׂ ִ
רו ַע ֶ
שּׁו ְ
ֵקמ ֹ
יונ ִ
ֹ

שאולמצטווהלהילחםבעמלקולמחותוכליל,עדשלאישארלושוםזכר.אולם
ו ַה ָבּ ָקר"
הצּאן ְ
יטב ַ
מ ַ
ו ַעל ֵ
א ָגג ְ
על ֲ
ו ָה ָעם ַ
שׁאוּל ְ
ַחמל ָ
שאול החטיא את המטרהַ " :ויּ ְ
)שם,פסוקט(-שאולמרחםעלהצאןוהבקרומותיראותם,ואףאתאגגמלךעמלק
הואמותירבחיים.


קריעתהמלוכהמעםשאול
כּי
בעקבות כך ,פונה הקב"ה אל שמואל הנביא ואומר לו )שם ,יא(ִ " :נ ַח ְמ ִתּי ִ
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ה ִקים" .ובציווי ה' ,פונה
לא ֵ
דּ ָב ַרי ֹ
ו ֶאת ְ
ח ַרי ְ
מ ַא ֲ
שׁב ֵ
ל ֶמ ֶלךִ  ,כּי ָ
שׁאוּל ְ
את ָ
ִה ְמ ַל ְכ ִתּי ֶ
יּום
ה ֹ
יך ַ
מ ָע ֶל ָ
י ְשׂ ָר ֵאל ֵ
מ ְמ ְלכוּת ִ
שמואל אל שאול ואומר לו )שם ,כח(ָ " :ק ַרע ה'  ֶאת ַ
מ ֶמּ ָךּ"  -בעקבות כך שלא קיימת את דבר ה' במלואו ,תם
טּוב ִ
ה ֹ
ע ָך ַ
ל ֵר ֲ
וּנ ָת ָנהּ ְ
ְ
תפקידךכמלך,ותחתיךישבאדםהראוילמלוכהיותרממך.

לאחרמעשהזה,ממשיךשאולעדייןלהיותמלךבפועל,אולםהקב"המכיןכבר
את מלכותו של המלך הנבחר ,משושלת המלכות של שבט יהודה .מיהו אותו
מלךנבחר,אשראותוראהה'כראוילמלוךעלעמוישראלתחתשאול?


מלךממשפחתישי
אמרה'
ַיּ ֶ
זאתמגלההקב"הלשמואלהנביאמידבהמשך)שמואלאפרקטזפסוקא(":ו ֹ
לי ְשׂ ָר ֵאלַ .מ ֵלּא
ע ִ
יומ ְמּ ֹל ְך ַ
ימ ַא ְס ִתּ ִ
ַא ִנ ְ
לשׁאוּלו ֲ
לא ָ
המ ְת ַא ֵבּ ֶ
יא ָתּ ִ
דמ ַת ַ
מוּאלַ :ע ָ
לשׁ ֵ
ֶא ְ
ימ ֶל ְך".
ָיול ֶ
יבּ ָבנ ִ
ית ְ
יר ִא ִ
יתה ַלּ ְח ִמיִ ,כּ ָ
ַ
יבּ
שׁ ֵ
לי ַ
א ִ
ח ָך ֶ
א ְשׁ ָל ֲ
ןו ֵל ְך ֶ
שׁ ֶמ ְ
ַק ְר ְנ ָך ֶ

אכן,חושבשמואל,ראויההיאמשפחתוהחשובהשלישי,שממנהתצאמלכות
לישראל .שבעת ילדיו מוכתרים בתורה וביראת שמים ובכל מידה טובה ,ודאי
ראוייםהםלמלכות.

הולךשמואלהנביאאלהעירביתלחם,כשבידו"קרןהשמן".היהזהכלימיוחד,
שהיה שמור במשכן באוהל מועד ,ומיועד למשיחת מלכי יהודה .אולם שמואל
חושש ששאול ישמע על המלכת המלך החדש ,ויתפוס אותו כ"מורד במלכות",
ולכן בעצת ה' הוא לוקח עמו עגלת בקר ,ומודיע לאנשי בית לחם כי הוא בא
לעירםכדילזבוחזבחלה'.


האדםיראהלעיניים
אל הזבח מזמין שמואל את ישי ובניו .כל הבנים מגיעים חוץ מדוד ,כמובן .דוד
נמצא במדבר ,רועה את הצאן ,ואף אחד לא חושב לרגע כי יש להביא את הבן
המאוס והמרוחק למעמד נכבד זה .מיד כשמגיעים הבנים ,רואה שמואל את
אליאב הבכור ,שהיה בעל קומה והדרת פנים של מלכות .אמר שמואל בלבו,
בודאיהואההגוןביותרלמלוכה,ורצהלהמליכו.

אמר רבי יצחק :נטל שמואל את קרן השמן ,ובא ליצוק על ראש אליאב .וברח
קו ָמתוִ  ,כּי
גּ ֹב ַהּ ֹ
ו ֶאל ְ
מ ְר ֵאהוּ ְ
אל ַ
תּ ֵבּט ֶ
השמן לאחריו! אמר הקב"ה לשמואלַ " :אל ַ
ל ֵלּ ָבב!"  -לא באליאב חפצתי לי
ינ ִים וה'  ִי ְר ֶאה ַ
ל ֵע ַ
י ְר ֶאה ַ
ה ָא ָדם ִ
ְמ ַא ְס ִתּיהוִּ  ...כּי ָ
למלך! כי האדם מתרשם ממה שרואות עיניו ,אולם הקב"ה רואה דווקא את
פנימיותהלב,ויודעמיהוהראויבאמת.

מעביר ישי את בנו השני  -אבינדב  -לפני שמואל ,אולם גם אבינדב לא נבחר.
לאחריו עבר הבן השלישי שמעא ,ולאחריו כל אחיו ,אולם באף אחד מהם לא
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ה ְנּ ָע ִרים?!" ,האם אין לך בן
ה ַתמּוּ ַ
בחר ה' .פונה שמואל אל ישי ושואל אותוֲ " :
דשׁ ַאר
עו ָ
נוסף,הריהקב"האמרליבפרוששאחדמבניךיבחר!עונהישיואומרֹ ":
בּ ֹצּאן"  -אכן "נשאר" לי עוד בן ,נחשב הוא כמו "שיריים"
ר ֶעה ַ
ַה ָקּ ָטןְ  ,ו ִהנֵּה ֹ
]שאריות[,אינוחשובהואכמוכלאחיו,רועההואאתהצאןבמדבר.


ויקחהוממכלאותצאן
פה"-שמואל,ששומעכי
דבּאו ֹ
ֹ
בע
ָס ַ
ילאנ ֹ
נּוּכּ ֹ
הו ָק ֶח ִ
שׁיִ :שׁ ְל ָח ְ
לי ַ
לא ִ
מוּא ֶ
רשׁ ֵ
אמ ְ
ַיּ ֶ
"ו ֹ
הקטן הוא רועה צאן ,מבין כי אכן ראוי הוא להיבחר ,כיון שהוא מבודד מהבלי
העולםהזה,ומתבודדעםאלוקיובשדות.

אמרו רבותינו :אין הקב"ה נותן גדולה לאדם ,עד שהוא בודקו בדבר קטן .דוד
רועהצאןהיהלאביו,ומסראתנפשוכדילשמורעלצאנו.מההיהעושה?בשעה
שהיה מגיע זמן המרעה ,היה כולא וסוגר את הצאן .תחילה היה משחרר את
הגדייםהקטניםוהחלשים,והםהיואוכליםאתראשיהעשבים,שהםהחלקהרך
ביותר .לאחר מכן היה מוציא את התיישים הזקנים שיאכלו את אמצעם של
העשבים,שהםחלקקשהיותרבעשב.ולבסוףהיהמוציאאתהצעיריםוהחזקים,
להם הותיר את העשב הקשה ביותר .אמר הקב"ה :מי שהוא יודע לרעות את
הצאן,ולדאוגלכלאחדכפיכוחו,יבואוירעהאתצאני-עםישראל.וזהושנאמר
ַע ֹקב
תבּי ֲ
עו ְ
צאןִ ...ל ְר ֹ
ַיּ ָקּ ֵחהוּ ִמ ִמּ ְכ ְל ֹאת ֹ
דּו ו ִ
דע ְב ֹ
רבּ ָד ִו ַ
ַיּ ְב ַח ְ
בתהלים)פרקעחפסוקע(" :ו ִ
תו".
ַח ָל ֹ
וּב ִי ְשׂ ָר ֵאלנ ֲ
מּו ְ
ַע ֹ


אדמוניעםיפהעיניים
יעם
מו ִנ ִ
מידשלחולהביאאתדודמןהמדבר.רואהאותושמואלוהנההוא" ַא ְד ֹ
םו ֹ
ַי ְ
העינ ִ
ְי ֵפ ֵ
טוב ֹר ִאי" )שמואלאטז,יב(.היובדודשתיתכונותמנוגדות:מצדאחד-
"אדמוני" ,ומצד שני " -יפה עיניים וטוב רואי" .האדמוניות היא תכונה של
שפיכות דמים ,ואילו "יפה עיניים" היא תכונה של טוב לב ומידות נאצלות .לכן
ה ֶע ְצ ִני" .שבשעה שהיה יוצא למלחמה ,היה
ינו ָ
הפסוק מכנה את דוד בשםֲ " :ע ִד ֹ
מקשה את עצמו כעץ .ובשעה שהיה יושב ועוסק בתורה ,היה מעדן את עצמו
כתולעתרכה.

היה שמואל חושש שמא דוד הוא שופך דמים כמו עשו ,שגם עליו נאמר
"אדמוני" .אמר לו הקב"ה" :עם יפה עיניים"  -שכל מה שהוא עושה ,הכל לפי
דעתתורה.לפניכלמלחמההיהנועץבסנהדרין,שהם"עיניהעדה".

כּי זֶה הוּא!" מה שנראה אינו אלא בגלוי ,אבל אני בוחן
שׁ ֵחהוּ ִ
מ ָ
ועל כן "קוּם ְ
ליבות וכליות יודע שכל מעשיו ותכונותיו מופנים ומפועלים לשם שמים ,ויש לו
פנימיותוכוחותנסתרים.
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שׁ ְח ִתּיו
ימ ַ
ןק ְד ִשׁ ְ
שׁ ֶמ ָ
ְבּ ֶ
מיד לקח שמואל את קרן השמן ,ובא ליצוק על ראש דוד .והנה ,אומרים חז"ל,
השמןרץמעצמווניצוקבראשדוד!נקרשוטיפותהשמןעלראשו,ונצצוכאבנים
טובות ומרגליות .ובתום המשיחה ,חזר קרן השמן להיות מלא כבתחילה .אותה
שעה עמדה 'נצבת' אשת ישי וגילתה את הסוד ,וידעו כולם כי דוד כשר וישר
והגוןלמלכות.

ישׁוּעה" -אותם
ָ
יל
יל ִ
ַתּ ִה ִ
ית ִני,ו ְ
יע ִנ ָ
כּ ֲ
או ְד ָך ִ
באותהשעהאמרדוד)תהליםקיחכא(ֹ ":
עינויים שהתעניתי עד כה ,היו לי לבסוף לישועה ונחמה .ישי ,שהבין עכשיו
ראשׁפּנָּה!".אחידוד
ִ
הל
ה ְי ָת ְ
בּו ִניםָ -
סוּה ֹ
ַ
א
ןמ ֲ
למפרעאתכלמהשקרה,אמרֶ ":א ֶב ָ
בּ ֵעינֵינו" .ושמואל בשמחתו ,שהתנבא
נ ְפ ָלאת ְ
אמרוֵ " :מ ֵאת ה'  ָה ְי ָתה זּאתִ  ,היא ִ
ו ִנ ְשׂ ְמ ָחה
ילה ְ
ָג ָ
שׂה ה' נ ִ
ע ָ
יּום ָ
ה ֹ
שיושיע דוד את ישראל מיד אויביהם ,אמר" :זֶה ַ
בו!".
ֹ

חרוּח ה' ֶא ָ
ַ
ַתּ ְצ ַל
"ו ִ
לדּ ִוד" -מהיוםההואהתעוררהבדודרוחמיוחדתשלקדושה,
נבואה וגבורה .רוח הקודש שרתה עליו ,ובהשראתה גם התחיל דוד לשורר את
מזמוריהתהילים.


איןשנימלכיםבכתראחד
המ ֵאתה'"  -איןשנימלכיםמשמשים
ר ָע ֵ
תּוּרוּח ָ
ַ
ע ַת
אוּלוּב ֲ
ִ
םשׁ
המ ִע ָ
רוּח ה' ָס ָר ֵ
" ְו ַ
בכתראחד!כיוןשנמשחדודלמלך,הוסרהמשאולרוחה',ובאהעליורוחבער.
אותה רוח ה' קפצה ועברה משאול אל דוד .התחיל דוד לעלות מעלה מעלה,
ושאולהחללרדת.עלדודצלחהרוחנבואה,ומשאולסרהונסתלקההשכינה.


דודמנגןלפנישאול
כשראועבדישאולאתמצבוהרע,חיפשועצהלעזורלוולרפאתו.אמרולו:יביאו
לפניהמלךאישמנגןבכינור,ובעתשתהיהעלהמלךרוחרעה,ינגןהמנגןלפניו,
ובכךייטבלמלך.הסכיםשאוללעצתם,וביקשכייחפשולואישמיטיבלנגן.

"ויעןאחדמןהנעריםויאמר:הנהראיתיבןלישיביתהלחמי,יודענגןוגיבורחיל,
ואישמלחמהונבוןדבר,ואישתוארוה'עימו")ש"איז,יח( -אמרוחז"ל:אותונער
שדיברהיהשמו"דואג",וכלדבוריולאהיואלאבלשוןהרע.הואשיבחאתדוד
שבחיםרבים,שאינםשייכיםלנגינה,כשכוונתולרעה,להכניסקנאהבלבשאול.
ואכןכששמעשאולעלמעלותיושלדודנחלשהדעתווהתקנאבו.

שולחשאוללישישישלחולואתדוד",ויבואדודאלשאולויעמודלפניוויאהבהו
מאוד ...והיה בהיות רוח אלוקים אל שאול ,ולקח דוד את הכינור וניגן בידו...
וסרה מעליו רוח הרעה" .לא הכינור בלבד היטיב את רוח שאול ,אלא גם דוד
עצמו ,על ידי חן מעלותיו ואור נפשו ,היה מנעים זמירות ה' לפני שאול ,שאין
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לאדםלהתייאשבשוםמצב,אלאלהישעןעלקונהוורועו" -ה'רועילאאחסר,
בנאותדשאירביצני,עלמימנוחותינהלני".כךהביאדודנחמהועידודלשאול,
והתחבבמאודבעיניו.


גליתהפלישתי
שמעו הפלשתים ,אויבי ישראל ,על מצבו וחולשתו של המלך שאול ,והחליטו
לנצלאתההזדמנות.הםנאספולמלחמה,אולםהפעםרצולהעמידפניםכאילו
אל
ַיּ ְק ָרא ֶ
ַעמד ו ִ
אינם מעוניינים בשפך דמים .הם שלחו את גיבורם  -גליתַ " :ויּ ֲ
תּם
יו ַא ֶ
יה ְפּ ִל ְשׁ ִתּ ְ
נכ ַ
אא ִ
לו ָ
ה ֹ
מ ְל ָח ָמה  ֲ
רך ִ
ע ְ
אוּל ֲ
ַ
הת ְצ
םל ָמּ ֵ
רל ֶה ָ
ַיּאמ ָ
כתי ְשׂ ָר ֵאלו ֶ
ִ
ַמ ַע ְר
דא ָלי" -תבחרולכםגבור שילחםבי ,ואםהוא
ֵר ֵ
ישׁוי ֵ
ְ
םא
אוּלבּרוּ  ָל ֶכ ִ
ְ
שׁ
יםל ָ
ְ
ע ָב ִד
ֲ
ינצח אותי  -נהיה כולנו עבדים לכם .אך אם אני אנצח אותו  -תהיו אתם לנו
לעבדים.

במשך ארבעים יום ,בוקר וערב ,יוצא גלית ומשמיע דברי חירופים ועזות נגד
הקב"ה .רואים ישראל את מראהו הנורא והמבעית  -בריון בגובה למעלה
משלושהמטרים,חמושכולומכףרגלועדראש,ומזוייןבכליזין.שומעיםהםאת
דבריוהנועזים"-ויחתוויראומאוד".לאחרשסרהרוחה'משאולהמלך,אחזאת
העםפחדוחלחלה,ולאהיהבהםאיששהעזלהילחםנגדגלית.


דודבשדההמערכה
והיכןהיהדודכלאותוהזמן?האםלאשמעאתדבריהנאצהוהחוצפה?אכןדוד
לא היה במערכה באותם ימים .בזמן שהיה שאול בשופי ובצלילות הדעת ,היה
דודהולךחזרהלאביולרעותאתהצאןולשמשו.גםבימימלחמהאלושהההוא
עם אביו ועם הצאן ,כי המנהג בישראל היה שמכל משפחה יוצאים הגדולים
להלחם,ואילוהקטניםנשאריםעםאביהם,בפרטאםהואזקן.

"ודוד הוא הקטן ,ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול"  -אף על פי שכבר נמשח
דודלמלך,לאגבהליבוולארמועיניו.דודהואהקטן,שהיהמקטיןעצמותמיד.

כעבור ארבעים ימי מלחמה ,שיער ישי כי כלתה הצידה מכליהם של בניו
הנמצאיםבשדה הקרב,ולכןשלחאתדודלספקלאחיומזון.מידמילאדודאת
שליחותאביו,הואהפקידאתהצאןבידשומרנאמן,ומיהרללכתאלאחיו.

עוד הוא מדבר עם אחיו ודורש בשלומם ,והנה יוצא גלית כמידי יום ,ומתחיל
לחרף ולגדף מערכות אלוקים חיים .מזדעזע דוד מן העזות והחוצפה של גלית,
ורוח קנאת ה' בוערת בליבו .הוא שומע את אנשי הצבא של ישראל אומרים זה
לזה בפחד :הראיתם את האיש הזה ,שעולה לחרף את ישראל?! אפילו שאול
פוחדממנו,והואהבטיחכיהאישאשריכנו -יעשיראותוהמלךעושררב,ויתן
לואתבתולאישה,ואףישחרראתכלביתאביוממסיהמלך.
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דוד ,שרצה שיביאו אותו לפני שאול ,כדי להציע לו להילחם בגלית ,עשה את
עצמו כאילו הוא מתעניין בכרוז שהוציא המלך .הוא הלך מאיש לאיש ,שאל
שאלותוהראההתעניינות.ואכן,עוברתהשמועהכידודמעונייןלהלחםבגלית,
והואמובאלפנישאול.


גםאתהאריגםאתהדובהכהעבדך
עומדדודלפנישאולומספרלו:רועהצאןאני,ובאחדהימיםבאואלהעדראריה
עם שני גוריו יחד עם דוב ושני גוריו .הם לקחו שה מן העדר ,ואני מיד רדפתי
אחריהם,תפסתיושיסעתיאותם,וגםאתהאריהתפסתי בזקנווהכיתיאותו,וכך
הצלתי את השה מבין שיניהם .ואם כן בקשתי שטוחה לפניך" :והיה הפלשתי
הערלהזהכאחדמהם,כיחרףמערכותאלוקיםחיים!".

ובאמתכיצדהיהבכוחושלדודלהילחםבאריהובדוב?אתכוחוקבלהואמכח
הנבואהורוחה'ששרתהעליולאחרמשיחתובשמן.

כשאירע לדוד מעשה זה עם הארי והדוב ,אמר :וכי מה אני חשוב ,שהכיתי את
החיות הרעות האלה? אלא ודאי מאת ה' היתה זאת ,לרמוז לי שעתידה לבוא
צרה על "שה פזורה ישראל" ,והם עתידים להינצל על ידי .דוד בענוותנותו לא
גילה את הדבר לאיש ,אלא שמר זאת בלבו ,ואף עשה לעצמו תזכורת תמידית:
כששחט דוד את אותו השה ,הפשיט את עורו ועשה ממנו בגד ,והיה לבוש בו
תמיד .רק עכשיו בהתייצבו לפני שאול ,הוצרך דוד לספר ולגלות את הסיפור,
כשהואמראהלשאולאתכנףבגדושעשוימעורהשה.


לאבחילולאבכח
כששומעשאולאתדבריוהאמיציםשלדוד,הואאומרלו":לך,וה'יהיהעמך!".
הוא הלביש את דוד בבגדי המלחמה שלו  -כובע נחושת ,שריון וחרב .היו אלו
בגדיםשניתןלהרחיבםולהצירםכפיהצורך.ניגששאולאלדודלהתקיןעליואת
המדים באופן שיתאימו למידתו ,אבל להפתעתו ראה שאין צורך בזה  -הבגדים
התאימו בדיוק למידתו של דוד .ראה זאת שאול ,וקנאה עברה בלבו .הוא חשש
שמאישכאןרמזשאףכתרוהולםאותו,והכניסבדודעיןהרע.

הרגישדודבדבר,ולכןהסירמידאתהבגדים.הואאמרלשאול":לאאוכלללכת
באלה,כילאנסיתי" -איננימלומדבכליקרבובמדימלחמה,נוחלייותרבבגדי
הרגילים .דוד אף ראה בלבישת בגדים אלו  -חסרון בבטחון בבורא עולם.
הפלישתיסומךעלכליזינוושריונו,ואילוהואדודילבשעוזוגבורהובטחוןבה'.

לוקחדודאתמקלובידו,בוחרלוחמשהאבנינחלחלקותמאודושםבתרמילו,
וכךהואפונהלהילחםבפלישתיהענק.
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באבודרשעיםרינה
רואהגליתהפלשתיוהנהנערמתקרבלקראתו.והנעראינומזוייןואינומשוריין,
רק מקל בידו ,ותרמיל רועים על שכמו .חרה לו מאוד על כך שעושים ממנו
"צחוק" לעג וקלס ומהתלים בו ,והוא פונה אל דוד בכעס" :הכלב אנוכי כי אתה
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גלית נבוך מאוד למשמע הדברים .הוא כבר התרגל לתגובות של פחד ומורך לב
מצד ישראל ,ונדהם והתבלבלמול אומץ לבו של דוד .או אז לקח דוד אבן בידו,
והשליך אותה בכח רב על מצחו של גלית .אמרו חז"ל :חמש האבנים התווכחו
ביניהן,כלאחתאמרה:אניאהרוגאתהפלשתי.עשההקב"הנס:אמרדודהמלך
חמש מילים מן הפסוק "שמע ישראל" כנגד חמש האבנים" :שמע ישראל ה'
אלוקינוה'",ולאחרמכןאמר"אחד"ואזנתאחדוכלהאבניםלאבןאחת.


כשהגיעההאבןאלמצחושלגלית,נחסמהעלידיכובעהנחושת.אמרובמדרש,
שהנחושת לא רצתה להיבקע .אמרה לה האבן :הבקעי לפני ,ובשכר זה תזכי
שימולומעתהבברזל,במקוםשהיומליםעדאזבצור )אבןחדה( .אכןנכנסההאבן
במצחו של גלית ,וכל כך גדול היה כח הקליעה ,עד שהאבן טבעה במצחו .נפל
גלית על פניו ,ודוד לקח את חרב גלית ,ערף את ראשו ,והביא אותו אל שאול.
לאחרמכןסבבעימובכלמחנהישראללבשרלכולםעלהתשועההגדולה.


נרדףלמוות
מכאן ואילך מתחבב דוד מאוד בעיני העם .בחזרתו משדה הקרב שרו הנשים
ואמרו":הכהשאולבאלפיוודודברבבותיו".היהדודבכלדרכיומשכילוה'עימו.
אולם כאן לא תמה מסכת ייסוריו .הצלחתו הגדולה היתה לצנינים בעיניו של
שאול" .ויחר לשאול מאוד וירע בעיניו הדבר הזה ,ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי
נתנו האלפים ,ועוד לו אך המלוכה" )ש"א יח ,ח( רק חסר שימליכו אותו במקומי
למלך.לאידעשאולכיבעצםכברנמשחדודלמלךעלידישמואל.

במשך הזמן דן שאול את דוד למיתה כ"מורד במלכות" ,וניסה בדרכים שונות
להורגו .בתחילה בסתר ,ואחר כך בגלוי .הוא ניסה להטיל בדוד את חניתו ,תוך
כדישהואמנגןלפניו.כשלאהצליחבכך,ניסהלחבלתחבולהוהתנהעמותנאי
שאם יצא למלחמה בפלשתים ויביא לו מאה עורלות פלשתים ,יתן לו את בתו
מיכללאשה.כךקיוהשימותבקרב.כשגםזהלאעזר,ודודחזרמןהמלחמהעם
 200עורלות פלשתים ,התחיל שאול להתנכל לדוד בדרכים גלויות .הוא שלח
שומרים לביתו של דוד כדי לתופסו ולהורגו ,אולם כאן נחלצה לעזרה מיכל בת
שאול,אשתדוד,והבריחהאותובחכמה.כךהיהדודנרדףלמוות,עדשהואזועק
ָפשׁ:
םעדנ ֶ
אוּמ ִי ַ
ַ
יב
יםכּ ָ
ִ
יא ֹל ִה
יע ִנ ֱ
הו ִשׁ ֵ
ואומר):תהליםפרקסטפסוקב( ֹ
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מאתה'היתהזאת
חז"ל מאירים את עינינו להבין ,כי שאול לא עשה את מעשיו מתוך רשעות חס
ושלום .אדרבה ,שאול מתואר בנביא ובחז"ל כאישיות מרוממת מעם ,עניו ,צדיק
וחסיד .אלא מאת ה' היתה זאת להפיח בלבו של שאול רוח קנאה בלתי טבעית
ובלתי נשלטת ,כמו שנאמר" :ותהי רוח ה' רעה אל שאול"  -רוח הקנאה היתה
מאתה',כדישירדוףאחרידוד.

גם לאחר מות שאול ,כאשר היה דוד למלך ישראל בפועל ,לא תמו צרותיו
ויסוריו.נרדףהיהתמידעלידיאנשיםשוניםשהתנכלולהורגו,וביניהםאףבנו-
עצמו ובשרו  -אבשלום .היו רבים אשר אף דאגו תמיד להזכיר לו את יחוסו
ה"מעורער" ולהטיל בו דופי .כה רבים היו רודפיו וצריו ,עד שאומר דוד לפני
הקב"ה":רבומשערותראשישונאיחינם!" -דבריםכפשוטם.אדםישלובראשו
20,000שערות30,000-ואולייותר.ושונאיחינםשלדוד-רביםיותר!

כך גזרה חכמתו יתברך ,שיהא דוד נרדף כל ימיו ,ותדבק נפשו באלוקים .הודה
דוד לה' על יסוריו ומכאוביו ,קיבל אותם באהבה ובשמחה ,ומצא בהם מקור
השראהלשורראתמזמוריהתהלים,שיריכיסופיםוערגהלהקב"ה,שיריאמונה
ובטחון,שיריתפילהותחנונים,אותםהנחיללנולדורותעולם.

כהשמחהיהדודביסוריו,עדשאמרוחז"ל:מוניטין)מטבע(שלדוד -היהמצוייר
בו מקלו ותרמילו מצד אחד ,ומגדל דוד מצד שני .שאפילו בימי גדולתו לא רצה
לשכוחאתמצבוהקודם,שעלידוזכהבדבקותכהמופלאהבבוראעולם.


פטירתדודהמלךע"ה
יע ִני ה'
הו ִד ֵ
אמרו חז"ל :היה דוד משתוקק לדעת כמה שנים יחיה ,וביקש מה'ֹ " :
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ָמ ַ
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ִק ִצּ ִ
לא ִני!")תהליםלט.ה( .אמרלוהקב"ה:גזירה
היאמלפני,שאין מודיעיםקיצושלבשרודם.הוסיףדודוביקש:הודיענילפחות
אתהיוםבשבועשבואמות.אמרלוהקב"ה:בשבתתמות.הצטערדודולארצה
למותבשבת,שבוהמתמוקצהוישארמונחכךעדלאחרהשבתללאקבורה.לכן
ביקש שיוסיף לו הקב"ה יום נוסף ,כדי שימות ביום ראשון .אמר הקב"ה :כבר
הגיעהמלכותשלמהבנך,ואיןמלכותנוגעתבחברתהאפילוכמלואנימה.אמר
יום
יטוב  ֹ
ֹ
דוד:אםכןתפחיתלייוםמחיי,שאמותביוםשישי.אמרלוהקב"הִ ":כּ
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בּ ַח ְר ִתּי ִ
מ ָא ֶלף ָ
יך ֵ
ח ֵצ ֶר ָ
ַבּ ֲ
א ֹל ַהי") .תהילים פד .יא(  -טוב לי יום אחד
שאתהיושבועוסקבתורה,יותרמאלףעולותשעתידשלמהבנךלהקריבלפניעל
גביהמזבח!

ראהדודכיאיןחכמהואיןתבונהואיןעצהנגדרצוןה',מהעשה?כליוםהשבת
היה יושב ועוסק בתורה בלי הפסקה ,כיון שהתורה מגינה על האדם ,ובשעה
שאדםעוסקבתורה,איןמלאךהמותיכוללשלוטעליו.כאשרתמההשבת,היה
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דודהמלךעורךסעודהשלשמחהוהודיהלבוראעולםשהוסיףלושבוענוסףשל
חיים)לכןסעודהרביעית,סעודת"מלווהמלכה"במוצאישבתקודש,נקראתעלשמושלדוד
המלך":דאהיאסעודתאדדודמלכאמשיחא"(.


כאשר הגיע עתו של דוד המלך להפטר מן העולם ,היתה זו שבת שחל בה חג
השבועות .עמד מלאך המות מנגדו ,ולא היה יכול ליטול את נפשו ,כיון שלא
הפסיק רגע אחד מלימוד התורה .אמר ,מה אעשה לו? היה לו לדוד גן מאחורי
ביתו ,הלך מלאך המות ונענע את האילנות .חשב דוד שבא איזה אדם לקטוף
בשבת,והלךלהוכיחוכשעדייןפיולאפוסקמלימודהתורה.אךכשעלהבמדרגות
לגן ,נשמטה המדרגה מתחתיו .נשתתק דוד מלימודו לרגע אחד ,ואז מיד עלתה
נשמתולגנזימרומים.

כיון שנפטר דוד המלך בשבת ,היתה גופתו מוטלת ,ולא ידעו כיצד לנהוג בה,
שהריהיאאסורהבטלטול.שלחשלמהבנולביתהמדרשלשאול:אבאמתומוטל
בחמה,מהאעשה?שלחולומרלו:הנחעלאביך כיכרלחםאותינוק,ואזתהיה
הגופה מותרת בטלטול .מה עשה שלמה ,קרא לנשרים ופרסו עליו כנפיהם ,כדי
שלאתיקודעליוהשמש.

מידלאחרהשבתקברואתדודהמלךב"עירדוד"-בירושלים.

רצה דוד להיקבר בירושלים דוקא ,כי מעלה גדולה בירושלים ,ששמה ישבו
כסאותלמשפט,כסאותלביתדוד,ובירושליםמלךוהנהיגאתישראל.זכותותגן
עלינוועלכלישראל,אמן.


ספרהתהלים

לכלאדם,בכלמקום,בכלעתובכלמצב
ספר התהלים של דוד המלך ע"ה ,נעים זמירות ישראל ,הוא ספר התהילות
והתפילותהנצחישלעםישראל.בכלמצבשיהודינמצאהריהואפותחאתספר
התהלים,קוראברגשאתמזמוריו,ומוצאבהםאתשאהבהנפשו.

דודהמלךע"האמראתמזמוריהתהליםבכלמצב,גםבעתותצרה,כשהיהנודד
במדבריות מפני רודפיו הרבים ,וגם בעתות שמחה כשזכה לימים של אורה
וישועה.גםבתולדותעםישראל,היוימיםשלחשכהוימיםשלאורה,ימיםשל
רדיפותוימיםשל מנוחה.בספרהתהיליםמוצאהעם היהודיאת הביטויוהרגש
המתאים לכל מצב :דברי חיזוק ועידוד במצבים קשים ,המחזקים את האמונה
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בישועת ה' .וכן שירי שבח והודאה במצבים של שמחה .כשם שדוד המלך לא
התייאש בעיצומם של צרותיו ,ובטח בה' ובישועתו ,כך לא מתייאש עם ישראל
בחשכתגלותו,ומוצאניחומיםבספרהתהליםשלנעיםזמירותישראל.במזמוריו
שיתף דוד המלך ע"ה את צרות ישראל בצרותיו ,וכשביקש על עצמו ביקש על
כללהאומה,שהיהמכירביגונותיהובשמחותיה.

גם בחיינו הפרטיים ,ישנם מצבים של שמחה והתרוממות הנפש ,לעומת מצבים
של שפל ,יסורים וכאב .בכל המצבים הללו מוצאים אנו את הביטוי המתאים
בספרהתהלים.כפישכותבהמלבי"ם:ביתהאוצרהיקרהזה -כלאדםיחזהבו
תפילה וכל תחינה ,כל הודאה וכל תהילה ,על כל דבר ועל כל ענין ,צוקה או
תשועה,צרהאורווחה,אשריהיהליחידאולרבים.

וכןאמרורבותינו,ר'יודןבשםר'יהודהאומר":כלמהשאמרדודבספרו,כנגדו
וכנגדכלישראלאמרו,וכנגדכלהעיתיםאמרו".


כתיבתספרהתהלים
דודהמלךע"החיבראתספרהתהלים,עלידיעשרהזקנים,והם:אדםהראשון,
מלכיצדק]שםבןנח[,אברהם,משה,הימן,ידותון,אסףושלושתבניקורח.

כל פרקי התהלים נכתבו ברוח הקודש ,ומטרתם לזמר ולהלל בם את ה' יתברך.
ואמרורבותינו,כילולידודלאהיינויכוליםלהללולזמרלבוראנוכראוי.

שם הספר :נקרא "תהלים" ,כי כולו מלא תהילות לה' יתברך ,שברא את העולם
ישמאין.תהלים-ראשיתבות:תהילותהודיותלבוראישמאין.


מעלתאמירתתהילים
רבותינוהפליגורבותבשבחמעלתאמירתמזמוריהתהלים:

בספר תהילה לדוד כותב :מי שחשקה נפשו להידבק בהקב"ה ,ידבק ללמוד ספר
תהלים ,ויאמרו בנחת ובשירה ובזמרה ובכוונת הלב ובהכנעה .מזמוריו מאה
וחמישיםכמנין"הכנעה",וכמנין"כעס",כיהואמתקןאתעווןהכעס.

החיד"א כותב :לימוד תהלים עושה לאדם תועלת גדולה ,שיזכה להידבק בקונו
ובתורתו ובמצוותיו ,ומביאו לידי הכנעה ומרחיקו מלשון הרע .ולימוד התהלים
מקרבהגאולה.

ועוד,מןהספרהזהילמדהאדםהדעותהאמיתיות:מציאותה'יתברך,ושיודעכל
הנעשה בעולם ומשגיח על הכלל והפרט ,ומשלם שכר טוב לטובים וגמול
לרשעים,והישארותהנפש,ומידותטובות.וכןילמדממנודרכיהתשובה.ועודיש
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בספרסגולותלשמירהולהצלחהביםוביבשה,ולמציאתחן.

תהלותאברהם אומר:כלאדםמישראלהאומרתהלים ,כאילויצאמפידוד,שכן
דוד המלך ע"ה התפלל על כך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר כאשר יאמרו
תהלים.

מעשההיה ביהודיפשוט,שהיהטוחןחיטיםוהיהאומרתהליםכלימיו.כשנפטר
ראהו צדיק אחד בחלומו כשדוד מלך ישראל יוצא לקראתו בכינורו ,והיה שמח
שמחהגדולה.

ואומר רבי חיים פלאג'י :וטוב מעט בכוונה ספר אחד ,מהרבות שלא בכוונה כל
חמישהספרים.


קריאתספרהתהליםבחגהשבועות
בחגהשבועות,יוםפטירתושלדודהמלך,נוהגיםלהרבותבאמירתתהלים.ספר
התהליםשכתבדודהמלךע"ה,מהווהכעיןהשלמהוחיזוקלתורהשניתנהביום
זהמאתה'יתברךעלידימשהרבנו,כפישאומריםחז"ל)מדרששוחרטובפרקא(:

דוד חיבר חמישה ספרי תהלים כנגד חמישה חומשי תורה .שהיה משה משובח
שבנביאים,ודודמשובחבמלכות,וכלמהשעשהמשהעשהדוד.שהלומדתורה
בלייראתשמיםאינוכלום,באדודולימדבספרהתהליםיראתשמים.לכןנקראו
משה ודוד "שני פרנסים טובים" .ועוד ,שחיזק דוד תורת משה בימיו ,שתיקן
משמרות לקיום התורה ,שזירז לאחרים שיקומו באשמורת הלילה ללמוד תורה
ותהלים.ודודנפטרבשבתביוםשנפטרמשה,משוםשעלידימשהניתנוחמישה
ספרים,וכןדוד,שבספרהתהליםחיזקאתתורתמשה.
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שערההלכה


הלכותחגהשבועות
המקורמןהתורה
התּ ֵחל
שׁבּ ָקּ ָמ ָ
לח ְר ֵמ ַ
מ ָה ֵח ֶ
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חיבתעםישראללתורה
אמרו חז"ל ,תלתה התורה את יום חג השבועות בדיוק בסיום ימי ספירת העומר,
לפי שכאשר התבשרו ישראל בצאתם ממצרים שעתידים הם לקבל את התורה
לסוף חמישים יום  -מפאת חיבתם לתורה ,החלו לספור כל יום שעובר :הנה עבר
יוםאחד,הנהעברושניימים,הנהעברושלושה,וכןהלאהבכליוםויום,כיהיה
נדמה בעיניהם כזמן ארוך ,מרוב שנכספה וכלתה נפשם לקבל את התורה ,ולכן
נקבעה הספירה לדורות ,כדי לעורר בנו גם כן את אותן רגשות אהבה ,חיבה
וכיסופיםלקבלתהתורהמחדשבכלשנהושנהבימיםאלו).דש(


הכנהלקראתמתןתורה
בדרךכללכשאדםמצפהלאירועמיוחד,שהואאוהבומאוד ונכסףאליו,כמויום
חתונתו ושמחת ליבו ,אינו סופר 'הנה עבר יום אחד'' ,הנה עברו שני ימים' ,אלא
סופר 'הנה נשארו עוד חמישים יום'' ,עוד ארבעים ותשעה יום' ,אם כן מדוע עם
ישראל לא מנו כן? מבארים בעלי המוסר ,כי עם ישראל בצאתם ממצרים ,היו
שקועים בארבעים ותשעה שערי טומאה ,ולא היו ראויים לקבל את התורה ,אך
הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו עליהם ,בכל יום שהמתינו לקבל את התורה ,הוציאם
משערטומאהאחדוהכניסםכנגדלשערקדושהאחד,עדשהגיעוביוםמתןתורה
לארבעיםותשעהשעריקדושהואזקבלואתהתורה.נמצאשהיהלהםעניןמיוחד
גם בעצם ימי ההמתנה לקבלת התורה ,כי לבד ממה שנכספה וכלתה נפשם ליום
המיוחל ,הרי שגם במשך הימים שהמתינו  -התעלו ברוחניות ,התקדשו ונטהרו
בהםעודועוד,לכןספרואתהימיםהללו,לאותכי'הנהיוםאחדשהתעלינובו',
'יוםשנישהתעלינו' וכןהלאה .לאכן,כשאדםממתין ומצפה ליוםחתונתו,איןלו
שום תועלת בימים שבינתיים ,ואדרבה הלואי שלא היו ,והיה כבר מגיע היום
המיוחלמיד,לכךאיןהואמונהאתאותםימים.


ימיקדושהושמחה
הימיםשמיוםא'בסיוןעדי"בבסיון,הריהםימיםקדושיםושמחיםלעםישראל,
ולכןאיןאומריםבהםוידויותחנונים.כיהנהא'בסיוןהואראשחודש.יוםב'עד
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יום ה' בסיון ,אלו ארבעה ימים שהכין משה רבנו את עם ישראל לקראת מתן
תורה ,כמבואר בהרחבה לעיל בשער האגדה .יום ו' בסיון הוא יום מתן תורה .ושאר
הימיםאףהםימישמחה,כינצטווינומפיהבוראיתברךבזמן שביתהמקדשהיה
קיים,להקריבקרבןעולתראיהוקרבןחגיגהבשלושתהרגליםבשנה,כמושנאמר
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א ֶ
יך ֲ
א ֹל ֶה ָ
כּ ִב ְר ַכּת ה'  ֱ
ָדוְ ,
ְכּ ַמ ְתּנַת י ֹ
ָתן  ָל ְך" .ולמדו חז"ל שאם אדם לא הספיק
להקריב את הקרבן ביום טוב של חג השבועות ,רשאי להקריבו תוך שבעה ימים.
נמצאשהיוםהשביעימיוםו'בסיון,מסתייםביוםי"ב,שעדאזהיותשלומיםשל
הקרבנותהנ"ל,למישעדייןלאהספיקלהביא.


מקוהטהרה
מנהג חשוב לטבול במקוה טהרה בערב החג .ומי שיכול גם במשך השנה לטבול
בכלערבשבת,תבואעליוברכה,וזוכהבזהגםלטהראתנפשוואתמחשבותיו).קב(

חגהשבועותביוםשישי
אםחלחגהשבועות ביוםשישי,מניחים בערבהחג'עירובתבשילין' ,כדישיהיהמותרלנולבשל
מיוםטובלשבת.ופרטיהדיניםבזהיתבארובסיעתאדשמיאלהלןבהלכות'עירובתבשילין'.


ריחניחוחאשהלה'
בגמראמסכתשבת)דףפחעמודב( ,אמררבי יהושעבןלוי :כלדיבורודיבורשיצאמפי
הקב"הבמתןתורה,התמלאכלהעולם כולובשמים .אךמכיוןשמהדיבורהראשון
התמלא כל העולם ,אם כן הבשמים שנוצרו מהדיבור השני להיכן הלכו? אלא
הוציא הקב"ה רוח מאוצרותיו ,והיתה הרוח מעבירה את הבשמים הראשונים לגן
עדן.וזכרלזהנהגולשטוחבערבהחגעשביבשמיםושושניםבבתיהכנסתובבתים.


ובחוקותיהםלאתלכו
ואמנם יש שלא נהגו להעמיד עשבי בשמים ,כיון שגם הגויים מעמידים בשמים
ת ְפ ָל ַתם ,ואם כן חששו שמא המעמיד בשמים עובר על ציווי
בחגים שלהם בבתי ִ
התורהשלאללכתבחוקותהגויים,כמושנאמר )ויקרא יח ג( 'ובחוקותיהםלאתלכו'.
אבללהלכהבאמתאיןבזהאיסור,כמושכתברבנויוסףקולון,שדוקאבחוקשהוא
בלי טעם ,בזה אסרה התורה שלא ללכת אחר חוקות הגויים ,אבל בחוק שיש בו
סיבה ותועלת ,כמו כאן שיש בזה הבנה וסיבה טובה ,כדי לייפות את בית הכנסת
לכבודמתןתורה,וגםזכרלמעמדהרסינישהתמלאהעולםכולובשמים ,בזהאין
לחושלחוקותהעמיםכלל.וכןפסקוהר"ן,הריב"ש,מהריק"שוהרמ"א)יורהדעהסימןקעחסעיףא(ועוד.


חיזוקלמנהגזהאנומוצאיםב'תרגוםשניעלמגילתאסתר'עלהפסוק)גח("ודתיהם
שונות מכל עם"  -מספר המן למלך אחשורוש על חגי ישראל בתוספת השמצות
ושקרים ,וכשמגיע לחג השבועות אומר המן" :מנהגם של היהודים להכנס לבתי
הכנסתבחגהשבועותשהםקוראיםאותו'עצרת',ולהשליךפרחישושניםותפוחים
וללקטאותם,ואומריםשזההיוםשניתנההתורהלאבותינועלהרסיני".ע"כ.

חג השבועות בהלכה ובאגדה

65

ומעשה בימיו של הגאון החתם סופר ,שהיו נוהגים בכל ערב שבועות לקשט את
בית הכנסת בענפי אילנות ומיני בשמים שריחם הטוב היה נודף למרחוק ,ובמקום
מושבו של החתם סופר היו עושים כילה מיוחדת מענפי אילנות ושושנים .שנה
אחת אירע שאחד הגבאים ביטל את המנהג ונתן הוראה שלא לעשות כן .כאשר
באהחתםסופרבערבהחגלביתהכנסתוראהששינואתהמנהגשהיונוהגיםבכל
שנה,הרעלומאודוהקפידעלהגבאיהזה,ונענשמשמיםבעונשקשה,ה'יצילנו.


ובאמת שמנהג זה לתת בשמים וענפים בבתי הכנסת ובבתים בחג השבועות,
כתבוהורביםמהפוסקים,ומהם:המגןאברהם,מרןהחיד"א,מדרשתלפיות,רבנו
חיים פלאג'י ,אמרי אש ,הכתב סופר ,מהר"ם שיק ,רבי יוסף שאול נתנזון בספרו
יוסף דעת ,המהרש"ם ,ילקוט הגרשוני ,ועוד אחרונים רבים .וכן פסק הרמ"א
בהלכותחגהשבועות)סימן תצד סעיף ג(" :נוהגיםלשטוחעשביבשמיםבשבועותבבתי
הכנסתובבתים,זכרלשמחתמתןתורה".ומנהגישראלתורההוא).יחו"דח"דסי'לג.שיז(


הכנתנרדלוק
מכיון שאסור ביום טוב להדליק אש חדשה ,כמו מקופסת גפרורים או מצית
וכדומה,ומותרלהדליקרקמאששהיתהדלוקהכברמערביוםטוב,לכךישלשים
לבבערביוםטובקודםכניסתהחג,להכין'נרנשמה'הדולק 24שעות,כדישאם
יצטרך לבשל ולהדליק את הגז ביום טוב ,יהיה לו מהיכן לקחת את האש .וזהו
הנקרא 'הדלקה מאש לאש' ,דהיינו שאני מדליק מאש שהיתה דלוקה מלפני יום
טוב ,לאש שעכשיו מתחדשת .ואמנם יש להזהר שלא לכבות את הגפרור
שבאמצעותומעבירהואאתהאש,אלאיניחאותושיכבהלבד.


הדלקתנרותהחג
טובשהנשיםידליקואתנרותהחג לפניהשקיעה כבכלערבשבת.אלאשישנשים
נוהגותלהדליקבליליוםטובקודםהקידוש,וישלהןעלמהשיסמוכו).שו(


הברכה
שׁנוּ
ק ְדּ ָ
שׁר ִ
א ֶ
עו ָלםֲ ,
ה ֹ
מ ֶל ְך ָ
א ֹל ֵהינוּ ֶ
א ָתּה ה'ֱ  ,
רוּך ַ
קודם ההדלקה תברך האשהָ "" :בּ ְ
טוב" ,ואחר כך תדליק .ואף על פי שבכל ערב
יום ֹ
שׁל ֹ
ו ִצוָּנוּ  ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶ
ְבּ ִמ ְצ ֹו ָתיו ְ
שבת,נוהגותרובבנותאשכנזלברךלאחרשמדליקותאתהנרות,מכלמקוםבערב
יום טוב ,אף הן מברכות על הנרות ואחר כך מדליקות .מכיון שכל מה שנוהגות הן
להדליק ואחר כך לברך ,הוא רק מחשש שמקבלות שבת בהדלקה ,והיאך ידליקו לאחר מכן ,אך
ביום טוב שמותר להדליק מאש לאש ,נמצא שאף לשיטתם שמקבלות הן את יום טוב בברכה,
רשאיותעדייןלהדליק,אךיזהרושלאלכבותאתהנרשבוהןמדליקות).משנהברורהסימןרסגס"קכז(


שהחיינו
לאתברכנה הנשיםברכת'שהחיינו'בהדלקה,כיוןשכברמברכיםברכהזולאחר
מכן בקידוש של ליל יום טוב .וכמו שכתבו האור זרוע בשם הירושלמי ,התרומת הדשן ועוד .נמצא
שהמברכות נכנסות לחשש הפסק בין הברכה להדלקה .ולכן טוב להעיר למשמע
אוזנןשהמברכות'שהחיינו'בהדלקה,שיפסיקוממנהגם,וכמושפסקוהגאוןיעב"ץ,
יפהללב,חסדלאלפיםועוד,שמנהגנשיםזה,איןלויסודבהלכהושגגההוא.
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ואמנם נשים המברכות 'שהחיינו' בהדלקה ,יש להן להזהר שלא לענות 'אמן' על
ברכת 'שהחיינו' ששומעות בקידוש ,מחשש הפסק בין ברכת 'הגפן' לטעימת היין.
)שו(

יוםטובשחלבמוצאישבת
* כשחל יום טוב במוצאי שבת ,יש להדליק ביום שישי נר נשמה גדול הדולק 48
שעות,כדישנוכללהדליקממנובמוצאישבת,שמותרלהדליקרקמאשדלוקה.


* עצהטובהלהכין ביוםשישיאתכלהתבשילים של לילהחג,ובצאתהשבת רק
יחממואתהתבשילים,וידליקואתהגזמאששהיתהדלוקהמערבשבת.


* אין להתחיל בהכנות לחג עד צאת השבת ,שהרי אסור להכין משבת ליום טוב.
וקודםתחילתההכנותלחג,תאמרהאשה':ברוךהמבדילביןקודשלקודש'.

אםבניהביתמרוביםוהזמןדחוק,יכוליםלהתחילבסידורהשלחןבלבדמידלאחרהשקיעה,אבל
אתשארהמלאכותכהדלקתאש,לאיתחילובשוםאופןעדצאתהשבת).חזו"עפסחרסח(


* הטוב ביותר להדליק נרות שבת ויום טוב בשמן זית ,שבזכות שמהדר במצוה זו
אמרוחז"ל )מסכתשבתדףכגעמודב( שזוכהלבניםתלמידיחכמים.אמנםאשההמדליקה
בנרות שעוה ,תזהר שלא להדביק ביום טוב את הנרות לפמוטים ,אלא תכין מיום
שישיעודזוגפמוטיםותדביקבהםאתהנרות,ובלילהחגתדליקבהם.


*בקידושמוסיפיםב' ברכות ,ברכתההבדלה והנר.נמצאשבסךהכלמברכיםה'
ברכות,ואלוהן]ר"תיקנה"ז[:יין-בוראפריהגפן.קידוש-מקדשישראלוהזמנים.נר-
בוראמאוריהאש.הבדלה-המבדילביןקודשלקודש.זמן-שהחיינו.


סעודתיוםטוב
חייב אדם לאכול לחםבשתי סעודות החג בלילה וביום ,ורשאי לאכול את הלחם
עםסלטיםאוכלתבשילאחר).שז(


ברכתהמזון
יברךברכתהמזוןבכוונההראויה ,ויזהרלבלישכחלומר'יעלהויבוא'.ואםשכח
לומר ונזכר כשאמר "ברוך אתה ה'" ,קודם שסיים 'בונה ירושלים' ,יאמר 'למדני
חוקיך' ,שיראה כאומר פסוק ,ויחזור לומר 'יעלה ויבוא' .ואם נזכר לאחר שחתם
טו ִבים
ָמים ֹ
נ ַתן י ִ
שׁר ָ
א ֶ
עו ָלםֲ ,
ה ֹ
מ ֶל ְך ָ
א ֹל ֵקינוּ ֶ
א ָתּה ה'  ֱ
רוּך ַ
'בונה ירושלים' ,יאמרָ " :בּ ְ
יום  ַחג  ַה ָ
את ֹ
וּל ִשׂ ְמ ָחהֶ ,
שׂון  ְ
שׂ ֹ
י ְשׂ ָר ֵאל  ְל ָ
מּו ִ
ְל ַע ֹ
ק ֶדשׁ
מ ְק ָרא ֹ
יום ט ֹוב ִ
את ֹ
הזֶּהֶ ,
שּבוּע ֹות ַ
ו ַה ְזּ ַמ ִנּים" .והוא הדין אם נזכר אחר שהתחיל
י ְשׂ ָר ֵאל ְ
א ָתּה ה'  ְמ ַק ֵדּשׁ ִ
רוּך ַ
ַהזֶּהָ  ,בּ ְ
ברכה רביעית ואמר' :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם' אך נזכר קודם שאמר
'לעדהאלאבינו,'...יאמרשםאתהנוסחהנ"ל 'אשרנתן ימיםטובים.'...אבל אם
נזכר אחר שאמר אפילו מילה אחת 'לעד  '...אינו חוזר ,כיון שיש בזה מחלוקת
הפוסקים,וספקברכותלהקל).שז(
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דין זה של השוכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון ,הוא בין אם שכח בסעודת הלילה
וביןאםשכחבסעודתהיום.וכמוכן,איןהבדלבזהביןאנשיםלנשים).שח(



סדרלילשבועות
עורוישנים
פשטהמנהגבכלתפוצותישראללהיותנעוריםבלילחגהשבועותלעסוקבתורה
עד הבוקר .והטעם בזה הוא על פי מה שאמרו במדרש ,שבאותו לילה של מתן
תורה המשיכו עם ישראל לישון עד שעתיים מתחילת היום ,לפי שהשינה של
ערבה ומתוקה לאדם ,כי הלילה קצר .ובא הקב"ה להר סיני ומצאם
אמצע הקיץ ֵ
ישנים,והחללעוררםבקולותוברקיםוקולשופרחזקמאוד,ויחרדכלהעם,והיה
משה מעוררם ומביאם להר סיני ,כמו שנאמר ,ויוצא משה את העם לקראת
האלוהים מן המחנה .אשר על כן ,כתשובת המשקל ,נהגו ישראל קדושים להיות
עריםכללילחגהשבועותולעסוקבתורהעדהבוקר,לכפרעלעווןאבותינו).שי(


מעלתהלימודכלהלילה
וכברהפליגוחז"לבשבחהניעוריםבלילההזהועוסקיםבתורה,כמושכתובבזוהר
הקדוש)ויקראדףצחעמודא(:החסידיםהראשוניםלאהיוישניםבלילההזה,והיועוסקים
בתורה ואומרים :בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות .ובלילה
ההוא כנסת ישראל מעטרת אותם וכו' .ובשעה שהיו נאספים החברים אצל רבי
שמעון בר יוחאי בלילה הזה ,היה אומר להם :בואו ונתקן את תכשיטי הכלה
]התורה[ ,כדי שלמחר בקבלת התורה ,תימצא הכלה בתכשיטיה ותיקוניה .וכאשר
ישאל המלך מי תקן את תכשיטיה ,אשרי חלקם של אותם החברים העוסקים
בתורה ,שאין לך בעולם מי שיודע לתקן את תיקוני הכלה כמו החברים ,אשרי
חלקםבעולםהזהואשריחלקםבעולםהבא.


ואמררבישמעוןבריוחאי,כלהמתקניםאתהתיקוןבלילההזהושמחיםבו,כולם
יהיורשומיםוכתוביםבספרהזיכרונותשלהקב"ה,והקב"המברךאותםבשבעים
ברכות,ומכתיראותםבכתריםשלעולםהעליון).הקדמתהזוהרחעמודא(


סדרהלימוד
ובעניןסדרהלימודבלילההזה,הנהכתובבזוהרהקדוש)הקדמת הזוהר דף ח עמוד א( :רבי
שמעון בר יוחאי היה יושב ועוסק בתורה בליל שבועות ,שלמחרתו ביום צריכה
הכלה ]התורה[ להיות תחת החופה ,וצריכים להיות עמה כל הלילה ולשמוח
בתיקוניה ותכשיטיה על ידי לימוד התורה ,מפסוקי התורה לפסוקי הנביאים
ומנביאים לכתובים ,ובדרשות הפסוקים ובסודות החכמה ,שכל אלו הם תיקוניה
ותכשיטיה של התורה .ולמחרת אינה באה לחופה אלא עמם .ואותם החברים
העוסקים בתורה נקראים בני החופה .וכשהיא באה לחופה ,הקב"ה שואל על בני
החופה,ומברךאותםומעטראותםבעטרותהכלה,אשריחלקם.


אשרעלכן,נכוןמאודללמודעםהציבוראתתיקוןלילשבועותשנדפסבסידורים,
שתוקןעלפיהזוהרהקדושהנ"לורבנוהאר"יז"ל.וכןפשטהמנהג,כמושכתבמרן
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החיד"א:המנהגהמפורסםבכלתפוצותישראללקרואבלילחגהשבועותבחבורה
אתהסדרהמתוקןמרבנוהאר"יז"ל.ואמנםשמעתישישקצתשאינםלומדיםכן,
ולאטובעשולבנותבמהלעצמם.ואףעלפישלאבאובסודה',מכלמקוםחובה
מוטלתעליהםללמודאתהתיקון,שהואמנהגקבועברובישראל.ע"כ.

גם בארצות אשכנז פשט כן המנהג ,כמו שמעיד בגודלו הגאון רבי ישעיה הלוי
הורוויץזצ"לבספרו"שנילוחותהברית")שבועותדףכטעמודד( ,וזהלשונו:וסדרהלימוד
שלזוהלילה,כברהתפרסםונודעלרביםעלידיהקונטרסיםשהתפשטו".והמנהג
הזהבכלארץ ישראלובכלהמלכות,איןנקיכולםכאחדמגדוליםועדקטנים,וכן
קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם" .וכך סדר הלימוד ,ששה פסוקים מכל פרשה וכו'.
ע"כ.וכןכתבועודרביםמהאחרוניםבשבחוחשיבותהמנהגהזהשיסודתובהררי
קודש בדברי הזוהר הקדוש כנ"ל .וכן נהג הגאון מוילנא ללמוד את התיקון
המפורסם,עלאףכלשקידתווהתמדתובתורה,שהיתהיוצאתמגדרהרגיל,בכל
זאת לא טען שזה ביטול תורה או טענות אחרות כאלו ,וישב וקרא את התיקון
המסודרכנהוג.ישמעחכםויוסףלקח.

ואמנם ידוע ומפורסם המעשה על המגידמדובנא שלמד פעם בליל שבועות בבית
מדרשושלהגאוןמוילנא,והגאוןהיהלומדאתהתיקוןהמסודרשללילשבועות,
והמגיד למד גמרא .שאל אותו הגאון ,מדוע אינך לומד את התיקון כנהוג בכל
תפוצות ישראל .והשיב לו המגיד כדרכו בקודש על פי משל ,אדם אחד לאחר
חתונתו היה יושב בטל בלי עבודה ,אמר לו חמיו לך נא לשוק ותסתכל במעשה
הסוחרים,וכאשרהםעושיםכןתעשה.הלךוראהשהסוחריםתוליםבחלוןהראוה
דוגמאותשלסחורות  -מיניםממיניםשונים.מהעשהאותוחתן?שכרחנותוקנה
מעט סחורה ותלה אותה בחלון הראוה ,אך את החנות עצמה השאיר ריקה מכל
סחורה.כאשרנודעלחמיו,שחקעליוואמרלו,הסוחריםהאלהישלהםסחורות
רבות בתוך החנות ,והחלון ראוה הוא רק לתת בו דוגמאות ,כדי שיבחרו הקונים
אתהסחורהשמוצאתחןבעיניהם,אבלאתההחנותשלךריקהמכלוכל,אםכן
למהלךאתהדוגמאות?!
והנמשל:כבודמוריורביהגאוןמלאברכתה'בתורה,בנביאים,בכתובים,בתלמוד
ובמדרשים ,אוצר נחמד וגדול מלא וגדוש בכל מכל ,ולכן הערב עוסק רק בקטעי
הפסוקים והמאמרים המסודרים בתיקון ,שהם כמו דוגמאות בחלון ראוה למה
שכבוד תורתו יודע .אבל אדם כמוני שלא קרא ולא שנה ולא למד כלום בכל
השנה ,אם אקרא את התיקון ,ישחקו עלי ,הואיל והחנות שלי ריקה מכל סחורה,
לכןאנייושבולומדגמרא,כדישאמלאקודםאתהחנות).יחו"דח"גסימןלב(


עצהטובה
ובאמתשיש מבניאשכנזשלאעוסקים בתיקוןהמסודר,אלאלומדים גמרא.אולם
המציאות מוכחת שהלומדים בשאר לימודים ,אמנם מוחם צלול בתחילת הלילה,
אךפעמיםהרבהכשמגיעיםלשעות הקטנותשלהלילה,איןריכוזכלכך,וממילא
הלימודאינובאיכותטובה.אשרעלכן,עצהטובהלאותםאנשיםשחשקהנפשם
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לעסוק בשאר לימודים ,שיתחילו את לימודם בתחילת הלילה כאוות נפשם ,אך
יקבעו לעצמם להתחיל את סדר התיקון בשעה מסוימת ,כמו בחצות הלילה או
בשעהאחתעדהבוקר,כיוןשבקריאתהתיקוןאיןצריךאתאותוריכוזכמובלימוד
הגמראוכיוצא,ונמצאשהרוויחואתשניהדברים.


הסיפורהנורא
וכה כותב הרב הגדול רבי שלמה אלקבץ זיע"א ]המחבר פיוט 'לכה דודי' הנאמר בכל
תפוצות ישראל בכל ערב שבת[ מה שעיניו ראו ולא זר ,בהיותו בחבורת החכמים יחד
עם מרן השלחן ערוך רבנו יוסף קארו זיע"א ,כאשר היו עדיין גרים בחוץ לארץ
וקבעו יחד ללמוד בליל שבועות] ,הובא בהקדמה לספר 'מגיד מישרים' ,ששם נכתבו חלק
קטןמהדבריםשהמלאךהמגידהיהמתגלהלמרןהביתיוסףואומרלו[,וזהתוכןדבריו:


דעו לכם כי הסכמנו החסיד ]מרן רבנו יוסף קארו[ ואני עבדו ]הרב שלמה

אלקבץ[

והחברים ,לעמוד על נפשנו בליל שבועות ולנדד שינה מעינינו ,ותהילה לאל עלה
בידינושלאפסקנורגע,כאשרתשמעוותחינפשכם.וזהוהסדרמפרשתבראשית
קראנואתהפסוקיםוכו',וכלזהקראנובאימהוביראה,בניגוןובטעמים,לאיאומן
כייסופר.ובעתשהתחלנוללמודמשנה,זיכנובוראנוושמענואתהקולמדברבפי
החסיד ,קול גדול וברור ,וכל השכנים שומעים את הקול ולא היו מבינים ,והיתה
נעימותרבה,והקולהולךוחזק,ונפלנועלפנינוולאנשארעודרוחבאיש,מפנירוב
המוראוהפחד.והדיבורההואהחללדברעמנו,וכהאמר:

יאהובישלוםלכם,אשריכםואשרייולדתכם,
ַ
ידיד
ידידיהמהדריםמןהמהדריםַ ,
" ַ
אשריכםבעולםהזהואשריכםבעולםהבא,אשרשמתםעלנפשכםלעטרניבלילה
הזה ,אשר זה כמה שנים נפלה ראשי ואין מנחם לי ,ואני מושלכת בעפר חובקת
אשפתות ,ועתה החזרתם עטרה ליושנה .התחזקו ידידי והתאמצו אהובי ,שמחו
ועלצו ,ודעו כי אתם מבני עליה .וזכיתם להיות מהיכל מלכו של עולם .וכל
תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקב"ה ,וכמה רקיעים וכמה אוירים בקע דיבורכם
בשעה שעלה .והמלאכים שתקו ,והשרפים דממו ,וחיות הקודש עמדו ,וכל צבא
מעלה והקב"ה  -שומעים את קולכם .ואם הייתם עשרה ,הייתם מתעלים יותר.
אבלעםכלזההתעליתם,אשריכםואשרייולדתכםידידיאשרהתעליתםונדדתם
שינה מעיניכם .ועל ידכם התעליתי הלילה הזה ועל ידי החברים אשר בעיר
הגדולה הזאת עיר ואם בישראל ,ואין אתם כאותם השוכבים על מטות שן שהיא
אחד משישים במיתה ,אלא אתם נדבקתם בה' והוא שמח בכם .לכן בנַי התחזקו,
אמצו ועלזו באהבתי ,בתורתי וביראתי .ודעו כי אילו הייתם משערים אחד מאלף
אלפי אלפים וריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו ,לא היתה נכנסת שמחה
בלבבכם,ולאשחוקבפיכםבזוכרכםכיבסיבתהעוונות,אנימושלכתבעפר.אבל
ידידי המהדרים ואל תפסיקו מהלימוד ,כי חוט של חסד
ַ
חזקו ואמצו ועלצו בנַי
ועמדו על רגליכם והעלוני ,ותאמרו
משוך עליכם ,ותורתכם עריבה לפני הקב"הִ  .
בקולרםכמוביוםהכיפורים'ברוךשםכבודמלכותולעולםועד'.
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ועמדנו באותה שעה על רגלינו ואמרנו בקול רם כביום הכיפורים 'ברוך שם כבוד
מלכותולעולםועד',כאשרנצטוינו.וחזרואמרהקול:אשריכם,שובואללימודיכם
ואל תפסיקו רגע .ועלו לארץ ישראל ,ועיניכם אל תחוס על כליכם ,כי טוב הארץ
העליונהתאכלו,ואםתשמעולי,טובהארץההיאתאכלו,לכןמהרוועלו,כיאני
המפרנסתלכם,ואתםשלום,וביתכםשלום,וכלאשרלכםשלום".

את כל הדברים האלה שמעה אוזנינו ,ורבות כהנה וכהנה מענייני החכמה וכמה
וכמה הבטחות גדולות ,וכולנו געינו בבכיה מרוב שמחה .וגם בשומעינו צרת
כחולה מתחננת אלינו ,התחזקנו עד אור הבוקר ולא
ָ
השכינה בעוונותינו ,וקולה
פסקה גרסה מפינו בגילה ורעדה .ויהי בבוקר הלכנו וטבלנו ומצאנו את שאר
החכמיםאשרלאנמצאועמנובלילה,וגערנובהםונספרלהםאתכלהטובהאשר
עשהה'עמנו,וימתליבםבקרבםוגעובבכיה.ויאמרומייתןוהלילההזאת]יוםטוב
שני של גלויות[ נתחבר יחד ונהיה עשרה ,והסכמנו לעשות כן .ואפילו שבלילה
הראשונהלאראינושינהבעינינואפילורגעאחד,וגםביוםלאהונחלנולישון,כי
דרושדרשהחסיד]מרןרבנויוסףקארו[אחרהמנחהוישבנושם.אךעםכלזהשנסנו
מותנינובעוז,ועשינוהלילההשניהכסדרהלימודבלילההראשונה.

מרוב השמחה שהיינו עשרה ,לא המתין הקול עד קריאת המשנה ,ותכף שהיינו
קוראיםבפרשת'שמעישראל'שבספרמשנהתורה]פרשתואתחנן[ ,והנהקולדודינו
דופק והתחיל לומר" :שמעו ידידים המהדרים מן המהדרים ,אשריכם ידידים,
אשריכם המעלים אותי ,כמה וכמה התעליתם עתה שאתם עשרה לכל דבר
שבקדושה ,אשריכם ואשרי יולדתכם ,אל תיראו מחרפת אנוש ,ומגידופם אל
תחתו,כיאתםהמעליםלכנסתישראל.ודעוכיאתםמבניעליה.ואתםמתדבקים
בי ,והכבוד חופף על ראשיכם ,וחוט של חסד משוך עליכם .ואם היה ניתן רשות
לעיןלראות,הייתםרואיםאתהאשהסובבתאתהביתהזה,לכןחזקוואמצוואל
תפסיקו".וכךדיברכחצישעה,וחזרנוללמוד.

והנה בחצות הלילה ,חזר הדיבור שנית ודיבר כשעה ויותר ,וחזר לשבח בענין
הלימוד ואמר" :ראו ,השמע עם קול מדבר כמו שאתם?! שאל אביך ויגדך זקניך
ויאמרו לך ,אם זה כמה מאות שנים שמעו או ראו את הדבר הזה ,ואתם זכיתם.
לכן מכאן והלאה יהיו עיניכם פקוחות על דרככם ,ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו
יאמר חזק ,והחלש יאמר גיבור אני ,והחזיקו עצמכם לגדולים כי אתם מבני היכל
מלכו של עולם ,וזכיתם להכנס לפרוזדור ,תשתדלו להכנס לטרקלין וכו' .הקיצו
ידידי,התאמצווהיולבניחיל,וחוטשלחסדמשוךעליכםמידייוםביומו.וראוכי
יש שיכורים מחמדת העולם ,הקיצו שיכורים ,כי הנה יום בא ויסיר האדם את
אליליכספו,ואתחמדתובהנאתהעולם,ואתאליליזהבוחמדתהממון.וראואת
אשרזכיתםאתם,מהשלאזכואחרים."...עדכאןדבריהקולהמדבר.


וממשיךרבנושלמהאלקבץזיע"א:ועתהבניםשמעולי ,הטואוזניכםולבבכם,מי
פתיישמעאתהדבריםהאלהולאיקחמוסר,ומיחסרלבולאיקנהדעת,ומיעיור
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ועינייםלו,ולאיראהזכותכזהמהשלאזכואחריםולאיתןאלליבולשובאלה'
בכללבבוובכלנפשוובכלמאודו.ומעידאניעלישמיםוארץ,כיכלזהשכתבתי
פה ,אינו חלק ממאה ואחד שאמר לנו .והיו הרבה דברים נעלמים שלא הורשיתי
אחי ועמי שמעו ותחינפשכם ,כיהחבריםהשלמיםאשר ראוכלזה,רוח
לכתובַ .
חדשהנתןבקרבםוכו'.עדכאן.


ביטוחחייםלשנה
כתובבספרשערהכוונות:וצריךהאדםשלאישןכללבלילההזה,אלאיהיהניעור
כל הלילה ועוסק בתורה .וכל מי שלא ישן בלילה הזה כלל אפילו רגע אחד ויהא
עוסק בתורה כל הלילה ,מובטח לו שישלים שנתו ,ולא יארע לו שום נזק בשנה
ההיא).יחו"ד ח"ג סימן לב( וכתברביחייםפלאג'י,שזוכהגםכןלבניםובניבניםתלמידי
חכמים,ועושהתיקוןלשכינה,ומתקןמהשפגםבעיניו).מועדלכלחיסי'חאותטז(


אשריהעםשככהלו
מה טוב ומה נעים במה שנהגו בהרבה בתי כנסת שלאחר שקראו את הפסוקים
והמדרשים המסודרים בתיקון ,מחלקים את קריאת ה'אדרא רבא' בין הקהל ,כך
שכל אחד קורא מספר דפים ,וגומרים אותו בזמן מועט .ולאחר מכן מתאספים
הציבור ודורש הרב מעניינו של היום הקדוש יום מתן תורה ,וישתדל לומר הרבה
אגדות ומעשיות ,כדי לעורר את הקהל שלא יתנמנמו .ויש מבארים את תרי"ג
מצוות,וכלחכםיעשהבדעתכפיראותעיניולטובתהקהל.


חכםעיניובראשו
מי שלא ישן בערב החג ,ועתה בליל החג הוא עייף מאוד ורוצה לישון מעט
בתחילתהלילה,כדילאגורכוחותללמודבערנותבשארהלילה,אםישןעלמיטה
אפילוזמןמועט,חייבלברךברכותהתורהולאחרמכןרשאיללמוד,וכשיגיעעמוד
השחר ]בערך ,[4:05:אינומברךשוב ברכותהתורה.אךאםלאישןעלהמיטהאלא
נמנם על כסא כשהוא יושב ,אינו מברך ברכות התורה אלא בעמוד השחר .ומכל
מקום אם צירף כמה כסאות יחד ושכב וישן עליהם ,הרי זה נחשב שנת קבע,
וכשיקוםצריךלברך).שו"תיביעאומרחלקחסימןה(


ברכותהנהנין
טובשהגבאיםיתארגנוקודםהלילהלהכיןפירות,שתיהומינימתיקה,כדילעורר
אתהלומדים,וישתדלולקנותבשפע,וטובעיןהואיבורך.


מדיניההפסקבברכות
להלןהבאנוכמהפרטידיניםהמצוייםבלילההזה,כאשראדםאוכלעוגותופירות
ושותה משקים ,ופעמים שיוצא לחוץ וחוזר למקומו או שעובר זמן הברכה
האחרונה ,לכך הבאנו מעט מדיני ההפסק בברכות ,לבל יכשל האדם בברכה
לבטלהאובאכילהבלאברכה].עיקרההלכותכברהתבארובס"דבחוברתלהלכותברכות[


הפסקבאכילתעוגהאופירותמשבעתהמינים
האוכלעוגהאופירותמשבעתהמינים]ענבים,יין,תאנים,רימונים,זיתים,תמרים[,אפילו
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אכלפחותמכזית]27גרם[,ובאמצעאכילתויצאלחוץוחזרלמקומוורוצהלהמשיך
לאכול,אינוצריךלחזורולברךברכהראשונה).ה"עח"בעמודמ(


והטעם לדבר ,כיון שהברכה האחרונה על המאכלים האלו ,היא ברכת 'מעין
שלוש' ,שצריך לברכה לכתחילה במקום שאכל .נמצא שעדיין מחובר וקשור הוא
למקום אכילתו ,שהרי צריך לחזור ולברך שם ,לכן אפילו אם יצא לחוץ ,נחשב
שעדייןלאסייםאתאכילתו,ואינוחוזרלברךשובברכהראשונה).שםמג(


הפסקבאכילתפירותשאינםמשבעתהמיניםאובשתייתמשקים
אכלבמקוםמסויםפירותשאינםמשבעתהמיניםאוששתהמיםוכלמינימשקים
חוץמןהיין,ויצאלחוץאונכנסלביתהכסאאושיצאלמרפסתשאיןבהקורתגג
]או כשבית הכנסת נמצא בבנין מגורים ,ויצא לחדר המדרגות שהוא נחשב כרשות אחרת ,כיון

ששייך גם לשכנים[ ,וחזר למקומו הראשון לאכול ,הרי זה נחשב הפסק ,וצריך לחזור
ולברךשובברכהראשונה.

אולםאםנשארבתוךביתהכנסת,אלאשעברלחדראחראושיצאלמרפסתשיש
בהקורתגגאושבבניןביתהכנסתישכמהקומות,והכלברשותביתהכנסת,אינו
חוזרלברך.

והטעם שצריך לברך שוב כאשר משנה את מקומו ,כיון שהברכה האחרונה על
המאכליםהאלו,היאברכת'בוראנפשות',שאיןצריךלברכהדוקאבמקוםשאכל,
ולכן ברגע שיצא ממקום אכילתו ,אין לו שום קשר למקום זה ונחשב כמו שסיים
אתאכילתו,אילכךאםרוצהלאכולעוד,צריךלברךשוב).שםמא,מד(


זהלאהפסק
אולם ישנה אפשרות שאם ישב לאכול במקום מסוים ,ושינה את מקומו למקום
אחר לא יצטרך לברך שוב ,וזאת באופן שיתקיימו שני התנאים הבאים :א .שהיה
בדעתו מתחלה בשעת הברכה לצאת למקום האחר .ב .שלקח את הפרי או את
המשקהאתו.וכשיצטרפושניהתנאים,איןצריךלברך).שםמא.ילקוטיוסףח"געמ'רכב(
למשל :יצחק ישב בבית הכנסת וברך על התה ,ובשעת הברכה חשב להמשיך
לשתות במרפסת שאין בה גג ,ולקח עמו את הכוס ויצא למרפסת .מכיון שדעתו
היתהלצאת,ויצאעםהכוס,אינוצריךלברךשובברכהראשונהבחוץ.

אםיצחקלאשתהבמקוםמסויםאלאהיההולךושותה,אףאםלאחשבבשעת
הברכהלצאתלמרפסת,כיוןשלאהתכויןלקבועמקוםלשתייתו,איןצריךלחזור
ולברךשובכשיוצאלחוץעםהתה.


השאירחברים
ואמנם ישנה אפשרות נוספת שאפילו אם שינה את מקומו במאכלים שברכתם
האחרונה 'בורא נפשות' ,לא יצטרך לברך שוב ברכה ראשונה ,וכגון שהתיישבו
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כמהחבריםעלדעתלאכולפירותאולשתותקפה,ויצאאחדמהםונשארוחבריו
במקום,אושיצאוכולםוהשאירואחדמהם,כשיחזרולאיצטרכולברךשובברכה
ראשונה ,שכיון שנשאר מישהו מהם ,נחשב שלא נעקרה קביעות המקום שקבעו
לאכולבו,וקשוריםהםעדייןלמקוםאכילתםהראשונה).ח"גרכ(

אולם אם לא התיישבו בשביל לאכול פירות אלא התיישבו ללמוד ,וכדי לחזקם
שיהיה להם כח להמשיך ללמוד ,הביאו להם גם מאכלים ומשקים ,במקרה כזה
היוצאלחוץ,צריךלחזורולברךשובברכהראשונה,אפילושהשאירמקצתחברים
במקום,כיוןשאיןזהנחשבשקבעומקוםלאכילהושתיה,אלאאכילתםהיאבדרך
עראיבלבד,כדישימשיכובלימודם).ח"גרכד(

למשל :אברהם בא ללמוד בחבורה ברוב עם בליל חג השבועות בבית הכנסת,
והגישו הגבאים לפניהם עוגות ,פירות ומשקים ,וברך אברהם 'מזונות' על העוגה,
'העץ' על הדובדבנים' ,האדמה' על האבטיח ,ו'שהכל' על המיץ .לאחר זמן יצא
אברהם להתאוורר ולקרוא את התיקון בחוץ ,כשחוזר אברהם צריך לברך שוב
ברכות 'העץ' 'האדמה' ו'שהכל' ,אע"פ שנשארו חבריו במקום ,כיון שלא התכנסו
עלדעתלאכולאלאעלדעתללמוד.אבלברכת'מזונות'אינוצריךלברךשוב,כיון
שברכתה האחרונה היא ברכת 'מעין שלש' שצריך לברכה לכתחלה באותו מקום
שאכל,נמצאשעדייןהואקשורלמקוםאכילתו,וכמבוארלעיל.


ברכתשהחיינו
אם ישנם כמה פירות חדשים ,ישתדלו שלא להגיש את כולם יחד ,כדי שירויחו
הציבור לברך על כל פרי ברכת 'שהחיינו' בפני עצמה .אבל אם הביאו את כל
הפירותוברך'שהחיינו'עלפריאחד,פטראתשארהפירותמברכה).יביעאומרדסי'יט(


ברכהאחרונה
עלכלמאכלאומשקה,ישתדללברךאתהברכההאחרונהמידבגמרהאכילהאו
השתיה .כי הניסיון מורה לצערנו הרב ,שאם לא מברכים מיד אלא משאירים את
הברכה לזמן מאוחר יותר ,פעמים רבות שהאדם מסופק אם ברך או לא .והרי
להלכהכשישספק,אינויכוללברך,שכללגדולבידינו'ספקברכותלהקל'.נמצא
שיכוללהיותשאכלושתהבלילומרהודאהלבוראעולםישתבחשמו.


זאת ועוד ,מכיון שרבו הדעות בפוסקים בשיעור הזמן עד אימתי יוכל לברך ברכה
אחרונה,לכןהטובביותרלברךמיד,כדישלאיכנסלספקותוחששות.


סוףזמןברכהאחרונהעלמאכל
סוףהזמןשלברכת'בוראנפשות'עלמאכל,וסוףהזמןשלברכת'מעיןשלוש'על
מאכל,הואכלעודשמרגיששבעמהמאכלשאכל,אךאםכברמרגיששהוארעב,
עבר הזמן ,ואינו רשאי לברך עוד .ומכיון שפעמים רבות קשה להחליט בדיוק אם
הוא רעב או לא ,לכן טוב שיאכל שוב מאכל בשיעור כזית ] 27גרם[ ,כדי שיתחייב
בברכהאחרונה,ויברך).שלחןערוךסימןקפדסעיףה(
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סוףזמןברכהאחרונהעלמשקה
סוףהזמןשלברכת'בוראנפשות'עלמשקה,וסוףזמןברכת'מעיןשלוש'עלהיין,
הוא כל עוד שמרגיש רווי מהמשקה ואינו צמא ,אך אם כבר מרגיש שהוא צמא,
עבר הזמן ,ואינו רשאי לברך עוד .ומכיון שפעמים רבות קשה להחליט בדיוק אם
הוא צמא או לא ,לכן טוב שישתה שוב משקה בשיעור רביעית ] 81גרם[ ,כדי
שיתחייבבברכהאחרונה,ויברך).שלחןערוךסימןקפדסעיףה(


הפסדמצוה-ברכה
וישלתתאתהדעת,עלאשרמצוימאודשאדםשותהאיזשהומשקה,ולאחרזמן
מסוים נעשה שוב צמא ורוצה לשתות ,ולוקח ושותה ,ואינו שם לב שהפסיד כבר
את ברכת 'בורא נפשות' על השתיה ששתה בתחלה .ובפרט בליל שבועות
שלומדים כל הלילה וחם ,ואם אין מזגנים טובים ,חוזרים הציבור להיות צמאים
תוך זמן מועט ,ורבים חושבים שבזה שהם מברכים ברכה אחרונה בסוף הלילה,
הריהםפוטריםאתכלהשתיהששתוואתכלהמאכליםשאכלובמשךהלילה,אך
זוהיטעות,כיוןשעברהזמןשלהברכההאחרונהעלאותםמאכלים.


אשרעלכן,ישלהזהרשבכלפעםששותהרביעית] 81גרם[ בבתאחת,אושאוכל
פריאועוגהבשיעורכזית] 27גרם[ ,וחושששאוליעדשישתהאועדשיאכלבפעם
הבאה,יעבורהזמןשלהברכההאחרונה,ישיםלבלברךאתהברכההאחרונהמיד
לאחר שאכל או שתה .וכאשר יאכל או ישתה שנית לאחר זמן ,לא יצטרך לברך
שוב ברכה ראשונה ,כיון שבברכתו הראשונה שברך בתחילה ,פטר את כל מה
שיאכלוישתהבמשךהלילה,כלעודשלאיצאלחוץ,וכנ"ל.


נמצא שאע"פ שברך ברכה אחרונה ,אין זה נחשב להפסק וסילוק מהברכה
הראשונה ,ורשאי לאכול ולשתות על סמך ברכה זו .והבאור בזה ,כיון שכל מה
שברך את הברכה האחרונה ,היה רק מחשש שיעבור זמן הברכה ויפסידה ,ולא
מפאת שאינו רוצה להמשיך לאכול ולשתות עוד ,לכך אין זה נחשב כסילוק
מהברכה,ורשאילהמשיךלאכולולשתותעלסמךמהשברך).יחו"דויא.שאר"יגשמג(


סדרהבוקר
ברכותהשחר
הניעור כל הלילה ,מברך בעמוד השחר 'ברכות השחר' ו'ברכות התורה' ,לבד
מברכת'עלנטילתידים',שנוטלידיואךלאמברך.וכןברכת'אשריצר'לאיברך,
אלאדוקאאםהצטרךלצאתלביתהכסא.ואמנםישמבניאשכנזהנוהגיםלשמוע
את 'ברכות השחר' ו'ברכות התורה' מאדם אחר שישן שינת קבע בלילה ,והוא
מברך ומכוין להוציאם ידי חובתם .ומכל מקום מנהג בני ספרד אינו כן אלא כל
אחדואחדמברךלעצמו,ואףבניאשכנזרשאיםלברךבעצמם).שיב(
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עמודהשחר
זמן עמוד השחר הוא 72 :דקות זמניות לפני הנץ החמה] ,עמוד השחר בערך .4:05 :נץ
החמה בערך .[5:35 :והמברך ברכות התורה קודם הזמן הזה ,הרי הוא מברך ברכות
לבטלה לדעת מרן השלחן ערוך ורוב הפוסקים .ומכל מקום ברכות השחר רשאי
לברךמעיקרהדין,מזמןחצותהלילה]בערך).[12:40:שיב(


וגיבורכארי
יתגברכארישלאיתנמנםבשעתקריאתשמעותפלהויצאשכרובהפסדו.ולכןאם
הואעייףמאוד,ינוחמעטלפניהתפלה,כדישיהיהערניבשעתהתפלה).שיג(


מתןתורהמחדש
אמרוחז"ל:אמרהקב"הלישראל,בני,היוקוראיםפרשתעשרתהדברותבכלשנה
ושנהבחגהשבועות,ואנימעלהעליכםכאילואתםעומדיםלפניהרסיניומקבלים
את התורה .שבאותו יום של מתן תורה ,מתעוררת אותה הארה קדושה של
המעמד הנשגב והנורא של אבותינו בהר סיני .ולכן יזהר מאוד בשעת קריאת
התורהשלאתחטפנושינה).שיג(


עשרתהדברות
אין לעמוד בשעה שמגיע הקורא בתורה לעשרת הדברות ,כי הרי אין שום מעלה
בפסוקיםשלעשרתהדברותיותרמשארפסוקיהתורה,שכולםניתנומרועהאחד
בורא עולם שווה בשווה בהר סיני .ואם יעמוד בשעת קריאתם בתורה ,יש לחוש
שיאמרו שרק עשרת הדברות ניתנו למשה בסיני ולא שאר פסוקי התורה חס
ושלום,וכבראמרוחז"ל)סנהדריןצטע"א(:אפילואמר כלהתורהכולהמןהשמים ,חוץ
מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו אמרו ,עליו נאמר "כי דבר ה'
בזהואתמצותוהפר",ואיןלוחלקלעולםהבא).שיד(


ואתהפהעמודעמדי
הנוהגים לעמוד בקריאת התורה בכל השנה כולה ,כנהוג אצל חלק מבני אשכנז,
בודאישרשאיםהםלהמשיךלעמודבקריאהבעשרתהדברות,ואיןבזהכלחשש,
שהריניכרשאינםעומדיםדוקאבעשרתהדברותאלאמתחילתהקריאה).שיד(


כבדאתאביך-ומורארבך
אם אביו או רבו עולים לספר תורה בעלייה של עשרת הדברות ,בודאי שרשאי
לעמוד,שהריעומדלכבודםכברמידבקומםממקומםאלספרהתורהקודםשיגיע
הקורא לעשרת הדברות ,וניכר שעמידתו אינה בגלל עשרת הדברות אלא מפני
כבודם).שיד(


ותפלתםמהרהבאהבה
טוב שהשליח ציבור לא יאריך מדאי בניגונים בתפלה ,אלא יתפלל מילה במילה
ובמהירותמעט,כדישלאיתנמנמוהאנשיםבתפלה.
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סדריוםשבועות
לאחרהתפלה
מכיון שמעלת הלומד תורה היא למעלה מהכל ,וכן שכרו של הלומד תורה עצום
ונשגב למעלה מכל המצוות כולן ,וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי ,אפילו כל
מצוותיהשלתורהאינןשוותלדבראחדמןהתורה,ועלשכרונאמרבנביאישעיה
)פרקסד פסוק ג(" :עיןלאראתהאלוהיםזולתך ,יעשהלמחכהלו".ועלאחתכמהוכמה
אם אדם זוכה ללמוד בשעה שאין הרבה לומדים .וכל שכן אם הוא לומד בשעה
שקשהלו,ובכלזאתהואמתאמץולומד,שכבראמרוחז"ל)אבותפרקהמשנהכב(' :לפום
צערא אגרא' ,דהיינו כגודל צערו והתאמצותו של האדם בלימוד התורה ובעשיית
המצוות ,כן גודל שכרו .ואמרו רבותינו )אבות דרבי נתן פרק ג משנה ו( ,טוב לו לאדם לימוד
תורהאחדבצער,ממאהבריוחולאבצער.נמצאששכרושלהלומדתורהבצער,
פי מאה מהלומד שלא בצער .ובפרט אם הוא לומד בשבת ויום טוב ,כמו שאמרו
בתלמוד ירושלמי' ,לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל ,אלא לעסוק בהם
בתורה' ,שאזשכרופיכמהוכמה ,וכמושכתבבספרשיבתציון)חלקבעמודרלג,להרה"ג בן
ציון מוצפי שליט"א(,לימודתורהשלשעהאחתבשבת ,שווהכמאהשבעיםמליוןשעות
שלחול ,ומקורועלפיספרעץחייםלרביחייםויטאל,והרש"שבספרונהרשלוםעלפיתיקוני
הזוהר .ומה שכתב הבן איש חי )שנה ב בהקדמה לפרשת שמות( ששעה אחת בשבת שווה כאלף שעות
בחול,אמרלואביוזצ"לשהואלאודוקאובדרךהפלגהכתבכן],כמושאומרים'חמץאפילובאלף

לאבטל',ובאמתשגםביותרמאלף,אינובטל[.ומכאןרואים,כמהלוקיםאנובחסר,בגודל
ערכהוחשיבותהשלהשבת,עדשאיןלנוהבנהומושגכללוכללבערךהזמןבה.


ולאורהאמור,כמהנאהוכמהיאההמנהגשנהגובכמהבתיכנסת,לאחרהתפלה
להישאר מעט זמן בבית הכנסת ,ולשמוע את החכם דורש בענייני אגדה עם
סיפורים מעניינים המושכים את הלב ,יחד עם ההלכות הקשורות ליום טוב ,כמו
שאמרו חז"ל )מגילה ד ע"א( משה תיקן להם לישראל להיות דורשים הלכות חג בחג,
הלכותפסחבפסח,הלכותעצרת]שבועות[ בעצרת.ובפרטשמתפלליםבנץהחמה
והתפלה מסתיימת בשעה מוקדמת מאוד ,ובדרך כלל בני הבית עדיין ישנים ,ומי
רודףאחרינולבואכלכךמהרלבית,ובפרטשישאנשיםשרוציםשבניביתםיקומו
מוקדםויכינולהםמאכליחלב,ופעמיםשהדברגורםלבניהביתצערלקוםכלכך
מוקדם בחג .על כל פנים נמצא שאם האדם יעשה חשבון על שעה אחת שהוא
לומד תורה לאחר התפלה ,ויכפיל פי מאה שהרי הוא מתאמץ יותר מהרגיל ,וגם
יכפיל בכך שלימודו ביום טוב במשך שעה אחת ,שווה ללימוד של מאה שבעים
מליון שעות של חול ,וכל שכן כאשר הלימוד בחבורה ,שכל אחד נוטל שכר כנגד
כלמספרהנמצאים,כיוןשהואמחזקאתכלאחדואחדמהמשתתפיםשם.נמצא
ששכרו רב ועצום ונשגב לאין ערוך ולאין שיעור כלל וכלל .וברוך ה' כמה וכמה
אנשיםשהשתתפובשיעוריםבזמןהזהשלאחרהתפלה,כולםפהאחדענוואמרו,
שהזמןעברמהרבלילהרגישכלל.

ודע,כיאותםאנשיםשישארוללמודלאחרהתפלה,ואחדהמרבהואחדהממעיט
]אפילוחצישעה[ ובלבדשיכויןלבולשמים,לאחרשיגיעולביתם,איןספקשתמלא

חג השבועות בהלכה ובאגדה

77

אותם השמחה וירגישו סיפוק רב מאוד ,מאחר שכבר חלק נכבד מהיום עבר להם
בלימוד תורה ,ופקודי ה' ישרים משמחי לב .אשריהם מה טוב חלקם ,ומה נעים
גורלם ,בפרט ביום הקדוש הזה ,יום קבלת התורה מחדש .וכל המארגנים
והמסייעים לדבר זה ,זכות הרבים תלויה בהם ,ואין חטא בא על ידם .אשריהם
בעולםהזה,וטובלהםלעולםהבא.


מאכליחלב
נהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות ,ואחד מן הטעמים שנאמרו בזה ,משום
שבעשרת הדברות שאמר הקב"ה בהר סיני ,התגלו לאבותינו כל חלקי התורה
הח ֶלב ,מליחת הבשר מהדם ,איסור
ֵ
ומצוותיה .ובתוכם כל דיני שחיטה ,ניקור
אכילת בשר בחלב ,ועוד .נמצא אפוא שכשחזרו לביתם ,נוכחו לדעת שכל כליהם
אסורים ,כיון שבלועים היו ממאכלות אסורות ,ולא יכלו לאכול אלא מאכלי חלב
שאינםטעוניםבישול.זכרלזהאוכליםגםאנומאכליחלבבחגהשבועות).שיח(


מאכליבשראחרמאכליחלב
אכל מאכלי חלב ורוצה לאכול מאכלי בשר ,ישטוף את ידיו במים ,וישתה מעט
משקה ,ויאכל איזה מאכל שהוא כגון חתיכת לחם קטנה ,ואז יוכל לאכול מאכלי
בשר.והואהדיןאםאכלמאכליחלבקשיםכמוגבינהצהובה,בורקסוכדומה ,רק
שאםישלונקביםבשיניים,יקפידלנקותםהיטב.ואולםאחרשתייתחלבלבד,אין
צורך בקינוח הפה בפת ,ודי בהדחת הפה במשקה ,כמבואר בחוברת 'כשרות המטבח'.
ואמנםישמבניאשכנזהמחמיריםלהמתיןחצישעהביןמאכליחלבלמאכליבשר,
וכלאחדיעשהכפימנהגו.


גלידה
האוכלגלידהלקינוחסעודהקודםברכתהמזון,מברך 'שהכל',היותואיןהגלידה
נחשבתכמשקה,ומביאיםאותהלקינוחבלבד].כןעשהמעשהרבמרןרבנועובדיהיוסףשליט"א[


דבש
ישהנוהגיםלאכולמאכליםשמעורבבהםדבש,כיוןשנמשלההתורהלדבש,כמו
שנאמר )שיר השירים פרק ד פסוק יא(" :דבש וחלב תחת לשונך" .וכן אמר דוד המלך ע"ה
)תהליםפרקיטפסוקיא(" :הנחמדיםמזהבומפזרבומתוקיםמדבשונופתצופים" .ובמדרש
אמר רבי אלעזר ,מהו נופת? זה הדבש של הצופים ,שיש דבש שהוא נקרא 'נופת
צופים'והואמעולהמכלדברשבעולם,ואימתיזוכהלזה?בשעהשעוסקבתורה.


ושמחתבחגך
נאמרבתורה'ושמחתבחגך',ולמדוחז"לשאיןשמחהאלאבבשרויין.ולכןמצוה
לאכול ביום טוב בשר בהמה דוקא ,כדי לקיים מצות שמחה .ומ"מ מי שאינו יכול
לאכולבשרבהמהמטעמיבריאות,יכוללקייםמצותשמחהבבשרעוףויין).שיט(


עיקרהמצוהביום
עיקרמצותהשמחהבאכילתבשרושתייתיין,אינהבלילהאלאביום.ולכןאותם
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שמקיימים את סעודת החג ביום במאכלים ומשקים חלביים ,אפילו מינים ממינים
שוניםטעימיםוחשוביםמאוד,ישלהעירלמשמעאוזנםשאינםנוהגיםנכוןעלפי
ההלכה ,ועליהםלנהוגככלישראלקדושים ,בתחילהמאכליחלב,ואחרכךבשר
בהמהושתייתיין.ובפרטביוםהזה'יוםמתןתורה'שאמרוחז"ל,שצריךלהרבות
בובסעודהיותרמכלחג,שבזהששמח במאכל ומשתה,מראה שנוח ומקובל עליו
יום זה לישראל שניתנה תורה בו .וכן היה מצוה האמורא רב יוסף לבני ביתו,
שיכינולובשרעגלמשובחמאודמאוד,לכבודהיוםהזה).פסחיםסחע"בורש"ישם(


מהישמחתמצוה?
כתבהרמב"ם )פרק ו מהלכות יום טוב הלכה יז יח( :חייב אדם בחג להיות שמח וטוב לב,הוא
א ָתּה
ֶך ַ
בּ ַחגּ ָ
שׂ ַמ ְח ָתּ ְ
ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים אליו ,שנאמר )דברים פרק טז פסוק יד(ְ " :ו ָ
יך" .ומצוה
בּ ְשׁ ָע ֶר ָ
שׁר ִ
א ֶ
ו ָה ַא ְל ָמנָה ֲ
ָתום ְ
ו ַהגֵּר  ְו ַהיּ ֹ
ו ַה ֵלּ ִוי ְ
ת ָך ְ
ַא ָמ ֶ
ו ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
תּ ָך ְ
וּב ֶ
וּב ְנ ָך ִ
ִ
ש ֵמ ַחלכלאחדכפיהראוילו,כיצד?הקטניםנותןלהםקליותואגוזיםוממתקים.
שי ַ
ְ
והנשים קונה להן בגדים ותכשיטים נאים כפי ממונו .והאנשים אוכלים בשר
ושותיםיין,שאיןשמחהאלאבבשרויין.


וכשהוא אוכל ושותה ,חייב להאכיל לגר ,ליתום ולאלמנה עם שאר העניים
האומללים ,אבל מי שנועל דלתות ביתו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו
מאכילומשקהלענייםולמרינפש,איןזושמחתמצוהאלאשמחתכרסו.ע"כ.


בזמן בית המקדש ,היתה מצוה על ישראל לשמח את הכהנים הלויים ]שנאמר

ֶך  ַא ָתּהְ  ...ו ַה ֵלּ ִוי[ ,מפנישהיועובדיםבביתהמקדש,ומוריהוראותבישראל,
שׂ ַמ ְח ָתּ  ְבּ ַחגּ ָ
ְו ָ
שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל .ובזמנינו שבטלה עבודת המקדש,
מצוה לשמח את האברכים שלומדים תורה יומם ולילה ,ומורים הוראות בישראל,
שהם במקום הכהנים הלויים ,כמו שאמרו )מנחות קי ע"א( תלמידי חכמים שעוסקים
בתורה ,מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודת בית המקדש) .בנין שלמה להגר"ש
הכהןמוילנא.צט(


וגילוברעדה
יש להזהר שלא להמשך אחר היין יותר מדאי ,כדי שלא יגיע לשחוק וקלות ראש
חס ושלום ,שאין השחוק והקלות ראש  -שמחה ,אלא הוללות ,ולא נצטווינו על
הוללותושטות,אלאעלשמחהשישבהעבודתהיוצריתברךשמו,שמתוכהנגיע
לאהבתה'יתברךולהודותלוולברךבשמועלכלהטובאשרגמלנו).רמב"ם.שיט(


יוםהמים
מה שיש כמה ריקים ופוחזים ,שמבלים את זמנם בהבל וריק ,ועושים מעשים
שונים,ושופכיםמיםעלבניאדם,ביוםהחגהקדושהזה,ישלבטלאתמנהגםהרע
שחוטאיםומחטיאיםאתהרביםבכמהוכמהאיסורים,ולבדמאיסורכיבוסוסחיטת
הבגדים ,הרי הם מביישים את חבריהם ברבים ,ועוד ועוד איסורים ,וכבר אמרו
חז"ל)סנהדריןקזע"א(המלביןפניחברוברביםאיןלוחלקלעוה"ב.ה'יצילנו.
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תהלים
דודהמלךע"הנולדונפטרבחגהשבועות,ולכןנהגולקרואאתספרהתהליםבחג
השבועות.וישתדלולקרואאתהתהליםבנעימהקדושהמילהבמילה,וכבר אמרו
במדרש:בשעהשביקשועשרהצדיקיםלומראתספר התהליםלפניהקב"ה,אמר
נוןלפני,אבלרצונישדוד
לכםנעימיםוחסידיםומשובחיםלומרה ְמ ֹ
ִ
להםהקב"ה,כו
בןישייאמר ,למה?כיון שקולוערב ,כמושנאמר)שמואל ב פרק כג פסוק א( ונעיםזמירות
ישראל ,רבי הונא בשם רבי אחא אמר מי מנעים זמירותיהם של ישראל? דוד בן
ישי .וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל :וטוב מעט בכוונה לקרוא ספר אחד
מהתהילים,מהרבותשלאבכוונהלקרואאתכלחמשתהספריםשבתהילים.


והגיתבויומםולילה
אין ספק שלא הצטווינו בחג השבועות לקיים 'ונהפוך הוא' ,ללמוד כל הלילה
ולישון כל היום .ובפרט ביום זה שקבלנו בו את התורה ,שצריך להרבות בלימוד.
וככלשילמדיותר ,ישאבכוחותרוחנייםיותרלמשךהשנה הבאהעלינולטובה.כי
ביום זה כל נשמה יהודית זוכה לקבל מחדש את אותה הארה שהיתה לאבות
אבותינו במעמד הר סיני .וככל שיכין ויכשיר את עצמו כבית קיבול לקבל את
התורה,כךיזכהלקבלכנגדזה.ואשריאדםשזוכהלחדשביוםזהאיזשהוחידוש
בלימודו,ואםאינויודעלחדש,טובשילמדדבריםחדשיםשלאלמדםעדיין.

אשר על כן ,אחר שנח האדם שעתיים שלוש כפי צרכו ,ואכל את סעודת החג
כאשר ציונו הבורא יתברך ,ישתדל לנצל את שאר היום לעסק התורה .וברוך ה',
בתיכנסתרביםמקיימים משעתהצהריםומעלה'חצייוםשכולותורה',ומביאים
חכמיםשידרשואחדאחריהשניעדהערב,אשריהםואשריחלקם,וכלהמזכהאת
הרביםאיןחטאבאעלידו).שכ(

מגילתרות
ישמבניאשכנזהנוהגיםלקרואמגילתרותמתוךקלףעםברכה,כמושנוהגיםכל
ישראלבקריאתמגילתאסתרבפורים,אבלמנהגבניספרדאינוכן.ולכןחזןספרדי
שקוראבביתהכנסתלבניאשכנז,אינורשאילברךאלאאחריברךוהואיקרא).שכ(

ומכל מקום גם לבני ספרד ,מנהג נכון לקרוא מגילת רות בחג השבועות מתוך
החומש ,ומה טוב ומה נעים אם יקרא אותה החכם לציבור עם דרשות ומאמרי
חז"לעליהםהשלום,כמובאבשערהאגדהלעיל).שכ(


ספרהמצוות
טוב ללמוד בספר המצוות לרמב"ם בחג השבועות .ומכל מקום בשיעור הנאמר
ברבים,טובשהרביבארלציבוראתהמושגיםהקשוריםלתרי"גמצוות,כמומהם
מצוות עשה ]ברכת המזון וקידוש[ ,מצוות לא תעשה ]גילוח בתער ואכילת נבלות[ ,לאו
שאיןבומעשה]לאתחסום[ ,לאוהניתקלעשה]גזלהושילוחהקן[ ,מצוותעשהשהזמן
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גרמא]ציצית,תפילין,שופר,סוכה[.מצוותמדבריחכמים]נטילתידים,הדלקתנרותשבת,
מאה ברכות בכל יום[ .שבעמצוותבנינח]עבודה זרה ,גילוי עריות ,שפיכות דמים ,להעמיד
דיינים ,גזל ,אבר מן החי ,ברכת ה'[ .מהו עונש העובר על מצוות התורה או על מצוות
מדברי חכמים .מהם עונשי מלקות ,ארבע מיתות בית דין ,כרת .מהו היקש ]לא
תאכלחמץהוקשלשבעתימיםתאכלמצות,כדילחייבאשהלאכולמצהאפילושזומצותעשה
שהזמןגרמא[.גזרהשווה]חמשהעשר-חמשהעשרמחגהמצות[.


אסרוחג
יוםשאחרחגהשבועותנקרא'אסרוחג',ואסורלהתענותאולהספידבו.ונוהגים
קצתלהרבותבאכילהושתיהלכבודושלהיום).הרמ"אסימןתכטסעיףב(



מהלכותיוםטוב
מלאכותהמותרותוהאסורותביוםטוב
כל מלאכה האסורה בשבת ,אסורה ביום טוב ,חוץ ממלאכות שהן "אוכל ]צורך[
נפש",כלומרלצורכושלהאדם,ובלבדשיהיואותןהמלאכותמצויותושוותאצל
כל אדם ,כבישול ,והדלקת נר כדי להאיר את החשיכה ,אבל מלאכות המשמשות
בעיקרלאנשיםמסוימיםבלבד,כמפונקיםומעונגים,איןהיתרלעשותםביוםטוב.

הדלקתהאשובישול
אסרו חכמים להדליק אש חדשה ביום טוב ,כאש היוצאת ממצית וגפרורים ,אבל
התירו להדליק מאש שכבר נמצאת .ולכן כל אדם יכין מערב יום טוב 'נר נשמה'
דלוק,כדישיוכללהדליקממנולבישול,להאירולכלצרכיו).מט(

חשמל  -אין להדליק חשמל ביום טוב ,כיון שמדליק אש חדשה .ולכן יש להעיר
בנחתובנעימהלאותםהמקיליםבזה,ותבואעליהםברכתטוב).נג(
תנור -הרוצהלאפותבתנורעופותותפוחיאדמהוכיוצא,יפעילאתהתנורמערב
החגעלשעוןשבת,ויתןאתהמאכליםבחגבתנור,והתנורידלקויכבהמאליו).עב(


מילויהסיר -מותרלמלאותאתהסירביוםטובבבשראובדגיםכדילבשלם ,ואף
על פי שאינו צריך לאכול אלא חתיכה אחת ,מפני שתוספת החתיכות מטעימה
יותראתהתבשיל,ונמצאשהתבשילכולונעשהמשובחיותרלכבודיוםטוב).לח(


בישול לצורך מחלל שבת  -אסור לבשל ביום טוב לצורך יהודי המחלל שבת
בפרהסיא ,דהיינושמחללשבתבפניעשרה,כגוןשמעשןסיגריותבשבתברחובאו
נוסעברכבבשבת.ולכןאיןלהזמיןיהודיכזהלביתוביוםטוב,שמאיבשלבשבילו
במיוחד.אולםאדםשישלוקרובמשפחהאומכרשמחללשבתבפרהסיא,ורוצה
להזמינו אצלו לחג ,כדי שאולי יתקרב לתורה ויזכה לחזור למקורות הנאמנים אל
חיק בורא עולם ,ישים לב לבשל את כל התבשילים מערב החג ,כדי שלא יצטרך
לבשלבשבילובחג.ומכלמקוםאםלאבישלקודםלכן,מעיקרהדיןאגבשמבשל
לעצמוולבניביתו,רשאילהוסיףעודבתבשיל,בשבילחברוהמחללשבת).הרדב"ז,פרי
מגדים,מהר"םשיקועוד.לח(
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עישון -ישאוסריםלעשןסיגריותביוםטוב,כיוןשאיןזוהנאההשווהלכלאדם.
ולהלכה ,אדם שאם לא יעשן יגרם לו צער ,יש להקל לו .אבל אותם החובבים
סיגריות מידי פעם ,ימנעו מלעשן .וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד מאוד
לבריאותושלהאדם,וחששגדולשעוברעל"ונשמרתםמאודלנפשותיכם").מד(


כיבויהאש
אסורלכבותאשביוםטוב,כלשאיןבזהצורךאוכלנפש.ולכןהמעשןסיגריה,יניח
אתהגפרורוהסיגריהבעדינותשיכבומאליהם).נב(


כיבויגז-אסורלכבותאתהגז,אולםמותרלכבותועלידיגורםאחר,כגוןשימלא
קומקוםקטןבמיםעלגדותיוויניחהועלהאששירתח,ויגלשוהמיםוישפכועלהגז
ותכבההאש.ואזיסגוראתכפתורהגז.ויקפידלשתותאתהמיםשרתחו,כיאסור
לבשל שלא לצורך) .נח( אם יש לו כבר מחם מים ,נמצא אם כן שאינו צריך את אותם מים
שמרתיחבקומקום,ולכןישתדללהרתיחביצהוימתיןשיגלשוהמיםויאכלאתהביצה.


הנמכת האש  -תבשיל שתחילת בישולו הוא על אש גבוהה ,ולאחר מכן צריך
לבשלו על אש נמוכה ,כמו תבשיל אורז וכיוצא ,מותר להנמיך את הגז ביום טוב
לצורךהתבשילשיתבשלכהוגןולאישרף,שכיוןשהתירוחכמיםכלמלאכהשהיא
לצורךאוכלנפש,הותר גםלהנמיך,ולאהצריכולהדליקאשחדשהנמוכה.כןפסק
הגאוןרבימשהפיינשטייןבספרואגרותמשה)חלקאאורחחייםסימןקטו,וחזרשובבחלקדאורחחייםסימןקג(
וחיזקאתההיתרבטובטעםודעתעלפירבותינוהראשונים.וכןהתירהגאוןרביעובדיההדאיה
בשו"תישכילעבדי,וכןכתבבשו"תקניןתורהועודפוסקיםרבים).נח(


הנחת נר במים  -נר שעוה דלוק ,אין להניחו במים כדי שכשיגיע בעוד זמן למים
יכבה],כיוןשזהגרםכיבוישלתורהשעושהפחם[.אבלמותרלהניחובמיםכשעדייןאינו
דלוק,ולאחרמכןידליקהומאשאחרת).שלחןערוךסימןתקידסעיףג.נז(
בורר
מלאכתבוררביוםטוב מקיליםבהיותר משבת,וכגוןשישאוכלופסולתמעורבים,
אע"פשבשבתמותרלהוציא'ביד'רקאת'האוכלמתוךהפסולת',ובתנאישיאכל
אותו 'לאלתר' ]מיד[  -ביום טוב הקילו שאם קל יותר להוציא את הפסולת ,יוציא
אתהפסולת,ובתנאישיברורלצורךיוםטוב,ואףעלפישאינואוכללאלתר).עו(


טוחן
מותרלחתוךירקדקדקלהכנתסלט,אףאםאינואוכלולאלתר].מהשאיןכן בשבת
שאסור לחתוך את הירק דק דק ,אלא דוקא כשאוכלו לאלתר .כמבואר בהרחבה בחוברת 'השבת בהלכה
ובאגדה'חלקב'[).עא(

פומפייה-מותרלגררבפומפייהגזר,תפוח,תפוחאדמהוכיוצאבהם).עא(


סוחט
אסורלסחוטאתכלהפירותהעומדיםלמשקהכזיתים,ענבים,תפוזים,אשכוליות,
וכלכיוצאבהם,אבללימוניםמותרלסחוטבכלאופן).עג(
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מוקצה
מוקצהביו"טהחמירובוחכמיםיותרממוקצהבשבת.והטעםבזה,מכיוןשיוםטוב
קליותרבעיניהאנשים,שהרימותרלהדליקמאשלאש,ומותרלבשל,לכךחששו
חכמיםשמאיזלזלוהעםבקדושתהיום,והחמירובמוקצהשלויותרמשלשבת).כו(


קליפות -הראויותלמאכלבהמהכקליפותבננות וכיוצא,אףעלפי שבשבתאינן
מוקצה,ביוםטובהריהןמוקצהואסורלטלטלןבידאלאעלידידבראחרכמגבאו
סכיןוכדומה.

אסור להניח את הקליפות אפילו שהן ראויות למאכל בהמה בתוך צלחת ריקה,
אלאאםכןיניחבצלחתמאכלהראוילאדם].והטעם בזה מפני דין 'ביטול כלי מהיכנו',
וכמבוארבהרחבהבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקב'[).כו(

מוקצהלצורךאוכלנפש -מכיוןשהתירההתורהמלאכתאוכלנפשביוםטוב ,גם
חכמים התירו לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש ,כגון אם מונחות אבנים
על דברי מאכל ,שבשבת אסור להוציא את האבנים כיון שהאבנים הן מוקצה
מחמתגופן ,ואסורלטלטלןאפילולצורךמקומן,מכלמקוםביוםטוב,לצורךאוכל
נפשהתירוחכמיםלהלן.כמבוארבחוברתהשבתבהלכהובאגדהחלקב'.


אף על פי שבארנו לעיל שאסור להדליק אש מהגפרורים ,מכל מקום הגפרורים
אינםמוקצהביוםטוב,ומותרלהשתמשבהםכדילהדליקמאשמצויה).נא(

דיני המוקצה ביום טוב שחל בשבת ,הם ככל דיני מוקצה בשבת ולא כיום טוב,
שכיוןשבלאוהכיישנהחומרתשבת,לאהוצרכוחכמיםלהחמירכלכךבמוקצה
מצדהיוםטובעצמו).כז(
רחיצה
אסור לחמם מים ביום טוב ,כדי לרחוץ בהם כל הגוף ,כיון שאין זו הנאה השווה
לכל נפש] ,שהרי לא כל אדם רוחץ את כל גופו בכל יום[ .אמנם מותר לחמם מים ,כדי
לרחוץאתפניוידיוורגליובלבד).שלחןערוךסימןתקיאסעיףב.מא(

מים שהתחממו מערב יום טוב ,לבני ספרד מותר לרחוץ בהם כל הגוף ביום טוב.
והואהדיןשמותרלהתרחץבמיםחמיםשהתחממובדודשמש,שלאאסרוחכמים
אלאלחמםאתהמיםביוםטוב,אבלכלשהתחממומערביוםטובאושהתחממו
מאליהם,מותרלרחוץבהם).סימןתקיאסעיףב.מא(

כלההיתריםהנ"ללהתרחץבמיםחמים,הםדוקאבאמבטיהפרטיתשבבית,אבל
בביתהמרחץשלרבים]מקוה[ ,גזרוחכמיםשלאלהתרחץבוכללאפילופניוידיו
ורגליולבד].מפנישהיובלניםרשעיםשמחממיםמיםביוםטובבאיסור,והיואומריםשהתחממו
המיםמערביוםטוב[).מא(
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מנהג בני אשכנז להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף כאחד ,אפילו במים חמים
שהתחממו מערב יום טוב .ואמנם מקילים לרחוץ כל אבר ואבר לבדו .ולצורך
תינוק,ישלהקללרוחצובמיםחמים).הרמ"אסימןתקיאסעיףבומשנ"ב.מא(


מחיאתכפייםוריקוד
גם ביום טוב אסור למחוא כפיים ולרקוד .וכן הדין שאסור לדפוק על השולחן עם
קצבהשיר,כמושאסורבשבת.כמבוארבחוברתהשבתבהלכהובאגדהחלקא).שכ(


רפואה
מישישלואיזהמיחושאוכאב,אףעלפישאינושוכבבמיטהאלאהולךכבריא,
מותרלולקחתתרופהאולבלועכדוריםביוםטוב],משא"כבשבת[).כג(

יום טוב שחל ביום שישי  -מותר לכוין את ה'שעון שבת' ]שאינו דיגיטלי[ ביום טוב
לצורךהשבת,לאיזהשעותידלקויכבה).נז(


הלכותעירובתבשילין
מהועירובתבשילין?
כאשר חל יום טוב סמוך לשבת ,אסרו חכמים להכין או לבשל מיום טוב לשבת,
מפנישנראהכמזלזלבקדושתיוםטוב.ולכןתקנוחכמיםלעשות'עירובתבשילין',
אשר באמצעותו מראה האדם שהוא כבר התחיל את הכנותיו לשבת עוד מלפני
יוםטוב,וכאשרמבשלביוםטוב,הוארקכמשליםומסייםאתהכנותיולשבת.ועל
ידיתקנהזוהותרלולבשלמיוםטובלשבת.


עלכן,כאשרחליוםטובביוםשישי,ורוצהלבשלביוםטובלכבודהשבת,על כל
אחדלהניח'עירובתבשילין',כפישיתבארלהלן).רעד(


הפטוריםמעירובתבשילין
כיון שעיקר מטרת הנחת עירוב תבשילין היא כדי שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב
לשבת ,לכך מי שבישל את כל התבשילים של שבת מערב יום טוב ,ולא נותר לו
לבשל לשבת ,אינו צריך להניח עירוב תבשילין בשביל הדלקת הנרות בלבד
שמדליק לכבוד השבת .ואם רוצה להניח עירוב תבשילין ,יניח ללא ברכה ,שספק
ברכותלהקל).רעז(

ביתהארחה -משפחההמתארחתבביתהארחה,ואינםצריכיםלבשלכלל לשבת,
פטוריםהםמלהניחעירובתבשילין).רעז(


הכנסת אורחים  -המתארחים אצל מכריהם ,אינם צריכים להניח עירוב תבשילין,
אלא יסמכו על עירוב התבשילין שמניח בעל הבית ,ורשאים גם הם לעזור לבשל
ולאפות,כבניהביתממש).רעז(
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זמן הנחת עירוב תבשילין  -הוא בערב יום טוב ,דהיינו ביום חמישי .ואפשר
לעשותו כבר מליל חמישי ]יום רביעי בלילה[ עד למחרת בשקיעת החמה של יום
חמישי.ואםשכח,יניחאתהעירובבביןהשמשותעםברכה).יחוהדעתח"וסימןלא.רפב(


כיצדעושיםעירובתבשילין?
לוקח מאכל מבושל או צלי או כבוש ,שיש רגילות לאוכלו עם פת ,ויוסיף גם מין
מאפה בשיעור "כזית" ] 27גרם[ .ויששנהגולקחתביצהמבושלתעםלחם.ובזמנינו
שישמקרריםוהתבשילנשמרהיטב,טובלהדרלקחתתבשילחשוב ,כמו בשראו
דגיםלכבודהמצוה).רעו,רפא(

הברכה  -בשעה שמניח את העירוב מברך :בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו
וציונו ,עלמצותעירוב.ואחרכך יאמראתהנוסחשתקנוחז"לבלשוןארמית,ואם
אינומביןבלשוןארמית,יאמראתהנוסחשבלשוןהקודש,כדלהלן:


נוסח העירוב בארמית" :בדין עירובא ,יהא שרי לנא לאפויי ,ולבשולי ,ולאדלוקי
שרגא,ולמעבדכלצרכנאמיוםטובלשבת".


נוסחהעירובבלשוןהקודש":בזההעירוב,יהיהמותרלנולאפות,ולבשל ,ולהדליק
אתהנר,ולעשותכלצרכינומיוםטובלשבת").רפד(

טוב שבעלת הבית תשמע את הברכה ואת נוסח העירוב מפי בעלה ,כי עיקר
העירוב נעשה בשבילה שהיא עוסקת בצרכי הבית ומבשלת .ומכל מקום אם לא
שמעה,איןזהמעכבורשאיתלבשלולאפותכרגיל).רפו(


זמןההכנותלשבת
העירובמתירלבשלמתחילתיוםטוב,דהיינומלילשישי]יוםחמישיבלילה[,ועדסוף
יוםהשישי.ומכלמקוםטובלהקפיד שלא לבשלבשעותהמאוחרותשליום שישי,
אלא יבשל עד כדי שתהיה שהות שאילו יבואו אורחים ביום שישי ,יוכלו לאכול
מהאוכלשבישללשבת.ובכלאופןאםהתעכבו,רשאיםלהכיןאתצרכיהשבתכל
יוםהשישי,כלעודשהעירובקייםולאנאכל).רעח,רפא,רצה(

כל ההכנות לשבת  -מותר לגלול את ספר התורה לאחר הקריאה ביום טוב ]יום
שישי[ ,לצורך הקריאה של שבת ,שכיון שהניח עירוב תבשילין ,הרי זה בכלל מה
שאמרבנוסחהעירוב"ולעשותכלצרכנו").שב(


ומטעם זה ,מותר גם להדיח את הכלים ,ולערוך את השלחן מיום טוב לשבת עם
כליהסעודהשלשבתולסדרוכבכלערבשבת,וכןכלכיוצאבזה).שב(

אכילת העירוב  -ישתדל לאכול את הפת והתבשיל של העירוב בסעודת שבת,
ֵ
שמאחרונעשתהבומצוהאחת,
ראוישתעשהבועודמצוה).רפב(
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שכח להניח עירוב  -לכתחילה חייב כל אדם להניח עירוב תבשילין .ואולם אם
שכחלהניח,רשאילבשלולאפותמיוםטובלשבת,כיוןשבדרךכללרבהעירמזכה
את עירוב התבשילין שלו לכל בניהעיר ,ויוצאים בזה ידי חובה .ואפילו אםשכח
כמהפעמיםבכמהחגיםלהניחעירובתבשילין,רשאיבדיעבדלסמוךעלרבהעיר,
כיוןשבזמנינוכוונתהרבלזכותגםלאנשיםכאלוששכחו).רצא(


פשע  -אם פשע ולא הניח עירוב תבשילין בכוונה ,קנסוהו חכמים ואינו רשאי
לבשל מיום טוב לשבת .ומכל מקום רשאי לבשל לצורך יום טוב הרבה בקדרה
אחת,אףשמטרתולשיירלעצמולשבת).רצד(


אבד העירוב  -אם אבד העירוב קודם שבישל לצורך השבת ,רשאי לסמוך על
עירובושלרבהעירולבשל).רצב(


זיכויהרבים
הרוצהלזכותאדםאחר שאינויודעלעשותעירובתבשילין,לכתחלהיאמרלואת
הברכה מילה במילה ,והוא יחזור אחריו .ואחר כך יאמר החכם את נוסח העירוב
כך":בזההעירוביהיהמותרלפלונילאפותולבשל ולהדליקאתהנר,ולעשותכל
צרכיומיוםטובלשבת" .ואםאותואדםאינויודעלברךכלל,רשאיהחכםלומרגםאתנוסח
הברכה במקומו .וכתב הגאון החיד"א זיע"א שכך היה המנהג בירושלים עיר הקודש ללכת מבית
לבית ולזכות את אותם אנשים שאינם בקיאים לעשות עירוב תבשילין .וברוך המחזיר עטרה
ליושנה,וכלהמזכהאתהרביםזכותהרביםתלויבו,אשריובעולםהזהוטובלולעולםהבא).רצט(


הלכותתלמודתורה
שלשהבאיםלדין
בגמראמסכתיומא)להע"ב(שנוחכמים:עני,עשירורשעבאיםלדין.לעניאומריםלו
מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עני הייתי וטרוד בפרנסתי ,אומרים לו :וכי
עניהייתיותרמהללהזקן?!שאמרועליועלהללהזקןשהיהחוטבעצים,ובכליום
היהמרויחטרפעיקאחד]מטבעכמו,[₪10חציוהיהנותןלשומרביתהמדרש,וחציו
לפרנסתוולפרנסתאנשיביתו.פעםאחתבערבשבתלאהרויח,ולאהניחושומר
בית המדרש להכנס .עלה לגג וישב על פתח הארובה ,כדי לשמוע דברי אלוהים
חייםמפירבותיושמעיהואבטליון.אמרו,אותוהיוםלילשבתהיהותקופתטבת
היתה,וירדעליושלגמןהשמים.כשעלהעמודהשחר,אמרלושמעיהלאבטליון:
אבטליון אחי ,בכל יום הבית מאיר ולמה היום אפל ,שמא יום מעונן הוא? הרימו
עיניהםוראודמותאדםבארובה,עלוומצאועליושלשאמות]מטרוחצי[גובהשלג.
פרקואתהשלגמעליו,רחצווסכואותו,והושיבוהוכנגדהמדורה.אמרוראויהוא
זהלחללעליואתהשבת.


עשיר שבא לדין אומרים לו :מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי
וטרוד בנכסי,אומריםלווכיעשירהייתיותרמרביאלעזרבןחרסום?!אמרועליו
על רבי אלעזר בן חרסום ,שהניח לו אביו בירושה ,אלף עיירות ביבשה ,ואלף
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ספינותבים,ובכליוםויוםנוטלנאדשלקמחעלכתפוומהלךמעירלעירוממדינה
למדינהללמודתורה.פעםאחתמצאוהועבדיוולאהיומכיריםאותו,אמרולובא
ועבודעמנו.אמרלהםבבקשהמכםתניחואותיואלךללמודתורה.אמרולו:חיי
רבי אלעזר בן חרסום שאין מניחים אותך .ומימיו לא הלך ולא ראה אותם ,אלא
ישבועסקבתורהכלהיוםוכלהלילה.

רשעשבאלדיןאומריםלו:מפנימהלאעסקתבתורה?אםאומרנאההייתיוטרוד
ביצרי,אומריםלו:וכינאההייתיותרמיוסףהצדיק?!אמרועליועליוסףהצדיק,
בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים .בגדים שלבשה בשחרית ,לא
לבשהבערבית.בגדיםשלבשהבערבית,לאלבשהבשחרית.אמרהלוהשמעלי,
אמרלהלא.אמרהלוהריניחובשתךבביתהאסורים,אמרלהה'מתיראסורים.
הריניכופפתקומתך -ה'זוקףכפופים.הרינימסמאתאתעיניך -ה'פוקחעיורים.
נתנה לו אלף ככרי כסף ,כדי שישמע לה לשכב אצלה ולהיות עמה ,ולא רצה.
נמצא הלל מחייב את העניים ,רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים ,יוסף
הצדיקמחייבאתהרשעים.


איןלישכל
מספר אליהו הנביא :פעם אחת הייתי עובר בדרך ,ומצאני אדם אחד והיה מלעיג
לי.אמרתילו:בני,מהאתהמשיבלאביךשבשמיםליוםהמשפט?אמרלי:רבי,יש
לידבריםשאנימשיב ,אומראנילקב"ה בינהודעהלא נתנולימןהשמים! אמרתי
לו :בני ,מהמלאכתך? אמרלי ,ציידאני .אמרתילו :בני ,מי אמרלךשתביאפשתן
ותאגוד ממנו רשתות ותשליכהוליםותעלהדגיםמןהים? אמרלי:רבי ,בזהבינה
ודעהניתנובימןהשמים .אמרתילו :בני ,ומהלהשליךמצודותולהעלות דגיםמן
היםניתנובךבינהודעה ,דבריתורהשכתובבה" ,כיקרובאליךהדברמאד בפיך
ובלבבך לעשותו" ,לא ניתנו בך בינה ודעה?! מיד היה מתאנח ומרים קולו ובוכה.
אמרתילו:בני,דעלךכיכלבניאדםשמשיביםכמוך,ממעשיידיהםיוכיחואותם.
)תנאדביאליהוזוטאפרשהיד(



החיובעלכליהודי
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה ,בין עני בין עשיר ,בין שלם בגופו בין בעל
יסורים ,בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו ,אפילו היה עני המתפרנס מן
הצדקה ומחזר על הפתחים ,ואפילו בעל אשה ובנים שחייב לפרנסם ,חייב לקבוע
לוזמןללמודתורהביוםובלילה,שנאמר)יהושעאח(':לאימושספרהתורההזהמפיך
והגיתבויומםולילה').הרמב"םהלכותתלמודתורהפרקאהלכהח(


טרודבעסקים
גם הטרוד במלאכתו ובעסקיו ,חייב לקבוע עיתים ללמוד תורה .ואמרו במדרש,
יתרונקראשמו'חובב' ,עלשםשחיבבאתהתורה,שכאשרבאלארץישראלנתנו
לודושנה ]אדמה מדושנת ומשובחת[ שליריחו,אמר :כלעצמילאבאתיאלאללמוד
תורה,אםעכשיואניזורעוקוצר,אימתיאנילומדתורה?!
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יששכרוזבולון
מישלאזכהלעסוקבתורהכלהיוםמפנירובטרדותיוועסקיו,אםיתרוםבעיןיפה
לישיבות ומוסדות תורה או יחזיק בתלמיד חכם השוקד על לימודו ,הרי נחשב לו
כאילו עסק בעצמו בתורה .כך מצאנו ביששכר וזבולון ,שהיה זבולון מביא סחורה
באניותומוכרם,ונותןליששכרכלצרכו,כדישיעסוקבתורה.ומ"מאףהמחזיקביד
החכם ,לא יתבטל לגמרי מלימוד התורה ,אלא יקבע זמן ללמוד הלכה ,כדי שידע
לקייםאתהמצוותכראוי,שאםלאילמד,היאךיקיים).ה"עחשמ(


לאמשתלם
אמרוחכמים)אבות פרק ד משנה ט( :כלהמקייםאתהתורהמעוני,סופולקיימהמעושר.
וכל המבטל את התורה מעושר ,סופו לבטלה מעוני .וענין זה מפורש הוא בתורה,
הריהואאומר)דבריםכחמז(",תחתאשרלאעבדתאתה'אלוהיךבשמחהובטובלבב
מרובכל-ועבדתאתאויביך").רמב"םת"תפרקגהלכהיג(


עדמתי?
ועדאימתיחייבאדםללמודתורה?עדיוםמותו,שנאמר)דבריםפרקדפסוקט('רקהשמר
לךושמורנפשךמאוד,פןתשכחאתהדבריםאשרראועיניך,ופןיסורומלבבךכל
ימיחייך'.וכלזמןשלאיעסוקבתורה,הואשוכח).רמב"םפרקאהלכהי(


ושננתםלבניך
מצוהעלכלחכםמישראלללמדתורהלתלמידיםשנאמר":ושננתםלבניך",ודרשו
בס ְפ ֵרי "בניך  -אלו תלמידיך" ,שכן הרב קרוי אב לתלמידיו ,כמו שמצאנו
חז"ל ִ
בנביא אלישע שקרא לרבו אליהו הנביא' ,אבי אבי רכב ישראל ופרשיו' .ואמרו
בגמרא)ב"מפהע"א(:כלהמלמדאתבןחברותורה,זוכהויושבבישיבהשלמעלה.וכל
המלמד את בן עם הארץ תורה ,אפילו אם הקב"ה גוזר גזרה ,מבטלה בשבילו,
היֶה").שע(
ית ְ
כּ ִפ ִ
זּו ֵללְ -
רמ ֹ
ָק ִ
תּו ִציאי ָ
שנאמר)ירמיהטויט(ְ ":ו ִאם ֹ


סגולהלהצלחה
הרבהאנשיםמחפשיםסגולותלהצלחהבענייניםשונים,האלךסגולהמפיבורא
העולםבכבודוובעצמו,שהעושהכןיצליחבכלדרכיווענייניו,ולאיפחדכלל,וה'
תּו ָרה  ַהזֶּה
עמו בכל מקום ,כפי שאמר הקב"ה לנביא יהושע )א ,ח(ֹ  :לא יָמוּשׁ  ֵס ֶפר  ַה ֹ
יח  ֶאת
בּוִ  ,כּי  ָאז  ַתּ ְצ ִל ַ
שׂות  ְכּ ָכל  ַה ָכּתוּב  ֹ
ע ֹ
ָל ְי ָלהְ  ,ל ַמ ַען  ִתּ ְשׁ ֹמר  ַל ֲ
יו ָמם ו ַ
בּו  ֹ
ית  ֹ
יךְ  ,ו ָה ִג ָ
ִמ ִפּ ָ
ית ָ
לוא  ִצ ִוּ ִ
ה ֹ
ְדּ ָר ֶכ ָך  ְו ָאז  ַתּ ְשׂ ִכּילֲ  :
יך
א ֹל ֶה ָ
תּ ָחתִ  ,כּי  ִע ְמּ ָך ה' ֱ
ע ֹרץ  ְו ַאל  ֵ
ֶא ָמץַ  ,אל  ַתּ ֲ
חזַק ו ֱ
יך  ֲ
שׁר  ֵ
אֶ
ְבּ ֹכל ֲ
יו ָמם
ֶהגֶּה ֹ
תוי ְ
תו ָר ֹ
וּב ֹ
צו ְ
תו ַרתה' ֶח ְפ ֹ
תּ ֵל ְך.וכןנאמרבתהלים)א,ב(ִ :כּי ִאם ְבּ ֹ
בּולְ  ,ו ֹכל
תּוְ  ,ו ָע ֵלהוּ  ֹלא  ִי ֹ
תּן  ְבּ ִע ֹ
יו  ִי ֵ
שׁר  ִפּ ְר ֹ
אֶ
שׁתוּל  ַעל  ַפּ ְלגֵי  ָמ ִיםֲ  ,
ָל ְי ָלהְ  :ו ָהיָה  ְכּ ֵעץ  ָ
וָ
ַצ ִל ַ
שׂהי ְ
ַע ֶ
שׁר י ֲ
אֶ
ֲ
יח.


כלהמקבלעליועולתורה
אמרו חכמים )אבות פ"ג מ"ה(" :כל המקבל עליו עול תורה ,מעבירים ממנו עול מלכות
ועולדרךארץ".והיינו,שאףשישעולועמלשהםדרךהעולם,כגון:תשלוםמסים,
המתנה בתור בבנקים וכדומה ,בכל זאת אם אדם מקבל עליו באמת עול תורה

88

חג השבועות בהלכה ובאגדה

ומנצלאתזמנולתורה,הקב"המונעממנוכלמיניהפרעותוביטוליםלמיניהם,כדי
שיוכללהרבותבלימודתורהבישובהדעתכרצונו.וכןאמרובאבותדרבינתן)פ"ט
משנה ב(" :כל השוקד עצמו על דברי תורה ,מוסרים לו שקדנים כנגדו ,וכל הבוטל
מדבריתורה,מוסריםלובטלניםכנגדו".


יסודגדול
עיקרגדולמיסודותהאמונה,שאיןהעולםעומדאלאעללימודהתורה.וכןאמרו
בגמרא)נדרים לב ע"א( :גדולהתורה,שאלמלאתורהלאנתקיימושמיםוארץ,שנאמר,
"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" ,דהיינו אם לא התורה
שבעבורה כרת ה' אתנו את הברית ,כמו שנאמר "יום אשר כרת ה' אתך ברית
בחורב"]הרסיני[,אזיחוקותשמיםוארץלאשמתי).הליכותעולםח"חעמ'שנד(


כנגדכולם
מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות ,כמו שאמרו )מסכת פאה פרק א משנה א(:
"ותלמוד תורה כנגד כולם" .וכבר אמר שלמה המלך בחכמתו )משלי פרק ח פסוק יא( כי
טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה' .כל חפצים'  -לרבות אפילו חפצי
שמיםשהםהמצוות,אינםשוויםללימודאחדשלתורה).שנד(


תורהלשמה
כל העוסק בתורה לשמה ,הרי הוא מגן על כל העולם כולו בתורתו ,ומקרב את
הגאולה ,ושכרו רב ועצום מאוד אצל הקב"ה .וכן אמר רבי מאיר במשנה באבות
)פרקומשנהא("כלהעוסקבתורהלשמה,זוכהלדבריםהרבה").שס(


אמרו חכמים ,שמא תאמר הריני לומד תורה בשביל שאהיה עשיר ,או בשביל
שאקרא'רבי',אובשבילשאקבלשכרבעולםהבא?תלמודלומר",לאהבהאתה'"
 כלמהשאתםעושיםלאתעשואלאמאהבתה'.וכןאמרוחז"ל)מסכת עבודה זרה יטע"א( "אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאוד"  -במצוותיו חפץ ולא בשכר
מצוותיו.וכןהיוגדוליהחכמיםמצווים:אלתהיוכעבדיםהמשמשיםאתהרבעל
מנת לקבל פרס ,אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס.
)הרמב"םפרקימהלכותתשובההלכהד(


שלאלשמה
כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר בעולם הבא ,או כדי שלא תבוא עליו פורענות,
הרי זה עוסק שלא לשמה ,ואמרו חכמים )פסחים נ ע"ב( :לעולם יעסוק אדם בתורה
אפילו שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה .לפיכך כשמלמדים את
הקטניםואתכללעמיהארץ,מלמדיםאותםלעבודאתה'מיראה,וכדילקבלשכר
בעולםהבא,עדשתרבהותגדלדעתםויתחכמוחכמהיתירה,ואזמגליםלהםסוד
זהלעבודאתה'מאהבה).הרמב"ם שם הלכה ה( לפיכךאלימנעאדםאתעצמומלעסוק
בתורה ,אפילו אם כוונתו ללמוד כדי שיקראוהו 'רב' או למטרת עושר וכבוד או
להצליחבמבחן,כיוןשסופולהגיעללימודתורהלשמה).שסב(


הלומדתורהשלאעלמנתלקייםאתהמצוות,אלאכדישיוכללקנטראתחבריו,
עוונוחמורמאוד,עדשאמרועליוחכמים)ברכותיזע"א(,נוחלושלאנברא).שסב(
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כתרתורה
בשלושהכתריםנכתרוישראל:כתרתורה,כתרכהונה,כתרמלכות.כתרכהונה,
זכהבואהרוןהכהןוזרעואחריו.כתרמלכות,זכהבודודהמלךוזרעואחריו.כתר
תורה ,הרי הוא מונח עומד ומוכן לכל ישראל ,שנאמר" :תורה ציוה לנו משה
מורשה קהלת יעקב" ,כל הרוצה ליטול יבוא ויטול .שמא תאמר :אותם כתרים
גדוליםהםיותרמכתרתורה?הרינאמר)משליחטו("בימלכיםימלוכו"],התורהאומרת,
בי  -על  ָי ִדי ,תתקיים מלכותם אם יתנהגו כמשפט התורה[ ,הא למדת שכתר תורה גדול
מכולם.אמרוחז"ל)הוריותיגע"א(אפילוממזרתלמידחכם,קודםלכהןגדולעםהארץ,
שנאמריקרההיא'מפנינים',מכהןגדולשנכנס'לפניולפנים').רמב"םפ"גמת"תהלכהאב(


אפילולילהאחד
אף על פי שמצות תלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה ,מכל
מקוםאיןאדםלומדאתרובחכמתואלאבלילה.וכךאמרוחכמים:איןרינהשל
תורהאלאבלילה,שנאמרקומירוניבלילה.וכןאמרוחכמים)עבודהזרהדףגעמודב("כל
העוסק בתורה בלילה ,חוט של חסד משוך עליו ביום"] ,שהקב"ה נותן לו חן בעיני
הבריות[ שנאמר"יומםיצוהה'חסדוובלילהשירהעמי" -כיוןשבלילהשירהעמי
]שירה זו התורה ,כמו שנאמר :ועתה כתבו לכם את השירה הזאת[ ,אז ביום יצוה ה' חסדו.
לפיכךהרוצהלזכותבכתרהשלתורה,יזהרמאודבכללילותיו,ולאיאבדאפילו
אחתמהןבאכילהושתיה,בשינהושיחהוכיוצאבהם,אלאבתלמודתורהוחכמה.
)רמב"םשםפרקגהלכהיג(


שמאלאתפנה
מישנשאוליבולקייםמצוהזוכראוי,ולהיותמוכתרבכתרתורה,לאיסיחדעתו
לדברים אחרים ,ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת .שמא
תאמר עד שאקבץ ממון ,ואחר כך אחזור ואקרא .או עד שאקנה מה שאני צריך
ואפנהמעסקיואחזורואקרא,אםתעלהמחשבהזועללבך,איןאתהזוכהלכתרה
של תורה לעולם ,אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ,ואל תאמר לכשאפנה
אשנה,שמאלאתפנה).רמב"םשםהלכהוז(


הויממעטבעסק
כתובבתורה)דברים פרק ל פסוק יב( לאבשמיםהיאולאמעברליםהיא.ודרשוחכמים:
לא בשמים היא  -לא בגסי הרוח היא מצויה .ולא בהולכים לסחורה מעבר לים
היא.לפיכךאמרוחכמים,לאכלהמרבהבסחורה -מחכים.וציווחכמים )אבותפרקד
משנהי("הויממעטבעסק,ועסוקבתורה").רמב"םשםהלכהח(


זהלאהולךביחד
אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהם .ולא באלו שלומדים מתוך
עידוןומתוךאכילהושתיה,אלאבמישממיתעצמועליהם,ומצערגופותמיד,ולא
יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה .אמרו חכמים דרך רמז" :זאת התורה אדם כי
ימותבאהל"-איןהתורהמתקיימתאלאבמישממיתעצמובאהליהחכמים.וכבר
אמר שלמה בחכמתו )קהלת פרק ד פסוק ט( 'אף חכמתי עמדה לי' ,תורה שלמדתי באף
]בחוזקואומץ,אע"פשהיהקשהלי[,היאשעמדהלי).רמב"םשםהלכהיב(
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נמנוםבאמצעהלימוד
איןישניםבביתהמדרש,וכלהמתנמנםבביתהמדרשתורתונעשיתקרעיםקרעים,
וּק ָר ִעים ַתּ ְל ִבּישׁ ָ
וכןאמרשלמהבחכמתו" ְ
נוּמה").רמב"םפ"דהלכהט(


דיבוריםבטלים
אמרוחכמים)אבות פרק ג משנה ט(:המהלךבדרךושונה]לומד[ ,ומפסיקממשנתוואומר,
מהנאהאילןזהומהנאהנירזה]אדמהחרושה[ ,מעלהעליוהכתובכאילומתחייב
בנפשו.ומכאןרואיםאתחומרתהדיבורבאמצעהלימוד,שאע"פשהפסיקבשבח
ותהלה להקב"ה על מעשיו ובריאתו הנפלאה ,היאך ברא אילן זה בכמה גוונים,
פירותיו בצבע אחד ועליו בצבע אחר ,ונתן חן מיוחד לכל פרי ופרי ,בטעמו
ומראיתו ,בכל זאת מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו ,ואע"פ שחזר מיד
ללימודו ,על אחת כמה וכמה אם האדם מפסיק בשיחה של דברים בטלים ,חס
ושלום .והואהדין ללומדבביתו אובכלמקוםאלאשדיברבמצוי,שבדרךישאילן
וניר).רבנועובדיהמברטנוראותוי"ט(


ואמרו חכמים )חגיגה יב ע"ב( כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה ,מאכילים
ר ָת ִמים
ו ֹשׁ ֶרשׁ ְ
יח ְ
ע ֵלי ִשׂ ַ
לּוּח  ֲ
אותו גחלי רתמים ,שנאמר )איוב פרק ל פסוק ד(  ַה ֹקּ ְט ִפים  ַמ ַ
מם.וכמושתרגםהתרגום,דשבקיןפתגמיאורייתאמןלוחלבהון]שעוזביםדברי
ַל ְח ָ
תורהמלוחליבם[,מטולמלידעלמא]בשבילמיליםשלחול[ .ועלזהאנומתוודיםבוידוי
הארוך ביום הכיפורים באמרנו' :קטפנו מלוח על שיח' ,דהיינו דברנו דיבורים
בטליםבאמצעהלימוד.


וכתב בספר "אור לציון  -חכמה ומוסר" )עמוד כט( :אותם שנמצאים בבית המדרש
ואוהביםלדברדבריםבטליםצריךלהתרחקמהם,כימישאוהבללמודהואאוהב
ה',ומישאוהבלהפריעבאמצעהלימודזהממרהפיה'.ולכןמישיושבלידאחד
כזה,עליולברוחולעבורלמקוםאחר,ובשוםאופןלאישארלשבתלידו.איןספק
שצריכהלהיותאהבתחבריםעםכולםאבלצריךלהזהרמאודשלאלשבתלידמי
שאוהב להפריע בלימוד ולספר דברים שונים .עליו לדעת שחבר כזה גוזל מחייו,
ממשכפשוטוגוזלאתהחייםשלו,שהרימהזהמושגחיים?רקעבודתה'יתברך.
אחרת ,כלום לא שווה .כל התענוגות וההנאות של העולם כמו חלום ,ולא היה
כדאילבואלעולםבשבילם.ואפילואםהיההעולםללאשכרועונש רקתענוגות,
בכל זאת לא שווה כלום .כי כמה שיהנה ,הרי כשמזדקן נחלש ותש כוחו ,ואם
נשאל אותו אחרי שנהנית כל ימיך ,האם היה כדאי לך לבוא לעולם? יאמר לא!
הכל עבר כמו חלום .יוצא שהחיים העיקריים הם רק עבודת ה' יתברך ,א"כ זה
שמפריעלחברובלימודהתורהכאילוהרגולפניזמנו,קיצראתחייווהפסידם!ומי
מוכןשיתקצרולוכמהימיםוכלשכןכמהשניםעבורזולתו?!


אכןזהמעניין,כמהיכוליםלפטפט,הלואזהמעייף,אלאהיצרהרענותןכחומרץ,
ונותן הרגשה שכמשוחחים בדברים שמחוץ ללימוד ,הזמן עובר מהר מאוד ,וזה
מפתהלחשובשטובלשוחח,ומהלולישאבעולהתורה.ועלזהאמרשלמההמלך
בּ ַד ְר ֵכי
ו ַה ֵלּ ְך ְ
יך ְ
ת ָ
חוּרו ֶ
ֹ
יב
ימ ְ
בּ ֵ
ל ְבּ ָך ִ
יב ָך ִ
יט ְ
ו ִ
דוּת ָך ִ
ַל ֶ
חוּרבּי ְ
ְ
חבּ
ע"ה)קהלתפרקיאפסוקט( " ְשׂ ַמ ָ
בּ ִמּ ְשׁ ָפּט".
א ֹל ִהים ַ
יא ָך ָה ֱ
הי ִב ֲ
יעל ָכּל ֵא ֶלּ ְ
עכּ ַ
ו ָד ִ
ֶיךְ ,
העינ ָ
וּב ַמ ְר ֵא ֵ
ִל ֶבּ ָך ְ
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ואםנשאלאתהאדםלאחרששוחחעםחברועלדאועלהא,האםיצאלךתועלת
מאותה שיחה? יאמר ,לא יצא לי כלום ,הכל הבל וריק .ולמחרת נראה אותו שוב
מדבר.והלואאתמולאמרשאיןלותועלתמהדיבור,א"כמדועהואממשיךלדבר?
אלאשכברהשתלטעליוהיצרהרע.עלכן,צריךלהתאפק ולעשותגדריםוסייגים,
כי אילולי זה כל הזמן יתבטל חס ושלום ,ואפילו אם נניח שילמד ,לא ירגיש את
מתיקותה של התורה ,משום שמפסיק באמצע הלימוד ,ותורתו נעשית קרעים
קרעים ,ה' יצילנו .הזמן יקר מאוד ,אבל הבעיה שלא מעריכים את הזמן ולא
מנצליםאותוכראוי,הזמןעושהאתשלוואנחנולאעושיםאתשלנו!


והעצההיאללמודבמאמץ,בחשק,בהתלהבותובהתמדה,ולאלדבראפילומילה
אחת באמצע הלימוד ,כדי שלא לתת אפשרות לפתח של שיחה .ואם רואה אדם
שקשה לו להתחיל ללמוד ,כי בשעה שרוצה להתחיל מרגיש חולשה ,יחזק עצמו
במוסר ויכפה יצרו ללמוד חמש דקות בלי לדבר ,ולאט לאט עוד חמש דקות עד
שיתרגל ללמוד זמן מרובה ברצף ,ואז יזכה להרגיש טעמה של תורה .וירגיש את
גודלטעותםשלהבטלנים.


וחלילהלחשושמלעגהסובביםאותושיאמרולו:מה,נהייתצדיק?!אלאיהיהעז
כנמרלעשותרצוןאביושבשמיםולאיבושמהם,ואםהחליטהחלטהמסוימתובא
חברו לשוחח עמו צריך להתגבר ולעמוד בהחלטתו :אין אני מפסיק עד שאגמור,
וכךיעשהפעםפעמיים,ויאמרומהשיאמרועליוואח"כישלימועםהמצבשהוא
לאמדברבאמצעהלימוד,ויעזבואותו.


והנהכתובבקונטרסהיחיאליבשםהרבנועםאלימלך,מישעושהיוםאחדתענית
דבור וקורא את התהלים שלוש פעמים ,נחשב לו כתענית הפסקה משבת לשבת
שמעלתוכאילוהתענהשישיםוחמשאלףוששמאותתעניות.והריזהקל,וכילא
כדאי ביום אחד להרויח כל כך הרבה תעניות?! ומזה נלמד על אחת כמה וכמה
לעוסק בתורה ,שמעלתו הרבה הרבה יותר מקריאת תהלים ,וא"כ מה גדולה
מעלתואםהואעוסקבתורהבלידיבוריםבטלים,ובמיוחדמישישלותאוהלדבר
וסקרנות להתעניין בכל מיני נושאים ומתגבר על תאוותו ובולם פיו ,מי יודע כמה
זכויותוהטבותהואמוסיףלעצמוולעולםכולו.


ולפעמים נראה לבחור בהשקפה ראשונה שהוא נמצא שתים עשרה שעות בין
כותליהישיבה,אבלאםיעשהחשבוןמדוייקיראהשבמשךכלהיוםהואלומדרק
חמשאושששעות,וכןאברךשנמצאכשבעשעותביןכותליביתהמדרש,לאחר
חשבון מדוייק יראה שבמשך היום אינו לומד אלא כארבע שעות ,כי מבזבז את
הזמן במציאת ספר ,בהכנת שלחן ,בשיחות על דא ועל הא ,איך מקבלים הנחה
בארנונה ,והיכן מוכרים את המוצרים יותר בזול ,ועוד מענייני חדשות ופוליטיקה,
והשעון עושה את שלו ,ולקראת הסוף הוא לומד קצת ,כדי שלא יראה שלא למד
כלוםאוכדילהשקיטאתמצפונו,הריששעותרבותהעבירמבטלהלבטלה.ובזה
פירשפעםידידיהרה"גרבייוסףעדסזצוק"לאתהפסוקבמשלי)כד,לג(":מעטשנות
מעט תנומות מעט חיבוק ידים לשכב" ,כי פעמים חושב לעצמו לישון רק כמה
רגעיםולהתמהמהמעטזמן,ולבסוףמפסידהרבה,כידקהמושכתדקה.
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ולדעתימינקראבחורשקדן?מישהשעהאצלוהיא שישיםדקותשללימודולא
מדברבאמצע.ערובהלאיכות -היאהלימודללאהפסקותבשיחותבטלות.וצריך
להתעוררלדבריםאלוכברבצעירות,כיכשהאדםמתבגרמקבלשכלורוצהללמוד
יותר תורה ,אבל הבעיה שאז הוא נתון בעול המשפחה ואין לו זמן וישוב הדעת
כבימיהבחרות,אםלאשהכיןאתעצמומראש.עכ"דהרבאורלציון.


ביטולתורהשלרבים-איןמספיקיםבידולעשותתשובה
ועל אחת כמה וכמה המדבר דברים בטלים באמצע שיעור תורה הנאמר ברבים,
שלארקשהואעצמוחוטאשבוטלמדבריתורהאלאאףמבטלאתאחרים,ונמצא
שהוא חוטא ומחטיא שאין מספיקים בידו לעשות תשובה ,ולא לחינם מנאו
הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ד ה"א( הראשון שבכ"ד דברים המעכבים את התשובה .ויש
להזהרבזהאפילובדבריםשבקדושהכמובברכותעלשתיהומאכלים,שלאלברך
בקול רם ,שבזה הוא מסיח את דעתם של המשתתפים בשיעור כדי לענות אחריו
'אמן' .ובעוונותינו הרבים ,כמה וכמה נכשלים בזה בחושבם שמעשיהם רצויים,
ומביאים מיני ברכות באמצע הלימוד לעילוי נשמת קרוביהם ,ואינם יודעים
שבמקוםעילוינשמה,הריהםעושיםלהיפךח"ו.אשרעלכן,ישתדלושלאלחלק
מאכלים באמצע הלימוד .וגם מי שנצרך למאכל או משקה באמצע הלימוד ,יברך
בלחששרקאוזניוישמעו,וזכותהרביםתלויבו).קדושתביהכ"נעמודעה(


תשובהלאדםשביטלתורהשלרבים
אע"פשאמרוחכמיםהמחטיאאתהרביםאיןמספיקיםבידולעשותתשובה,מ"מ
אםעשהתשובההריזהבעלתשובה)רמב"םשםה"ו(.ותשובתהמשקללעווןזה,שיזכה
אתהרביםבלימודתורהכנגדמהשביטלתורהשלרבים.וזאתיעשהע"ישיפיץ
תורהלרביםכגוןבמסירתחוברותאלולאנשים,כדילדעתאתהדרךאשרילכובה
ואתהמעשהאשריעשון,וכלהמזכהאתהרביםאיןחטאבאעלידו.


עצותטובות
אמרוחכמים:בריתכרותהשכלהקובעתלמודובביתהכנסתאובביתהמדרש,לא
במהרה הוא שוכח .וכלהיגע בתלמודו בצנעא ,מחכים .וכל המשמיע קולו בשעת
לימודו ,תלמודו מתקיים בידו .אבל הקורא בלחש ,במהרה הוא שוכח) .רמב"ם הלכות
תלמודתורהפ"גהלכהיב(.


וסגולהטובהלזכרון,בשעתהקידושבלילשבת,כשאומר'זכרון'למעשהבראשית,
יאריך מעט בתיבת 'זכרון' ,ויכוין במחשבתו שיזכהו ה' לזכור את כל לימודו .וכן
כשאוכל זיתים ,יכוין על כל זית וזית" :אל אלוקים מצפץ" ואדרבה יזכה לזכרון,
וכמ"שרבנוהאר"יז"ל).יבי"אחיו"דח"בסי'חאותד(


מהועניןהשכחה
כתב רבנו האר"י ז"ל :השכחה אשר באנשים ,היא נותנת עצלה ותרדמה להמנע
מעסקהתורה,באמרםכיהנהח"ונמצאיםיגעיםלריקולבטלה,כיוןשהכלנשכח
מהם,ולכןנודיעךעניןהשכחהמהעניינה.הנהנודעמאמרהזוהרהקדושבפרשת
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משפטים ,כי בתחלה נותנים לאדם נפש ,ואם יזכה יותר יקבל רוח .והנה בתחלה
הנפשהיאנקבהובהעניןהשכחה,וכלזמןשלאהשיגהאדםחלקהרוחהבאהלו
מהזכר ובו סוד הזכירה ,הוא שוכח והולך .והנה הוא טורח ומתקן הנפש ,על ידי
טרחו ועמלו בתורה .ואע"פ ששוכח מה שלומד ,אינו יגע לריק ח"ו ,יען כי בעולם
הבאולעתידלבואיזכירולוכלמהששכחכמושאמרובזוהרפרשתבראשית.ואם
עתה בחיים הוא שוכח ,הטעם הוא כי המקום גורם לכך ,יען כי הוא מתקן הנפש
הנקרא עלמא דנוקבה ,ואינו יגע לריק ח"ו ,ומחויב הוא לתקן הנפש בראשונה,
ואח"כיתנולוהרוח).ארחותצדיקיםלרביחייםשלמהדיאשעמודקסט(


הלכהלמעשה
מצותעשהעלכליהודיויהודיללמודהלכהלמעשה,כמושנאמר)דבריםפרקהפסוקא(
שׂתם" ,והיינו שילמד האדם כדי שידע לקיים את
ע ָ
תּם  ַל ֲ
וּשׁ ַמ ְר ֶ
א ָתם  ְ
תּם ֹ
וּל ַמ ְד ֶ
" ְ
מצוותה'יתברךכהלכתן,וישמורעצמומכלאיסוריהתורה,ואמרוחז"ל)קדושיןדףמ
עמודא('גדולתלמודשמביאלידימעשה').שלב(


סיוםהש"ס
שאיפות גדולות צריכות להיות לכל אחד ואחד לדעת את הש"ס ,ואפילו אותם
אנשים שהתחילו ללמוד גמרא בגיל מבוגר ,צריכים לשאוף לדעת את הש"ס.
ואשריאדםהזוכהלעודדולחזקאתבחוריישראלהצעירים,שכברבימיבחרותם
ינצלואתזמנםכהוגןויסיימואתהש"סבידיעהטובהשלגמרארש"יבתחילה.


לעודדולחזק
דבר עצום מאוד ,מה שנהגו רבים להבטיח שכר לבניהם ,כדי לעודדם שיסיימו
מסכתותרבות.דברזהנפלאוחשובהואביותרומעלתםגדלהעדלמאוד.ובפרט
בדור הזה ,שהניסיונות ברחוב רבים הם לצערנו הרב ,והמציאות מוכיחה שקשה
להושיבילדאובחורצעירשילמדויעסוקבתורהבחשקרבוברצףזמןממושך,אם
לא שמעודדים אותו במתנות ופרסים למיניהם .ומצוה רבה להורים לתת פרסים
לילדיהם אפילו עבור לימודם בשבת ,ואין בזה חשש איסור של שכר שבת כלל.
ומכל מקום בודאי שחובה קדושה על כל אברך ובן ישיבה לקבוע זמן לעצמו גם
ללימודהלכותפסוקות,לדעתמהיעשהישראל,וכמבוארלעיל.


הדףהיומי
לימוד דף היומי נפלא עד מאוד ,שבמעט זמן שאדם משקיע בכל יום ,זוכה לגדול
בתורהולסייםאתהש"ס.ומכלמקוםחובהעלכללומדיהדףהיומילהשקיעכל
יום זמן נכבד ללימוד ההלכות מתוך ה"שלחן ערוך" ונושאי כליו ,כדי שידעו את
ההלכותלמעשהולאיכשלובאיסוריםח"ו,כמבוארבדבריהפוסקיםדלהלן:


הגאון השפתי כהן )יו"ד סימן רמו ס"ק ה( כתב ,יש בעלי בתים הנוהגים ללמוד בכל יום
תלמוד עם פירוש רש"י ותוספות ,ואינם לומדים בפוסקים .אבל האמת היא
שצריכים ללמוד בספרי הפוסקים דיני התורה להלכה ולמעשה שזהו שורש ועיקר
לתורתנו ,ואינם יוצאים ידי חובת מצות תלמוד תורה כלל בלימוד התלמוד ,ולכן
אםאינםלומדיםאלאשלושאוארבעשעותבכליום,לאילמדוגמראבלבד.
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גם הגאון רבנו זלמן כתב :אדם שאין לו פנאי הרבה ,צריך שיהיה כל לימודו
בלימוד הדינים המביאים לידי מעשה ,שהם ההלכות הצריכות לכל אדם לדעת
אותם ,כדי לקיים את המצוות ,ולהזהר שלא להיכשל באיסורים חס ושלום .דהיינו
בשלחן ערוך אורח חיים ,ומעט יורה דעה ,ומעט באבן העזר וחושן משפט ,כל
הלכה ברורה בטעמה על פי הבית יוסף .ובספר תשובה מאהבה כתב :זה השלחן
אשר לפני ה' שמו נאה לו "שלחן ערוך  -אורח חיים" ,אשר בו כל ההנהגות
והדינים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,ובו הלכות גדולות לשבת וברכות
הנהנין ויתר ההלכות ,ולא כאשר ראיתי מההמון שלומדים בכל יום דף גמרא,
ואינםיודעיםדיניברכותהנהניןוהלכותשבת.

גם הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש כתב :אי אפשר כלל במציאות
שינצל האדם מאיסור שבת ,אם לא ילמד כל הדינים על בוריים היטב .ומי שלא
למד הלכות שבת פעמיים ושלוש לא יוכל להמלט שלא יקרה לו חילול שבת הן
דאורייתא והן דרבנן .ומי גבר ימלט נפשו לומר ,זך אני מפשע וחף אני מעוון
בשמירתשבתאשרעונשהקשהלמאוד,והפליגומאודבעונשזה.ואם כןמהראוי
לשומרו כראוי וללמוד הלכות שבת בתמידות ,ואצל רב שיברר לו הכל ,וישנן עד
שיהיהשגורבפיו,אשריאנושיעשהזאתובןאדםיחזיקבה,כישכרומרובהומגן
בפניהפורענות.ע"כ.והביאוהמשנהברורהבהקדמהלהלכותשבת,עי"ש.

על כן ,אם רואה אדם שזמנו מצומצם מאוד ,יפנה זמנו קודם ללמוד את ההלכות
למעשה,כדישלאיכשלבאיסורים,וכשיזכהלהביןבערכהשלהתורהיותר,שאז
כברבודאיימצאזמןיותרללמודבכליום,יעסוקגםבלימודהגמרא).שלז(


והודעתםלבניך
מצותעשהעלכלאדםללמדאתבניותורה,שנאמר":ולמדתםאותםאתבניכם
לדבר בם" .וכן חייב אדם ללמד את בןבנו תורה ,שנאמר" :והודעתם לבניך ולבני
בניך" .אלא שכדי להקל עלינו את המלאכה ,זיכה אותנו בורא עולם שיהיו בתי
ספרשירכזואתהילדיםוילמדו אותםחוקיחיים,חוקיתורתנוהקדושההמתוקה
מדבשונופתצופים.אשרעלכן,כלאדםיחנךאתבניוובנותיו אךורקבבתיספר
תורניים ההולכים לפי חוקי התורה ,עם מלמדים יראי ה' המקפידים על שמירת
התורהוהמצוות כראוי,ולאישלחאתילדיוחסושלוםלמקומותשאינםמקפידים
כהוגן על שמירת התורה והמצוות .ועליהם בוכה הקב"ה ואומרַ  :מה  ָמּ ְצאוּ
ֶה ָבּלוּ .ועוד אומרִ  :כּי  ְשׁ ַתּ ִים
ה ֶה ֶבל  ַויּ ְ
ח ֵרי ַ
א ֲ
ֵלכוּ ַ
מ ָע ָלי  ַויּ ְ
חקוּ ֵ
ר ֲ
כּי ָ
עוֶל ִ
בּי ָ
יכם ִ
ת ֶ
בו ֵ
א ֹ
ֲ
הע ִמּ ֹ
שׂ ַ
ע ָ
עות ָ
ָר ֹ
שׁר
יםא ֶ
ֲ
תנ ְשׁ ָבּ ִר
תבּא ֹר ִ
ֹ
רו
םבּא ֹ
ֹ
בל ֶה
יםל ְח ֹצ ָ
ַ
םח ִיּ
רמ ִי ַ
קו ַ
בוּמ ֹ
ְ
יע ְז
יא ִת ָ
ה ָמּ ִים .דהיינו ,לא רק שעזבו את הקב"ה ואת התורה והמצוות ,אלא גם
ָכלוּ ַ
ֹלא י ִ
הלכו לרעות בשדות זרים ,לומדים מיני לימודים שהם נגד התורה ,דברי כפירה,
חינוךלארקלחוסרצניעות אלאלפריצותממש,ועודועודה'יצילנו.האםשמענו
פעם כי בבתי ספר כאלה ילמדו מוסר על כיבוד אב ואם?! על הכבוד לאנשים
מבוגרים וזקנים?! על שמירת השבת וקיום המצוות?! כל ראשם ומחשבותיהם
בכדורגל,כדורסל,ובכלמיניתאוותותועבותלמיניהם,ה'יצילנו וה'ירחם.לאכן
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תורתנוהקדושה -תורתחיים,המחנכתומדריכהאותנובדרךישרה ,מצווהאותנו
"כבד את אביך ואת אמך"" ,מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"" ,ואהבת לרעך
כמוך" ,וכל המצוות כולן ללא יוצא מן הכלל הן בגדר "דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיהשלום",כמבוארבמסכתגיטין)דףנטעמודב(.


הזורעיםבדמעהברנהיקצורו
אדם שזורע בדמעה בקטנותם של הילדים ,וכבר בעודם רכים מחנכם בבתי ספר
תורניים ללא פשרות ,ולא בכל מיני בתי ספר "דתיים" למיניהם ,אשר בעוונותינו
הרבים רואים את התלמידים היוצאים מהם ,כמה מהם נשארים שומרי שבת
ומניחים תפילין והולכים בדרך ה'  -אזי ברנה יקצורו .ואע"פ שבתחילת חינוכם
מוטלת עליו משימהקשה להשגיחעליהםרבות :עללימודם ,עלשמירתהמצוות,
עלדרךארץומדותטובות,כבודלזולתועודועוד ,בכלזאת אחרשכברגדלו,אינו
צריך לטרוח הרבה ,ליבו סמוך ובטוח שבניו ברוך ה' מחונכים ועולים במסילה
העולה בית אל ,בדרך אשר סללו לנו אבותינו הקדושים .אם הילדים יצאו בערב
לאיזה מקום ,אינו דואג מחשש שילכו לכל מיני מקומות שאינם ראויים לרוח
התורה,להסתובבברחובותולשבתעלהספסליםכמשועממיםבאפסמעש ,כרבים
מבניהנוערלמיניהם,אשרלילותיהםמבוזבזיםושורפיםזמנםבהבלוריק.


החינוךשבבית
ואלישיאךיצרך,כאותםהתועיםאחריצרםהרע,כיהחינוךהואבבית,ועלסמך
זה נותנים את ילדיהם בבתי ספר אשר לא לפי חוקי התורה ,ומסתמכים על זה
שלוקחיםאתילדיהםלביתהכנסתלהתפלל,וטוענים כיהילדיםרואיםאתאשר
האבאעושה ,קידוששלשבתועוד,ומזההםכבריתחנכווילמדו.אךכלזהעצת
היצר הרע ,וכבר כתב הרמב"ם ,כי טבעו של אדם להמשך אחר חבריו ,שכניו
ומכריוהסובביםאותו,ואינומןהנמנעשיהיהמושפעממעשיהםודרכיהם.ואמנם
אין אנו שוללים את החשיבות בחינוך הבית ,אשר עוצמתו גדולה מאוד ,אך מכל
מקום אי אפשר להתפטר בזה בלבד .ועינינו הרואות את אותם הילדים אשר
הוריהם גם כן טענו טענות כאלו ,וסמכו על דעתם הכוזבת לחנך את בניהם לא
במקומות המקפידים על שמירת התורה והמצוות ויראת שמים כהוגן ,ובסופו של
דבר,רביםמהםלאהלכובדרךה'כללוכלל.ישמעחכםויוסףלקח.


נשים
נשים פטורות ממצות תלמוד תורה ,שנאמר" :ולמדתם אותם את בניכם" ,בניכם
ולאבנותיכם.ואףעלפיכןחייבותהןללמודאתהדיניםהשייכיםלהן,שאםלא
תדענה הלכות שבת ,ברכות ,בשר בחלב ,טהרת המשפחה וכיוצא בהן ,היאך
תוכלנה לקיימן כראוי כדת וכדין?! ומטעם זה גם נשים מברכות בכל יום ברכות
התורה,ואומרות'אשרקדשנובמצוותיווציונועלדבריתורה').שפד(


הן אמת שכתב הרמב"ם ,שלכתחילה לא ילמד אדם את בתו תנ"ך ,מכל מקום
כתבו רבותינו האחרונים ,שבזמנינו יש להתיר לכתחילה ללמד את הבנות תורה
שבכתבבהסברהמלאהעםמוסריחז"לוכיוצא.כמושכתבהחפץחיים,וזהתוכן
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דבריו :ונראה שכל זה הוא דוקא בזמנים הראשונים ,שכל אחד היה דר במקום
אבותיו,וקבלתהאבותהיתהחזקהמאודאצלכלאדםלהתנהגבדרךשהלכובה
אבותיו ,וכמאמר הכתוב" :שאל אביך ויגדך ,זקניך ויאמרו לך" .בזה אמרו שלא
ללמדהתורה,שישלהלסמוךבכלהנהגתהעלמסורתאבותיההישרים.אבלכעת
בעוונותהרבים,שקבלתהאבותהתרופפהמאוד,בודאישמצוהרבהללמדןתנ"ך
ומוסרי חז"ל ,כדי שיתחזק אצלן ענין אמונתנו הקדושה ,שאם לא כן עלול הדבר
שיסורולגמרימדרכיה'ויעברועלכליסודותהדת,חסושלום).שפז(


וכיוצא בזה כתב בספר זקן אהרון וולקין ,שבימינו שהרחוב מלא הוללות וסכלות,
כפירהומינות,ועינינוהרואותשרקהבנותהמתחנכותבבתיהספרשל'ביתיעקב',
רוחהקדושהחופפתעליהן,טובשילמדותנ"ךאףשאיןזהנוגעלהלכה,אלארק
להתפתחותהבנותלרמהגבוהה,שגםבזהישכחלמשוךבעבותותאהבהאתלב
האבות והבנות החפצים גם בלימודים אלו ,להתחנך בהשכלה גבוהה על פי רוח
התורה.וגםהלימודיםהאחריםשאינןקודשכמוחשבוןוכדומה,הריהןכחוליןעל
טהרתהקודש,ושוםתקלהלאתצאמזה,ואדרבההנערותאשריבקרובבתיספר
אלה,ינצלומזרםהכפירהורוחהמינותהמנשבתברחובותהקריה).שפז(


ומכל מקום בודאי שאין להתיר ללמד את הבנות בבתי הספר לימוד תורה שבעל
פה ,שהם המשניות והגמרות ,שעל זה אמרו חז"ל )סוטה כ ע"א( "כל המלמד את בתו
תורה ,כאילו מלמדה תיפלות" .וזאת מלבד כל המכשולים שיש בדברים אלו
לצערנו הרב ,שבדרך כלל הן יושבות בכיתה יחד עם בנים ולומדים גמרא ,ובא
מורהומלמדאותם,והיכןמצותהתורה"ולאתתורואחרילבבכםואחריעיניכם"?!
וכל שכן שבמעשים אלו גורמות הן לגרות בעצמן את היצר הרע .וכבר אמרו
בגמרא קידושין )פא ע"א( לא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים .וכתב המאירי,
שלאיושיבתינוקותינוקתכאחתלאומנותאחת,כדישלאירגילםזהעםזהויבואו
לידיעבירה.ע"כ.מכאןאנולמדיםכמהגדולהחובתההפרדהלארקביןבחורים
לבחורות ,אלא אפילו בין ילדים לילדות .וכן אמר דוד המלך ע"ה בספר תהלים:
בחורים"וגם"בתולות,זקנים"עם"נערים.לאאמרבחוריםעםבתולות,אלאאלו
לבד,ואלולבד.


אשרעלכן,כלההוריםוהמוריםאשרדברה'נוגעאלליבםויראתשמיםבקירבם,
עליהם לעמוד על המשמר ולנהוג הפרדה מלאה בין הבנים לבנות .וכבר לפני
למעלה משלושים שנה התקיים כנס חירום של כל גדולי רבני ארץ ישראל ,ובו
השתתףהגאוןהצדיקהאדמו"ררבנושראלאבוחצירא'הבבאסאלי'זיע"א,והכריז
יחד עם כל גדולי ישראל ,שחלילה להקים בתי ספר מעורבים לבנים ובנות יחדיו,
והעושהכןאסורלשתףעמופעולה,שהואפורץגדרהצניעות,וישלהבדילומקהל
עדתישראל.וברוךאשריקיםאתדבריהתורההזאתלעשותם,ולעמודבאמתבכל
כוחותיועלהמשמר.


תםונשלםשבחלאלבוראעולם

