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טעמיהמצוות,הסבריםוסיפורים * .ברכתהחמהבהלכהובאגדה :עםחידושיםנפלאיםעל
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בס"ד

מבוא

חגהשבועות ,יוםהשישיבסיון ,יוםמתןתורתנו -כמהציפתההבריאה ליוםהנשגב
והמיוחד הזה! זהו היום שלמענו נברא העולם ,היום שבו נהיה עם ישראל לעם,
ממלכתכהניםוגויקדוש.ביוםזהבשנת2448לבריאתהעולםהופיעהקב"הבהרסיני
לעיניכלישראל,ונתןלנואתהמתנההיקרה,חמדהגנוזה,תורתנוהקדושה.

ומאותה שנה ,בכל שנה ושנה מחדש ביום זה חלה אותה הארה מיוחדת של קבלת
התורה בלבו של כל אחד ואחד מעם ישראל ,ועל כך היא שמחתנו .מסופר בגמרא
)מסכת פסחים דף סח( עלרביוסף,שהיהמרבהבמיוחדבאכילהובשמחהביוםהזה,אמר:
"אי לאו האי יומא דקא גרים ,כמה יוסף איכא בשוקא"  -אם לא זה היום שגרם לי
להגיעלמהשאני -כמה"יוסף"ישבשוק...וגםאניהייתיאחדמהם.היוםהזה -יום
מתן תורתנו ,הוא שעושה אותנו נבדלים ,מרוממים ומנושאים מכל העמים .אשרנו,
מהטובחלקנו,ומהנעיםגורלנו!...

יום זה -מלבדהיותויוםמתןתורתנו,ישלומעלותומאפייניםנוספים,הבאיםלידי
ביטויבשמותיוהשונים:
שּׂ ֶדה."...
בּ ָ
תּ ְז ַרע ַ
שׁר ִ
א ֶ
יך ֲ
שׂ ָ
עֶ
מ ֲ
כּוּרי ַ
בּ ֵ
חג הקציר  -כמו שנאמר )שמות כג טז(ְ " :ו ַחג  ַה ָקּ ִציר ִ
בתקופה זו מסתיימת עונת הקציר ,ובזמן שבית המקדש היה קיים היו מביאים מן
החיטיםהחדשיםשקצרו"מנחהחדשה",ועושיםחגבביתה'.

שׁה."...
ח ָד ָ
מ ְנ ָחה ֲ
יב ֶכם ִ
בּ ַה ְק ִר ְ
כּוּרים ְ
יום  ַה ִבּ ִ
וּב ֹ
חג הביכורים  -כמו שנאמר )במדבר כח כו(ְ " :
החל מיום זה מתחילה עונת הביכורים :כל אדם שיש לו מטע של פירות משבעת
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,לוקח מן הפירות הראשונים הגדלים בעץ ,שם
אותםבטנא,ומביאאותםאלביתה'בשירהובזמרהובהודיהלה'יתברך.

יך" .ביום זה
א ֹל ֶה ָ
לה' ֱ
עות ַ
שׁ ֻב ֹ
ית  ַחג  ָ
חג השבועות  -כמו שנאמר )דברים טז י(ְ " :ו ָע ִשׂ ָ
מסתיימת "ספירת העומר" ,שבה סופר כל אחד ואחד מעם ישראל שבעה שבועות
החל ממוצאי היום טוב הראשון של פסח ,מתוך ציפייה והכנה לקבלת התורה ,כפי
שעםישראלספרואתהימיםכאשריצאוממצריםוציפווהתכוננולקבלתהתורה.

עצרת  -שם זה אינו מן התורה ,אלא כך כינו אותו חז"ל .כשם שבחג הסוכות יש
"שמיני עצרת"  -שמחת תורה ,כך לחג הפסח יש יום שמיני  -עצרת ,שהוא חג
השבועות,המהווההמשךישירלחגהפסחמבחינתהמשמעות,כיליציאתנוממצרים
מעבדותלחרותבחגהפסח,איןכלמשמעותללאקבלתהתורה.


"ברוךאלוקינושבראנולכבודווהבדילנומןהתועיםונתןלנותורתאמתוחיי
עולםנטעבתוכנו"!...
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שערהאגדה


QמתןתורהבהרסיניR
מתןתורה
לפנילמעלהמשלושתאלפיםושלושמאותשנה,ביוםשבתקודשבששהלחודשסיון,
שנת אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה לבריאת העולם ,רעש העולם והזדעזע,
כאשר הופיע בורא עולם בהר סיני ונתן את התורה לעמו ישראל .מעמד זה נחקק
באומה הישראלית לא כאירוע היסטורי מרשים שהפך לנחלת העבר ,אלא כאירוע
מרכזישעליומתבססיםכלחיינובעבר,בהווהובעתיד.וכךכותבבוראהעולםבתורה
הקדושה)דבריםפרקדפסוקיםט-י(:


וּפן יָסוּרוּ
ֶיך ֶ
עינ ָ
שׁר  ָראוּ ֵ
א ֶ
את  ַה ְדּ ָב ִרים ֲ
פּן  ִתּ ְשׁ ַכּח ֶ
מ ֹאד ֶ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּשׁ ֹמר נ ְ
ל ָך  ְ
שּׁ ֶמר ְ
ה ָ
" ַרק ִ
בּ ֹח ֵרב
יך ְ
א ֹל ֶה ָ
ל ְפנֵיה' ֱ
רע ַמ ְד ָתּ ִ
שׁ ָ
םא ֶ
יו ֲ
ֶיךֹ :
ֵיבנ ָ
ו ִל ְבנ ָ
ֶיך ְ
םל ָבנ ָ
הו ַד ְע ָתּ ְ
ו ֹ
ֶיך ְ
כּלי ֵמי  ַחיּ ָ
ְ
ִמ ְלּ ָב ְב ָך
א ַלי ַ
ֶבּ ֱ
א ִתי  ָכּל
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 ֹמר ה' ֵ
םי ַל ֵמּדוּן".
ֵיה ְ
הו ֶאת ְבּנ ֶ
א ָד ָמ ְ
יםעל ָה ֲ
ַ
םח ִיּ
רה ַ
שׁ ֵ
אֶ
ָמים ֲ
ַהיּ ִ


חמדהגנוזה
אמרוחז"ל:תשעמאותשבעיםוארבעדורותקודם שנבראהעולם ,ישבהקב"הודרש
וחקר ובחן וצרף את כל התורה כולה .וכל דבר ודבר מדברי התורה בדק וחקר אותו
מאתיים ארבעים ושמונה פעמים ,כנגד מאתיים ארבעים ושמונה אברים שבאדם,
ואחרכךהוציאומפיווקבעובתורה.


וכאשר ברא הקב"ה את העולם ,היתה מטרתו אך ורק למען התורה ,שעם ישראל
יקבלו את התורה ילמדוה ויקיימוה .ולכן תכנן הקב"ה כל פרט ופרט בעולם באופן
המתאיםביותרלקיוםהתורה.למשל:נצטוינועלמצותמילהביוםהשמיניללדתהבן,
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"
דהיינוהסתכלהקב"הבתורה,ולפיהתורהבראאתהעולם.


אולם לא מיד לאחר בריאת העולם נתן הקב"ה את התורה ,אלא המתין עוד עשרים
וששהדורות],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 שמצאאת הדור הראוי ביותר,דור יוצאי מצרים,שעברמבחני אמונה
רבים במצרים ,ראה ניסים והתנסה בניסיונות .דור שראה עין בעין את השגחתו של
בוראעולם,עשרהמכות,יציאתמצרים,קריעתיםסוףועוד,בוראההקב"האתהדור
המתאיםביותרלקבלתהתורה.נמצאשבסךהכלהמתיןהקב"האלףדורותמיצירת
התורהעדלנתינתהלנועםישראל,כמושנאמר":זכרולעולםבריתו,דברציוהלאלף
דור"-שנתןהקב"האתהתורה,שהיאהבריתבינינו,לאחראלףדור.
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תקופתהבראה
הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים באותות ובמופתים גדולים ,במטרה לקיים מה
שהבטיחלמשהרבנו":בהוציאךאתהעםמצריםתעבדוןאתהאלוהיםעלההרהזה".
זר ַמזלוהקב"הלמשה,כילאמידבצאתםממצרים
לאנאמרתעבדואלאתעבדון? ֶר ֶמ ָ
יקבלואתהתורה,אלארקלאחרחמישיםיוםשלהכנה,יקבלואתהתורהעלההר
הזה-הרסיני.


אומר המדרש ,משל למה הדבר דומה? לבן המלך שהיה חולה ,ואושפז חודשים
ארוכים בביתחולים עקב מחלתוהקשה .כאשרסוףסוףהבריא וחזר לארמון המלך,
פנו השרים ואמרו למלך :זמן רב בילה בנך היקר בבית החולים ,עכשיו הגיע הזמן
לשלוח אותו ללימודים אקדמאים ,כדי שירכוש השכלה גבוהה כיאות לבנו של מלך.
אמרהמלך:בודאישאשלחאותוללמוד,אבלעכשיואיןזההזמןהמתאים,עדייןחלש
הואולאהתאוששמספיקממחלתו.אתןלולנוח בארמוןעודחודשייםשלושה,בהם
יאכלמאכליםבריאיםומזינים,יצבורכחוישובלאיתנו,ורקאזאשלחאותוללמוד.


כךעםישראל -היומעוניםומיוסריםבמצרים,עובדיםקשהבחומרובלבנים,ונחלשו
בגופם ובנפשם ,למדו מתועבות מצרים עד שהיו שקועים בארבעים ותשעה שערי
טומאה .אך תכף כשיצאו ממצרים אמרו המלאכים להקב"ה :רבונו של עולם ,הנה
הגיעהזמןלתתלהםאתהתורה.אמרלהםהקב"ה:קודםינוחומןהעמלהגדולשל
גלות מצרים ,ויאכלו את המן שהוא המזון הרוחני הנוצר מן השמים ]ולכן ברכו עליו
'המוציא לחם מן השמים'[ ,וישתו מים מבארה של מרים ,ויאכלו שליו ,כדי שיתחזק
גופם .ויתחזקו עוד ברוחניות על ידי שיראו בעיניהם את קריעת ים סוף ומלחמת
עמלק,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
לתורההיומוניםבכליוםואומרים:הריעבריוםאחד,הריעברושניימים,הריעברו
שלושהוכןהלאה,והנהאנומתקרביםאלהיוםהנכסף.לכךנקבעהספירהזולדורות,
כי בכל שנה ושנה בימים אלו ,חלה אותה הארה מיוחדת של התעלות רוחנית ,עם
הכנהוציפייהלקבלתהתורה.


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 ומתדיינים אלו עם
אלו .הרתבורבאמבית אליםוהרכרמלהגיעמאספמיא.אמרהרתבור:עליתינתן
התורה!ואילוהרכרמלטען:עליתינתןהתורה!אמרהקדושברוךהוא":למהתרצדון
הרים גבנונים?!"לאעליכםאתןאתהתורהאלאעלהרסיני,כיוןשאתםבעליגאוה
וקטטה ,אבל הר סיני הוא נמוך וצנוע מכם .ללמדנו שאת התורה ניתן להשיג מתוך
ענוה,ולאעלידיגאוהומריבות.
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סיבה נוספת לכך שהתורה לא ניתנה על הר תבור והר כרמל ,משום שהיו הגויים
עובדים עליהם עבודה זרה ,ואין ראוי שתשכון השכינה במקום כזה .לעומת זאת הר
סיני,בגללהיותונמוך,לאהחשיבוהוהגוייםולאעבדועליומעולםע"ז.


"ויסעומרפידים"
בראש חודש סיון ,יום שני ,בשנת  2448לבריאת העולם  -יצאו עם ישראל מרפידים
ובאולמדברסיני.כאשרהיועםישראלברפידים,נלחםבהםעמלק ,כיון שרפו ידיהם
מן התורה .וכמו כן היה בהם גם פרוד לבבות .אך עכשיו – "ויסעו מרפידים" ,הסיעו
והרחיקו את עצמם מרפיון ידיים ומפרוד הלבבות .ואז זכו למה שנאמר" :ויחן שם
ישראלנגדההר" -כאישאחדבלבאחד,מוכניםבחשקובהתלהבות,באהבהואחוה
לקבלתהתורה.


משהוהמלאכים
בשנילחודשסיון,יוםשלישיבבוקר,עלהמשהאלההר.
אמרו חז"ל :בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה ,אמרו מלאכי השרת לפני
מהל ְילוּדאשהבינינו?! אמרלהם הקב"ה:לקבלאתהתורה
ְ
הקב"ה :רבונושלעולם,
בא .אמרו לו :חמדה גנוזה יש לך בבית גנזיך ,השמורה לך  974דורות קודם שנברא
העולם ,ואתהבאלתתאותהלבשרודם?! תשאיראתהתורהלנוהמלאכים,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 ,אחוז בכסא כבודי
והחזרלהםתשובה!אזנתעטףמשהבזיוהשכינה,לבשעוזואמר:התורהשה'רוצה
לתתלנו -מהכתובבה?"אנכיה'אלהיךאשרהוצאתיךמארץמצרים",האםאתם
ירדתםלמצריםוהשתעבדתםלפרעה?!ועודנאמרבה":כבדאתאביךואתאמך",וכי
אתםישלכםאבואם?!ועודנאמרובהאזהרות":לאתרצח"",לאתנאף"",לאתגנוב"
 האם קנאה יש ביניכם? האם יצר הרע יש ביניכם שאולי יפתה אתכם לרצוח אולגנוב? אז הודו כל המלאכים למשה שהוא צודק ,ומגיע לו לקחת את התורה ,וכל
מלאךומלאך מסרלומתנהמסודותהתורהוכלמיניסגולותורפואות,שנאמר)תהלים
תבּ ָא ָדם".גםמלאךהמוותמסר
נו ָ
מ ָתּ ֹ
יל ַק ְח ָתּ ַ
שּׁ ִב ָ
ית ֶ
םשׁ ִב ָ
רו ָ
ל ָמּ ֹ
ית ַ
פרקסחפסוקיט(ָ ":ע ִל ָ
לומתנה-אתסודמעשההקטורתשהואעניןגדולהמסוגללעצורמגפהבעולם]וכמו
שבאמתאהרוןהכהןהשתמשבסגולהזוועצרבהאתהמגפהשהיתהלאחרמעשהושלקורח,
כמבוארבפרשתקורח)במדברפרקיזפסוקיםו-טו([.


ההקדמהלנתינתהתורה
ו ַתגֵּיד
ַ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 ֶ
ֶ
ָא ִבא
שׁ ִרים ו ָ
על  ַכּ ְנ ֵפי  ְנ ָ
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 ֶ
ֻלּה  ִמ ָכּל
יסג ָ
ל ְ
יתם ִ
יו ְה ִי ֶ
ית ִ
םאת  ְבּ ִר ִ
ְ
תּ ְשׁ ְמ
מו ַע ִ
שׁ ֹ
האם  ָ
תּ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶ
קלי ְ
עוּבּ ִ
א ָליְ  :ו ַע ָתּ ִ
ֶא ְת ֶכם ֵ
שׁר
אֶ
ה ְדּ ָב ִרים  ֲ
א ֶלּה ַ
דושׁ ֵ
ק ֹ
גוי ָ
ו ֹ
כּה ִנים ְ
מ ְמ ֶל ֶכת ֲ
תּ ְהיוּ  ִלי ַ
תּם ִ
כּל  ָה ָא ֶרץְ  :ו ַא ֶ
כּי  ִלי ָ
ָה ַע ִמּים ִ
ֵיי ְשׂ ָר ֵ
ראל ְבּנ ִ
ְתּ ַד ֵבּ ֶ
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? ידע בורא עולם ,כי כח גדול
טמון בנשים להטות את לב העם לכאן או לכאן .אמר הקב"ה :כאשר בראתי את
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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 ,ויחנכו את בניהן בדרך
הישר.


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


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


רצוןה'לדברעםמשהלפניכולם
ה ָענָן,
בּ ַעב ֶ
יך ְ
בּא  ֵא ֶל ָ
נכי ָ
א ִ
הנֵּה ָ
משׁה ִ
אל  ֶ
ַיּאמר ה' ֶ
אז שוב אומר לו הקב"ה למשה :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 ֲ
מאמינים בך שאתה שליחי ,על ידי האותות והמופתים שעשית להם ,כמו שנאמר
לאחרקריעתיםסוף":ויאמינובה'ובמשהעבדו",אךעדייןלאדיבכך.אמונהכזאת
עלולה להשכח ולהחלש במשך הזמן .עם ישראל יוכלו לטעון :אולי היה משה רבנו
מכשףגדולוהצליחלעשותמופתיםגדולים,אךאיןהואשליחה'!וכךיעזבוכלילאת
התורה והמצוות ,שנאמרו להם על ידי משה בשם ה' .לכן אני רוצה שהם יראו עין
בעיןכיצדאנימדבראתך,כדישגםאםבמשךהדורותיקוםפתאוםאיזהאדםשינסה
לשכנעםעלידימופתים,ויאמרלהםשהקב"הנגלהאליוואמרלולשנותאתהתורה,
הם לא יאמינו לו ,אלא יוכלו לומר לו :כל עוד שלא ראינו בעינינו את הקב"ה מדבר
אתך,לאנאמיןלךשאתהשליחה',שהריאתמשהרבנוראינושמדברעםה'.


תשובתעםישראל-התנגדותמוחלטת
עםישראלמגליםהתנגדותמוחלטתלהצעהזו,ואומריםלמשהכיאינםרוציםלקבל
את התורה על ידי שליח ,שהרי אינו דומה שומע דברים מפי שליח המלך ,לשומע
דבריםמפיהמלךבכבודוובעצמו.ומבקשיםהם" -רצוננולראותאתמלכנו!"רוצים
הם לשמוע את עשרת הדברות אך ורק מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ולחזות בזיו
השכינה.


האת  ִדּ ְב ֵרי
משׁ ֶ
ברביעילחודשסיון,יוםחמישיבבוקר,עולהשובמשהאלההרַ ,ו ַיּגֵּד  ֶ
םאלה'.
ָה ָע ֶ


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


יּום
בּ ֹ
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 ֶ
רוּל ֶכם
ָ
שּׁ ְמ
ה ָ
יבלאמרִ ,
ֵ
םס ִב
את  ָה ָע ָ
רסינָיְ :ו ִה ְג ַבּ ְל ָתּ ֶ
םעל  ַה ִ
ֵיכל  ָה ָע ַ
ל ֵעינ ָ
ֵרדה' ְ
ַה ְשּׁ ִל ִשׁיי ֵ
תיוּמת".
ָ
רמו
ֹ
בּ ָה
ֵע ָ
הוּכּל ַהנּג ַ
ָ
בּ ָק ֵצ
גע ְ
רוּנ ַ
תבּ ָה ְ
לו ָ
ע ֹ
ֲ


ירדמשהבאותויוםלעםישראלואמרלהםאתדבריה'.ואכןבמשךשלושהימים-
ד',ה',ו'לחודשסיון,המכונים"שלושתימיההגבלה" -קידשועםישראלאתעצמם,
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פרשו מנשותיהם ,טבלו וכבסו בגדיהם .באותם ימים לא עסקו כלל בענייני העולם
הזה ,אלא ישבו לפני החכמים ושמעו דברי מוסר ויראת שמים ,כדי שתהיה כל
מחשבתם בעניינים רוחניים בלי שום מחשבה זרה ,ויהיו מוכנים לקבל את התורה
מתוךקדושהוטהרה.


כמוכןבאותםימיםהתקדשהרסינילקראתתפקידוהגדול,ונאסרעלהעםלהתקרב
ולנגוע בו .ומחשש שמא משהו התקרב מדאי להר ,עשה משה רבנו גדר גבול מסביב
להר במרחק של אלפיים אמה ) 960מטר( מן ההר .ונעשה נס פלא פלאות ,שהגבול
מות
בּ ָהר ֹ
ֵע ָ
כּל  ַהנּג ַ
בּ ָק ֵצהוּ ָ
גע ְ
וּנ ַ
בּ ָהר ְ
לות ָ
ע ֹ
ל ֶכם ֲ
שּׁ ְמרוּ ָ
עצמו היה מדבר ואומרִ " :ה ָ
יוּמת" .אמנם ביקשתם לראות את השכינה ,כמו שהעם רואה את מלכו בשר ודם.
ָ
אולםישהבדלביןזהלזה:כשהמלךעוברלפניעמו,כולםמצטופפיםודוחקיםזהאת
זה ,כדי לראות את המלך ברור מקרוב .אבל כאן אין כבוד השכינה בכך ,ולכן "כל
הנוגעבהרמותיומת".


"ספרהברית"
ביום רביעי לחודש סיון ,לימד משה רבנו לעם ישראל את שבע מצוות בני נח ,לבד
ממצות שבת ,פרה אדומה ,דינים וכיבוד הורים ,שאמר להם כבר בהיותם באחת
המסעות -ב'מרה'.ואזכתבאת"ספרהברית"שהואחלקמספרהתורה -כלפרשיות
התורהשמתחילתספרבראשיתועדפרשתמתןתורה.


שניםעשרמזבחות
ביום חמישי לחודש סיון ,יום שישי ,השכים משה בבוקר ובנה מזבח לרגלי הר סיני,
ובנהגם12מצבות,שעליהםהקריבובכוריישראלקרבנותלה'.וירדמלאךמןהשמים
וחילק את הדם של הקורבנות לשני חלקים שוים בדיוק .לקח משה רבנו חצי מהדם
ושםבכליםמיוחדיםהנקראים'אגנות',ואתחציהדםהנותרזרקעלהמזבח.


קריאתהתורה
באותו יום קראמשה לפני העםאתמה שכתב אתמולב'ספרהברית'.שמעו ישראל
את כל מאורעות העולם מאז ששת ימי בראשית ,שמעו על הדורות שחטאו ונענשו
כמו :דור המבול ,דור הפלגה ,אנשי סדום ועמורה .ומאידך שמעו גם על הצדיקים
שעשואתרצוןה'באמתוזכולקשרהדוקמיוחדותמידיעםבוראעולם,כמואברהם
אבינו ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו ,שנים עשר שבטי יה ,ושאר הצדיקים .ועל ידי זה
התעוררולאהבתה'ויראתשמים.


הודעהמראש
כמוכןהודיעמשהמראשלעםישראל,אתכלהעונשיםוהקללותהכתוביםבתורה,
כדישלאיאמרו:אילוהיינויודעיםשהעונשיםכלכךחמורים,לאהיינורוציםלקבל
את התורה .אבל עם ישראל שמעו את הדברים ובכל זאת תגובתם היא" :כל אשר
דיברה'נעשהונשמע".


כריתתהברית
כששמע משה מפי עם ישראל את הסכמתם לקבל את התורה ולהתחייב בעשיית
המצוות,עלאףשעדייןלאשמעומהןהמצוות,לקחמהדםשב'אגנות',והיזהעליהם
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ה ֵא ֶלּה" .עכשיו נכרתה
כּל  ַה ְדּ ָב ִרים ָ
על ָ
כּ ַרת ה'  ִע ָמּ ֶכם ַ
שׁר ָ
א ֶ
דם  ַה ְבּ ִרית ֲ
ואמרִ " :הנֵּה ַ
ברית ביניכם לבין הקב"ה ונקשרתם להקב"ה בקשר הדוק ומיוחד .ומחר בעזרת ה'
תקבלואתהתורהעםכלשארהמצוות.אותוכתםשלדםשנעשהעלבגדיהם,היה
יקרבעיניהםכתכשיטמיוחד,שעלידונכנסובבריתעםהקב"ה.


כיאניה'רופאך
כשיצאוישראלממצרים,היורובם בעלימומים:זהעיור,זהחרש,זהצולעוזהגידם.
זאתמשוםשבמצריםהיוכלהיוםעובדיםבעבודתפרך ,עושים טיט ולבנים,ולאפעם
ניזוקו מ'תאונות עבודה'  -פעמים רבות נפלו אבנים מן הבנין ושברו את ידיהם או
רגליהם,אושנדקרומןהעציםונעקרועיניהם,וכדומה.אמרהקדושברוךהוא,איןזה
מכבוד התורה שאתן אותה לבעלי מומים .מיד רמז הקב"ה למלאכי השרת וירדו
ורפאואתכלאחדואחד.וכךכלהעיווריםנעשופקחיםוהחלולראות,כמו שנאמר:
"וכל העם רואים את הקולות" .וכל החרשים החלו לשמוע ,שנאמר" :נעשה ונשמע".
וכל החיגרים החלו ללכת ברגליהם ,כמו שנאמר" :ויתיצבו בתחתית ההר" .וכך לא
היהביניהםלאמצורעולאחיגר,לאאילםולאחרש,לאטיפשולאשוטה,אלאכולם
היו חכמים ומושלמים בכל גופם .וזה שאומר הכתוב" :כולך יפה רעייתי ]עם ישראל[,
ומוםאיןבך".


אומותהעולםוהתורה
בשעה שרצה הקב"ה לתת את התורה לישראל  -נתגלה תחילה למלאכי אומות
העולם )כידוע– לכלאומהיששרלמעלהבשמיםהממונהעליה( ,ושאלאותםאםברצונם
לקבלאתהתורה.זאתכדישלאיהיהלהםפתחוןפהבעתידלקוםולומר":אילוהיית
מציעלנואתהתורה,אףאנוהיינומוכניםלקבלה,ולמהיגיעשכרמיוחדדווקאלעם
ישראל?"


בתחילה הופיע לפני שרו של אדום בני עשו ,אמר לו :האם רוצים עמך לקבל את
התורה?שאלאותו:מהכתובבה?אמרלו":לאתרצח".אמרשרושלעשו:הלואכל
הרכוש של עשו הוא הרציחה ,ואף יצחק ברך אותו ואמר לו "על חרבך תחיה" ,לא
נוכללקבלאתהתורה!הלךהקב"האלהשרשלעמוןומואב,אמרלו:האםברצונכם
לקבלאתהתורה?שאלהשר:מהכתובבה?ענהלוהקב"ה":לאתנאף".מידהשיב
השר ואמר :הרי כל ביאתנו לעולם היתה על ידי מעשה זימה של לוט ובנותיו ,לכן
התורהאינהמתאימהלנו!הלךהקב"האצלהשרשלהערבים בניישמעאל,ואמרלו:
האם ברצונכם לקבל את התורה? שאל אותו :מה כתוב בה? אמר לו הקב"ה" :לא
תגנוב".ענההשרואמר:איןזהמתאיםלנו!שהריעלישמעאלנאמר"ידובכל",ואין
אנו יכולים להסתדר בלי לגנוב .וכך הלך הקב"ה וערך סבב אצל כל העמים
והלשונות...אךאףאומהולשוןלארצולקבלאתהתורה!


רוסיה טענה :איך אוכל לקיים "אנוכי ה' אלוהיך ...לא יהיה לך אלוהים אחרים על
פני?!"הלואחונכנומקטנותנוכי"סטאליןאבינוורוסיהאמנו!".האנגלים טענו:כיבוד
הוריםזהממשלאבשבילנו,העולםנועדלצעירים.אנומוכניםלהקדישאולייוםאחד
בשנהעבורהאם,נקראלו"יוםהאם",נשלחלאמאזרפרחיםובונבוניירות.אבלנטל
שלכיבודיומיומיאינובאבכללבחשבון!הגרמנים טענו:לחיותבלילרצוח?!אלוהם
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אינם חיים .ואל תשכח ,בורא עולם ,שיש לנו כבר ותק ודיפלומה במלחמות .אנו
הובלנואתהעולםלשתימלחמותעולם!


האמריקאים לעומתםטענוכיהדרישהשלהתורה":לאתחמודביתרעך...וכלאשר
לרעך"  -הינה ממש מוגזמת .הרי הדשא של השכן תמיד ירוק יותר ,והמכונית שלו
הרבה יותר נוצצת .ובכלל ,היעד הבא שלנו בחיים זה לבנות וילה שתוציא לשכנים
את העיניים .לצרפתים דווקא היה קשה יותר עם האיסור "לא תנאף" .מה זאת
אומרת?הםהתקוממו,האםאתהבאלומרלנו,בוראעולם,כיעלינולהתלבשולנהוג
ב"צניעות"?! הרי כל רשתות האופנה החדשניות הן מתוצרתנו ,והכלל הידוע אומר:
כמהשיותרפרוץ,זהיותריפהויותרמודרני!


נעשהונשמע
לאחרשכלהעמיםלא רצולקבלעליהםאתהתורה,נעשהרעשגדולבעולם.הארץ
הזדעזעהופחדהשמאגםעםישראללאירצולקבלאתהתורה,ואזהיאתחרב,שהרי
תנאי מפורש התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ,אם ישראל יקבלו את התורה  -מה
טוב ,ואם לא  -תחזור הארץ לתוהו ובוהו ,כמו שנאמר" :אם לא בריתי ]שזו התורה[
יומםולילה-חוקותשמיםוארץלאשמתי".


ומה באמת היתה תגובתם של עם ישראל ,כאשר שאל אותם הקב"ה אם ברצונכם
לקבל את התורה? כולם ענו מיד ואמרו פה אחד" :נעשה ונשמע" .קודם כל אנחנו
מקבלים על עצמנו לעשות כל מה שתאמר לנו ,ואחר כך נשמע מהכתוב בה! או אז
שקטההארץ.


אמר רבי אלעזר בן ערך :בשעה שנגלה הקב"ה לישראל לתת להם את התורה ,ירדו
עמו ששים רבוא  - 600,000 -מלאכים ,והכתירו את כל אחד ואחד מישראל בשני
כתריםששםהמפורשכתובבהם.כתראחדכנגדמהשאמרו"נעשה"וכתרשניכנגד
מהשאמרו"נשמע".והגיעועםישראלבאותהשעהבדרגהגבוההיותרמןהמלאכים!


היוםהגדולמגיע
והנההגיעהיוםהשישיבסיון,יוםשבתקודש,היוםהמיוחלוהמצופה,היוםשלמענו
נבראכלהעולם.היוםשהתורהמצפהלוכבראלףדורות.


חזָק
שׁפר ָ
וקל  ָ
על  ָה ָהר ְ
ו ָענָן  ָכּ ֵבד ַ
וּב ָר ִקים ְ
קלת ְ
ַי ִהי ֹ
בּקר ו ְ
ה ֶ
בּ ְהית ַ
ישׁי ִ
ה ְשּׁ ִל ִ
יּום ַ
ב ֹ
ַי ִהי ַ
"ו ְ
מן  ַה ַמּחנֶה
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 ֱ
שׁרי ַ
ֵיא ֶ
מ ְפּנ ֲ
לּו ִ
ןכּ ֹ
שׁ ֻ
ַיע ַ
רסינ ָ
יתה ָהרְ :ו ַה ִ
ָ
בוּבּ ַת ְח ִתּ
ְ
ַצּ
ַיּ ְתי ְ
וִ
שׁן
כּ ֶע ֶ
נו ְ
שׁ ֹ
לע ָ
ַע ֲ
בּ ֵאשׁ ַויּ ַ
ָרד ָע ָליוה' ָ
א ֹל ִהים
ו ָה ֱ
י ַד ֵבּר ְ
משׁה ְ
ֶ
מאד
ו ָחזֵק ְ
הו ֵל ְך ְ
שּׁפר  ֹ
ה ָ
קול ַ
ַי ִהי ֹ
מאד :ו ְ
כּל  ָה ָהר ְ
ֶח ַרד ָ
שׁן  ַויּ ֱ
ַה ִכּ ְב ָ
ַעל
ה ָהר  ַויּ ַ
אל ראשׁ ָ
משׁה ֶ
ל ֶ
ַיּ ְק ָרא ה' ְ
אל ראשׁ  ָה ָהר ו ִ
סינַי ֶ
על  ַהר ִ
ֵרד ה' ַ
קולַ  :ויּ ֶ
ב ֹ
ַענֶנּוּ ְ
יֲ
משׁה".
ֶ


אותויוםמעונןהיה,וירדגשםקלכמושנאמר":גםשמיםנטפו,גםעביםנטפומים".
עלההרירדענןכבד,חושךוערפל,כדישבניישראליוכלויותרלהתרכזבדיבורושל
ה')כיכידוע,כשנחלשכוחשלחושהראיה,גדלכוחושלחושהשמיעהיותר(.הרעמיםרעמו
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והברקים הבריקו .ברקים ורעמים אלו ,לא היו כמו שאנו רגילים לראות ולשמוע
בחורף ,אלא היו קולות חזקים במיוחד ,עד שכל מי ששמע אותם אחז אותו חיל
ורעדה .אל קולות אלו התלוו קולות המלאכים ,שהיו משוררים להקב"ה ,כפי שהם
משורריםבכליום.וזכובניישראלביוםזהלשמועאתקולם.


"וקולשופרחזקמאוד" -פתאוםנשמעקולחזקשלשופר,והקולהולךומתגבר,הולך
ומתחזק.ניכרכיזהאינוקולאנושי,אשרמטבעוהולךונחלש,אלאקולאלוקי.היה
זה קול שופר מקרנו של האיל שהעלה אותו אברהם אבינו לעולה במקום יצחק בנו.
תקיעה זו באה לעורר את ליבם של ישראל לעבודת ה' ולהרחיק מחשבות זרות
והרהוריםשלהבליהעולםהזה,כמושנאמר":היתקעשופרבעיר,והעםלאיחרדו?!"


לילהטוב
והיכןהיוישראלבאותוזמן?באותולילה,שהיהלילשבת,היוישראלשמחיםוטובי
לב ,שנתם ערבה להם מאוד ,ומכיון שהלילות בתקופה זו קצרים מאוד ,ישנו עוד
שעתייםלאחרשהאירהיום.בשעהשהופיעהקב"העלהרסיניבקולותוברקים,עדיין
עםישראלהיוישנים.היהמשהמהלךבכלמחנהישראלומעוררםואומרלהם:כבר
הגיעה שעת הכנסת הכלה לחופה .והקב"ה בענוותנותו כביכול יצא לקבלם והלך
לפניהם,כמושנאמר":ה'בצאתךלפניעמך".אךיחדעםזאתהיתהכאןהקפדהעל
עםישראל,עלכךשלאקמוהשכםבבוקר,וכתיקוןלכךאנונוהגיםלעשות"תיקוןליל
שבועות" ,שנשארים ערים כל הלילה ועוסקים בתורה ,כפי שיבואר להלן בשער
ההלכה.


שמעו ישראל את קולות הרעמים ,את קולות המלאכים ,ומעל הכל את קול השופר,
הזדעזעו וחרדו ,ולא רצו לצאת מאוהליהם .אמנם הם עצמם ביקשו לפני 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 אומץ ורצון
לשמועאתדברה'.


אשותמרותעשן
הדליקהקב"האתהרסיניכולובאש.היתהזואשמיוחדתשלקדושה,והמטרשירד
עליהלאכיבהאותה.


אמר רבי שמעון בן לקיש :ביום מתן תורה היה הכל של אש :התורה עצמה היתה
כתובה באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה .משה רבנו היה כמו שלהבת אש
שנתייראוישראללגשתאליו.כלהמלאכיםהיושלאש.הרסיניהיהבוערבאש.וירד
הקב"ה לעם ישראל באש הגדולה ,ודבריו נשמעו מתוך האש .היה זה מראה נורא
ומפחיד.ולמהניתנההתורהמתוךהאשוהחושך?ללמדנושכלאדםהמשתדללעסוק
בתורהולקיימה,ניצולמןהאששלגהינםומחשכתהגלות.


התמלא הר סיני כולו עשן .אך הפלא הוא שהעשן לא יצא מן האש עצמה אלא מן
ההר ,ולא התפזר העשן לצדדים אלא עלה ישר .והיו בו כל הריחות הטובים של גן
עדן,המשיביםאתהנפש.עלעשןזהאמרשלמההמלךבשירהשירים":מקוטרתמור
ולבונה".
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העולםמזדעזע
בשעהזוהזדעזעההריותרמאשרברעידתאדמה.וברגעשהזדעזעהרסיני,הזדעזעו
ונרעשו כל ההרים שבעולם ,והיו עולים ויורדים .הימים והנהרות ברחו ממקומם,
הירדןנסובלאחור,וכלהאילנותוהסלעיםרעשו.יצאהבתקולואמרה":מהלךהים
כי תנוס ,הירדן תסוב לאחור ,ההרים תרקדו כאילים ,גבעות כבני צאן?" והם ענו
ואמרו:מלפניאדוןחוליארץמלפניאלוהיעקב!".

}ואמרו חז"ל ,בשעה שחפר דוד המלך את היסודות של בית המקדש ,הגיע לעומק של חמישים
אמה ] 25מטר[ ,ומצא חרס אחד תקוע באדמה .רצה להוציא אותו ולזורקו .אמר לו החרס :אין
אתהיכולעלי,משוםשאניסותםאתהתהום.שאלאותודודהמלך:כמהזמןאתהנמצאכאן?
אמרלו:משעהשהקב"ההשמיעאתקולועלהרסיניואמר"אנוכיה'אלוקיך"נזדעזעההארץ
ועמדה לטבוע .אז שלח אותי הקב"ה לכאן לסתום את התהום שלא יעלה ויציף את הארץ.
ובשעהשרואיםאותיהמים,ששםהמפורשכתובעלי,מידהםחוזריםלאחוריהם{.


חופהעםקדושין
הר סיני היה נוצץ כמין אבן יקרה הנקראת 'בדולח' .ועקר אותו הקב"ה ממקומו,
והגביה אותו מעל ראשי בני ישראל ,וכך נשאר ההר תלוי באויר ,כמין חופה שבה
קידש הקב"ה את ישראל להיות לו לעם .העדים שאמורים להיות בחופה  -היו הם
השמים והארץ ,והכתובה היתה התורה .יחד עם זאת היה ההר התלוי באויר ,גורם
מרתיע .אמרהקב"ה לישראל :אם מקבלים אתם אתהתורה -מוטב ,ואם לאו  -שם
תהאקבורתם,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"ה
להיגלות שם ולתת את התורה לישראל ,נשתתק כל העולם :שום עוף לא פרח ,לא
היתהשוםפרהגועה,ושוםבריהלאפצתהאתפיהלהשמיעקול.ואפילוהמלאכים
פסקומשירתםודממו.היההעולםדומהכאילוהואריקןמבריות.ואזכפףהקב"האת
מן
כּי ִ
יתם ִ
ר ִא ֶ
תּם ְ
השמים על הר סיני ,ומן השמים הופיע לישראל ,כמו שנאמרַ " :א ֶ
יע ָמּ ֶכם".
םדּ ַבּ ְר ִתּ ִ
שּׁ ַמ ִי ִ
ַה ָ


קולה'
מתוך האש הגדולה שהיתה על הר סיני ,יצא קול חזק מאוד והשמיע את עשרת
שּׁו
א ָך  ֶאת  ִא ֹ
ץה ְר ֲ
ו ַעל  ָה ָא ֶר ֶ
ַסּ ֶר ָךּ ְ
לי ְ
קלו ְ
את  ֹ
יע ָך ֶ
שּׁ ַמ ִים  ִה ְשׁ ִמ ֲ
הדברות,כמושנאמרִ :מן  ַה ָ
תּו ְך  ָה ֵאשׁ :היה זה קול פלא .רבי יוחנן אומר :כל קול נחלק
מ ֹ
שׁ ַמ ְע ָתּ ִ
וּד ָב ָריו ָ
דו ָלה  ְ
ַה ְגּ ֹ
לשבעה קולות ,כדי שכל אחד ישמע כפי יכולתו :משה רבנו לפי כוחו ,הגברים לפי
כוחם ,הנשים לפי כוחן ,הנערים ,הילדים ,התינוקות ,והזקנים .ואותם שבעה קולות
נחלקולשבעיםשפותכדישכל70האומותישמעוויבינו.
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היההקולמקיףאתהעולםכולו.שמעוישראלאתהקוליוצאמצדדרום,והיוהולכים
לשםלשמועאתהקול,אךלפתעשמעואתהקולבאמןהצפון.הלכולצדצפוןובא
הקוללמזרח,הלכולמזרחובאהקוללמערב.וכשבאוישראללצדמערבבאהקולמן
השמים.נשאועיניהםלמעלהלמרוםוהנהיוצאהקולמןהארץ.אזלמדועםישראל
כי"מלואכלהארץכבודו",ישתבחשמולעד.


"וכל העם רואים את הקולות" -עם ישראללא רק שמעו ,אלאגם ראו אתהקולות.
דעתם נעשתה כל כך מזוככת ,עד שהיו בדרגת המלאכים ,והיו מסוגלים לראות את
הקולות שהם מציאות רוחנית .כל אותו הדור  -קטנים וגדולים  -הגיעו למעלת
הנבואה ושמעו את דברי ה' ,ובכך התמלאה בקשתם של ישראל 'רצוננו לראות את
מלכנו',כמושנאמר":פניםבפניםדיברה'עמכם",וראוישראלמהשלאהשיגוולא
ישיגולראותנביאיםאחריםעדביאתהמשיח.


גםהגוייםהודו
בהיותהקולהולךמסוףהעולםועדסופו,רעםכלהעולם,ואחזהרעדהגדולהאתכל
מלכי אומות העולם בהיותם יושבים בארמונותיהם .התאספו כולם והלכו 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 ,והוא בא לתת
אותהלבניו.מידהודוכולםואמרו":ה'עוזלעמויתן,ה'יברךאתעמובשלום".


איזהבושות
באותה שעה נתן הקב"ה כח לכל העבודות הזרות שבעולם לבוא ולהשתחוות מול
השכינה .וכן נעשה נס שנתמלאו פיותיהם מים והיו יורקים על הבריות ומביישים
ומבזיםאותםואומריםלהם:עזבתםאתאדוןהעולםשבראאתהשמיםואתהארץ,
והלכתםלעבודלנוהפסלים,אשרפהלהםולאידברו!


חילורעדהיאחזון
בני ישראל ,ששמעו את קול ה' פנים אל פנים ,לא היו מסוגלים לשאת את גודל
הקדושה.ושלושקבוצותהיובהם:


הקבוצההאחת  -המוןהעם,פרחהנשמתםבכלדיבורודיבורשיצאמפיהקב"ה,כמו
שנאמר" :נפשי יצאה בדברו" .ועלתה הנשמה עד כסא הכבוד .אמרה התורה לפני
הקב"ה :רבונו של עולם ,לחינם בראת אותי  974דורות לפני בריאת העולם?! וכי יש
מלךשבשעהשמשיאאתבתו]התורה[  -הורגאתבניביתו?!מידהחזירההתורהאת
נשמתםשלישראלכלאחתלמקומה,כמושנאמר":תורתה'תמימהמשיבתנפש".


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 במקומם ונרתעו
לאחוריהם למרחק של שנים עשר מיל ]כשנים עשר ק"מ[ .שנאמר" :וירא העם וינועו
ויעמדומרחוק".באותהשעהאמרהקב"הלמלאכיהשרת,רדווסייעולאחיכם.ומיד
באוהמלאכיםועזרולישראל,כדרךשאוחזיםבידהתינוקלסייעלוללכתבעצמו.
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הקבוצה השלישית  -המרוממים והנעלים שבעם ישראל ,נשארו לעמוד במקומם ,אך
בכל זאת נחלשו מאוד בשומעם את קול ה' .מה עשה הקב"ה? בכל דיבור ודיבור
שאמר ,מילא את העולם כולו בבשמים .זאת כדי לחזק ולהשיב את נפשם שנחלשה
מחמת הפחד .ולאחר הדיבור ,נשבה רוח ופיזרה את הבשמים לגן עדן ,ובדיבור הבא
שובהתמלאהעולםכולובשמים.


סדרהדיבור
בדיבורהראשוןאמרהקב"האתכלעשרתהדיברותבדיבוראחד,מהשאיןהפהיכול
לדבר ,ואין האוזן יכולה לשמוע .ולאחר מכן התחיל הקב"ה לומר כל דברה ודברה
לחוד,כדישיוכלוישראללהביןבפרטות,ומשהחוזרעלדבריה'ומבאראותם.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 .רגליו עמדו על הר
סיני,אבלכלגופוהיהברקיעים.


ואלידברעמנואלוקיםפןנמות
לאחרשאמרהקב"האתשתיהדיברותהראשונות":אנוכיה'אלוקיך"...ו"לאיהיהלך
אלוהיםאחרים,"...חשובניישראלכיאיןבהםכחיותרלשמועמפיה'אתכלעשרת
פּן
א ֹל ִהים ֶ
ע ָמּנוּ ֱ
ו ַאל  ְי ַד ֵבּר ִ
ו ִנ ְשׁ ָמ ָעה ְ
ע ָמּנוּ ְ
דּ ֶבּר  ַא ָתּה ִ
משׁה ַ
אל  ֶ
ַיּאמרוּ ֶ
הדברות .ואז" :ו ְ
נָמוּת".


תשובתמשה
עבוּר  ִתּ ְהיֶה
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".זכותגדולההיאלכםלשמועאתקולושלה'!דבורו
ית ֱ
םל ִב ְל ִתּ ֶ
ֵיכ ְ
על  ְפּנ ֶ
תו ַ
ִי ְר ָא ֹ
שלהקב"המכניסבלבפחדויראתשמים!וכלמישישלויראתשמיםובושתפנים,אף
עלפישלפעמיםהיצרהרעמפתהאותולדברעבירה,לאבמהרההואחוטא.לעומת
זאת מי שאין לו בושת פנים ,סימן שלא קבלו אבותיו את התורה בהר סיני ,ומסוגל
לחטואמהריותר.


הכתיבהבלוחות
בכל זאת נענה ה' לבקשת עם ישראל .ומהדברה השלישית התחיל הקב"ה לדבר עם
משה לבדו ,ומשה העביר את הדברים לעם .כשיצא הדיבור מפיו של הקב"ה היה
הדיבור עצמו מסתובב בכל מחנה ישראל ,ואחר שכל עם ישראל הסכימו עליו ,היה
אותודיבורנתקעונחרתבלוחות,עדשהושלמובלוחותכלעשרתהדברות.


במעמדהרסיניעמדוכלהנפשותשהיועתידותלבואלעולםהזהעדסוףכלהדורות,
וכלנשמהקיבלהשםאתחלקהבתורתה'.
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QמשהאמתותורתואמתR


על פי האמור ,נעשה מעמד הר סיני בפרסום גדול מאוד .נוכחו בו כל עם ישראל -
למעלהמשלושהמיליוןאנשים,נשיםוטף.וכלהעולםידעוהרגישאתקיומו.הקב"ה
לא נתן את התורה למשה לבדו ,שהוא יעביר את התורה לעם ישראל ,אלא התגלה
בעצמולעיניכלישראל.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
עלהדברשיעידועליו,אזיתאמתהעניןיותרבעינישומעיו.ובהיותהמעידיםמועטים,
יפול קצת ספק בדבר לפיקחים ...כל שכן כשרצה האלוקים לתת תורה לעמו ישראל,
נתנה להם לעיני שש מאות אלף אנשים גדולים ,מלבד טף ונשים רבים ,להיות כולם
עדים נאמנים על הדברים ....נמצאת תורתנו בידנו תורת אמת ,מפי שש מאות אלף
עדיםנאמנים!"


ונרחיבאתהדברים:
כל אחד יודע שקיימת יבשת אמריקה! גם אם הוא לא ביקר בה מעולם ולא ראה
אותה ,הוא יודע בברור שהיא קיימת ,שכן אנשים רבים מעידים על הדבר .אין זה
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".
אף על פי שלא ראינו אותה בעינינו ,מכל מקום אנו יודעים נאמנה על התרחשותה.
ומדוענחשבשאנויודעים,עלאףשעינינולאראו?


כל סיפור היסטורי המסתמך על מספר גדול של אנשים ,כ  50,000 -איש או יותר,
שהשתתפובאירועמסוייםאוראואותו,יהפךבליספקלעובדההיסטוריתשאיןעליה
עוררין,מפנישכלאותםאנשיםשהיועדיםלסיפור,יעידועלהתרחשותהאירועוגם
יספרו הלאה לילדיהם .כך נוצרה למעשה ההיסטוריה בעולם :נשיאותו של הנשיא
הראשון של ארצות הברית ג'ורג' וושינגטון ,תולדות חייו של יוליוס קיסר ,הקרב על
המרתוןוכו'וכו'.


לא נבוא ונאמר :אולי ההיסטוריונים המציאו ובדו מליבם את המהפכה הצרפתית,
בעוד שהיא כלל וכלל לא התרחשה במציאות ,שכן באותו רגע שבו היו קמים
היסטוריונים כאלה ,מיד היה העולם בא ומכחיש אותם .שום היסטוריון לא יצליח
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 דמויות
ציבוריותשלאהיו,כילאניתןלשכנעאלפיבניאדםלהאמיןשהםעצמםהיועדים
לאירוע שלא התרחש כלל .לכן אנו מקבלים כ"עובדה" שהיה מלך בשם "אלכסנדר
מוקדון" והיו פרעונים במצרים .הכלל הוא :תופעה שמעידים עליה מיליוני אנשים -
הריהיאעובדה!!


המסורת ההיסטורית שלנו ,עם ישראל ,בנויה באופן חזק ומוצק הרבה יותר :היא
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איננה עדות של אדם אחד ,ולא של  50,000איש ,אלא עדות על אירועים שהתרחשו
לעיניאומהשלימה3-מיליוןאיש!


הדורהבאידעשהדבריםאכןהתרחשו,מפנישהוריוהיועדיראייהישיריםוסיפרולו,
והםיספרולבניהם,וכךעוברתהמסורתהיהודיתהלאהמדורלדור.איןאנומאמינים
באמונה עיוורת שהיה מעמד הר סיני ,אלא יודעים זאת בברור .גם בהיסטוריה
העולמית אין הכחשה למעמד זה ,אלא אדרבה" ,מתן תורה לישראל" היא העובדה
המקובלת ביותר בכל הדתות המערביות ,דתות המקיפות ציבור של כמיליארדים,
והמהווה את עיקרו של העולם התרבותי .אפילו הנצרות והאיסלם לא ערערו על
מעמד זה ,אלא אדרבה ,הסתמכו עליו בתור הגילוי המשכנע ביותר להמצאות ה'
ולהשגחתועלהעולם.התנ"ךהינומסמךהמקובלבכלהעולםכולו,בקרבכלהעמים,
ומהווה יסוד לדתות רבות .הוא מכונה "ספר הספרים" ,ומעולם לא קם סופר או
היסטוריוןשניסהלהכחישאתאמינותו.


לעומת זאת ,להבדיל בין הטהור לטמא ,שאר הדתות מבוססות על עדות ראיה של
אדם אחד! כגון :דת האיסלם בונה את אמונתה על כך ,שבהיות מוחמד יחידי ללא
עדים,פגשבמדבראתהמלאךגבריאל,אשרציוהלולשנותאתהדת -חוקיהעולם
הקדומים,ולהנהיגחוקיםחדשים.דתזונפוצהזמןרבלאחרתקופתושלמוחמד,על
ידי שחסידיו יצאו בכח הזרוע ,והרגו כל מי שלא קיבל את דתם .איש לא ראה את
מוחמדפוגשאתהמלאךגבריאל.זוהיאמונהעיוורת!לךתאמיןלסיפורשלאיזהאדם
אחד שאולי הוא מטורף ,ואולי שקרן ,ואולי כזבן ,ואולי רמאי ,ואולי בדאי ,ואולי
נוכל"...אמונה"כזוהיאהשערהבלבד,אותומאמיןמשערשהמספרהואלאמטורף,
ולא שקרן ,ולא כזבן ,ולא רמאי ,ולא בדאי ולא נוכל .גם מציאות של מיליוני נוצרים
בעולם ,המאמינים בדתם ,אינה דבר בעל משקל ,כי אינה מוכיחה שהתאמת להם
הדבר,אלארקשהםקבלועלעצמם"להאמין"למספרמועטשלאנשיםשהתחילואת
אותה הדת .סוף סוף ,איש לא ראה את מייסד הנצרות מקבל שליחות כלשהי
מאלוקים!


אולם היהדות  -להבדיל  -שונה לחלוטין .אין צורך ב"אמונה עיוורת" כדי לקבל את
אמיתותה .ההתגלות לעם ישראל בסיני הוא אירוע הניתן לאימות יותר מכל אירוע
גדולבדבריימותעולם).וראהאתהדבריםבהרחבהעםהוכחותרביםוהיבטיםנוספים,יפים
ומענייניםבספר"מסילותאלהאמונה"(.


שׁר ָהיוּ
יםא ֶ
ֲ
אשׁנ
ִ
יםר
ִ
ָמ
ָאלי ִ
ישׁ ַאלנ ְ
וכךאומרתהתורה)דבריםפרקדפסוקיםלב-לה(ִ ":כּ ְ
שּׁ ָמ ִים
הה ָ
םו ַעד  ְק ֵצ ַ
שּׁ ַמ ִי ְ
הה ָ
ץוּל ִמ ְק ֵצ ַ
ְ
םעל  ָה ָא ֶר
יםא ָד ַ
ָ
אא ֹל ִה
רבּ ָר ֱ
שׁ ָ
םא ֶ
יּו ֲ
ְל ָפנֶיך  ְל ִמן  ַה ֹ
תּו ְך  ָה ֵאשׁ
מ ֹ
מ ַד ֵבּר ִ
א ֹל ִהים ְ
קול ֱ
עם ֹ
שׁ ַמע ָ
הָ
כּמהוֲּ  :
ה ִנ ְשׁ ַמע ָ
או ֲ
הזֶּה ֹ
דול ַ
ה ָגּ ֹ
כּ ָדּ ָבר ַ
ה ִנ ְהיָה ַ
ֲ
א ָתּה ַויּ ִ
אֶ
ַכּ ֲ
דּוִ :מן
דמ ְלּ ַב ֹ
יןעו ִ
ֹ
יםא
ֵ
א ֹל ִה
תכּיה' הוּא  ָה ֱ
ל ַד ַע ִ
הה ְר ֵא ָת ָ
ֶחי?!ַ  ...א ָתּ ָ
שׁ ַמ ְע ָתּ ַ
שׁר  ָ
שׁ ַמ ְע ָתּ
וּד ָב ָריו ָ
דו ָלה ְ
ה ְגּ ֹ
שּׁו ַ
א ָך  ֶאת  ִא ֹ
ה ְר ֲ
ו ַעל  ָה ָא ֶרץ ֶ
ַסּ ֶר ָךּ ְ
לי ְ
קלו ְ
את  ֹ
יע ָך ֶ
ה ְשׁ ִמ ֲ
שּׁ ַמ ִים ִ
ַה ָ
ה ֵאשׁ".
תּו ְך ָ
ִמ ֹ


תורתאמתנתןלנו,ברוךאשרבחרבנו!
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QמגילתרותR


הקדמה
דודוג ְליָת
ֹ
בתקופת מלכותו של שאול המלך ,אשר היה המלך הראשון של עם ישראל ,קמו
הפלישתיםלהלחםבישראל.הםשלחובריוןבשם"גלית",אשרהכריזלעומתמחנה
ישראל ,שישלחו גיבור שילחם נגדו ,ועל ידי מאבקם יוכרע הצד המנצח .אולם מכל
מחנה ישראל לא נמצא האיש אשר העיז להילחם מול גלית הפלישתי .עד שכעבור
ארבעיםיוםשמעעלכךדוד,קינאקנאתה',ויצאלהילחםבגלית.רוחגבורהניסכה
עליומאתה',וללאמדיםוללאכליזיןהרגדודאתגליתוערףאתראשו.בכךהביא
תשועהגדולהלעםישראל,כפישיסופרלהלןבעזרתה'.

כאשר ראה שאול את דוד ,כשבידו ראשו של גלית ,הבין כי נער זה אינו נער פשוט,
אלאנועדלגדולות.ולכןהואפונהלשריוושואלאותם:בןמיזההנער?אומנםהוא
כבר הכיר את דודהיטב,כי היה דוד בא ומנגן לפני שאולבכל עת אשר היתה רוחו
עגומה עליו .אלא שעכשיו התעניין שאול לדעת ,מהו ייחוסו המדוייק של דוד .אמר:
אםבאדודממשפחתפרץבנושליהודהבןיעקבאבינו,הריהואראוילמלוכה,ואם
באדודממשפחתזרחאחיוהתאוםשלפרץ,הריהואראוילהיותשופט.


מואביולאמואבית
קפץ דואג האדומי ,אחד משרי המלך ,ואמר :עד שאתה בודק אחריו אם הוא ראוי
למלוכה או לגדולה אחרת ,תבדוק אם בכלל ראוי הוא לבוא בקהל ה' ,להיות חלק
מעםישראל,שכןדודהואמבניבניהשלרותהמואביה,והריכתובבמפורשבתורה:
עו ָלםַ  :על
בּ ְק ַהל ה'  ַעד ֹ
ל ֶהם ִ
לא יָבא ָ
ירי ֹ
ע ִשׂ ִ
דּור ֲ
בּ ְק ַהל ה'  ַגּם ֹ
מו ָא ִבי ִ
מּו ִני וּ ֹ
ע ֹ
" ֹלא יָבא ַ
םמ ִמּ ְצ ָר ִים"...
את ֶכ ִ
ךבּ ֵצ ְ
םבּ ֶדּ ֶר ְ
םוּב ַמּ ִי ַ
ַ
םבּ ֶלּ ֶח
מוּא ְת ֶכ ַ
ֶ
אק ְדּ
רל ִ
שׁ ֹ
רא ֶ
ְדּ ַב ֲ

נענה אבנר ,שר צבא שאול ,ואמר :שמעתי מפיו של שמואל הנביא הלכה שקיבלה
משהרבינובסיני,ועברהמדורלדור":לאיבואעמוניומואביבקהלה'"" -עמוניולא
עמונית,מואביולאמואבית".זאתאומרת,שדווקאעמוניםומואביםגבריםשהתגיירו,
אסור להם להתחתן עם אשה יהודיה ,אבל עמוניות ומואביות שהתגיירו ,מותרות
לבואבקהלולהנשאליהודי.

דואג לא קיבל אתדבריאבנר וניסה להפריך אותם .אמרשאוללאבנר :לך שאל את
שמואלהנביאוביתדינו,מהההלכה.הלכוושאלואתשמואל,אמרלהם:אכן,עמוני
ולא עמונית ,מואבי ולא מואבית ,כי כל הסיבה שדחתה התורה את עמון ומואב
מלבואבקהלה',משוםשכאשרעםישראלבצאתםממצריםהיובמדבר,היוצריכים
לעבור דרך ארצם ,ולא קידמו אותם העמונים והמואבים בלחם ומים ,וזה מראה על
מידותיהםהגרועותשאינםגומליחסדים,ולכןאינםראוייםלהכנסבקהלה'.ואילועל
הנשים אין תביעה על כך שהרי "כל כבודה בת מלך פנימה" ,ואין דרכן של הנשים
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לצאת החוצה כדי לקדם בלחם ומים .עד כאן דברי שמואל הנביא .באותה שעה קם
עמשא,משריהצבא,חגרחרבוואמר:כלמישאינושומעהלכהזו,ידקרבחרב!

ידעשמואלהנביאכיעתידדודלמלוךעלישראל,וכדישלאיהיהפתחוןפהלאנשים
בעתיד לערער על ייחוסו של דוד המלך ולפוסלו ,החליט שמואל לכתוב את "מגילת
רות",שבהמובאבפרוטייחוסושלדודהמלך,והסיפורשמתלווהאליועלהתגיירותה
שלרותהמואביהונישואיהלבועז.


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 בה לא
דיני טומאה ולא טהרה ,לא איסור ולא היתר ,ולמה נכתבה? מפני החסד ,להודיעך
כמהשכרטובנותןה'לגומליחסדים".

המגילהגםמלמדתאותנוהשגחתה'עליצוריו,שמשיבלאדםכפועלווכפרימעלליו,
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
ישראלעלפניחייעושרוכבודבמואב,זכתהשיצאהממנהמלכותביתדוד.


מדועקוראיםמגילתרותבחגהשבועות?

מספרטעמיםלדבר:


דודהמלךנולדונפטרבחגהשבועות,לכןקוראיםבמגילהשבהמסופרייחוסו.


סיפורהמגילההתרחשבתחילתקצירשעורים -בתקופתחגהשבועות,חגהקציר.
רצו חכמים לזרז את העם במצוות הקשורות לקצירת התבואה  -לקט ,שכחה ופאה.
לכן תיקנו לקרוא במגילת רות ,שבה רואים עד כמה חשובות מצוות אלו ,ומה רבה
נחיצותןלעניים.


ללמדנו מה גדולה ויקרה המתנה שהעניק לנו בורא עולם ביום זה  -התורה
הקדושה .עד שאף הגויים מכירים ברוממותה ,עוזבים את הבלי העולם הזה ,ובאים
להתענגעלה'ולחסותבאורתורתו.


ללמדנו שאף אדם שלא גדל על ברכי התורה בימי ילדותו ,ובילה את חייו בהבל
וריק ,יכול על ידי רצון חזק לפתוח פרק חדש בחייו ,ולהידבק בתורה הקדושה ,כשם
שעשתהרותשדבקהבתורהבהיותהבגילארבעים.


ללמדאתהנשים,שאףעלפישפטורותהןמלימודהתורה,בכלזאתרבהמעלתן,
ויכולות הן על ידי צניעות ,יראת שמים ומידות טובות ,להגיע לדרגות גבוהות מאוד,
כמושזכתהרותלהיותאםהמלכות.
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פרקא

הוּדה 
םי ָ
יתל ֶח ְ
ֶ
ישׁמ ֵבּ
ִ
א
ֵל ְך ִ
בבּ ָא ֶרץ ַויּ ֶ
יר ָע ָ
ַי ִה ָ
טה ֹשּׁ ְפ ִטים ו ְ
ישׁ ֹפ ַ
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ַי ִה ִ
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שׁם
ו ֵ
ימ ֶל ְך ְ
א ִל ֶ
ה ִאישׁ ֱ
שׁם ָ
ו ֵ
וּשׁ ֵני  ָב ָניו :ב ְ
תּו ְ
ו ִא ְשׁ ֹ
מו ָאב הוּא ְ
בּ ְשׂ ֵדי ֹ
ָלגוּר ִ
יון ֶ
ו ִכ ְל ֹ
לון ְ
מ ְח ֹ
שׁ ֵני  ָב ָניו ַ
שׁם ְ
ו ֵ
ע ִמי ְ
נ ֳ
תּו ָ
ִא ְשׁ ֹ
הוּדה
י ָ
ל ֶחם ְ
א ְפ ָר ִתים  ִמ ֵבּית ֶ
תקופתהשופטים
לאחר שנפטר יהושוע בן נון ,שהיה מנהיגם של עם ישראל מכניסתם לארץ,
הגיעהתקופתהשופטים.השופטיםהםשהנהיגואתהעם,אולםלאהיתהלהם
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":בעווןעינויהדיןועיוותהדיןוקלקולהדין -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
לאידעכיעיקרהמלכותתלויהבמידתהצדקהוהרחמיםכלפיהעם,כמושראינו
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יאוּשׁ ֵני
ְ
רה
שּׁ ֵא ִ
ַתּ ָ
ע ִמי ו ִ
ישׁנ ֳ
ָ
א
ימ ֶל ְך ִ
תא ִל ֶ
ָמ ֱ
שׁם:ג ַויּ ָ
ַיּ ְהיוּ ָ
מו ָאבו ִ
ָבאוּ ְשׂ ֵדי ֹ
ַויּ ֹ
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 צדקותו 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.

ואכן זמן קצר לאחר בואם ,מת אבימלך .אולם מחלון וכליון נותרו עדיין בחיים,
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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
ג ִלית( ,וכליון נשא את עורפה .למרות היותן נוכריות ,היו רות ועורפה
המקורי היה ָ
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.
כבד במיוחד היה אבלה של נעמי ,אשר פטירת בניה בלא שהותירו אחריהם
ילדים ,העלתה בליבה מחדש את כאב הפטירה של בעלה אלימלך ,אשר עכשיו
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קום
מן  ַה ָמּ ֹ
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דיהו ֶ
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ֹ
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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,עדשיכינולהצידהלדרךויעשועמהחסדללוותה,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
ולמעשיהםהמקולקלים.
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וֹ
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.היאוכלותיהאפילו לאהמתינועדשיזדמנושיירותשילכועימהן,אלא
הלכובודדותבדרך,מרובחשקןלשובאלארץיהודה.

פרשתדרכים
כךהלכווהלכו,עדשהגיעולפרשתדרכים,המובילהאלארץיהודה.כאןפנתה
םח ֶסד
ַעשׂה' ִע ָמּ ֶכ ֶ
יתא ָמּהּ.י ַ
ִ
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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,
ואילורותבכתהכיוןשרצתהבאמתבכלליבהלהידבקבהובתורתה'.
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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
נפשהומתיקותדבריהומידותיההטובותשלחמותן,הןמגבירותאתבכייתן,עד
שתששכוחןמרובבכיה.
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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
מו ָת ְ
ח ֹ
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.אחותךעכשיובודאיתינשאלאדםחשובותבנה
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
לחזורבו-יחזור.ואםבכלזאתהואמתאמץלהדבקבה',לאדוחיםאותויותר.
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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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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 ט"ז 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
מרירותוסבל.
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צידוקהדין
אולם ראתה נעמי שיש בדברי הנשים כעין תרעומת ותמיהה על הקב"ה חס
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יה ַרע ִלי".
שׁ ַדּ ֵ
יו ַ
הב ְ
ע ִמיוה' ָע ָנ ִ
ָנ ֳ

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 ֲ
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פרקב
בּ ַעז :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 ֹ
ַ
אמ
ַתּ ֶ
וֹ
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(.
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ַתּ ַל ֵקּט
בוא ו ְ
ַתּ ֶל ְך  ַו ָתּ ֹ
ב ִתּי :ג ו ֵ
ל ִכי ִ
להּ ְ
אמר ָ
ַתּ ֶ
יניו ו ֹ
בּ ֵע ָ
א ְמ ָצא  ֵחן ְ
שׁר ֶ
אֶ
ֲ
מ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת
שׁר ִ
א ֶ
ל ֹב ַעז ֲ
שּׂ ֶדה ְ
ה ָ
ח ְל ַקת ַ
מ ְק ֶר ָה ֶ
ַיּ ֶקר ִ
ה ֹקּ ְצ ִרים ו ִ
ח ֵרי ַ
א ֲ
שּׂ ֶדה ַ
ַבּ ָ

החליטונעמיורותכיהןתתפרנסנהמ"מתנותעניים"אלו,המגיעותלענייםבצדק
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.

עודהוסיפהרות: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.

בהגיעה אלהשדה,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
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ע ָמּ ֶכם 
יהוָה ִ
קּו ְצ ִרים ְ
ל ֹ
ַיּאמר ַ
ל ֶחם ו ֶ
מ ֵבּית ֶ
בּא ִ
ו ִה ֵנּה  ֹב ַעז ָ
ימ ֶל ְך :ד ְ
א ִל ֶ
ֱ
"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
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'
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ל ִמי
קּו ְצ ִרים ְ
על  ַה ֹ
ה ִנּ ָצּב ַ
רו ַ
ע ֹ
ל ַנ ֲ
בּ ַעז ְ
אמר ֹ
ַיּ ֶ
יהוָה :ה ו ֹ
י ָב ֶר ְכ ָך ְ
לו ְ
אמרוּ ֹ
ַיּ ְ
וֹ
א ִביָּה
מו ֲ
ע ָרה ֹ
נ ֲ
אמר ַ
ַיּ ַ
קּו ְצ ִרים ו ֹ
על  ַה ֹ
ה ִנּ ָצּב ַ
ה ַנּ ַער ַ
ַען ַ
ע ָרה  ַה ֹזּאת  :ו  ַויּ ַ
ַה ַנּ ֲ
ו ָא ַס ְפ ִתּי
א ַל ֳקּ ָטה  ָנּא ְ
אמר  ֲ
ַתּ ֶ
מו ָאב :ז ו ֹ
ֹ
מ ְשּׂ ֵדה
ע ִמי ִ
עם  ָנ ֳ
שּׁ ָבה ִ
ה ָ
ִהיא ַ
"ברכה"-אשההגונה.

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

34

חג השבועות בהלכה ובאגדה

ֶ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 ְל ֹקט
אל  ֵתּ ְל ִכי ִ
בּ ִתּי ַ
שׁ ַמ ַע ְתּ ִ
לוא ָ
ה ֹ
אל רוּת ֲ
בּ ַעז ֶ
ַיּאמר ֹ
מ ָעט :ח ו ֶ
ַה ַבּ ִית ְ
שּׂ ֶדה
בּ ָ
ינ ִי ְך ַ
ע ַ
ע ֹר ָתי:ט ֵ
יןעם ַנ ֲ
הת ְד ָבּ ִק ִ
ֶהו ֹכ ִ
ימזּ ְ
בוּר ִ
ע ִ
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 ֶ
א ֲ
ןו ָה ַל ְכ ְתּ ַ
שׁר ִי ְק ֹצרוּ ְ
אֶ
ֲ
ֶיה
על  ָפּנ ָ
ַתּ ֹפּל ַ
ה ְנּ ָע ִרים :י ו ִ
אבוּן ַ
י ְשׁ ֲ
שׁר ִ
אֶ
מ ֲ
שׁ ִתית ֵ
ו ָ
אל  ַה ֵכּ ִלים ְ
ְו ָה ַל ְכ ְתּ ֶ
ו ָא ֹנ ִכי
יר ִני ְ
ֶיך  ְל ַה ִכּ ֵ
חן  ְבּ ֵעינ ָ
אתי ֵ
דּוּע  ָמ ָצ ִ
מ ַ
א ָליו ַ
אמר ֵ
ַתּ ֶ
א ְר ָצה ו ֹ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ָ
וִ
מו ֵת ְך
ח ֹ
יתאת  ֲ
ֶ
שׁר  ָע ִשׂ
לא ֶ
יכּ ֲ
דל ֹ
דה ַגּ ִ
הּה ֵגּ ֻ
רל ֻ
אמ ָ
ַיּ ֶ
ןבּ ַעזו ֹ
ַע ֹ
ָ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 ַ
מלקטתבשדהאצלנו,ולאראינואפילואחתמאצבעותיה.

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")דבריםכגז(-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 ְ
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רא ְמ ָצא
אמ ֶ
ַתּ ֶ
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 ֶ
ו ָא ֹנ ִכי ֹ
שׁ ְפ ָח ֶת ָך ְ
על  ֵלב ִ
ד ַבּ ְר ָתּ ַ
ו ִכי ִ
נ ַח ְמ ָתּ ִני ְ
כּי ִ
א ֹד ִני ִ
יך  ֲ
בּ ֵעי ֶנ ָ
ֵחן ְ
דבריםטוביםשמעתיעליך:האחד -הוגד ליעלהטובהשגמלתעםחמותך,שזה
מראהשאיןלךתכונתצרותהעיןשלהמואבים.והשני-הוגדלישהתגיירתבזמן
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 ַ
ַמ ְשׂ ֻכּ ְר ֵתּ ְך ְ
יי ְשׂ ָר ֵאל".
א ֹל ֵה ִ
שׁ ֵל ָמה ֵמ ִעםה' ֱ

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.אךעכשיו
ניחמתאותי,ולארקשבשרתליכיראויהאנילבואבקהל,אלאגםהוספתשיהא
חלקילעולםהבאבמחיצתהאמהותהקדושותשרה,רבקה,רחלולאה.
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מן
ו ָא ַכ ְל ְתּ ִ
ה ֹלם ְ
גּשׁי ֲ
ה ֹא ֶכל  ִ
ל ֵעת ָ
ב ַעז ְ
לה ֹ
אמר ָ
ַיּ ֶ
יך :יד ו ֹ
שׁ ְפ ֹח ֶת ָ
ְכּ ַא ַחת ִ
אכל
ַתּ ַ
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 ָ
רגּ ֵ
אמ ַ
יול ֹ
זאת  ְנ ָע ָר ֵ
ובּ ַע ֶ
ַי ַצ ֹ
םל ַל ֵקּטו ְ
ַתּ ָק ְ
ַתּ ַתר:טו ו ָ
ַתּ ְשׂ ַבּעו ֹ
וִ
ָ
את ְכ ִל
טו ֹל ַ
ְתּ ַל ֵקּ ְ
םו ִל ְקּ ָטה
ַב ֶתּ ְ
ַעז ְ
הּמן ַה ְצּ ָב ִתים ו ֲ
שׁלּוּל ִ
ָ
ו ַגםשׁל  ָתּ
ימוּה :טז ְ
ַי ִהי
שׁר  ִל ֵקּ ָטהו ְ
תא ֶ
טא ֲ
ַתּ ְח ֹבּ ֵ
העד  ָה ָע ֶרב ו ַ
שּׂ ֶד ַ
טבּ ָ
ַתּ ַל ֵקּ ַ
ערוּ  ָבהּ:יז ו ְ
את ְג ֲ
ְו ֹל ִ
שׁר  ִל ֵקּ ָטה
א ֶ
את ֲ
מו ָתהּ ֵ
ח ֹ
ַתּ ֶרא ֲ
ה ִעיר ו ֵ
בוא ָ
ַתּ ֹ
שּׂא ו ָ
ַתּ ָ
יפה  ְשׂ ֹע ִרים :יח ו ִ
ְכּ ֵא ָ
יפה
הּא ֹ
מו ָת ֵ
הּח ֹ
רל ֲ
אמ ָ
ַתּ ֶ
שּׂ ְב ָעהּ:יט ו ֹ
המ ָ
הו ִת ָר ִ
שׁר  ֹ
תא ֶ
הּא ֲ
ַתּ ֶתּן  ָל ֵ
ַתּו ֵצאו ִ
ו ֹ
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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שׁר ָע ְשׂ ָתה
א ֶ
הּאת ֲ
מו ָת ֵ
ח ֹ
דל ֲ
ַתּ ֵגּ ַ
רוּךו ַ
בּ ְ
יר ְך ָ
ימ ִכּ ֵ
יתי ִה ַ
ְ
הע ִשׂ
םו ָא ָנ ָ
יּו ְ
ה ֹ
ִל ַקּ ְט ְתּ ַ
ע ִמי
נ ֳ
אמר ָ
ַתּ ֶ
בּ ַעז  :כ ו ֹ
יּום ֹ
ה ֹ
מּו ַ
ע ֹ
יתי ִ
ע ִשׂ ִ
שׁר ָ
א ֶ
ה ִאישׁ ֲ
שׁם ָ
אמר ֵ
ַתּ ֶ
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 ֹ
ַ
אמ
ַתּ ֶ
גּא ֵלנוּהוּא:כאו ֹ
ישׁמ ֲ
ִ
נוּה ִא
בל ָ
רו ָ
יק ֹ
ע ִמ ָ
הּנ ֳ
רל ָ
אמ ָ
ַתּ ֶ
וֹ
תכּל  ַה ָקּ ִציר
לּוּא ָ
ֵ
דאם  ִכּ
יןע ִ
יתּ ְד ָבּ ִק ַ
שׁר  ִל ִ
יםא ֶ
ֲ
יעם  ַה ְנּ ָע ִר
א ַל ִ
םכּי ָא ַמר ֵ
ַגּ ִ
רו ָתיו
ע ֹ
יעם  ַנ ֲ
ית ְצ ִא ִ
יכּ ֵ
בּ ִתּ ִ
טוב ִ
רוּתכּ ָלּ ָתהּ ֹ
ַ
יאל 
ע ִמ ֶ
רנ ֳ
אמ ָ
ַתּ ֶ
שׁר  ִלי:כב ו ֹ
אֶ
ֲ
רו ֹ
ע ֹ
קבּ ַנ ֲ
ַתּ ְד ַבּ ְ
הא ֵחר:כגו ִ
שׂ ֶד ַ
בּ ָ
אי ְפ ְגּעוּ ָב ְך ְ
ְו ֹל ִ
ק ִציר
לות ְ
טעד ְכּ ֹ
תבּ ַעז ְל ַל ֵקּ ַ
מו ָתהּ:
ח ֹ
באת ֲ
שׁ ֶ
ַתּ ֶ
ירה ִח ִטּיםו ֵ
ַ
וּק ִצ
ַה ְשּׂ ֹע ִרים ְ
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,ממשיכהרותללכתללקטבשדהושלבועזַ ".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 ָ
אמ ָ
ַתּ ֶ
א ו ֹ
האת  ֹגּ ֶרן 
הוּאז ֶר ֶ
ֹ
יוה ֵנּה 
רו ָת ִ
ע ֹ
רה ִיית ֶאת  ַנ ֲ
שׁ ָ
א ֶ
מ ַד ְע ָתּנוּ ֲ
אב ַעז ֹ
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 ְ
א ִח ַ
לשׁם ָ
ָ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,ולאבשעות היוםהחמות.בסיוםעבודתו,לאיחזור
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אל
ה ֹגּ ֶרן ַ
ָר ְד ְתּ ַ
וי ַ
ע ַל ִי ְך ְ
שׂ ְמ ֹל ַת ִי ְך ָ
שׂ ְמ ְתּ ִ
ו ַ
ָס ְכ ְתּ ְ
ו ָר ַח ְצ ְתּ ו ַ
ה ָלּ ְי ָלה :ג ְ
ַה ְשּׂ ֹע ִרים ַ
קום
את ַה ָמּ ֹ
ָד ְע ְתּ ֶ
וי ַ
בו ְ
שׁ ְכ ֹ
יב ָ
יה ְ
תּות :ד ִו ִ
לו ִל ְשׁ ֹ
א ֹכ ְ
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:דוד מלךישראלומלךהמשיח.כחעצוםשלקדושהיש
לנישואיןאלו.ובמקוםשבושורההקדושה,שםרוצההשטןלהאחזולקטרגביתר
שאת,ובכוחוחסושלוםלהרוסולסלקאתהקדושה.

רצה הקב"ה להסוות את העניין מעיניו של השטן .הוא שם בליבה של נעמי,
להדריךאתרותלעשותמעשהשבמבטשטחיהואנראהלאהגוןולאנאה,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
ֲ
ה ֹגּ ֶרן
ַתּ ֶרד ַ
שה  :ו  ו ֵ
עֶ
א ֱ
אמ ִרי  ֵא ַלי ֶ
שׁר  ֹתּ ְ
א ֶ
כּל ֲ
יה ֹ
א ֶל ָ
אמר ֵ
ַתּ ֶ
ע ִשׂין :ה ו ֹ
ַתּ ֲ
ָבא
בּו  ַויּ ֹ
ל ֹ
יטב ִ
ַיּ ַ
ֵשׁ ְתּ  ו ִ
בּ ַעז  ַויּ ְ
אכל ֹ
ַיּ ַ
חמ ֹו ָתהּ  :ז ו ֹ
ַתּה ֲ
שׁר  ִצוּ ָ
א ֶ
כּ ֹכל ֲ
ַתּ ַעשׂ ְ
וַ
ב ָלּט ו ְ
ַתּ ֹבא ַ
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 
אמ ִ
ַיּ ֶ
תמ ְר ְגּ ֹל ָתיו:טו ֹ
השׁ ֶכ ֶ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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אמר
ַיּ ֶ
לא ָתּה:י ו ֹ
יג ֵא ָ
א ָמ ְת ָך  ִכּ ֹ
על  ֲ
כ ָנ ֶפ ָך ַ
וּפ ַר ְשׂ ָתּ ְ
ירוּתא ָמ ֶת ָך ָ
ֲ
א ֹנ ִכ
אמר ָ
ַתּ ֶ
וֹ
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
ו ַע ָתּ ִ
לא ְתּ :יב ְ
תח ִי ָ
שׁ ַ
יא ֶ
יכּ ֵ
רע ִמּ ִ
שׁ ַע ַ
כּל  ַ
ייו ֵד ַע ָ
כּ ֹ
שׂה  ָלּ ְך ִ
עֶ
א ֱ
אמ ִרי ֶ
ֹתּ ְ
רוב ִ
ֵשׁגּ ֵאל ָק ֹ
יו ַגם י ֹ
לא ֹנ ִכ ְ
יג ֵא ָ
םכּ ֹ
ָ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
יך ָא ֹנ ִכי ַ
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 ְ
עד  ַה ֹבּ ֶקר ו ָ
לו ָתיו ַ
מ ְר ְגּ ֹ
ַתּ ְשׁ ַכּב ַ
ַעד  ַה ֹבּ ֶקר :יד ו ִ
ה ִמּ ְט ַפּ ַחת
ה ִבי ַ
אמר ָ
ַיּ ֶ
ה ֹגּ ֶרן :טו ו ֹ
שּׁה ַ
כּי  ָב ָאה  ָה ִא ָ
אל  ִי ָוּ ַדע ִ
אמר ַ
ַיּ ֶ
ֵר ֵעהוּ  ו ֹ
ָמד ֵ
בּהּ  ַויּ ָ
אחז ָ
ַתּ ֶ
ח ִזי  ָבהּ ו ֹ
ו ֶא ֳ
שׁר  ָע ַל ִי ְך ְ
אֶ
ֲ
ָבא
יה  ַויּ ֹ
ע ֶל ָ
ָשׁת ָ
שׁשׁ  ְשׂ ֹע ִרים  ַויּ ֶ
שׁר
אֶ
כּל  ֲ
הּאת ָ
ַתּ ֶגּד  ָל ֵ
בּ ִתּיו ַ
מי  ַא ְתּ ִ
אמר ִ
ַתּ ֶ
מו ָתהּו ֹ
ח ֹ
אאל  ֲ
בו ֶ
ַתּ ֹ
ָה ִעיר:טז ו ָ
יאל
רא ַל ַ
יא ַמ ֵ
יכּ ָ
ןל ִ
הנ ַת ִ
ה ֵא ֶלּ ָ
רשׁשׁ ַה ְשּׂ ֹע ִרים ָ
ַתּא ֶמ ֵ
הּה ִאישׁ:יז ו ֹ
שׂה  ָל ָ
ָע ָ
יך  ִי ֹפּל
א ְ
תּ ְד ִעין ֵ
שׁר ֵ
א ֶ
עד ֲ
ב ִתּי ַ
שׁ ִבי ִ
אמר ְ
ַתּ ֶ
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.
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פרקד
ַיּאמר
דּ ֶבּר  ֹבּ ַעז ו ֶ
שׁר ִ
אֶ
עבר  ֲ
גּו ֵאל ֵ
ה ֹ
ו ִה ֵנּה ַ
שׁם ְ
ֵשׁב ָ
שּׁ ַער  ַויּ ֶ
ה ַ
ע ָלה ַ
וּב ַעז ָ
א ֹ
פּ ֹל ִני ַ
שׁ ָבה פּה ְ
סוּרה ְ
ָ
א ָנ ִשׁים  ִמ ִזּ ְק ֵני
שׂ ָרה ֲ
ע ָ
ַיּ ַקּח ֲ
ֵשׁב :ב ו ִ
ָסר  ַויּ ֵ
א ְל ֹמ ִני  ַויּ ַ
ל ָא ִחינוּ
שׁר ְ
א ֶ
שּׂ ֶדה ֲ
ה ָ
ח ְל ַקת ַ
ל ֹגּ ֵאל ֶ
אמר ַ
ֵשׁבוּ :ג  ַו ֹיּ ֶ
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 ִ
ה ֹיּ ְשׁ ִבים ְ
נ ֶגד ַ
ק ֵנה ֶ
אמר ְ
ֵל ֹ
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
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.
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יא ְג ָאל:
רא ֹנ ִכ ֶ
אמ ָ
ַיּ ֶ
יך ו ֹ
ח ֶר ָ
יא ֲ
לו ָא ֹנ ִכ ַ
או ְ
ל ְג ֹ
יןזוּל ְת ָך ִ
ָ
יא
הכּ ֵ
יו ֵא ְד ָע ִ
הלּ ְ
יד ִ
ַה ִגּ ָ
שׁת 
א ֶ
א ִביָּה ֵ
מּו ֲ
ה ֹ
וּמ ֵאת רוּת ַ
ע ִמי ֵ
נ ֳ
מיַּד ָ
שּׂ ֶדה ִ
ה ָ
נו ְת ָך ַ
יום  ְק ֹ
בּ ֹ
בּ ַעז ְ
אמר ֹ
ַיּ ֶ
ה ו ֹ
לל ְג ָאל
אאוּכ ִ
ַ
לל
רה ֹגּ ֵא ֹ
אמ ַ
ַיּ ֶ
תו:ו ו ֹ
ח ָל ֹ
תעל   ַנ ֲ
יםשׁם  ַה ֵמּ ַ
ֵ
ל ָה ִק
ית ְ
תק ִנ ָ
ַה ֵמּ ָ
אול:ז
וּכל ִל ְג ֹ
ילאא ַ
יכּ ֹ
א ָלּ ִת ִ
האת ְגּ ֻ
א ָתּ ֶ
יגּ ַאל ְל ָך ַ
ח ָל ִת ְ
יתאת ַנ ֲ
ֶ
פּן ַא ְשׁ ִח
ִלי ֶ
אךאםשרויהאדםבדוחקגדול,עדשאיןלו כסףכללאפילולמזונות,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:נעמימכרהאתהשדהשלאלימלךמחמתדוחקה,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.

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
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ףאישׁ
רשׁ ַל ִ
ֵםכּל  ָדּ ָב ָ
הל ַקיּ ָ
מוּר ְ
הו ַעל  ַה ְתּ ָ
א ָלּ ְ
לעל  ַה ְגּ ֻ
יםבּ ִי ְשׂ ָר ֵא ַ
ְ
אתל ָפ ִנ
ְ
ְו ֹז
זק ֵנה  ָל ְך
לל ֹב ַע ְ
ַיּאמר ַה ֹגּ ֵא ְ
בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל:ח ו ֶ
עוּדה ְ
וזאת ַה ְתּ ָ
ןל ֵר ֵעהוּ ְ
לו  ְו ָנ ַת ְ
ע ֹ
ַנ ֲ
יתי
יק ִנ ִ
כּ ָ
יּום ִ
יםא ֶתּם ַה ֹ
ַ
יםו ָכל  ָה ָעם ֵע ִד
ְ
זל ְזּ ֵק ִנ
ַיּאמר  ֹבּ ַע ַ
לו:ט ו ֶ
ע ֹ
ףנ ֲ
ַיּ ְשׁ ֹל ַ
וִ
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 ֹ
תעל  ַנ ֲ
יםשׁם  ַה ֵמּ ַ
ֵ
הל ָה ִק
שּׁ ְ
יל ִא ָ
יל ְ
ית ִ
ק ִנ ִ
שׁת ַמ ְחל ֹון ָ
א ֶ
מּא ִביָּה ֵ
רוּתה ֲ
ַ
יּום :יא
ה ֹ
ע ִדים  ַא ֶתּם ַ
שׁם  ַה ֵמּת ֵ
מו ֵ
קו ֹ
מ ֹ
שּׁ ַער ְ
וּמ ַ
א ָחיו ִ
מ ִעם ֶ
ְ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 ְ
שׂה  ַח ִיל
ַע ֵ
י ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
את  ֵבּית ִ
יהם ֶ
שׁ ֵתּ ֶ
בּנוּ ְ
שׁר ָ
א ֶ
וּכ ֵל ָאה ֲ
כּ ָר ֵחל  ְ
ית ָך ְ
ֶאל  ֵבּ ֶ
הת ָמר
ָל ָד ָ
שׁרי ְ
א ֶ
כּ ֵבית ֶפּ ֶרץ ֲ
ית ָך ְ
יב ְ
יה ֵ
ו ִ
יתל ֶחם:יב ִ
ָ
םבּ ֵב
שׁ ְ
הוּק ָרא ֵ
ְ
ְבּ ֶא ְפ ָר ָת
זאת
חבּ ַע ֶ
ההזּאת:יג  ַו ִיּ ַקּ ֹ
ע ָר ַ
מן  ַה ַנּ ֲ
ָהל ָך ִ
ןיהו ְ
רי ֵתּ ְ
שׁ ִ
עא ֶ
ֶר ֲ
המן  ַהזּ ַ
יהוּד ִ
ָ
ִל
לו  ְל ִא ָ
ַתּ ִהי  ֹ
רוּת ו ְ
בּן  :יד
ַתּ ֶלד ֵ
יון  ו ֵ
ה ָר ֹ
להּ ֵ
יהוָה ָ
ַיּ ֵתּן ְ
יה ו ִ
א ֶל ָ
ָבא ֵ
שּׁה  ַויּ ֹ
מכבדת אותו ומייקרת אותו .אבל אם באה "צרתה"  -אשה נוספת ,הופכת
אהבתהלשנאה,וכךחיילאיהיוחיים,ואשחיתאתנחלתי-משפחתי.לכןמוטב
שתגאלאתה,שהרילךאיןלאאשהולאילדים.


חליצתהנעל
שומעבועזאתהדברים,ורוצהלתתלהםתוקף הלכתי.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 ֶ
אֶ
תכּל ֲ
יא ָ
ית ֶ
יק ִנ ִ
םכּ ָ
יּו ִ
ַה ֹ
הביאואתרות,והואקידשאותהוברךברכתחתנים.וכיוןשרותהיתהמואביה
רצהבועזשיעשההדברבפרסוםגדולובנוכחותהסנהדרין,כדישלאיהיהפקפוק
עלההלכה":עמוניולאעמונית,מואביולאמואבית".

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
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יּום 
ה ֹ
גּ ֵאל ַ
ה ְשׁ ִבּית  ָל ְך ֹ
לא ִ
שׁר ֹ
אֶ
יהוָה  ֲ
רוּך ְ
בּ ְ
ע ִמי ָ
אל  ָנ ֳ
ה ָנּ ִשׁים ֶ
אמ ְר ָנה ַ
ַתּ ַ
וֹ
כּי
שׂ ָב ֵת ְך ִ
את  ֵ
וּל ַכ ְל ֵכּל ֶ
נ ֶפשׁ  ְ
ל ֵמ ִשׁיב ֶ
ל ְך ְ
ו ָהיָה ָ
בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל :טו ְ
מו ְ
שׁ ֹ
ְו ִי ָקּ ֵרא ְ
ַתּ ַקּח
בּ ִנים :טז ו ִ
מ ִשּׁ ְב ָעה ָ
ל ְך ִ
טו ָבה ָ
שׁר  ִהיא ֹ
אֶ
י ָל ַדתּוּ  ֲ
א ֵה ָב ֶת ְך ְ
שׁר  ֲ
אֶ
ַכ ָלּ ֵת ְך  ֲ
לו
אנה ֹ
ַתּ ְק ֶר ָ
ל ֹא ֶמ ֶנת :יז ו ִ
לו ְ
ַתּ ִהי  ֹ
יקהּ ו ְ
ב ֵח ָ
ַתּ ִשׁ ֵתהוּ ְ
ֶלד ו ְ
את  ַהיּ ֶ
ע ִמי ֶ
ָנ ֳ
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.


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 ".
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שׁי
א ִבי  ִי ַ
עו ֵבד  הוּא ֲ
מו ֹ
שׁ ֹ
אנה ְ
ַתּ ְק ֶר ָ
ע ִמי ו ִ
ל ָנ ֳ
ֻלּד  ֵבּן ְ
אמר י ַ
ל ֹ
שׁם ֵ
נות ֵ
ַה ְשּׁ ֵכ ֹ
רון
ו ֶח ְצ ֹ
רון :יט ְ
את  ֶח ְצ ֹ
הו ִליד ֶ
פּ ֶרץ ֹ
דות  ָפּ ֶרץ ֶ
תּו ְל ֹ
ו ֵא ֶלּה  ֹ
ד ִוד :יח ְ
א ִבי ָ
ֲ
שׁון
את  ַנ ְח ֹ
הו ִליד ֶ
ינ ָדב ֹ
ו ַע ִמּ ָ
ינ ָדב :כ ְ
את  ַע ִמּ ָ
הו ִליד ֶ
ו ָרם ֹ
את  ָרם ְ
הו ִליד ֶ
ֹ
את
הו ִליד ֶ
וּב ַעז ֹ
את  ֹבּ ַעז ֹ
הו ִליד ֶ
מון ֹ
שׂ ְל ֹ
ו ַ
שׂ ְל ָמה :כא ְ
את  ַ
הו ִליד ֶ
שׁון ֹ
ְו ַנ ְח ֹ
את ָדּ ִוד:
הו ִליד ֶ
שׁי ֹ
יו ִי ַ
שׁ ְ
ידאת ִי ָ
ֶ
דהו ִל
ֹ
עו ֵב
ו ֹ
עו ֵבד:כב ְ
ֹ
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
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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QדודהמלךR

נתיבשליסורים
דודהמלך -מיליםאלומעוררותבנורגשטמירשלכיסופיןוקדושה,שלשירהוזמרה,
דע ְב ִדּי")תהליםפרקפטפסוקד(  -כך
יל ָד ִו ַ
ינ ְשׁ ַבּ ְע ִתּ ְ
יר ִ
יתל ְב ִח ִ
ִ
יב ִר
ודבקותלקב"הָ ".כּ ַר ִתּ ְ
אומר הקב"ה .דוד הוא המלך הנבחר ביותר בעיני הקב"ה ,אשר למענו מבטיח לנו
דע ְב ֶדּ ָך
בוּרדּ ִו ַ
ָ
ע
הקב"הכיישלחלנואתמשיחצדקנו.וכךאנומתפלליםשובושובַ ":בּ ֲ
ֵימ ִשׁ ֶ
בפּנ ְ
שׁ ְ
לתּ ֵ
ַא ָ
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 במשך
ראשׁי
ִ
רות
ע ֹ
שֲּׂ
מ ַ
תקופת ממלכתו ,עד שהעיד על עצמו )תהלים פרק סט פסוק ה(ַ " :רבּוּ ִ
יחנָּם".
שׂנ ַא ִ
ְ


בשורות הבאות ננסה לעמוד על מעט מקורות חייו המאלפים של דוד המלך ,נעים
זמירותישראל.


ישי-יראחטא
בבית לחם גר איש מורם מעם ,גדול בתורה וביראת שמים ,הלוא הוא ישי ,בנו של
עובד ,נכד לבועז ורות .ששה בנים נולדו לישי ,ואין כמותם צדיקים בכל בית לחם,
גבורים במלחמתה של תורה ,ויראי ה' .עיני ישראל כולם היו נשואות לבית זה,
שבודאיממנותצאהמלוכהלעםישראל.


ישי  -ירא חטא היה .ומגודל חרדתו מפני כל שמץ של חטא ,עלה בלבו ספק לעת
זקנתו .אמר :שמא חס ושלום לא כיוונו בועז ובית דינו אל ההלכה ,וחס ושלום לא
היתה ראויה סבתי רות לבוא בקהל ה' .אם אכן כך  -מואבי אני ,ואיך דר אני עם
אשתי,שבתישראלכשרההיא?כאשרעלתהמחשבהזאתבלבו,מידהחליטלפרוש
מאשתו.


כעבור מספר שנים ,בהם היה פרוש מאשתו ,אמר ישי :אין נאה לאדם לשהות בלא
אשה.מהעשה?לקחשפחהכנעניתשהיתהבביתו,ואמרלה:הריאתמשוחררתעל
תנאי:אםכשראנילבואבקהלה' -הריאתמשוחררתוגיורת,ותהיילילאשהכדת
משה וישראל .אך אם פסול ומואבי אני  -הרי אינך משוחררת ,ונשארת את שפחה
כנענית,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 בצער
האשה,פנתהואמרהלה:עשיכמוהמעשהשעשתהלאה,שנישאהליעקבתחתרחל
אחותהללאידיעתיעקב.אףאתתבואיבמקומי,מבלישישיידעעלכך.


אכן עשתה אשת ישי כעצת שפחתה ,והתחלפה עמה ללא ידיעתו של ישי כלל.
התעברהאשתישי,וכעבורתשעהחודשיםילדהבן.הצטערישיצעררב,הואחשב
כיבןזהממזרהואחסושלום,שהריפרושהואמאשתוכברכמהשנים,וכיצדנולד
הבןהזה?!
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ששתהבניםשלישיקנאואתקנאתה'ורצולהרוגאתהבןה"ממזר".אמרלהםישי:
הניחולו,ולאתוציאולעזעליכם.אולםיהיההולדמאוסועבדלכם,ועלידיכךלא
יתערבבעםישראל,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 ְ
תינוקהיהדוד,וכברעמדעלדעתווידעאתכלאשראתו.עודכשהיהתינוקבעריסה
לחשהלואמו:טהוראתהבני,קדושמרחם.אליפוללבךעליךביסוריםהמצפיםלך.
קבלאותםבאהבהוהישעןעלה'!


גדל דוד מעט ,ועיניו ראו את המחיצה המבדילה בינו לבין יתר אחיו .אמרו חכמים:
ישיגדולבכלעמוהיה,וכלמקוםשהיהמגיעאליו,היואנשיםרביםיוצאיםלקראתו
ומלווים אותו בכניסתו וביציאתו .כל בניו חשובים היו כמוהו ,אף הם היו מכובדים
בעיניהעם.רקדודהקטן,רחוקהיהמכולםומאוס.


ראו כל העם שאחי דוד מרחקים אותו ,אמרו :ודאי יש דברים בגו .שמועות רבות
תי
שׁו ֵ
ֹ
ינות
וּנ ִג ֹ
שׁ ַער ְ
ישׁ ֵבי ָ
בי ְ
ָשׂיחוּ ִ
הילכו על דוד הקטן ,ועלילות רבות טפלו עליו" .י ִ
שׁ ָכר")תהליםפרקסטפסוקיג(.תחילההיוהעלילותרקבגדרספק,אולםכאשרראוכי
ֵ
אין אחי דוד מכחישים אותן ,הפכו העלילות לודאיות .כל איש ישראל "ידע" על
"חסרונותיו" ו"מעשיו הרעים" ,וכבר לא היה איש חושש לפגוע בכבודו .אמרו כולם:
הכלמתושלדוד -זהוכבודושלביתישי.אםמקורביומואסיםבו,אנוודאיצריכים
למאוס בו ולרחק אותו .את "קלקלתו" היו תולים כולם במקור קדמון :הרי מרות
המואביההואבא!כנראהכלצדקתושלבועזיצאהבישיוששתבניו,וכלה"פסולת"
שלרות-דבקהבדוד.


ידעדודעלשוםמהמרחקיםאותו,והביןכיכוונתםלשםשמים.אמר:לאאותיהם
מתעבים,כיאםאתהעוון.הואלאנטרלהםשנאה,ואףהוסיףעליהםאהבהבסתר
ליבו.


צמאהנפשילאלוקים
לא מצאו אחיו ובית אביו מנוחה מדוד ,עד שהחליטו כי הטוב ביותר הוא ,שילך
לרעותאתצאןאביהםבמדבר.


מרוחק מביתו ומבודד מכל עמו ,מצא דוד פורקן לנפשו במדבר הצחיח .שם ,רחוק
מקרבת בני אדם ,יצא לבקש לו קרבת אלוקים .אדם הנמצא בתוך חברת אנשים -
פעמיםשקשהלולהתענגעלדבקותבה'.תמידטרודהואבאהבתהבריות,שואףהוא
למצואחןבעיניהם,מוטרדהואמאותםאלהששונאיםאותוומתנכליםלו.אולםדוד
 פנוי הוא מטרדות אלה .כל ליבו ובשרו מרננים לאל חי" ,ואני קרבת אלוקים  -ליטוב!!" ,כל תענוגות העולם הזה  -נחשבים בדעתו כאין וכאפס לעומת ההתענגות
האמיתית על ה'" .טוב לי כי עוניתי  -למען אלמד חוקיך"  -שמח דוד ביסוריו ומודה
עליהם,שבלעדיהםלאהיהזוכהלדבקותכהגדולהבאלוקיםחיים.
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שאולמלךישראל
ובינתיים-מהקורהב"דרגהמדיני"שלישראל?


באותה תקופה היה שאול מולך על ישראל .הוא נבחר למרות שלא היה משושלת
המלכותשלשבטיהודה,אלאמשבטבנימין.ומדוע?רצההקב"השיקוםמלךמשבט
בנימין וילחם בעמלק .כי עמלק מזרעו של עשו היה ,ובשעה שהשתחוו יעקב אבינו
ובניולעשו,בנימיןעדייןלאנולדולאהשתחווהלרשעהזה.אמרהקב"ה:יבואשאול
יןז ֵאב
ָמ ְ
הבאמבנימין,וילחםבעמלקהבאמעשו.אףיעקבאבינוברךאתבנימיןִ ":בּ ְני ִ
ִי ְט ָרף"-ממנויצאהמלךשאול,שילחםבעמלק.


מצותמחייתעמלק
ואכןפונהשמואלהנביאאלשאולואומרלו)שמואלאפרקטופסוקיםא-ג(:


כּהא ַמרה'
ָ
לדּ ְב ֵריה':
קו ִ
על ֹ
השׁ ַמ ְ
לי ְשׂ ָר ֵאלְ .ו ַע ָתּ ְ
ע ִ
מּו ַ
לע ֹ
ע ַ
ל ֶמ ֶל ְך ַ
ח ָך ְ
שֳׁ
ישׁ ַלחה' ִל ְמ ָ
את ָ
" ִ
תּם
ח ַר ְמ ֶ
קו ַה ֲ
תע ָמ ֵל ְ
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 ָ
ְצ ָב ֹ
ו ַעד
שּׁור ְ
מ ֹ
יונֵק ִ
ו ַעד ֹ
עו ֵלל ְ
מ ֹ
שּׁה ֵ
א ָ
עד ִ
מ ִאישׁ ַ
ו ֵה ַמ ָתּה ֵ
ע ָליו ְ
ת ְחמל ָ
ו ֹלא ַ
שׁר לוְ ֹ,
א ֶ
כּל ֲ
ֶאת ָ
מור".
דח ֹ
לו ַע ֲ
המ ָגּ ָמ ְ
שׂ ִ
ֶ


שאול מצטווה להילחם בעמלק ולמחותו כליל ,עד שלא ישאר לו שום זכר .אולם
ו ַה ָבּ ָקר" -
הצּאן ְ
יטב ַ
מ ַ
ו ַעל ֵ
א ָגג ְ
על ֲ
ו ָה ָעם ַ
שׁאוּל ְ
ַחמל ָ
שאול החטיא את המטרהַ " :ויּ ְ
שאולמרחםעלהצאןוהבקרומותירם,ואףאתאגגמלךעמלקהואמותירבחיים.


קריעתהמלוכהמעםשאול
ה ְמ ַל ְכ ִתּי
כּי ִ
בעקבות כך ,פונה הקב"ה אל שמואל הנביא ואומר לו )שם ,יא(ִ " :נ ַח ְמ ִתּי ִ
ה ִקים" .ובציווי ה' ,פונה שמואל אל
לא ֵ
דּ ָב ַרי ֹ
ו ֶאת ְ
ח ַרי ְ
מ ַא ֲ
שׁב ֵ
ל ֶמ ֶלךִ  ,כּי ָ
שׁאוּל ְ
ֶאת ָ
טּוב
ה ֹ
ע ָך ַ
ָהּל ֵר ֲ
םוּנ ָתנ ְ
ְ
יּו
ה ֹ
יך ַ
למ ָע ֶל ָ
כוּתי ְשׂ ָר ֵא ֵ
ִ
תמ ְמ ְל
שאולואומרלו)שם,כח(ָ ":ק ַרעה' ֶא ַ
ִמ ֶמּ ָךּ" -בעקבותכךשלאקיימתאתדברה'במלואו,תםתפקידךכמלך,ותחתיךישב
אדםהראוילמלוכהיותרממך.


לאחרמעשהזה,ממשיךשאולעדייןלהיות מלךבפועל,אולםהקב"המכיןכבראת
מלכותושלהמלךהנבחר,משושלתהמלכותשלשבטיהודה.מיהואותומלךנבחר,
אשראותוראהה'כראוילמלוךעלעמוישראלתחתשאול?


מלךממשפחתישי
אמר ה'
ַיּ ֶ
זאת מגלה הקב"ה לשמואל הנביא מיד בהמשך )שמואל א פרק טז פסוק א(" :ו ֹ
אק ְר ְנ ָך
לי ְשׂ ָר ֵאלַ .מ ֵלּ ַ
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 ְ
ֶ


אכן ,חושב שמואל ,ראויה היא משפחתו החשובה של ישי ,שממנה תצא מלכות
לישראל.שבעתילדיומוכתריםבתורהוביראתשמיםובכלמידהטובה,ודאיראויים
הםלמלכות.


הולך שמואל הנביא אל העיר בית לחם ,כשבידו "קרן השמן" .היה זה כלי מיוחד,
שהיהשמורבמשכןבאוהלמועד,ומיועדלמשיחתמלכייהודה.אולםשמואלחושש
ששאולישמעעלהמלכתהמלךהחדש,ויתפוסאותוכ"מורדבמלכות",ולכןבעצתה'
הואלוקחעמועגלתבקר,ומודיעלאנשיביתלחםכיהואבאלעירםכדילזבוחזבחלה'.
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האדםיראהלעיניים
אלהזבחמזמיןשמואלאתישיובניו.כלהבניםמגיעיםחוץמדוד,כמובן.דודנמצא
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,
שהיהבעלקומהוהדרתפניםשלמלכות.אמרשמואלבלבו,בודאיהואההגוןביותר
למלוכה,ורצהלהמליכו.


אמר רבי יצחק :נטל שמואל את קרן השמן ,ובא ליצוק על ראש אליאב .וברח השמן
מ ַא ְס ִתּיהוּ...
קו ָמתוִ  ,כּי ְ
גּ ֹב ַהּ ֹ
ו ֶאל ְ
מ ְר ֵאהוּ ְ
אל ַ
תּ ֵבּט ֶ
לאחריו! אמר הקב"ה לשמואלַ ":אל ַ
ל ֵלּ ָבב!"  -לא באליאב חפצתי לי למלך! כי האדם
ינ ִים וה'  ִי ְר ֶאה ַ
ל ֵע ַ
י ְר ֶאה ַ
ה ָא ָדם ִ
ִכּי ָ
מתרשםממהשרואותעיניו,אולםהקב"הרואהדווקאאת פנימיותהלב,ויודעמיהו
הראויבאמת.


מעבירישיאתבנוהשני -אבינדב -לפנישמואל,אולםגםאבינדבלאנבחר.לאחריו
עבר הבן השלישי שמעא ,ולאחריו כל אחיו ,אולם באף אחד מהם לא בחר ה' .פונה
מּוּה ְנּ ָע ִרים?!",האםאיןלךבןנוסף,הריהקב"האמר
ַ
ה ַת
שמואלאלישיושואלאותוֲ ":
בּ ֹצּאן"-
ֵהר ֶעה ַ
ה ָקּ ָטןְ ,ו ִהנּ ֹ
דשׁ ַאר ַ
עו ָ
לי בפרוש שאחד מבניך יבחר! עונה ישי ואומרֹ " :
אכן "נשאר" לי עוד בן ,נחשב הוא כמו "שיריים" ]שאריות[ ,אינו חשוב הוא כמו כל
אחיו,רועההואאתהצאןבמדבר.


ויקחהוממכלאותצאן
פה"  -שמואל ,ששומע כי
בּאו ֹ
ֹ
עד
ָסב ַ
לא נ ֹ
כּי ֹ
ו ָק ֶחנּוּ ִ
שׁיִ  :שׁ ְל ָחה ְ
אל  ִי ַ
מוּאל ֶ
שׁ ֵ
אמר ְ
ַיּ ֶ
"ו ֹ
הקטןהוארועהצאן,מביןכיאכןראויהואלהיבחר,כיוןשהואמבודדמהבליהעולם
הזה,ומתבודדעםאלוקיובשדות.


אמרו רבותינו :אין הקב"ה נותן גדולה לאדם ,עד שהוא בודקו בדבר קטן .דוד רועה
צאן היה לאביו ,ומסר את נפשו כדי לשמור על צאנו .מה היה עושה? בשעה שהיה
מגיעזמןהמרעה,היהכולאוסוגראתהצאן.תחילההיהמשחרראתהגדייםהקטנים
והחלשים ,והם היו אוכלים את ראשי העשבים ,שהם החלק הרך ביותר .לאחר מכן
היה מוציא את התיישים הזקנים שיאכלו את אמצעם של העשבים ,שהם חלק קשה
יותרבעשב.ולבסוףהיהמוציאאתהצעיריםוהחזקים,להםהותיראתהעשבהקשה
ביותר.אמרהקב"ה:מישהואיודעלרעותאתהצאן,ולדאוגלכלאחדכפיכוחו,יבוא
דּו
דע ְב ֹ
רבּ ָד ִו ַ
ַיּ ְב ַח ְ
וירעהאתצאני-עםישראל.וזהושנאמרבתהלים)פרקעחפסוקע(":ו ִ
תו".
ַח ָל ֹ
וּב ִי ְשׂ ָר ֵאלנ ֲ
מּו ְ
בע ֹ
ַע ֹק ַ
תבּי ֲ
עו ְ
צאןִ ...ל ְר ֹ
ַיּ ָקּ ֵחהוּ ִמ ִמּ ְכ ְל ֹאת ֹ
וִ


אדמוניעםיפהעיניים
םי ֵפה
יע ְ
מו ִנ ִ
מידשלחולהביאאתדודמןהמדבר.רואהאותושמואלוהנההוא" ַא ְד ֹ
טוב ֹ
ו ֹ
ַים ְ
ֵעינ ִ
ר ִאי" )שמואל א טז ,יב( .היו בדוד שתי תכונות מנוגדות :מצד אחד -
"אדמוני" ,ומצד שני " -יפה עיניים וטוב רואי" .האדמוניות היא תכונה של שפיכות
דמים ,ואילו "יפה עיניים" היא תכונה של טוב לב ומידות נאצלות .לכן הפסוק מכנה
ה ֶע ְצ ִני" .שבשעה שהיה יוצא למלחמה ,היה מקשה את עצמו
ינו ָ
ע ִד ֹ
את דוד בשםֲ " :
כעץ.ובשעהשהיהיושבועוסקבתורה,היהמעדןאתעצמוכתולעתרכה.


היה שמואל חושש שמא דוד הוא שופך דמים כמו עשו ,שגם עליו נאמר "אדמוני".
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אמרלוהקב"ה":עםיפהעיניים" -שכלמהשהואעושה,הכללפידעתתורה.לפני
כלמלחמההיהנועץבסנהדרין,שהם"עיניהעדה".


כּי זֶה הוּא!" מה שנראה אינו אלא בגלוי ,אבל אני בוחן ליבות
שׁ ֵחהוּ ִ
מ ָ
ועל כן "קוּם ְ
וכליות יודע שכל מעשיו ותכונותיו מופנים ומפועלים לשם שמים ,ויש לו פנימיות
וכוחותנסתרים.


שׁ ְח ִתּיו
ימ ַ
ןק ְד ִשׁ ְ
שׁ ֶמ ָ
ְבּ ֶ
מידלקחשמואלאתקרןהשמן,ובאליצוקעלראשדוד.והנה,אומריםחז"ל,השמן
רץ מעצמו וניצוק בראש דוד! נקרשו טיפות השמן על ראשו ,ונצצו כאבנים טובות
ומרגליות.ובתוםהמשיחה,חזרקרןהשמןלהיותמלאכבתחילה.אותהשעהעמדה
'נצבת'אשתישיוגילתהאתהסוד,וידעוכולםכידודכשרוישרוהגוןלמלכות.


ישׁוּעה"  -אותם
ָ
ל
לי ִ
ַתּ ִהי ִ
ית ִני ,ו ְ
ע ִנ ָ
כּי ֲ
או ְד ָך ִ
באותה שעה אמר דוד )תהלים קיח כא(ֹ " :
עינויים שהתעניתי עד כה ,היו לי לבסוף לישועה ונחמה .ישי ,שהבין עכשיו למפרע
פּנָּה!" .אחי דוד אמרו:
לראשׁ ִ
ה ְי ָתה ְ
בּו ִנים ָ -
ה ֹ
אסוּ ַ
מ ֲ
את כל מה שקרה ,אמרֶ " :א ֶבן ָ
בּ ֵעינֵינו" .ושמואל בשמחתו ,שהתנבא שיושיע דוד
נ ְפ ָלאת ְ
" ֵמ ֵאת ה'  ָה ְי ָתה זּאתִ  ,היא ִ
הבו!".
ֹ
הו ִנ ְשׂ ְמ ָח
יל ְ
ָג ָ
שׂהה'נ ִ
םע ָ
יּו ָ
ֶהה ֹ
אתישראלמידאויביהם,אמר":ז ַ


דּ ִוד"  -מהיום ההוא התעוררה בדוד רוח מיוחדת של קדושה,
רוּח ה'  ֶאל ָ
ַ
ַתּ ְצ ַלח
"ו ִ
נבואהוגבורה.רוחהקודששרתהעליו,ובהשראתהגםהתחילדודלשורראתמזמורי
התהילים.


איןשנימלכיםבכתראחד
המ ֵאתה'"-איןשנימלכיםמשמשיםבכתר
ר ָע ֵ
תּוּרוּח ָ
ַ
ע ַת
אוּלוּב ֲ
ִ
םשׁ
המ ִע ָ
רוּחה' ָס ָר ֵ
" ְו ַ
אחד!כיוןשנמשחדודלמלך,הוסרהמשאולרוחה',ובאהעליורוחבער.אותהרוח
ה'קפצהועברהמשאולאלדוד.התחילדודלעלותמעלהמעלה,ושאולהחללרדת.
עלדודצלחהרוחנבואה,ומשאולסרהונסתלקההשכינה.


דודמנגןלפנישאול
כשראו עבדי שאול את מצבו הרע ,חיפשו עצה לעזור לו ולרפאתו .אמרו לו :יביאו
לפניהמלךאישמנגןבכינור,ובעתשתהיהעלהמלךרוחרעה,ינגןהמנגןלפניו,ובכך
ייטבלמלך.הסכיםשאוללעצתם,וביקשכייחפשולואישמיטיבלנגן.


"ויען אחד מן הנערים ויאמר :הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ,יודע נגן וגיבור חיל,
ואיש מלחמה ונבון דבר ,ואיש תואר וה' עימו" )ש"א יז ,יח(  -אמרו חז"ל :אותו נער
שדיבר היה שמו "דואג" ,וכל דבוריו לא היו אלא בלשון הרע .הוא שיבח את דוד
שבחיםרבים,שאינםשייכיםלנגינה,כשכוונתולרעה,להכניסקנאהבלבשאול.ואכן
כששמעשאולעלמעלותיושלדודנחלשהדעתווהתקנאבו.


שולח שאול לישי שישלחו לו את דוד" ,ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו
מאוד ...והיה בהיות רוח אלוקים אל שאול ,ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ...וסרה
מעליורוחהרעה".לאהכינורבלבדהיטיבאתרוחשאול,אלאגםדודעצמו,עלידי
חןמעלותיוואורנפשו,היהמנעיםזמירותה'לפנישאול,שאיןלאדםלהתייאשבשום
מצב,אלאלהישעןעלקונהוורועו" -ה'רועילאאחסר,בנאותדשאירביצני,עלמי
מנוחותינהלני".כךהביאדודנחמהועידודלשאול,והתחבבמאודבעיניו.
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גליתהפלישתי
שמעו הפלשתים ,אויבי ישראל ,על מצבו וחולשתו של המלך שאול ,והחליטו לנצל
את ההזדמנות .הם נאספו למלחמה ,אולם הפעם רצו להעמיד פנים כאילו אינם
כתי ְשׂ ָר ֵאל
ִ
אאל ַמ ַע ְר
ַיּ ְק ָר ֶ
ַעמדו ִ
מעונייניםבשפךדמים.הםשלחואתגיבורם-גליתַ ":ויּ ֲ
בּרוּ
שׁאוּל ְ
ל ָ
ע ָב ִדים ְ
תּם ֲ
ו ַא ֶ
ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְ
נכי ַ
א ִ
לוא ָ
ה ֹ
מ ְל ָח ָמה  ֲ
רך ִ
ע ְ
ל ֲ
ת ְצאוּ ַ
ל ָמּה ֵ
ל ֶהם ָ
ַיּאמר ָ
ו ֶ
דא ָלי" -תבחרולכםגבורשילחםבי,ואםהואינצחאותי -נהיהכולנו
ֵר ֵ
ישׁוי ֵ
ְ
םא
ָל ֶכ ִ
עבדיםלכם.אךאםאניאנצחאותו-תהיואתםלנולעבדים.


במשך ארבעים יום ,בוקר וערב ,יוצא גלית ומשמיע דברי חירופים ועזות נגד הקב"ה.
רואים ישראל את מראהו הנורא והמבעית  -בריון בגובה למעלה משלושה מטרים,
חמוש כולו מכף רגל ועד ראש ,ומזויין בכלי זין .שומעים הם את דבריו הנועזים -
"ויחתוויראומאוד".לאחרשסרהרוחה'משאולהמלך,אחזאתהעםפחדוחלחלה,
ולאהיהבהםאיששהעזלהילחםנגדגלית.


דודבשדההמערכה
והיכןהיהדודכלאותוהזמן?האםלאשמעאתדבריהנאצהוהחוצפה?אכןדודלא
היהבמערכהבאותםימים.בזמןשהיהשאולבשופיובצלילותהדעת,היהדודהולך
חזרהלאביולרעותאתהצאןולשמשו.גםבימימלחמהאלושהההואעםאביוועם
הצאן,כיהמנהגבישראלהיהשמכלמשפחהיוצאיםהגדוליםלהלחם,ואילוהקטנים
נשאריםעםאביהם,בפרטאםהואזקן.


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


כעבור ארבעים ימי מלחמה ,שיער ישי כי כלתה הצידה מכליהם של בניו הנמצאים
בשדההקרב,ולכןשלחאתדודלספקלאחיומזון.מידמילאדודאתשליחותאביו,
הואהפקידאתהצאןבידשומרנאמן,ומיהרללכתאלאחיו.


עוד הוא מדבר עם אחיו ודורש בשלומם ,והנה יוצא גלית כמידי יום ,ומתחיל לחרף
ולגדףמערכותאלוקיםחיים.מזדעזעדודמןהעזותוהחוצפהשלגלית,ורוחקנאתה'
בוערתבליבו.הואשומעאתאנשיהצבאשלישראלאומריםזהלזהבפחד:הראיתם
את האיש הזה ,שעולה לחרף את ישראל?! אפילו שאול פוחד ממנו ,והוא הבטיח כי
האישאשריכנו -יעשיראותוהמלךעושררב,ויתןלואתבתולאישה,ואףישחרר
אתכלביתאביוממסיהמלך.


דוד ,שרצה שיביאו אותו לפני שאול ,כדי להציע לו להילחם בגלית ,עשה את עצמו
כאילוהואמתענייןבכרוזשהוציאהמלך.הואהלךמאישלאיש,שאלשאלותוהראה
התעניינות .ואכן ,עוברת השמועה כי דוד מעוניין להלחם בגלית ,והוא מובא לפני
שאול.
;;

גםאתהאריגםאתהדובהכהעבדך
עומדדודלפנישאולומספרלו:רועהצאןאני,ובאחדהימיםבאואלהעדראריהעם
שני גוריו יחד עם דוב ושני גוריו .הם לקחו שה מן העדר ,ואני מיד רדפתי אחריהם,
תפסתי ושיסעתי אותם ,וגם את האריה תפסתי בזקנו והכיתי אותו ,וכך הצלתי את
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השה מבין שיניהם .ואם כן בקשתי שטוחה לפניך" :והיה הפלשתי הערל הזה כאחד
מהם,כיחרףמערכותאלוקיםחיים!".


ובאמת כיצד היה בכוחו של דוד להילחם באריה ובדוב? את כוחו קבל הוא מכח
הנבואהורוחה'ששרתהעליולאחרמשיחתובשמן.


כשאירעלדודמעשהזהעםהאריוהדוב,אמר:וכימהאניחשוב,שהכיתיאתהחיות
הרעותהאלה?אלאודאימאתה'היתהזאת,לרמוזלישעתידהלבואצרהעל"שה
פזורהישראל",והםעתידיםלהינצלעלידי.דודבענוותנותולאגילהאתהדברלאיש,
אלאשמרזאתבלבו,ואףעשהלעצמותזכורתתמידית:כששחטדודאתאותוהשה,
הפשיט את עורו ועשה ממנו בגד ,והיה לבוש בו תמיד .רק עכשיו בהתייצבו לפני
שאול ,הוצרך דוד לספר ולגלות את הסיפור ,כשהוא מראה לשאול את כנף בגדו
שעשוימעורהשה.


לאבחילולאבכח
כששומעשאולאתדבריוהאמיציםשלדוד,הואאומרלו":לך,וה'יהיהעמך!".הוא
הלבישאתדודבבגדיהמלחמהשלו-כובענחושת,שריוןוחרב.היואלובגדיםשניתן
להרחיבם ולהצירם כפי הצורך .ניגש שאול אל דוד להתקין עליו את המדים באופן
שיתאימו למידתו ,אבל להפתעתו ראה שאין צורך בזה  -הבגדים התאימו בדיוק
למידתו של דוד .ראה זאת שאול ,וקנאה עברה בלבו .הוא חשש שמא יש כאן רמז
שאףכתרוהולםאותו,והכניסבדודעיןהרע.


הרגיש דוד בדבר ,ולכן הסיר מיד את הבגדים .הוא אמר לשאול" :לא אוכל ללכת
באלה ,כי לא נסיתי"  -אינני מלומד בכלי קרב ובמדי מלחמה ,נוח לי יותר בבגדי
הרגילים .דוד אף ראה בלבישת בגדים אלו  -חסרון בבטחון בבורא עולם .הפלישתי
סומךעלכליזינוושריונו,ואילוהואדודילבשעוזוגבורהובטחוןבה'.


לוקחדודאתמקלובידו,בוחרלוחמשהאבנינחלחלקותמאודושםבתרמילו,וכך
הואפונהלהילחםבפלישתיהענק.


באבודרשעיםרינה
רואה גלית הפלשתי והנה נער מתקרב לקראתו .והנער אינו מזויין ואינו משוריין ,רק
מקל בידו ,ותרמיל רועים על שכמו .חרה לו מאוד על כך שעושים ממנו "צחוק" לעג
וקלסומהתליםבו,והואפונהאלדודבכעס":הכלבאנוכיכיאתהבאאליבמקלות?!"
אות
צ ָב ֹ
שׁ ם ה' ְ
בּ ֵ
יך ְ
בא  ֵא ֶל ָ
נכי ָ
ו ָא ִ
ידוןְ ,
וּב ִכ ֹ
ח ִנית ְ
בּ ֶח ֶרב וּ ַב ֲ
א ַלי ְ
בּא ֵ
אמר לו דודַ " :א ָתּה ָ
את
רתי ֶ
ַה ִס ִ
יך ו ֲ
ו ִה ִכּ ִת ָ
ָדי ְ
בּי ִ
ֶר ָך ה' ְ
י ַסגּ ְ
הזֶּה ְ
יּום ַ
ח ַר ְפ ָתַּ  :ה ֹ
שׁר ֵ
א ֶ
י ְשׂ ָר ֵאל ֲ
כות ִ
מ ַע ְר ֹ
א ֹל ֵהי ַ
ֱ
מ ָע ֶל ָ
ראשׁ ָך ֵ
ֵדעוּ
וי ְ
ה ָא ֶרץ ְ
וּל ַחיַּת ָ
שּׁ ַמ ִים ְ
ה ָ
עוף ַ
ל ֹ
הזֶּה ְ
יּום ַ
ה ֹ
פ ִל ְשׁ ִתּים ַ
חנֵה ְ
מ ֲ
פּגֶר ַ
ָת ִתּי ֶ
יך  ְונ ַ
ְ
ֵשׁא ֹל ִהים ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל!".
ץכּיי ֱ
ָכּל ָה ָא ֶר ִ


גליתנבוךמאודלמשמעהדברים.הואכברהתרגללתגובותשלפחדומורךלבמצד
ישראל ,ונדהם והתבלבל מול אומץ לבו של דוד .או אז לקח דוד אבן בידו ,והשליך
אותהבכחרבעלמצחושלגלית.אמרוחז"ל:חמשהאבניםהתווכחוביניהן,כלאחת
אמרה :אני אהרוג את הפלשתי .עשה הקב"ה נס :אמר דוד המלך חמש מילים מן
הפסוק"שמעישראל"כנגדחמשהאבנים":שמעישראלה'אלוקינוה'",ולאחרמכן
אמר"אחד"ואזנתאחדוכלהאבניםלאבןאחת.
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כשהגיעה האבן אל מצחו של גלית ,נחסמה על ידי כובע הנחושת .אמרו במדרש,
שהנחושת לא רצתה להיבקע .אמרה לה האבן :הבקעי לפני ,ובשכר זה תזכי שימולו
מעתהבברזל,במקוםשהיומליםעדאזבצור)אבןחדה( .אכןנכנסההאבןבמצחושל
גלית,וכלכךגדולהיהכחהקליעה,עדשהאבןטבעהבמצחו.נפלגליתעלפניו,ודוד
לקחאתחרבגלית,ערףאתראשו,והביאאותואלשאול.לאחרמכןסבבעימובכל
מחנהישראללבשרלכולםעלהתשועההגדולה.


נרדףלמוות
מכאן ואילך מתחבב דוד מאוד בעיני העם .בחזרתו משדה הקרב שרו הנשים ואמרו:
"הכהשאולבאלפיוודודברבבותיו".היהדודבכלדרכיומשכילוה'עימו.אולםכאן
לא תמה מסכת ייסוריו .הצלחתו הגדולה היתה לצנינים בעיניו של שאול" .ויחר
לשאולמאודוירעבעיניוהדברהזה,ויאמרנתנולדודרבבותולינתנוהאלפים,ועוד
לו אך המלוכה" )ש"א יח ,ח( רק חסר שימליכו אותו במקומי למלך .לא ידע שאול כי
בעצםכברנמשחדודלמלךעלידישמואל.


במשךהזמןדןשאולאתדודלמיתהכ"מורדבמלכות",וניסהבדרכיםשונותלהורגו.
בתחילהבסתר,ואחרכךבגלוי.הואניסהלהטילבדודאתחניתו,תוךכדישהואמנגן
לפניו.כשלאהצליחבכך,ניסהלחבלתחבולהוהתנהעמותנאישאםיצאלמלחמה
בפלשתים ויביא לו מאה עורלות פלשתים ,יתן לו את בתו מיכל לאשה .כך קיוה
שימות בקרב .כשגם זה לא עזר ,ודוד חזר מן המלחמה עם  200עורלות פלשתים,
התחיל שאול להתנכל לדוד בדרכים גלויות .הוא שלח שומרים לביתו של דוד כדי
לתופסוולהורגו,אולםכאןנחלצהלעזרהמיכלבתשאול,אשת דוד,והבריחהאותו
בחכמה .כך היה דוד נרדף למוות ,עד שהוא זועק ואומר) :תהלים פרק סט פסוק ב(
ָפשׁ:
םעדנ ֶ
אוּמ ִי ַ
ַ
יב
יםכּ ָ
ִ
יא ֹל ִה
יע ִנ ֱ
הו ִשׁ ֵ
ֹ


מאתה'היתהזאת
חז"למאיריםאתעינינולהבין,כישאוללאעשהאתמעשיומתוךרשעותחסושלום.
אדרבה,שאולמתוארבנביא ובחז"לכאישיותמרוממתמעם,עניו,צדיקוחסיד.אלא
מאתה'היתהזאתלהפיחבלבושלשאולרוחקנאהבלתיטבעיתובלתינשלטת,כמו
שנאמר":ותהירוחה'רעהאלשאול"-רוחהקנאההיתהמאתה',כדישירדוףאחרי
דוד.


גם לאחר מות שאול ,כאשר היה דוד למלך ישראל בפועל ,לא תמו צרותיו ויסוריו.
נרדףהיהתמידעלידיאנשיםשוניםשהתנכלולהורגו,וביניהםאףבנו-עצמוובשרו
 אבשלום.היורביםאשראףדאגותמידלהזכירלואתיחוסוה"מעורער"ולהטילבודופי .כה רבים היו רודפיו וצריו ,עד שאומר דוד לפני הקב"ה" :רבו משערות ראשי
שונאיחינם!"-דבריםכפשוטם.אדםישלובראשו20,000שערות30,000-ואולייותר.
ושונאיחינםשלדוד-רביםיותר!


כךגזרהחכמתויתברך,שיהאדודנרדףכלימיו,ותדבקנפשובאלוקים.הודהדודלה'
על יסוריו ומכאוביו ,קיבל אותם באהבה ובשמחה ,ומצא בהם מקור השראה לשורר
אתמזמוריהתהלים,שיריכיסופיםוערגהלהקב"ה,שיריאמונהובטחון,שיריתפילה
ותחנונים,אותםהנחיללנולדורותעולם.
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כהשמחהיהדודביסוריו,עדשאמרוחז"ל:מוניטין)מטבע( שלדוד -היהמצויירבו
מקלוותרמילומצדאחד,ומגדלדודמצדשני.שאפילובימיגדולתולארצהלשכוח
אתמצבוהקודם,שעלידוזכהבדבקותכהמופלאהבבוראעולם.


פטירתדודהמלךע"ה
ק ִצּי
יע ִני ה' ִ
הו ִד ֵ
אמרו חז"ל :היה דוד משתוקק לדעת כמה שנים יחיה ,וביקש מה'ֹ " :
מה  ָח ֵדל ָ
א ְד ָעה ֶ
מה  ִהיא ֵ
ָמי ַ
וּמ ַדּת י ַ
ִ
א ִני!" )תהלים לט .ה( .אמר לו הקב"ה :גזירה היא
מלפני,שאיןמודיעיםקיצושלבשרודם.הוסיףדודוביקש:הודיענילפחותאתהיום
בשבועשבואמות.אמרלוהקב"ה:בשבתתמות.הצטערדודולארצהלמותבשבת,
שבוהמתמוקצהוישארמונחכךעדלאחרהשבתללאקבורה.לכןביקששיוסיףלו
הקב"היוםנוסף,כדישימותביוםראשון.אמרהקב"ה:כברהגיעהמלכותשלמהבנך,
ואיןמלכותנוגעתבחברתהאפילוכמלואנימה.אמרדוד:אםכןתפחיתלייוםמחיי,
ףבּ ֵבית
תּו ֵפ ְ
יה ְס ֹ
ףבּ ַח ְר ִתּ ִ
מ ָא ֶל ָ
יך ֵ
ח ֵצ ֶר ָ
םבּ ֲ
יו ַ
יטוב  ֹ
ֹ
שאמותביוםשישי.אמרלוהקב"הִ ":כּ
א ֹל ַהי") .תהילים פד .יא(  -טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה ,יותר מאלף
ֱ
עולותשעתידשלמהבנךלהקריבלפניעלגביהמזבח!


ראה דוד כי אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד רצון ה' ,מה עשה? כל יום השבת
היה יושב ועוסק בתורה בלי הפסקה ,כיון שהתורה מגינה על האדם ,ובשעה שאדם
עוסקבתורה,איןמלאךהמותיכוללשלוטעליו.כאשר תמההשבת,היהדודהמלך
עורך סעודה של שמחה והודיה לבורא עולם שהוסיף לו שבוע נוסף של חיים )לכן
סעודהרביעית,סעודת"מלווהמלכה"במוצאישבתקודש,נקראתעלשמושלדודהמלך":דא
היאסעודתאדדודמלכאמשיחא"(.


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 ,והלך
להוכיחו כשעדיין פיו לא פוסק מלימוד התורה .אך כשעלה במדרגות לגן ,נשמטה
המדרגה מתחתיו .נשתתק דוד מלימודו לרגע אחד ,ואז מיד עלתה נשמתו לגנזי
מרומים.


כיון שנפטר דוד המלך בשבת ,היתה גופתו מוטלת ,ולא ידעו כיצד לנהוג בה ,שהרי
היא אסורה בטלטול .שלח שלמה בנו לבית המדרש לשאול :אבא מת ומוטל בחמה,
מה אעשה? שלחו לומר לו :הנח על אביך כיכר לחם או תינוק ,ואז תהיה הגופה
מותרת בטלטול .מה עשה שלמה ,קרא לנשרים ופרסו עליו כנפיהם ,כדי שלא תיקוד
עליוהשמש.


מידלאחרהשבתקברואתדודהמלךב"עירדוד"-בירושלים.


רצה דוד להיקבר בירושלים דוקא ,כי מעלה גדולה בירושלים ,ששמה ישבו כסאות
למשפט,כסאותלביתדוד,ובירושליםמלךוהנהיגאתישראל.זכותותגןעלינוועלכל
ישראל,אמן.
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QספרהתהליםR

לכלאדם,בכלמקום,בכלעתובכלמצב
ספרהתהליםשלדודהמלךע"ה,נעיםזמירותישראל,הואספרהתהילותוהתפילות
הנצחישלעםישראל.בכלמצבשיהודינמצאהריהואפותחאתספרהתהלים,קורא
ברגשאתמזמוריו,ומוצאבהםאתשאהבהנפשו.


דוד המלך ע"ה אמר את מזמורי התהלים בכל מצב ,גם בעתות צרה ,כשהיה נודד
במדבריותמפנירודפיוהרבים,וגםבעתותשמחהכשזכהלימיםשלאורהוישועה.גם
בתולדותעםישראל ,היוימיםשלחשכהוימיםשלאורה,ימיםשלרדיפותוימיםשל
מנוחה .בספר התהילים מוצא העם היהודי את הביטוי והרגש המתאים לכל מצב:
דברי חיזוק ועידוד במצבים קשים ,המחזקים את האמונה בישועת ה' .וכן שירי שבח
והודאה במצבים של שמחה .כשם שדוד המלך לא התייאש בעיצומם של צרותיו,
ובטחבה'ובישועתו,כךלאמתייאשעםישראלבחשכתגלותו,ומוצאניחומיםבספר
התהלים של נעים זמירות ישראל .במזמוריו שיתף דוד המלך ע"ה את צרות ישראל
בצרותיו ,וכשביקש על עצמו ביקש על כלל האומה ,שהיה מכיר ביגונותיה
ובשמחותיה.


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


וכןאמרורבותינו,ר'יודןבשםר'יהודהאומר":כלמהשאמרדודבספרו,כנגדווכנגד
כלישראלאמרו,וכנגדכלהעיתיםאמרו".


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


כלפרקיהתהליםנכתבוברוחהקודש,ומטרתםלזמרולהללבםאתה'יתברך.ואמרו
רבותינו,כילולידודלאהיינויכוליםלהללולזמרלבוראנוכראוי.


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


מעלתאמירתתהילים
רבותינוהפליגורבותבשבחמעלתאמירתמזמוריהתהלים:

בספר תהילה לדוד כותב :מי שחשקה נפשו להידבק בהקב"ה ,ידבק ללמוד ספר

58

חג השבועות בהלכה ובאגדה

תהלים,ויאמרובנחתובשירהובזמרהובכוונתהלבובהכנעה.מזמוריומאהוחמישים
כמנין"הכנעה",וכמנין"כעס",כיהואמתקןאתעווןהכעס.

החיד"א כותב :לימוד תהלים עושה לאדם תועלת גדולה ,שיזכה להידבק בקונו
ובתורתוובמצוותיו,ומביאולידיהכנעהומרחיקומלשוןהרע.ולימודהתהליםמקרב
הגאולה.

ועוד ,מן הספר הזה ילמד האדם הדעות האמיתיות :מציאות ה' יתברך ,ושיודע כל
הנעשה בעולם ומשגיח על הכלל והפרט ,ומשלם שכר טוב לטובים וגמול לרשעים,
והישארותהנפש,ומידותטובות.וכןילמדממנודרכיהתשובה.ועודישבספרסגולות
לשמירהולהצלחהביםוביבשה,ולמציאתחן.

תהלותאברהםאומר:כלאדםמישראלהאומרתהלים,כאילויצאמפידוד,שכןדוד
המלךע"ההתפללעלכךשיהיושפתותיודובבותבקברכאשריאמרותהלים.

מעשה היה ביהודי פשוט ,שהיה טוחן חיטים והיה אומר תהלים כל ימיו .כשנפטר
ראהוצדיקאחדבחלומוכשדודמלךישראליוצאלקראתובכינורו,והיהשמחשמחה
גדולה.

ואומררביחייםפלאג'י :וטובמעטבכוונהספראחד,מהרבותשלאבכוונהכלחמישה
ספרים.


קריאתספרהתהליםבחגהשבועות
בחג השבועות ,יום פטירתו של דוד המלך ,נוהגים להרבות באמירת תהלים .ספר
התהלים שכתב דוד המלך ע"ה ,מהווה כעין השלמה וחיזוק לתורה שניתנה ביום זה
מאתה'יתברךעלידימשהרבנו,כפישאומריםחז"ל)מדרששוחרטובפרקא(:

דוד חיבר חמישה ספרי תהלים כנגד חמישה חומשי תורה .שהיה משה משובח
שבנביאים,ודודמשובחבמלכות,וכלמהשעשהמשהעשהדוד.שהלומדתורהבלי
יראת שמים אינו כלום ,בא דוד ולימד בספר התהלים יראת שמים .לכן נקראו משה
ודוד"שניפרנסיםטובים".ועוד,שחיזקדודתורתמשהבימיו,שתיקןמשמרותלקיום
התורה ,שזירז לאחרים שיקומו באשמורת הלילה ללמוד תורה ותהלים .ודוד נפטר
בשבתביוםשנפטרמשה,משוםשעלידימשהניתנוחמישהספרים,וכןדוד,שבספר
התהליםחיזקאתתורתמשה.
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שערההלכה 


QהלכותחגהשבועותR
מןהתורה
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ִשׁ ְב ָע ָ
יך".
א ֹל ֶה ָ
ְי ָב ֶר ְכ ָךה' ֱ


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
בדרך כלל כשאדם מצפה לאירוע מיוחד ,שהוא אוהבו מאוד ונכסף אליו ,כמו יום
חתונתוושמחתליבו,אינוסופר'הנהעבריוםאחד'',הנהעברושניימים',אלאסופר
'הנהנשארועודחמישיםיום'',עודארבעיםותשעהיום',אםכןמדוע עםישראללא
מנו כן? ומבארים בעלי המוסר ,כי עם ישראל כשיצאו ממצרים היו בארבעים ותשעה
שעריטומאה,ולאהיוראוייםלקבלאתהתורה,אךהקב"הברוברחמיווחסדיועליהם,
בכליוםשהמתינולקבל אתהתורה,הוציאםמשערטומאהאחדוהכניסםכנגדלשער
קדושהאחד,עדשהגיעוביוםמתןתורהלארבעיםותשעהשעריקדושה ,ואזקבלואת
התורה .נמצא שהיה להם ענין מיוחד גם בעצם ימי ההמתנה לקבלת התורה ,כי לבד
ממהשנכספהוכלתהנפשםליוםהמיוחל,גםבמשךהימיםשהמתינוהתעלוברוחניות,
התקדשו ונטהרו בהם עוד ועוד ,לכן ספרו את הימים האלו ,לאות הנה יום אחד
שהתעלינו בו ,יום שני שהתעלינו ,וכן הלאה .לא כן ,כשאדם ממתין ומצפה ליום
חתונתו,איןלושוםתועלתבימיםשבינתיים,ואדרבההלוואישלאהיו,והיהכברמגיע
היוםהמיוחלמיד,לכךאיןהואמונהאתאותםימים.


ימיקדושהושמחה
הימיםשמיוםא'בסיוןעדי"בבסיון ,הםימיםקדושיםושמחיםלעםישראל,ולכן
איןאומריםבהםוידויותחנונים.כי הנהא'בסיוןהואראשחודש.יוםב'עדיום
ה' בסיון ,אלו ארבעה ימים שהכין משה רבנו את עם ישראל לקראת מתן תורה,
כמבוארבהרחבהלעילבשערהאגדה .יוםו'בסיוןהואיוםמתןתורה.ושארהימיםאף
הם ימי שמחה ,כי נצטווינו בזמן שבית המקדש קיים ,להקריב קרבן עולת ראיה
וקרבן חגיגה בשלושת הרגלים .ולמדו חז"ל שאם לא הספיק להקריב את הקרבן
ביוםטובשלשבועות,ישלותשלומיםלהקריבעדי"בבסיון.
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קישוטבתיהכנסתוהבתיםבבשמים
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
יש שלא נהגו להעמיד עשבי בשמים בבתי הכנסת ,כיון שגם הגויים מעמידים בשמים בחגים
ת ְפ ָל ַתם ,ואם כן חששו שמא המעמיד בשמים עובר על ציווי התורה שלא ללכת
שלהם בבתי ִ
בחוקותהגויים,כמושנאמר)ויקראיחג('ובחוקותיהםלאתלכו'.אבללהלכהבאמתאיןבזהאיסור,
כמו שכתב רבנו יוסף קולון ,שדוקא בחוק שהוא בלי טעם ,בזה אסרה התורה שלא ללכת אחר
חוקות הגויים ,אבל בחוק שיש בו הבנה וסיבה טובה ,כמו כאן שהמטרה היא לייפות את בית
הכנסתלכבודמתןתורה,וגםזכרלמעמדהרסינישהתמלאהעולםכולובבשמים,בזהאיןלחוש
לחוקותהעמים.וכןפסקוהר"ן,הריב"ש,מהריק"שוהרמ"א)יורהדעהסימןקעחסעיףא(ועוד.


חיזוקלמנהגזהאנומוצאיםב'תרגוםשניעלמגילתאסתר'עלהפסוק)ג ח( "ודתיהםשונותמכל
עם"  -מספר המן למלך אחשורוש על חגי ישראל בתוספת השמצות ושקרים ,וכשמגיע לחג
השבועותאומרהמן":מנהגםשלהיהודיםלהכנסלבתיהכנסתבחגהשבועותשהםקוראיםאותו
'עצרת' ,ולהשליך פרחי שושנים ותפוחים וללקט אותם ,ואומרים שזה היום שניתנה התורה
לאבותינועלהרסיני".ע"כ.


ומעשהבביתהכנסתשלהגאוןהחתםסופר,שהיונוהגיםבכלערבשבועותלקשטובענפיאילנות
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 בא החתם סופר בערב החג לבית הכנסת וראה ששינו את המנהג שהיו
נוהגיםבכלשנה,הרעלומאודוהקפידעלהגבאיהזה,ונענשמשמיםבעונשקשה,ה'יצילנו.


ובאמת שמנהג זה לתת בשמים וענפים בבתי הכנסת ובבתים בחג השבועות ,כתבוהו עוד רבים
מהפוסקים ,ומהם :המגן אברהם ,מרן החיד"א ,מדרש תלפיות ,רבנו חיים פלאג'י ,אמרי אש ,הכתב סופר,
מהר"םשיק,רבייוסףשאולנתנזוןבספרויוסףדעת,המהרש"ם,ילקוטהגרשוני,ועודאחרוניםרבים .וכןפסק
הרמ"א)סימןתצדסעיףג(":נוהגיםלשטוחעשביבשמיםבשבועותבבתיהכנסתובבתים,זכרלשמחת
מתןתורה".ומנהגישראלתורההוא).יחו"דחלקדסימןלג.שיז(
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א ֶ
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בּ ְשׁ ָע ֶר ָ
שׁר ִ
א ֶ
ו ַה ֵלּ ִוי ֲ
ת ָך ְ
ַא ָמ ֶ
ו ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
תּ ָך ְ
וּב ֶ
ִ
ןשׁמו ָ
שׁ ֵכּ ְ
ל ַ
יך ְ
א ֹל ֶה ָ
רי ְב ַחרה' ֱ
שׁ ִ
םא ֶ
קו ֲ
ַבּ ָמּ ֹ
שׁם".


וכתב הרמב"ם )פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יז( :חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד ,הוא
ואשתוובניביתווכלהנלוויםאליו.ומצוהשישמחלכלאחדכפיהראוילו,כיצד?
הקטנים נותן להם קליות ואגוזים וממתקים .והנשים קונה להן בגדים ותכשיטים
נאיםכפיממונו.והאנשיםאוכליםבשרושותיםיין.ע"כ.


והעיד רבי חיים ויטאל על רבנו האר"י ז"ל )שער המצוות לז ע"ב( ,וזו לשונו :בענין מדת
הנדיבותוהוותרנות ,ראיתילמוריז"לשלאהיהחוששבעצמולהתכבדבמלבושים
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נאיםיותרמדאי,גםבמאכלוהיהאוכלדברמועטמאוד,אבלבמלבושיאשתוהיה
זהירמאודלכבדהולהלבישה ,והיהמפיקכלרצונה,אףאםלאהיתהידומשגת
כלכך.עכ"ל.ופשוטוברור,שכלמהשצריךלהשתדללהפיקאתרצוןהאשה,הוא
במלבושים צנועים ההולמים את ההלכה ,ולא חס ושלום בגדים צמודים וכיוצא
בהם ,שהלובשת אותם עוברת על איסורי תורה חמורים ,ומכשילה את הרבים
באיסורהתורה"ולאתתורואחרילבבכםואחריעיניכם".ודיבזהלמבין.
כתבהרמב"ם)שםיח(":וכשאוכלושותהבחג,חייבלהאכיללגר,ליתוםולאלמנהעם
שארהענייםהאומללים,אבלמישנועלדלתותביתוואוכלושותהעםבניוואשתו
ואינומאכילומשקהלענייםולמרינפש,איןזושמחתמצוה,אלאשמחתכרסו".
איןשמחהגדולהומפוארהאצלהקדושברוךהואאלא"לשמחלבענייםויתומים
ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האומללים האלו ,דומה לשכינה ,שנאמר' :להחיות
רוחשפליםולהחיותלבנדכאים'").רמב"םהלכותמגילהפרקבהלכהיז(
כתבבספרהחינוך)מצוהתפח(":העוברעלזהואינומשמחאתעצמוובניביתווהעניים
כפייכולתולשםמצותהרגל,ביטלמצותעשהמןהתורה".

אשרימשכילאלדל
סיפררבימאיררפאלזצ"למיזד:כשעליתילירושליםבשנתתרפ"ג,דרתיבאותה
חצריחדעםהרבאברהםעדסזצ"ל,הרבהיהגרלמעלה -ואנילמטה.פעמים
היה הרב קורא לי לעשות לו איזו עבודה בביתו ,והיה משלם לי שכר כפליים.
והייתיאומרלו:אדוניהרב,זהיותרמדאיהשכרשנתתלי.והיהמשיבלי:כתוב
בתורה" ,ואהבתם את הגר" ,ומה הגר שבא במקלו ובתרמילו כל כך צריך
לאוהבו-אנחנו,בניאברהםיצחקויעקב,ואתה,ששמתנפשךבכפךובאתמחוץ
לארץלארץישראלולירושלים,לאכלשכן?!ותמידהיהממציאליאיזועבודה
שלאשווהאפילושניגרוש,והיהמשלםליחמשהגרוש.


פעם ,בערב החג ,לא היתה לי פרוטהבכיס אפילו כדי לקנות ירק ,והייתי עומד
ברחוב נעונד,זהקונהוזהמוכר,וזלגועיניידמעותבסתר.הרבעברבדרךוקרא
אותי":מאיר,מאיר,בוא".ניגשתיאליו,ואמרלי":בואלביתיונעשהחשבוןכמה
כסףאניחייבלך".השבתילו":אדוניהרב,איןלישוםחשבון,יעןמהשעבדתי
לךשילמתליכפליים!"אמרלי":לא,ישלנוחשבון,בואאלילבית".הלכתיאתו
ונתן לי עשרים וחמישה גרוש ,ואמר לי" :לך תעשה הוצאות יום טוב הקדוש".
אמרתילו":אדוני הרב,מדועתתןלי?הלואאינךחייבליכלום!"השיבלי":לך
תקנהמצרכיםלכבודיוםטוב!"
אז הרגשתי בוודאי שהרב יש לו רוח הקודש ,והיו בעיניי עשרים וחמישה גרוש
אלוכעשריםוחמשלירות]פימאה[,ושמחתיכמוצאשללרב).מעייןהמועדסוכותשכא(


בזמןביתהמקדשהיתהמצוהעלישראללשמחאתהכוהניםהלוים]שנאמר":ושמחת

בחגך אתה ...והלוי"[ ,מפני שהיו עובדים בבית המקדש ומורים הוראות בישראל ,כמו
שנאמר":יורומשפטיךליעקבותורתךלישראל".ובזמנינו,שאיןביתהמקדש,מצוה
לשמח את האברכים שלומדים תורה יומם ולילה ,ומורים הוראות בישראל ,שהם
במקום הכוהנים ,כמו שאמרו חז"ל )מנחות קי ע"א( :תלמידי חכמים שעוסקים בתורה,
מעלהעליהםכאילועוסקיםבעבודתביתהמקדש.

)בניןשלמהלהגר"שהכהןמוילנא.צט(
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"אמרהקב"ה:אםאתהמשמחאתשלי,אנימשמחאתשלך"
ו ַע ְב ְדּ ָך
תּ ָך ְ
וּב ֶ
וּב ְנ ָך ִ
א ָתּה ִ
יךַ ,
א ֹל ֶה ָ
ל ְפנֵי ה' ֱ
שׂ ַמ ְח ָתּ ִ
על הפסוק בתורה )דברים טז יא(ְ " :ו ָ
ָתום  ְו ָה ַא ְל ָמ ָנה.פירשוחז"ל)מדרש אגדה( "אמר
יך  ְו ַה ֵגּר  ְו ַהיּ ֹ
רבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
שׁ ִ
א ֶ
ת ָךְ  ,ו ַה ֵלּ ִוי ֲ
ַא ָמ ֶ
וֲ
הקב"ה :לי יש ארבעה בני בית ,שהם :הלוי ,הגר ,היתום והאלמנה .ולך יש
ארבעה בני בית,שהם:בנך ,ובתך ,ועבדך ואמתך,אם אתה משמח את שלי ,אני
משמחאתשלך".


ומעשהשהיהלפניכארבעיםשנה,בהיותמרןהראשוןלציוןרבנועובדיהיוסף
שליט"א הרב הראשי לעיר תל אביב ,קרא לאחד מעשירי העיר לפני חג הפסח,
שיתרום מכספו עבור האברכים שבעיר העוסקים בתורה יומם ולילה ,והרחיב
עמודיבורושיחעלהמעלה הגדולהשבדבר,והזכירלוגםאתדבריחז"להנ"ל:
"אמרהקב"ה:אם אתה משמח את שלי,אני משמח את שלך".אךהלהלאהיה
חפץבברכהותרחקממנו,ולאתרםמכספוכלל,בטענותשואשאיןהואמרוויח
כלכך,ואיןבאפשרותולתרום,עדשמדבריוהיהנראהשכמעטצריךלרחםעליו
ולעשות מגבית עבורו .כשראה כן הרב ,עזבו לנפשו ופנה לעשירים אחרים
החפצים בברכה ובזכות הגדולה להיות שליחים טובים של בורא עולם עבור
אותםאברכים,ותרמובעיןיפה,כידה'הטובהעליהם.


והנה למחרת ליל הסדר בבוקרו של החג ,ראה הרב בבית הכנסת את מיודעינו
הנ"לבצערגדולופניונפולות.ניגשאליוהרבושאלו",מדועפניךרעיםהיום"?
אמר לו :דע לך כבוד הרב ,אמש הגעתי לבית לאחר שהתפללתי ערבית בבית
הכנסת ,היה השולחן ערוך לליל הסדר ,עם המצות והיין והחרוסת כבכל בית
בישראל .והנה פניתי לבניי בשאלה ,מדוע לא באתם להתפלל בבית הכנסת
תפלת החג? אך הם בכעסם ,צעקו עלי ,מי אתה כי תאמר לנו לבוא להתפלל,
ולקחו אותי והוציאוני החוצה לחצר הבית ,ונעלו את הדלת ,ושם נשארתי כל
הלילה ,ללא עריכת הסדר ,לא ארבע כוסות ,לא מצות ולא כלום .והם ישבו
ואכלוושתווזללו.


אמרלוהרב,מהאומרלך,צרלימאודעליך,הלואזההדברשאמרתילך",אמר
הקב"ה:אם אתה משמח את שלי,אני משמח את שלך" .אתהלאחפצתלשמח
אתהארבעהשלהקב"ה,אףאותךלאשימחהקב"ה,בלילההכייקרושמחלעם
ישראל.


אדם שיש באפשרותו להזמין את הנזקקים אליו לביתו ,תבוא עליו ברכה .אך אם
אין באפשרותו ,וכגון שהם משפחה ברוכת ילדים ואין לו מקום בביתו ,או שיש
חששכלשהושהםהתביישוכאשריבואואליו,אזיישלחאתהמאכליםלביתם,או
שיתןלהםמכספובעיןיפהונדיבהעבורהוצאותהחג).פסקיתשובותח"ושפז(


מקוה טהרה  -מנהג חשוב לטבול במקוה טהרה בערב החג .ומי שיכול גם במשך
השנה לטבול בכל ערב שבת ,תבוא עליו ברכה ,וזוכה בזה לטהר את נפשו
ומחשבותיו).קב(


הכנתנרדלוק
אסרו חכמים להדליק אש חדשה ביום טוב ,כמו מקופסת גפרורים או ממצית
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וכדומה,והתירולהדליקמאשהדלוקהמערביוםטוב.אילכך,ישלשיםלבבערב
יום טוב קודם כניסת החג להכין 'נר נשמה' הדולק  24שעות ,כדי שאם יצטרך
לבשל ולהדליק את הגז ביום טוב ,יהיה לו מהיכן לקחת את האש .וזהו הנקרא
'הדלקהמאשלאש',דהיינושאנימדליקמאששהיתהדלוקהמלפנייוםטוב,לאש
שעכשיו מתחדשת .ואמנם ,יש להיזהר שלא לכבות את הגפרור שבאמצעותו
מעביראתהאשביוםטוב,אלאיניחאותושיכבהלבד.

הדלקתנרות
טובשהנשיםידליקואתנרותהחגלפניהשקיעהכבכלערבשבת.אלאשישנשים
נוהגותלהדליקבליליוםטובקודםהקידוש,וישלהןעלמהשיסמכו).שו(
הברכה -קודםההדלקהתברךהאשה":ברוךאתהה',אלוהינומלךהעולם,אשר
קדשנובמצוותיווציונולהדליקנרשל]בשבת:שבתו[יוםטוב",ואחרכךתדליק.


ואף על פי שבערב שבת נוהגות רוב בנות אשכנז לברך לאחר שמדליקות את הנרות ,מכל מקום,
בערביוםטובאףהןיברכועלהנרותואחרכךידליקו.מכיוןשכלמהשנוהגותהןלהדליקואחר
כךלברך,הוארקמחשששמקבלותשבתבהדלקה,והיאךידליקולאחרמכן?אךביוםטובשמותר
להדליק מאש לאש ,נמצא שאף לשיטה שמקבלות את החג בברכה ,רשאיות להדליק ,אך יזהרו
שלאלכבותאתהנרשבוהןמדליקות).דגולמרבבה,שעריתשובה,משנ"בסימןרסגס"קכז.שה(

שהחיינו  -לא תברכנה הנשים 'שהחינו' בהדלקה ,כיון שמברכים ברכה זו לאחר
מכן בקידוש של החג) .אור זרוע בשם הירושלמי ,תרומת הדשן ועוד( נמצא שהמברכות נכנסות
לחשש הפסק בין הברכה להדלקה ,ולכן טוב להעיר להן בנחת שיפסיקו ממנהגן.
וכתבוהגאוןיעב"ץ,יפהללב,חסדלאלפיםועוד,שמנהגנשיםזהאיןלויסודבהלכה,ושגגההוא.

ואמנם נשים המברכות 'שהחינו' בהדלקה ,יש להן להזהר שלא לענות 'אמן' על
ברכת'שהחינו'ששומעותבקידוש,מחששהפסקביןברכת'הגפן'לטעימתהיין).שו(


ויש להבהיר כי דין זה הוא בחג השבועות ,אבל בחג הפסח ,מאחר וברכת 'שהחינו' שבקידוש
שייכת גם על שאר מצוות הסדר כאכילת המצה והמרור ,והאישה שבירכה שהחינו בהדלקה לא
כיוונהעלמצוותאלו,אלאעלעצםהחג,לכןעונה'אמן'עלברכת'שהחינו'שבקידוש,ואיןבזה
הפסק בין ברכת 'הגפן' לטעימת היין .ולגבי חג הסכות שפטורות הנשים ממצוות סוכה ,אין להן
לענות אמן על ברכת 'שהחינו' שבקידוש מחשש הפסק .ואולם ,בנות אשכנז ,רשאיות לענות,
מאחרוישנוהגותלברךאפילועלהישיבהבסוכה,אךבחגהשבועותאףבנותאשכנזלאתענינה
כלל).שבטהלויח"גסימןסט.חזו"עסוכותקנא,ריג(


חגהשבועותשחלבמוצאישבת
*כשחלהחגבמוצאישבת,ישלהדליקביוםשישינרנשמהגדולהדולק 48שעות,
כדישנוכללהדליקממנובמוצאישבת,שהרימותרלהדליקרקמאשדלוקה.


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


* אין להתחיל בהכנות לחג עד צאת השבת ,שהרי אסור להכין משבת ליום טוב.
וקודם תחילת ההכנות ,תאמר האשה" :ברוך המבדיל בין קודש לקודש" .ואם בני
הבית מרובים והזמן דחוק ,יכולים להתחיל בסידור השלחן בלבד לאחר השקיעה,
אבל אתשארהמלאכותכהדלקתאש,לאיתחילובשוםאופןקודםצאתהשבת.
)ח"עפסחרסח(
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* הטוב ביותר להדליק נרות שבת ויום טוב בשמן זית ,שבזכות שמהדרים במצווה
זו ,זוכים לבנים תלמידי חכמים) .שבת כג עמוד ב( אמנם אשה המדליקה בנרות ,תיזהר
שלאתדביקביוםטובאתהנרותלפמוטותעלידיחימוםהשעווה]משוםממרח[,אלא
תדביקביוםשישיאתהנרותבזוגפמוטותאחר,ובלילהחגתדליקבהם).סא(


חגהשבועותשחלביוםשישי
אםחלחגהשבועותביוםשישי,מניחים בערבהחג'עירובתבשילין',כדישיהיהמותרלנולבשל
מיוםטובלשבת.ופרטיהדיניםבזהיתבארובסיעתאדשמיאלהלןבהלכות'עירובתבשילין'.



QלילשבועותR
תפלת ערבית  -בליל החג יתפלל השליח צבור בניגון ובנעימה קדושה ,בשמחה
ובטובלבב,לכבודהיוםהקדושוהמיוחד,הבאלקראתנופעםבשנה.


*כשחלהחגבמוצאישבת,אזיבתפילתערבית,מוסיפיםבעמידה'ותודיענו']במקום

'אתהחוננתנו'[ כמובאבסידורים.ואםשכחולאאמרו -אםנזכרכשאמר'ברוךאתה'
קודם שהמשיך 'ה' מקדש ישראל והזמנים' ,חוזר ואומר 'ותודיענו' ,אבל אם כבר
אמר'ברוךאתהה''-כיווןשהזכירשםה',אינוחוזר).ח"עפסחרסח(


* כמו כן ,מוסיפים בקידוש ב' ברכות ,ההבדלה והנר .נמצא שבסך הכל מברכים
חמשברכות,שהן]ר"ת יקנה"ז[:יין -בוראפריהגפן.קידוש -מקדשישראלוהזמנים.
נר-בוראמאוריהאש.הבדלה-המבדילביןקודשלקודש.זמן-שהחיינו.


סעודות החג  -חייב אדם לאכול פת בשתי הסעודות של הלילה והיום .ורשאי
לאכולאתהלחםעםסלטיםאועםכלתבשילאחר).שז(


דברי תורה  -ישתדל בסעודה לדבר עם בני ביתו במעלת וחשיבות היום הקדוש
הזה ,שבו בחר בנו ה' מכל העמים ונתן לנו את תורתו ,וירחיב במעלת לימוד
התורהשאיןלמעלהממנו,וכמושאמרוחז"ל":אפילוכלמצוותיהשלתורה,אינן
שוותלמילהאחתשלתורה").ירושלמיפאהפרקאהלכהא,שנותאליהולגר"א(


מיםאחרונים-בסיוםהסעודהיטלוידיהםלמיםאחרונים,וטובליתןמיםעדקשרי
האצבעות).רבנוהאר"י,הרש"ש,הגר"א,כףהחייםסופרסימןקפאס"קיז.פסקיתשובותאותט.הליכותעולםח"בעמ'מה(
כוסשלברכה -בכלהשנהכאשרישזימון,מצוהלברךעלכוסיין.וכברהאריכו
רבותינובתועלתהרוחניתהעצומהלמברךעלהכוס,וזוכהלתקןאתפגםהברית,
וגם להעלות את השכינה לרום המעלות ומתברכת על ידו ,וזוכה שנשמתו תאיר
באורהתורה].וסיפרהרה"גרביבןציוןמוצפישליט"א,שאמרלואביורביסלמןזצ"ל,ששמע
מהגאוןרבנויוסףחייםורבנויהודהפתיהזצ"ל,כימעלתהמזמןעלהכוסיותרממעלתמישעולה
אלףעליותשישילספרתורהבשבתקודש)[.שיבתציוןחלקאעמודרפז(



לאחר ששתה המזמן את היין ,ישלח את הכוס לאשתו ,שתטעם ממנו ותתברך
מכוסשלברכה.וטובשייתןלכלהנמצאיםשם,כדישתחולהברכהעלכולם).ברכות
נאע"ב.זוהר.רבנוהאר"י.סימןקפגסעיףדומשנ"בועוד(

יש לשים לב ,שכאשר נותן המזמן לטעום מכוס של ברכה ,שיכוון להוציאם ידי
חובהבברכת'בוראפריהגפן'.ואםלאכיוון,ישימולבלברךקודםהטעימה.
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קודםהזימוןישטוףאתהכוסמבחוץוישפשףבידיומבפנים.ימזוגבכוסיין,ויקבל
המזמן את הכוס בשתי ידיו מאדם אחר שייתן לו גם כן בשתי ידיו .ובברכה יאחז
את הכוס בידו הימנית ללא סיוע מידו השמאלית ,ויגביהנו מעל השולחן טפח ]8
ס"מ[ .ואם קשה לו להגביהו כל זמן הברכה ,ישתדל להגביהו לפחות בברכה
הראשונה,ולאחרמכןיאחזבוכשהואמונחעלהשולחן).חזו"עפסחקיד.שיבתציוןח"ארצג(
בנוסח הזימון אומר" :ברשות מלכא עלאה קדישא] ,וברשות שבת מלכתא [,וברשות
יומאטבאאשפיזאקדישא").שיבתציוןח"ארצו(
ברכת המזון  -יברך בשמחה גדולה ובכוונת הלב .וכתוב בזוהר הקדוש ,שככל
שיכווןיותרבברכתהמזון,ויברךיותרבשמחה,כךיזכהלקבלמשמיםשפעטובה
וברכהיותר,ויזכהגםכןלדרגותגבוהותמאודברוחניות).כףהחייםסופרסימןקנזס"קכג(


יזהרשלא ישכחלומר'יעלהויבוא' בברכתהמזון.ואםשכחונזכרכשאמר"ברוך
אתהה'",קודםשסיים'בונהירושלים',יאמר'למדניחוקיך',שיראהכאומרפסוק,
רוּך
ויחזור לומר 'יעלה ויבוא' .ואם נזכר לאחר שחתם 'בונה ירושלים' ,יאמרָ " :בּ ְ
וּל ִשׂ ְמ ָחה,
שׂון  ְ
שׂ ֹ
י ְשׂ ָר ֵאל  ְל ָ
מּו ִ
ל ַע ֹ
טו ִבים ְ
ָמים ֹ
נ ַתן י ִ
שׁר ָ
א ֶ
עו ָלםֲ ,
ה ֹ
מ ֶל ְך ָ
א ֹל ֵקינוּ ֶ
ַא ָתּה ה'  ֱ
שּבוּע ֹות ַ
תיום ַחג ַה ָ
ֹ
ֶא
שׁי ְשׂ ָר ֵאל
א ָתּהה' ְמ ַק ֵדּ ִ
רוּך ַ
שׁהזֶּהָ ,בּ ְ
אק ֶד ַ
במ ְק ָר ֹ
םטו ִ
ֹ
תיו
ֹ
א
הזֶּהֶ ,
ְו ַה ְזּ ַמ ִנּים".והואהדיןאם נזכראחר שהתחילברכה רביעיתואמר' :ברוך אתהה',
אלוקינו מלך העולם' אך נזכר קודם שאמר 'לעד האל אבינו ,'...יאמר שם את
הנוסחהנ"ל 'אשרנתן ימיםטובים.'...אבל אםנזכראחרשאמראפילומילהאחת
'לעד'...אינוחוזר,כיוןשישבזהמחלוקתהפוסקים,וספקברכותלהקל).שז(


דין זה של השוכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון ,הוא בין אם שכח בסעודת הלילה
וביןאםשכחבסעודתהיום.וכמוכן,איןהבדלבזהביןאנשיםלנשים).שח(



QסדרהלימודבלילשבועותR
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
האלוהיםמןהמחנה".עלכן ,כתשובתהמשקל,נהגוישראלקדושיםלהיותערים
כללילחגהשבועותולעסוקבתורהעדאורהבוקר,לכפרעלעווןאבותינו).שי(


מעלתהלימודכלהלילה
וכברהפליגוחז"לבשבחהניעוריםבלילההזהועוסקיםבתורה,כמושכתובבזוהר
הקדוש)ויקרא דף צח ע"א( :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
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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,ומכתיראותםבכתריםשלהעולםהעליון).הקדמתהזוהרחע"א(


סדרהלימוד
ובעניןסדרהלימודבלילההזה,כתובבזוהרהקדוש)הקדמתהזוהר חע"א( :רבישמעוןבר
יוחאיהיהיושבועוסקבתורהבלילשבועות,שלמחרתוביוםצריכההכלה]התורה[
להיותתחתהחופה,וצריכיםלהיותעמהכלהלילהולשמוחבתיקוניהותכשיטיה
על ידי לימוד התורה ,מפסוקי התורה לפסוקי הנביאים ומנביאים לכתובים,
ובדרשותהפסוקיםובסודותהחכמה,שכלאלוהםתיקוניהותכשיטיהשלהתורה.
ולמחרת אינה באה לחופה אלא עמם .ואותם החברים העוסקים בתורה נקראים
בני החופה .וכשהיא באה לחופה ,הקב"ה שואל על בני החופה ,ומברך אותם
ומעטראותםבעטרותהכלה,אשריחלקם.


אשרעלכן,נכוןמאודללמודעםהציבוראתתיקוןלילשבועותשנדפסבסידורים,
שתוקןעלפיהזוהרהקדושהנ"לורבנוהאר"יז"ל.וכןפשטהמנהג,כמושכתבמרן
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( ,וזו לשונו":וסדרהלימוד
של זו הלילה ,כבר התפרסם ונודע לרבים על ידי הקונטרסים שהתפשטו .והמנהג
הזהבכלארץישראלובכלהמלכות,איןנקיכולםכאחדמגדוליםועדקטנים,וכן
קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם .וכך סדר הלימוד ,ששה פסוקים מכל פרשה וכו'".
ע"כ.וכןכתבועודרביםמןהאחרוניםבשבחוחשיבותהמנהגהזהשיסודתובהררי
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.


ואמנםידועומפורסםהמעשהעלהמגידמדובנאשלמדפעםבלילשבועותבביתמדרשושלהגאון
מוילנא ,והגאון היה לומד את התיקון המסודר של ליל שבועות ,והמגיד למד גמרא .שאל אותו
הגאון,מדועאינךלומד אתהתיקוןכנהוגבכלתפוצותישראל.והשיבלוהמגידכדרכובקודשעל
פימשל,אדםאחדלאחרחתונתוהיהיושבבטלבליעבודה,אמרלוחמיולךנאלשוקותסתכל
במעשה הסוחרים ,וכאשר הם עושים כן תעשה .הלך וראה שהסוחרים תולים בחלון הראווה
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דוגמאות של סחורות  -מינים ממינים שונים .מה עשה אותו חתן? שכר חנות וקנה מעט סחורה
ותלה אותה בחלון הראווה ,אך את החנות עצמה השאיר ריקה מכל סחורה .כאשר נודע לחמיו,
שחק עליו ואמר לו ,הסוחרים האלה יש להם סחורות רבות בתוך החנות ,והחלון ראווה הוא רק
לתתבודוגמאות ,כדישיבחרוהקונים אתהסחורהשמוצאתחןבעיניהם,אבלאתההחנותשלך
ריקהמכלוכל,אםכןלמהלךאתהדוגמאות?!


והנמשל :כבוד מורי ורבי הגאון מלא ברכת ה' 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 ראווה למה שכבוד תורתו יודע .אבל אדם כמוני
שלאקראולאשנהולאלמדכלוםבכלהשנה,אםאקראאתהתיקון,ישחקועלי,הואילוהחנות
שליריקהמכלסחורה,לכןאנייושבולומדגמרא,כדישאמלאקודםאתהחנות).יחו"דח"גסימןלב(


ובאמת ישנם אנשים שלא עוסקים בתיקון המסודר ,אלא לומדים גמרא .אולם
המציאותמוכחתשהרבהמןהלומדיםבשארלימודים,אמנםמוחםצלולבתחילת
הלילה ,אך כשמגיעים לשעות הקטנות של הלילה ,אינם מרוכזים כל כך ,וממילא
הלימודאינובאיכותטובה.אשרעלכן,עצהטובהלאותםאנשיםשחשקהנפשם
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

תפוצותישראלבערבשבת[ מהשעיניוראוולאזר,בהיותובחבורתהחכמיםיחדעםמרן
השלחןערוךרבנויוסףקארוזיע"א,כאשרהיועדייןגריםבחוץלארץוקבעויחדללמוד
בלילשבועות],הובאבהקדמהלספר 'מגידמישרים',ששםנכתבוחלקקטןמהדבריםשהמלאך
המגידהיהמתגלהלמרןהביתיוסףואומרלו[,וזהתוכןדבריו:


דעולכםכיהסכמנוהחסיד]מרןרבנויוסףקארו[ ואניעבדו]הרבשלמהאלקבץ[ והחברים,
לעמוד על נפשנו בליל שבועות ולנדד שינה מעינינו ,ותהילה לאל עלה בידינו שלא
פסקנו רגע ,כאשר תשמעו ותחי נפשכם .וזהו הסדר מפרשת בראשית קראנו את
הפסוקיםוכו',וכלזהקראנובאימהוביראה,בניגוןובטעמים,לאיאומןכייסופר.ובעת
שהתחלנו ללמוד משנה ,זיכנו בוראנו ושמענו את הקול מדבר בפי החסיד ,קול גדול
וברור,וכלהשכניםשומעיםאתהקולולאהיומבינים,והיתהנעימותרבה,והקולהולך
וחזק,ונפלנועלפנינוולאנשארעודרוחבאיש,מפנירובהמוראוהפחד.והדיבורההוא
החללדברעמנו,וכהאמר:


אהובי שלום לכם ,אשריכם ואשרי יולדתכם,
ַ
ידידי
ידידי המהדרים מן המהדריםַ  ,
" ַ
אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא ,אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה
הזה ,אשר זה כמה שנים נפלה ראשי ואין מנחם לי ,ואני מושלכת בעפר חובקת
אשפתות,ועתההחזרתםעטרהליושנה.התחזקוידידיוהתאמצואהובי,שמחוועלצו,
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 .אבל עם כל זה
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התעליתם,אשריכםואשרייולדתכםידידיאשרהתעליתםונדדתםשינה 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 ,ולא שחוק בפיכם בזוכרכם כי
ידידי המהדרים ואל
ַ
בסיבת העוונות ,אני מושלכת בעפר .אבל חזקו ואמצו ועלצו בנַי
תפסיקומהלימוד,כיחוטשלחסדמשוךעליכם,ותורתכםעריבהלפניהקב"ה.ו ִעמדו
על רגליכם והעלוני ,ותאמרו בקול רם כמו ביום הכיפורים 'ברוך שם כבוד מלכותו
לעולםועד'".


ועמדנו באותה שעה על רגלינו ואמרנו בקול רם כביום הכיפורים 'ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד' ,כאשר נצטוינו .וחזר ואמר הקול" :אשריכם ,שובו אל לימודיכם
ואל תפסיקו רגע .ועלו לארץ ישראל ,ועיניכם אל תחוס על כליכם ,כי טוב הארץ
העליונה תאכלו ,ואם תשמעו לי ,טוב הארץ ההיא תאכלו ,לכן מהרו ועלו ,כי אני
המפרנסתלכם,ואתםשלום,וביתכםשלום,וכלאשרלכםשלום".


אתכלהדבריםהאלהשמעהאוזנינו,ורבותכהנהוכהנהמענייניהחכמהוכמהוכמה
הבטחות גדולות ,וכולנו געינו בבכיה מרוב שמחה .וגם בשומעינו צרת השכינה
כחולה מתחננת אלינו ,התחזקנו עד אור הבוקר ולא פסקה גרסה
ָ
בעוונותינו ,וקולה
מפינו בגילה ורעדה .ויהי בבוקר הלכנו וטבלנו ומצאנו את שאר החכמים אשר לא
נמצאו עמנו בלילה ,וגערנו בהם ונספר להם את כל הטובה אשר עשה ה' עמנו ,וימת
ליבם בקרבם וגעו בבכיה .ויאמרו מי יתן והלילה הזאת ]יום טוב שני של גלויות[ נתחבר
יחד ונהיה עשרה ,והסכמנו לעשות כן .ואפילו שבלילה הראשונה לא ראינו שינה
בעינינו אפילו רגע אחד ,וגם ביום לא הונח לנו לישון ,כי דרוש דרש החסיד ]מרן רבנו
יוסף קארו[ אחר המנחה וישבנו שם .אך עם כל זה שנסנו מותנינו בעוז ,ועשינו הלילה
השניהכסדרהלימודבלילההראשונה.


מרובהשמחהשהיינועשרה,לאהמתיןהקולעדקריאתהמשנה,ותכףשהיינוקוראים
בפרשת 'שמע ישראל' שבספר משנה תורה ]ואתחנן[ ,והנה קול דודינו דופק והתחיל
לומר":שמעוידידיםהמהדריםמןהמהדרים,אשריכםידידים,אשריכםהמעליםאותי,
כמה וכמה התעליתם עתה שאתם עשרה לכל דבר שבקדושה ,אשריכם ואשרי
יולדתכם ,אל תיראו מחרפת אנוש ,ומגידופם אל תחתו ,כי אתם המעלים לכנסת
ישראל.ודעוכיאתםמבניעליה.ואתםמתדבקיםבי,והכבודחופףעלראשיכם,וחוט
של חסד משוך עליכם .ואם היה ניתן רשות לעין לראות ,הייתם רואים את האש
הסובבת את הבית הזה ,לכן חזקו ואמצו ואל תפסיקו" .וכך דיבר כחצי שעה ,וחזרנו
ללמוד.


והנה בחצות הלילה ,חזר הדיבור שנית ודיבר כשעה ויותר ,וחזר לשבח בענין הלימוד
ואמר":ראו,השמעעםקולמדברכמושאתם?!שאלאביךויגדךזקניךויאמרולך,אם
זהכמהמאותשניםשמעואוראואתהדברהזה,ואתםזכיתם.לכןמכאןוהלאהיהיו
עיניכםפקוחותעלדרככם,ואישאתרעהויעזורוולאחיויאמרחזק,והחלשיאמרגיבור
אני ,והחזיקו עצמכם לגדולים כי אתם מבני היכל מלכו של עולם ,וזכיתם להכנס
לפרוזדור,תשתדלולהכנסלטרקליןוכו'.הקיצוידידי,התאמצווהיולבניחיל,וחוטשל
חסדמשוךעליכםמידייוםביומו.וראוכייששיכוריםמחמדתהעולם,הקיצושיכורים,
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כי הנה יום בא ויסיר האדם את אלילי כספו ,ואת חמדתו בהנאת העולם ,ואת אלילי
זהבוחמדתהממון .וראואתאשר זכיתםאתם,מה שלא זכואחרים ."...עד כאןדברי
הקולהמדבר.


וממשיךרבנושלמהאלקבץזיע"א:ועתהבניםשמעולי,הטואוזניכםולבבכם,מיפתי
ישמעאתהדבריםהאלהולאיקחמוסר,ומיחסרלבולאיקנהדעת,ומיעיורועיניים
לו ,ולא יראה זכות כזה מה שלא זכו אחרים ולא יתן אל ליבו לשוב אל ה' בכל לבבו
ובכל נפשו ובכל מאודו .ומעיד אני עלי שמים וארץ ,כי כל זה שכתבתי פה ,אינו חלק
אחי ועמי
ממאה ואחד שאמר לנו .והיו הרבה דברים נעלמים שלא הורשיתי לכתובַ  .
שמעוותחינפשכם,כיהחבריםהשלמיםאשרראוכלזה,רוחחדשהנתןבקרבםוכו'.
עדכאן.


ביטוחחייםלשנה
כתוב בספר שער הכוונות" :וצריך האדם שלא ישן כלל בלילה הזה ,אלא יהיה
ניעורכלהלילהועוסקבתורה.וכלמישלאישןבלילההזהכללאפילורגעאחד
ויהא עוסק בתורה כל הלילה ,מובטח לו שישלים שנתו ,ולא יארע לו שום נזק
בשנהההיא").יחו"ד ח"ג סימן לב( וכתברביחייםפלאג'י,שזוכהגםכןלבניםובניבנים
תלמידיחכמים,ועושהתיקוןלשכינה,ומתקןמהשפגםבעיניו).מועדלכלחיסימןחאותטז(


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 ומבאר הרבאתתרי"גהמצוות,וישתדללומרהרבהאגדותומעשיות ,כדי
לעורראתהקהלשלאיתנמנמו.


חכםעיניובראשו
מי שלא ישן בערב החג ,ועתה בליל החג הוא עייף מאוד ורוצה לישון מעט
בתחילת הלילה ,כדי לאגור כוחות ללמוד בערנות בשאר הלילה ,אם שכב על
המיטה ונרדם אפילו זמן מועט ]דקה אחת[ ,חייב לברך ברכות התורה ולאחר מכן
יהיה רשאי ללמוד ,וכשיגיע עמוד השחר ]בערך ,[4:05 :אינו מברך שוב ברכות
התורה.אךאםלאישןעלהמיטהאלאנמנםעלהכסאכשהואיושב,אינומברך
ברכות התורה אלא בעמוד השחר .ומכל מקום אם צירף כמה כסאות יחד ושכב
וישןעליהם,הריזהנחשבשנתקבע,וכשיקוםיצטרךלברך).שו"תיביעאומרחלקחסימןה(



 Qמהלכותברכותהמצוייםבלילשבועות R
זכותהרבים
על כל גבאי בתי הכנסת להתארגן כיאות לצורך הלימוד של הלילה ,ולקנות
לציבור ,עוגות ,פירות ,שתיה ומיני מתיקה ,כדי לעורר את הלומדים ,וישתדלו
לקנותבידרחבהובעיןיפה,וטובעיןהואיבורך.


וכאן המקום להוקיר את הגבאים היקרים העוסקים במלאכת שמים באמונה ,ה' עליהם יחיו ,על
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הזכות הגדולה שנפלה בחלקם לשרת את הציבור ,שבוודאי לא דבר פשוט הוא לנהל בית כנסת,
וכדבריהגמראבהוריות)יע"ב(" :כסבוריםשררהאנינותןלכם?עבדותאנינותןלכם!"ופרשרש"י,
שהשררה עבדות היא לאדם ,לפי שמוטל עליו עול הרבים .עד כאן .ואשריהם הגבאים העושים
זאת ביושר ובשמחה מאהבתם לתורה ולעם ישראל ,ששכרם פי אלף יותר מהעושים שלא
בשמחה,שחלילההםמרחיקיםאת הציבורמלבואבחצרותה'.ואדרבה,כלהמזכהאתהרבים,
זכותהרביםתלויהבו,אשריובעולםהזהוטובלולעולםהבא.ועייןבזהעודבחוברת"כבודאבואם".


ברכותהנהנין
להלןהבאנוכמהפרטידיניםהמצוייםבלילההזה,כאשראדםאוכלעוגותופירות
ושותה מיני משקה ,ופעמים שיוצא לחוץ וחוזר למקומו או שעובר זמן הברכה
האחרונה ,לכך הבאנו מעט מדינים אלו ,לבל יכשל האדם בברכה לבטלה או
באכילהבלאברכהחסושלום].עיקרההלכותכברהתבארובס"דבחוברתלהלכותברכות[.


כידוע ,שכל מאכל שאדם אוכל בשיעור 'כזית' ] 27גרם[ ומעלה ,עליו לברך לאחר
האכילהברכהאחרונה.אלאשאםהמאכלהואמשבעתהמינים,ברכתוהאחרונה
היא 'מעין שלוש' ,וכגון שאוכל עוגה ,מברך 'על המחיה ועל הכלכלה' .וכשאוכל
פרימשבעתהמינים]זיתים,תמרים ,ענבים,יין,תאנים,רימונים[ ,מברך'עלהעץ ועלפרי
העץ'.וכששותהרביעיתיין]81גרם[בבתאחת,מברך'עלהגפןועלפריהגפן'.אבל
כשאוכלפרישאינומשבעתהמינים,אוששותהרביעיתמשאר משקיםכמומים,
מיץ תפוזים ,קולה וכיוצא ,מברך ברכה אחרונה 'בורא נפשות' ,כמובא נוסח
הברכותבכלהסידורים.


שינוימקוםבאכילתעוגהאופירותמשבעתהמינים
האוכל עוגה או פרי משבעת המינים ,אפילו אכל פחות משיעור 'כזית' ,ובאמצע
אכילתו יצא לרחוב לרשות הרבים ,כשחוזר למקומו להמשיך לאכול ,אינו צריך
לחזורולברךשובברכהראשונה).הליכותעולםח"בעמודמ(


והטעםלדבר,כיוןשהברכההאחרונהעלמאכליםאלו,היאמעיןשלוש,שצריךלברכהלכתחילה
במקום שאכל .נמצאשעדיין קשורהוא למקוםאכילתו ,שהריצריךלחזורלברךשם,לכך אפילו
אםיצאלחוץ,נחשבשעדייןלאסייםאתאכילתו,ואינוחוזרלברךשובברכהראשונה).שםמג(


שינוימקוםבאכילתפירותשאינםמשבעתהמיניםאובשתייתמשקים
אכלבמקוםמסוים,פירותשאינםמשבעתהמיניםאושתהמינימשקיםחוץמהיין,
ויצא לרחוב לרשות הרבים ,יציאה זו מהווה הפסק מהברכה שברך ,וכשחוזר
למקומולהמשיךלאכול,צריךלברךשוב ברכהראשונה .אולםאםרקעברלחדר
אחראושיצאלמרפסתשלביתהכנסת,איןזהשינוימקום,ואינוחוזרלברך.


והטעם שמברך שוב כשמשנה את מקומו לחוץ ,כיון שהברכה האחרונה על מאכלים אלו ,היא
'בורא נפשות' ,שאינו צריך לברכה דוקא במקום שאכל ,ולכן ברגע שיצא ממקומו ,אין לו דבר
שמשייך אותושובלמקוםזה ,ונחשבכמושסייםאתאכילתו,אילכךאםרוצהלאכולעוד,צריך
לברךשוב).שםמא,מד(


ואולם,ישנהאפשרותשאםשינהאתמקומולחוץ,בכלזאתלאיצטרךלברךשוב,
באם יתקיימו שני התנאים הבאים יחד :א .שהיה בדעתו בשעת הברכה לצאת
לחוץ.ב.שלקחאתהפריאואתהמשקהאתולחוץ).שםמא.ילקוטיוסףח"געמודרכב(
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למשל :יצחק ישב בבית הכנסת וברך על התה ,ובשעת הברכה חשב לשתות גם
בחוץ ,ולאחר ששתה מעט ,יצא עם הכוס לחוץ ,אינו צריך לברך שוב ברכה
ראשונהבחוץאוכשחוזרלשתותבביתהכנסת.


כל זה באופן שישב לשתות במקום מסוים ,אבל אם לא ישב במקום מסוים ,אלא
היההולךושותה,גם אםלאחשבבשעתהברכהלצאתלחוץ,כיוןשמתחילהלא
קבעמקוםלשתייתו,אינוצריךלברךשובכשיוצאלחוץעםהתה.


השאירחברים
ישנהעודאפשרותנוספתשאפילואםשינהאתמקומו,לאיצטרךלברךשובברכה
ראשונה ,כגון שהתיישבו כמה חברים בבית לאכול פירות ולשתות קפה וכיוצא,
ויצאוכמהמהםלחוץ,אךנשארלפחותאחדמהם,כשיחזרולאיצטרכולברךשוב
ברכה ראשונה ,שכיון שנשאר מי מהם ,הרי שלא נעקרה קביעות המקום שקבעו
מתחילהלאכולבו,ומשתייכיםהםעדייןלמקוםאכילתםהראשונה).שםרכ(


אולםאםלאהתיישבובשביללאכולפירותאלאבשביל ללמוד,רקשכדילחזקם
להמשיךבלימוד,הביאולהם מאכלומשקה,במקרהכזההיוצאלחוץ,צריךלברך
שוב ברכה ראשונה ,אפילו שהשאיר מקצת חברים במקום ,מאחר ולא קבעו את
מקומםלאכילהושתיה,וכלאכילתםבדרךעראיבלבד,שימשיכובלימודם).שםרכד(


למשל :אברהם בא ללמוד בחבורה ברוב עם בחג השבועות בבית הכנסת ,והגישו
לפניהם עוגות ,פירות ומשקים ,וברך אברהם 'מזונות' על העוגה' ,העץ' על
הדובדבנים' ,האדמה' על האבטיח ,ו'שהכל' על התה .לאחר זמן יצא אברהם
להתאווררולקרואאתהתיקוןבחוץ,כשחוזראברהםצריךלברךשובברכות'העץ'
'האדמה'ו'שהכל',אע"פשנשארוחבריובמקום,כיוןשלאהתכנסועלדעתלאכול
אלא על דעת ללמוד .אבל ברכת 'מזונות' אינו צריך לברך שוב ,כיון שברכתה
האחרונה היא 'מעין שלש' שצריך לברכה לכתחילה באותו מקום שאכל ,נמצא
שעדייןהואקשורלמקוםאכילתו,וכמבוארלעיל.


ברכת'שהחיינו'
אם ישנם כמה פירות חדשים ,כגון :דובדבנים ,אפרסק ,ענבים וכיוצא ,ישתדלו
האחראיםשלאלהגיש אתכולם יחד,כדישירוויחוהציבור לברךעלכלפריופרי
ברכת'שהחיינו' בפניעצמה.ומכלמקוםאםהיולפניוכלהפירות ,וברך'שהחיינו'
עלפריאחד,פטראתשארהפירות).יביעאומרחלקדסימןיט(


זמןברכהאחרונה
עלכלמאכלאומשקה,ישתדללברךאתהברכההאחרונהמידבגמרהאכילהאו
השתיה .כי הניסיון מורה לצערנו הרב ,שאם לא מברכים מיד אלא משאירים את
הברכהלזמןמאוחריותר,פעמיםרבותשהאדםמסופקאםברךאולא.והריכשיש
ספק ,אינו יכול לברך ,שכלל גדול בידינו 'ספק ברכות להקל' .נמצא שיכול להיות
שאכלושתהבלילהודותלבוראעולםישתבחשמולאחראכילתו.
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זאת ועוד ,מכיון שרבו הדעות בפוסקים בשיעור הזמן עד אימתי יכול לברך ברכה
אחרונה,לכןהטובביותרלברךמיד,כדישלאיכנסלספקותוחששות.


עד אימתי יכול לברך 'בורא נפשות' ו'מעין שלוש' על מאכל?  -כל עוד שמרגיש
שבע ממה שאכל ,אך אם מרגיש שהוא רעב ,אינו רשאי לברך .ומכיון שפעמים
רבות קשה להחליט בדיוק אם הוא רעב או לא ,לכן אם הוא מסופק ,טוב שיאכל
עודמאכלבשיעורכזית,כדישיתחייבבברכהבודאי,ויברך).שלחןערוךסימןקפדסעיףה(


עד אימתי יכול לברך 'בורא נפשות' על משקה ,ו'מעין שלוש' על יין?  -כל עוד
שמרגיש רווי מהמשקה ואינו צמא ,אך אם מרגיש שהוא צמא ,אינו רשאי לברך.
ומכיוןשפעמיםקשהלהחליטבדיוקאםהואצמאאולא,לכןאםהואמסופק,טוב
שישתהעודמשקהבשיעוררביעית,כדישיתחייבבברכהבודאי,ויברך).שם(


הפסדמצוה-ברכה
ישלתתאתהדעת,עלמהשמצוימאודשאדםשותהאיזשהומשקה,ולאחרזמן
נעשהשובצמאושותה,ואינושםלבשהפסידאתברכת'בוראנפשות'עלהשתיה
הראשונה ,ומה שיברך 'בורא נפשות' אחר השתיה השניה ,אינה פוטרת את
השתיההראשונה.ובפרטבלילשבועותשלומדיםכלהלילהוחם,ואםאיןמזגנים
טובים ,חוזרים הציבור להיות צמאים תוך זמן מועט ,ורבים חושבים שבברכתם
האחרונה שבסוף הלילה ,הם פוטרים את כל מה ששתו ואכלו במשך כל הלילה,
אךזוהיטעות,כיוןשעברזמןהברכההאחרונהעלאותםמאכליםומשקים.


אשרעלכן,ישלהזהרשבכלפעםששותהרביעית]81גרם[,אושאוכלפריאועוגה
בשיעורכזית] 27גרם[ ,וחושששאוליעדשישתהאויאכלשוב,יעבורזמןהברכה
האחרונה,יברך מידלאחרשאכלאו שתה.וכשיאכל וישתה שוב,לאיברך ברכה
ראשונה ,כיון שבברכתו שברך בתחילה ,פטר את כל מה שיאכל וישתה במשך
הלילה,כלעודשלאיצאלחוץ,וכנ"ל.


נמצא שאע"פ שברך ברכה אחרונה ,אין זה נחשב להפסק והיסח הדעת מהברכה
הראשונה ,ורשאי לאכול ולשתות על סמך ברכה זו .והטעם בזה ,מאחר וכל מה
שברך את הברכה האחרונה ,הוא רק מחשש שיעבור זמן הברכה ויפסידה ,ולא
מפאת שאינו רוצה להמשיך לאכול ולשתות עוד ,לכך אין זה נחשב כסילוק
מהברכה,ורשאילהמשיךלאכולולשתותעלסמךמהשברך).יחו"דח"וסי'יא.שאר"יגשמג(




QסדרהבוקרR
ברכותהשחר
הניעורכלהלילה,מברךבעמודהשחר]בערך',[4:05:ברכותהשחר'ו'ברכותהתורה',
לבד מברכת 'על נטילת ידים' ,שנוטל ידיו אך לא מברך .וכן ברכת 'אשר יצר' לא
יברך ,אלא רק אם הוצרך לצאת לבית הכסא .ואמנם יש מבני אשכנז הנוהגים
לשמוע את 'ברכות השחר' ו'ברכות התורה' מאדם אחר שישן שנת קבע בלילה,
והוא מברך ומוציאם ידי חובה .ומכל מקום מנהג בני ספרד אינו כן אלא כל אחד
ואחדמברךלעצמו).שיב(
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אימתיעמודהשחר?
זמןעמודהשחר הוא 4:מיללפניהנץהחמה,ומילהוא 18דקות,אםכן 4מילהם
 72דקותזמניותקודםהנץ] .נץ החמה בערך .[5:35 :כמבואר בסידור רב סעדיה גאון ,הראבי"ה ,הרא"ה ,המאירי,
התרומתהדשן,מהרי"ו,וכןפסקומרןהשלחןערוך)סימןתנטס"ב(,הרמ"א)סימןרסאס"א(,הלבוש,הב"ח,הש"ך,אליהרבה,בית

דוד,בןאישחי,החזוןאישועוד .ולאכמפורסםבאיזהלוחותשעמודהשחרהוא 90דקותקודםהנץ,שזהנגדדעת

מרן והרמ"א [.והמברךברכותהתורהקודםהזמןהזה,הריהואמברךברכותלבטלה
לדעתמרןהשלחןערוך,הרמ"אורובהפוסקים.ואולםברכותהשחר,רשאילברך
מחצותהלילה]בערך).[12:40:יחוהדעתח"בסימןח.שיב(


וגיבורכארי
יתגבר כארי שלא יתנמנם בקריאת שמע ובתפלה ,ויצא שכרו בהפסדו .ולכן אם
הואעייףמאוד,ינוחמעטלפניהתפלה,כדישיתפללכהוגן).שיג(


ותפלתםמהרהבאהבה
טוב שהשליח ציבור לא יאריך מדאי בניגונים בתפלה ,אלא יתפלל מילה במילה
ובמהירותמעט,כדישלאיתנמנמוהאנשיםבתפלה.


מתןתורהמחדש
אמרו חז"ל" :אמר הקב"ה לישראל ,בני ,היו קוראים פרשת עשרת הדברות בכל
שנה ושנה בחג השבועות ,ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני
ומקבליםאתהתורה".שבאותויוםשלמתןתורה,מתעוררתאותההארהקדושה
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
מפסוקאחד שלאאמרוהקב"ה אלאמשה מפיעצמו אמרו,עליונאמר "כידברה'
בזהואתמצותוהפר",ואיןלוחלקלעולםהבא").שיד(


הנוהגים לעמוד בקריאת התורה בכל השנה ,כנהוג אצל חלק מבני אשכנז ,בודאי
שרשאיםלהמשיךלעמודבקריאתעשרתהדברות,ואיןבזהכלחשש,שהריניכר
שאינםעומדיםדוקאבעשרתהדברותאלאמתחילתהקריאה).שיד(


כבדאתאביך-ומורארבךכמוראשמים
אםאביואורבועולים לספרתורהבעלייהשלעשרתהדברות,יעמודכדרכובכל
השנה ,מאחר וניכר שעומד לכבודם כבר מיד בקומם ממקומם אל ספר התורה
קודםשיגיעהקוראלעשרתהדברות).שיד.חוברת"כיבודאבואםבהלכהובאגדה"(
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לאחרהתפלה
מכיון שמעלת הלומד תורה היא למעלה מכל ,וכן שכרו של הלומד תורה עצום
ונשגב למעלה מכל המצוות כולן ,וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי" ,אפילו כל
מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה" ,ועל שכרו נאמר בנביא
ישעיה)פרקסדפסוקג(":עיןלאראתהאלוהיםזולתך,יעשהלמחכהלו".ועלאחתכמה
וכמה אם אדם זוכה ללמוד בשעה שאין הרבה לומדים .וכל שכן אם הוא לומד
בשעהשקשהלו,ובכלזאתהואמתאמץולומד,שכבראמרוחז"ל)אבותפרקהמשנהכב(:
'לפום צערא אגרא' ,דהיינו כגודל צערו והתאמצותו של האדם בלימוד התורה
ובעשייתהמצוות,כןגודלשכרו.ואמרוחז"ל )אבות דרבי נתן פרק ג משנה ו(" :טובלולאדם
לימוד תורה אחד בצער ,ממאה בריוח שלא בצער" .נמצא ששכרו של הלומד
בצער ,פי מאה מהלומד שלא בצער .ובפרט אם הוא לומד בשבת ויום טוב ,כמו
שאמרו בתלמוד ירושלמי" ,לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל ,אלא לעסוק
בהםבתורה",שאזשכרופיכמהוכמה,וכמושכתבבספרשיבתציון)ח"ברלג,להרה"גבן
ציוןמוצפישליט"א(,לימודתורהשלשעהאחתבשבת,שווהמאהשבעיםמליוןשעותשל
חול ,ומקורו מספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל ,והרש"ש בספרו נהר שלום ,על פי תיקוני הזוהר.
ומהשכתבהבןאישחי)שנהבבהקדמהלפרשתשמות(ששעהאחתבשבתשווהכאלףשעותבחול,אמר
לואביורביסלמאןזצ"לשהואלאודוקאובדרךהפלגהכתבכן],כמושאומרים'חמץאפילובאלף

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


ולאורהאמור,כמהנאהוכמהיאההמנהגשנהגובכמהבתיכנסת,לאחר התפלה
להישאר מעט זמן ,ולשמוע את החכם דורש בענייני אגדה עם סיפורים מעניינים
המושכיםאתהלב,יחדעםההלכותהקשורותליוםטוב,כמושאמרוחז"ל)מגילה ד
ע"א( משה תיקן להם לישראל להיות דורשים הלכות חג בחג ,הלכות פסח בפסח,
הלכות עצרת ]שבועות[ בעצרת .ובפרט שמתפללים בנץ החמה והתפלה מסתיימת
בשעהמוקדמתמאוד,ובדרךכללבניהביתעדייןישנים,ומירודףאחרינולבואכל
כךמהרלבית,ובפרטשישנם אנשיםשרוציםשבניביתםיקומומוקדםויכינולהם
מאכליחלב,ופעמיםשהדברגורםלבניהביתצערלקוםכלכךמוקדםבחג.עלכל
פנים נמצא שאם האדם יעשה חשבון על שעה אחת שהוא לומד תורה לאחר
התפלה,ויכפילפימאהשהריהואמתאמץיותר מהרגיל,וגםיכפילבכךשלימודו
ביום טוב במשך שעה אחת ,שווה ללימוד של מאה שבעים מליון שעות של חול,
וכל שכן כאשר הלימוד בחבורה ,שכל אחד נוטל שכר כנגד כל מספר הנמצאים,
כיון שהוא מחזק את כל אחד ואחד מהמשתתפים שם .נמצא ששכרו רב ועצום
ונשגב לאיןערוך ולאיןשיעור כללוכלל.וברוך ה' כמה וכמה אנשים שהשתתפו
בשיעוריםלאחרהתפלה,כולםפהאחדענוואמרו,שהזמןעברמהרבלילהרגיש.

ודע,כיאותםאנשיםשישארוללמודלאחרהתפלה,ואחדהמרבהואחדהממעיט
]אפילוחצישעה[ ובלבדשיכויןלבולשמים,לאחרשיגיעולביתם,איןספקשתמלא
אותם השמחה וירגישו סיפוק רב מאוד ,מאחר שכבר חלק נכבד מהיום עבר להם
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בלימוד תורה ,ופיקודי ה' ישרים משמחי לב .אשריהם מה טוב חלקם ,ומה נעים
גורלם,בפרטביוםהקדושהזה,יוםקבלתהתורה.וכלהמעתיקיםאתהמנהגהזה
לאנשי מקומם ,זכות הרבים תלויה בהם ,ואין חטא בא על ידם .אשריהם בעולם
הזה,וטובלהםלעולםהבא.מחלקםיהיהחלקנו.


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 .והוא הדין אם אכל מאכלי חלב קשים כמו גבינה צהובה ,בורקס וכדומה,
אלא שאם יש לו נקבים בשיניים ,יקפיד לנקותם היטב .ואולם אחר שתיית חלב
לבד ,אין צורך בקינוח הפה בפת ,ודי בהדחת הפה במשקה .ויש מבני אשכנז
הנוהגיםלהמתיןחצישעהביןמאכליחלבלמאכליבשר.כמבוארבחוברת'כשרותהמטבח'.


ושמחתבחגך
נאמרבתורה'ושמחתבחגך',ולמדוחז"לשאיןשמחהאלאבבשרויין.ולכןמצוה
לאכולביוםטובבשרבהמהדוקא,כדילקייםמצותשמחה.ומכלמקום מישאינו
יכוללאכולבשרבהמהמטעמיבריאות,יכוללקייםמצותשמחהבבשרעוף).שיט(


עיקרמצותהשמחהבאכילתבשרושתייתיין,אינהבלילהאלאביום.ולכןאותם
שמקיימים את סעודת החג ביום במאכלים ומשקים חלביים ,אפילו מינים ממינים
שוניםטעימיםוחשוביםמאוד,ישלהעירלמשמעאוזנםשאינםנוהגיםנכוןעלפי
ההלכה,ועליהםלנהוגככלישראלקדושים,בתחילהלאכולמאכליחלב,ואחרכך
בשרבהמהויין.ובפרטביוםהזה'יוםמתןתורה'שאמרוחז"ל,שצריךלהרבותבו
בסעודהיותרמכלחג,שבזהששמחבמאכלומשתה,מראהשנוחומקובלעליויום
זה לישראל שניתנה בוהתורה.וכןהיהמצווההאמורארביוסףלבני ביתו,שיכינו
לובשרעגלמשובחמאודמאוד,לכבודהיוםהזה).פסחיםסחע"בורש"ישם(


ישהנוהגיםלאכולבשרלשוןמשובחלכבודהיוםהקדוששניתנהבוהתורה,וזכר
לדברמהפסוק" :דבשוחלבתחתלשונך",וישעודטעמיםלזה .ובפרטשמקיים בזה
אתדבריהרמב"ם)שבתפ"לה"ז,ויו"טפ"והט"ז(שכתב":וצריךלתקןתבשילשמןביותר".


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


עבודתה'האמיתיתבמועדים
"ודברידועהוא,שהעבודההשלמההיאעבודתהנפשעםעבודתהגוף.ועבודת
הגוף היא להתענג במאכל ומשתה ,כמו שכתוב בתורה במצוות המועדים:
'וזבחת שלמים ואכלת שם' .ועבודת הנפש היא להודות ,לשבח ולזכור נסיו
ונפלאותיו.ובשניהםיחדתהיההעבודהשלמה,כמושאמרו )פסחיםסחע"ב( :חלקהו
וחציו לה' וחציו לכם .ובאותה שעה ,אפילו הדברים הגופניים ,שהם המאכל
והמשתה והתענוגים האחרים ,כולם נעשים רוחניים ,והם עבודת ה' .אבל אם
חס ושלום אינו כן ,אלא מתכוון להנאת גופו ,ואינו עובד לה' יתעלה העבודה
הראויה,אינםמועדיםומקראיקודש.ועלזהאמרוחז"ל':אלההםמועדי'-בזמן
שאתםעושיםהמצוותומקדשיםהמועדותבאספתהעםבבתיכנסיות,ומהללים
ומשבחיםלה'ועוסקיםבתורה,אז'אלההםמועדי',ואםלאו-אינםמועדיאלא
מועדיכם .וכמו שהשיב רבי עקיבא לאותו מין ששאל אותו ,למה אתם עושים
עתהמועדים,והלואכתיב )ישעיה א יד( 'חודשיכם ומועדיכםשנאהנפשי,היועלי
לטורח'? אמר לו' :חודשיכם ומועדיכם' כתיב .בזמן שאתם מכוונים להנאת
גופכםבלבד,הםשנואים,אבלאםאתםמכווניםלעבודתי,אינםשנואיםואינם
עליילטורח,אלאאהוביםוחביביםהםלפניי").דרשותרבייהושעאבןשועיב(




דבש  -יש הנוהגים לאכול מאכלים שמעורב בהם דבש ,כיון שנמשלה התורה
לדבש ,שנאמר )שיר השירים ד יא(" :דבש וחלב תחת לשונך" .וכן אמר דוד המלך ע"ה
)תהלים יט יא(" :הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים" .ובמדרש אמר
רביאלעזר,מהונופת?זההדבששלהצופים,שישדבששהואנקרא'נופתצופים'
והואמעולהמכלדברשבעולם,ואימתיזוכהלזה?בשעהשעוסקבתורה.


גלידה  -האוכל גלידה לקינוח סעודה ,מברך 'שהכל' ,היות ואין הגלידה נחשבת
כמשקה,ואיןמביאיםאותהאלאלקינוחבלבד].כןעשהמעשהרבמרןרבנועובדיהיוסףשליט"א[


יוםהמים
מהשישכמהנעריםריקיםופוחזים,שמבליםאתזמנםבהבלוריק,ועושיםמעשים
משובשים,ושופכיםמיםעלבניאדם,ביוםהחגהקדושהזה,ישלבטלאתמנהגם
הרע שחוטאים ומחטיאים את הרבים בכמה וכמה איסורים ,ולבד מאיסור כיבוס
וסחיטת הבגדים ,הרי הם מביישים את הרבים וגורמים מריבות ,ועוד איסורים,
וכבראמרוחז"ל)סנהדריןקזע"א(המלביןפניחברוברביםאיןלוחלקלעוה"ב.ה'יצילנו.


כתב בשו"ת ברכת יהודה )ח"ג סימן כה( ,בכמה מערי מרוקו היו נוהגים בחג השבועות לזלף מעט
טיפות מים איש על רעהו .וכתב בספר היכל הקודש )מלפני  450שנה( ,שהטעם לדבר זכר לטל של
תחיהשהורידהקב"העלישראלבשעתמתןתורהאחרשפרחהנשמתם,כמבוארבהרחבהלעיל
בשערהאגדה.ובספרנוהגבחכמהכתב,שהיונוהגיםכןבשעתהמנחהכשקוראיםאתהאזהרות,
וכל אחד מהקהל היה קורא קטע ,ומי שנפל בחלקו לקרוא את הקטע האחרון היו מזלפים עליו
טיפותמים,מאחרוהתורהנמשלהלמים,שנאמר:הויכלצמאלכולמים.ולרמוזגםכןעלמדת
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הענווה,שכמושהמיםעוזביםמקוםגבוהויורדיםלמקוםנמוך,כךהתורהמתקיימתבנמוכיהרוח
ובמי שדעתו שפלה עליו .והביא עוד טעמים לזה כמבואר שם .אך בדורות האחרונים שהתקלקל
המנהג ושופכים מים רבים ובאים לידי סחיטה ,ומצערים את העוברים ושבים ,ורבים נמנעים
מלצאתמביתםמחמתזהאושעוקפיםאתהדרךונמנעיםמשמחתיוםטוב,ופעמיםבאיםאףלידי
מצהומריבה,בודאישחובהעלינולבטלזאת.ובאמתשכברגדוליעולםלפניכחמישיםשנהויותר,
מחווביטלואתהמנהגהרעוהקלוקלהזה,כמבוארבשו"תמיםחיים,מגןאבות,נתןדוד,נתיבות
המערב ועוד .על כן ,מצוה רבה להזהיר את הגדולים על הקטנים ,וכל אב ואם ישמרו על בניהם
ובנותיהםלבליהיהחלקםעםנעריםכאלו,והיהמחניךקדושונשמרתמכלדבררע.


תהלים
דודהמלךע"הנולדונפטרבחגהשבועות,ולכןישנוהגיםלקרואאתספרהתהלים
בחג השבועות .וישתדלו לקרוא את התהלים בנעימה קדושה מילה במילה ,כמו
שאמרו במדרש" :בשעה שביקשו עשרה צדיקים לומר את ספר התהלים לפני
נון לפני,
ה ְמ ֹ
הקב"ה ,אמר להם הקב"ה ,כולכם נעימים וחסידים ומשובחים לומר ִ
אבל רצונישדודבןישייאמר ,למה?כיון שקולוערב ,שנאמר)שמואל ב כג א( עלדוד:
"ונעים זמירות ישראל ,רבי הונא בשם רבי אחא אמר מי מנעים זמירותיהם של
ישראל? דודבן ישי" .וכתבהגאוןרביחייםפלאג'יזצ"ל:וטובמעטבכוונהלקרוא
ספראחדמהתהילים,מהרבותאתכלחמשתהספריםשבתהיליםשלאבכוונה.


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
התורה .וככל שילמד יותר ,ישאב כוחות רוחניים יותר למשך השנה הבאה עלינו
לטובה .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 ,כך יזכה לקבל כנגד זה .ואשרי אדם שזוכה לחדש ביום זה איזשהו
חידושבלימודו,ואםאינויודעלחדש,טובשילמדדבריםחדשיםשלאלמדםעדיין.


אשרעלכן,אחרשנחהאדםשעתייםשלוש,ואכלאתסעודתהחג,ישתדללנצל
אתשארהיום לעסקהתורה.וברוךה' ,בתיכנסתרביםמקיימים משעתהצהרים
ומעלה'חצייוםשכולותורה',ומביאיםחכמיםשידרשואחדאחריהשניעדהערב
בהלכהובאגדה,אשריחלקםומהנעיםגורלם).שכ(


מגילתרות
מנהג נכון לקרוא מגילת רות בחג השבועות .ומה טוב ומה נעים אם יקרא אותה
החכםלציבורעםמדרשיחז"ל,כמבוארבהרחבהבשערהאגדהלעיל).שכ(


יש מבני אשכנז הנוהגים לקרוא מגילת רות הכתובה על קלף ,ומברכים עליה,
כמנהגכלישראלבמגילתאסתרבפורים,ומנהגבניספרדאינוכן.ולכןחזןספרדי
שקוראבביתהכנסתלבניאשכנז,אינורשאילברך,אלאאחריברךוהואיקרא).שכ(


ספרהמצוות
טוב ללמוד בספר המצוות לרמב"ם בחג השבועות .ומכל מקום בשיעור הנאמר
ברבים,טובשהרביבארלציבוראתהמושגיםהקשוריםלתרי"גמצוות,כמומהם
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מצוותעשה]ברכתהמזון,כיסויהדם[,מצוותלאתעשה]גילוחבתערואכילתנבלות[,לאו
שאין בו מעשה ]לא תחסום ,לא תשנא את אחיך בלבבך ,לשון הרע ,נקימה ונטירה[ ,לאו
הניתקלעשה]גזלהושילוחהקן[ ,מצוותעשהשהזמןגרמא]ציצית,תפילין,שופר וסוכה[.
מצוותמדבריחכמים]נטילת ידים ,הדלקת נרות שבת ,מאה ברכות[ .שבעמצוותבנינח
]עבודהזרה,גילויעריות,שפיכותדמים,להעמידדיינים,גזל,אברמןהחי,ברכתה'[.מהועונש
העובר על מצוות התורה או על מצוות מדברי חכמים .מהם עונשי מלקות ,ארבע
מיתות בית דין ,כרת .מהו היקש ]לא תאכל חמץ הוקש לשבעת ימים תאכל מצות ,כדי
לחייב אשהלאכולמצהאפילושזו מצותעשהשהזמןגרמא.וכןזכורושמורבדבוראחדנאמרו
לחייבנשיםבקידושבשבת[.גזרהשווה]חמשהעשר-חמשהעשרמחגהמצות[.


עלייהלרגל
הןאמתשעיקרמצותעלייהלרגלהייתהבזמןביתהמקדש,שהיומביאיםקורבנות
להקריבם בבית המקדש ככתוב בתורה ,מכל מקום ,גם בזמן הזה מצוה לעלות
לירושלים ולכותל המערבי ,מפני שקדושתן קיימת לעולם מפני השכינה ,שנאמר
)מלכים א ט ג(" :והיועיניולבישםכלהימים".וכןאמרובמדרש )שיר השירים רבה ב( :מעולםלא
זזהשכינהמכותלהמערבי.וכןכתבהרמב"ם)פ"ומביתהבחירההט"ז(,שקדושתביתהמקדשוירושלים
לאבטלהלעולם.ובספרחסידים)סימןתרל(מובא,שרבנוהאיגאוןהיהרגיללעלותמבבללירושלים
בחגהסוכותמדישנהבשנה,והיהמקיףאתהרהזיתיםביוםהושענארבהשבעפעמים.ובשו"ת
התשב"ץ )ח"ג סימן רא( כתב :והעידו מגידי אמת ,כי עדיין נשאר מהנסים שהיו בירושלים בזמן
המקדש ,שלא אמר אדם לחברו צר לי המקום ,כי בית הכנסת שבירושלים שצריכה למעט אנשי
המקום הדרים שם ,מתמלאת מפה לפה בעת התקבץ עולי הרגל החוגגים בחג השבועות יותר
משלושמאותאיש,וכולםנכנסיםויושביםרווחים,כיעדייןהיאבקדושתה).יחוהדעתח"אסימןכה(


הגםשבמשךהשנה,אםעברושלושיםיוםשלאראהאתהכותל,עומדואומראתהפסוק)ישעיהסד

י(":ביתקודשנוותפארתנואשרהללוךאבותינוהיהלשרפתאש,וכלמחמדינוהיהלחרבה",וקורע
את בגדו עד כנגד לבו ,מכל מקום ,בחג אינו קורע ,מפני קדושת ושמחת החג .ובכל אופן ,הגר
בירושליםאיןצריךלקרוע,אףאםלאראהאתהכותלשלושיםיום).סימןתקסא.חזו"עארבעתעניותתלח(


והיהמחניךקדוש
כתב מרן השולחן ערוך )סימן תקכט סעיף ד( :חייבים בית דין להעמיד שוטרים בחגים,
שיהיומשוטטיםומחפשיםבגינותובפרדסיםועלהנהרות,שלאיתקבצושםלאכול
ולשתות אנשים ונשים ,ויבאו לידי עבירה ,חס ושלום .וכן יזהירו בדבר זה לכל
העם ,שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה ,ולא יימשכו ביין ,שמא יבאו
לידי עבירה ,אלא יהיו כולם קדושים .ע"כ .וכתב הרב משנה ברורה :ודבר זה יש
חיובתמידלהזהירעליוולמחותבמישישבידו,אלאשבחגיםמצויהקלקולביותר.
ובעוונותינו הרבים נתפרץ קלקול זה בזמננו באיזה מקומות גם בימות החול ,ועוון
גדולהוא,ומישישבידולמחות,בוודאימחויבלמחות.עכ"ד.


עלכן,אףשישמצוהבעליהלכותלהמערביוכנ"ל,מכלמקוםמאחרוהדרךמלאה
בעובריאורחרבים,בחוריםוגםבתולותזקניםעםנערים,וישחשששההולךלשם
יצאשכרובהפסדוויכשלחסושלוםבעווןהחמור"ולאתתורואחרילבבכםואחרי
עיניכם" ,שומר נפשו ירחק מזה ,וילך במוצאי החג או בהזדמנות אחרת ,ואדרבה
ינצלאתהיוםהנפלאהזהלעסקהתורה,ואשריובעולםהזהוטובלולעולםהבא.
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אסרוחג
היום שאחרי החג נקרא 'אסרו חג' ,ואסור להתענות או להספיד בו .ונוהגים קצת
להרבותבובאכילהושתיהלכבודושלהיום).הרמ"אסימןתכטסעיףב(


 QמהלכותיוםטובR
טעהבתפילתיוםטוב
המתפלל ביום טוב ,ופתאום מצא את עצמו בברכת 'מודים' ,והסתפק אם אחר
'יעלהויבוא'סייםעלהסדר'והשיאנו',אושהמשיך'ואתהברחמיך']'ותחזינהעינינו'
לבניאשכנז[כמובראשחודשוחולהמועד,צריךלחזרלומר'והשיאנו'ולהמשיךמשםעלהסדר.ואםסייםתפילתווהסתפקכן,חוזרלראשומתפללשוב).ח"ע פסח רכו .סוכות
תנד(



יוםטובשחלבשבת]וכגוןשחלחגשבועותביוםשישי,ובחוץלארץעושיםיוםטובשנישל

גלויות בשבת שאחריו[  -אם טעה בחתימת הברכה בעמידה ,ובמקום לסיים 'מקדש
השבת וישראל והזמנים' ,חתם 'מקדש ישראל והזמנים' בלבד  -אינו חוזר ,מאחר
וכברהזכירשבתבאמצעהברכה.והואהדיןאםטעהוחתם'מקדשהשבת'בלבד.
וכןאםטעהוהתפללתפילתשבתרגילהוהזכיר'יעלהויבוא'ב'רצה',יצא).פסחרכג(


הלל  -אסור להפסיק בדיבור באמצע ההלל .ואולם ,השומע ברכה מחברו או
חמשה אמנים הראשונים של הקדיש או קדושה או 'ברכו' באמצע ההלל ,ואפילו
סמוךממשלברכת'יהללוך',יענהעימהם).פסחרלט.חנוכהרכד(


י"גמדות-איןלאמרןבפתיחתההיכל,מפניקדושתהמועדוהשמחהבו.

)סוכותתלז,תסט(



הלכותחגבחג
משה רבנו תיקן לישראל שיהיו דורשים את הלכות החג בחג עצמו ,לבד ממה
שדרשו קודם לחג .לכך על הגבאים לארגן שיעורים בהלכה מפי מורי הוראות,
ולחזקאתלבםבאמונהבביאתהמשיחובגאולההקרובה,בעזרתה').מגילהדע"א.רנג(


מלאכותהמותרותוהאסורותביוםטוב
כלהמלאכותהאסורותבשבת,אסורותביוםטוב,חוץממלאכותשהן"אוכל]צרך[
נפש",כלומר,לצורכושלהאדם ,ובלבדשיהיואותןהמלאכותמצויותושוותאצל
כלאדם,כבישול,והדלקתהנרכדילהאיראתהחשכה.אבלמלאכותהמשמשות
בעיקרלאנשיםמסוימיםבלבד,כמפונקיםומענגים,איןהיתרלעשותןביוםטוב.


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'
דלוקכדישיוכללהדליקממנולבישול,להאירולכלצרכיו).מט(
חשמל  -אין להדליק חשמל ביום טוב ,כיוון שמדליק אש חדשה .ולכן יש להעיר
בנחתובנעימהלאותםהמקליםבזה,ותבואעליהםברכתטוב).נג(
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תנור -הרוצהלאפותבתנורעופותותפוחיאדמהוכיוצא,יפעילאתהתנורמערב
החגעלשעוןשבת,ויתןאתהמאכליםבחגבתנור,והתנוריידלקויכבהמאליו).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 מחלל שבת
בפרהסיא],דהיינושמחללשבתבפניעשרה,כגוןשמעשןסיגריות ברחובאונוסעברכבבשבת[,
ולכןאיןלהזמיןיהודיכזהלביתוביוםטוב,שמאיבשלבשבילובמיוחד.אולםאדם
שיש לו קרוב משפחה או מכר שמחלל שבת בפרהסיא ,ורוצה להזמינו אצלו לחג
כדישאולייתקרבלתורהויזכהלחזרלמקורותהנאמניםאלחיקבוראעולם,ישים
לבלבשלאתכלהתבשיליםמערבהחג,כדישלאיצטרךלבשלבשבילובחג.ומכל
מקום,אםלאבישלקודםלכן,מעיקרהדין,אגבשמבשללעצמוולבניביתו,רשאי
להוסיףעודבתבשילבשבילחברוהמחללשבת).הרדב"ז,פרימגדים,מהר"םשיקועוד.לח(


עישון -ישאוסריםלעשןסיגריותביוםטוב,כיוןשאיןזוהנאההשווהלכל אדם.
ולהלכה ,אדם שאם לא יעשן יגרם לו צער ,יש להקל לו .אבל אותם החובבים
סיגריות מדי פעם ,ימנעו מלעשן .וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד מאוד
לבריאותושלהאדם,וישחששגדולשעוברעל"ונשמרתםמאודלנפשותיכם").מד(


כיבויהאש
אסורלכבותאשביוםטובכלשאיןבזהצרךאוכלנפש.ולכן,המעשןסיגריה,יניח
אתהגפרורוהסיגריהבעדינותשייכבומאליהם).נב(


כיבויגז-אסורלכבותאתהגז,אולםמותרלכבותועלידיגורםאחר,כגוןשימלא
קומקום קטן במים על גדותיו ויניחהו על האש שירתח ,ויגלשו המים ויישפכו על
הגזותיכבההאש,ואזיסגוראתכפתורהגז.וישיםלבלשתותאתהמיםשרתחו,
כיאסורלבשלשלאלצורך).נח(אםישלוכברמחםמים,נמצאאםכןשאינוצריךאתאותם
מיםשמרתיחבקומקום,לכןישתדללהרתיחביצה,וימתיןשיגלשוהמיםויאכלאתהביצה.

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
לצורך התבשיל שיתבשל כהוגן ולא יישרף ,שכיוון שהתירו חכמים כל מלאכה
שהיאלצורךאוכלנפש,הותרגםלהנמיך,ולאהצריכולהדליקאשחדשהנמוכה.
כן פסק הגאון רבי משה פיינשטיין בספרו איגרות משה )ח"א סימן קטו ,וח"ד סימן קג( וחיזק את ההיתר בטוב טעם ודעת על פי
רבותינוהראשונים.וכןהתירהגאוןרביעובדיההדאיהבשו"תישכילעבדי,וכןכתבבשו"תקנייןתורה,ועודפוסקיםרבים).נח(



הנחת נר במים  -נר שעוה דלוק ,אין להניחו במים כדי שכשיגיע בעוד זמן למים
יכבה]כיווןשזהגרםכיבוישלתורה,שעושהפחם[.אבלמותרלהניחובמיםכשעדייןאינו
דלוק,ולאחרמכןידליקהומאשאחרת]שאינואלאכמדליקנרקטן[).סימןתקידס"ג.נז(
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בורר
במלאכתבוררביוםטוב,מקיליםיותרמשבת.למשל:אוכלופסולתהמעורבים,אף
על פי שבשבת מותר להוציא 'ביד' רק את 'האכל מתוך הפסלת' ,ובתנאי שיאכל
אותו 'לאלתר' ]מיד[  -ביום טוב הקלו ,שאם קל יותר להוציא את הפסולת ,יוציא
אתהפסולת,ובתנאישיברורלצורךיוםטוב,ואףעלפישאינואוכללאלתר).עו(


טוחן
מותרלחתךירקדקדקלהכנתסלט,אףאםאינואוכלולאלתר .לאכןבשבתשאסור
לחתךאתהירקדק,אלאאםאוכלולאלתר.כמבארבהרחבהבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'ח"ב).עא(


פומפייה-מותרלגררבפומפייהעגבניה,גזר,תפוח,תפוחאדמהוכיוצאבהם).עא(


סוחט
אסורלסחוטפירותהעומדיםלמשקהכזיתים,ענבים,תפוזים,אשכוליות,וכיוצא,
אבללימוניםמותרלסחוטבכלאופן.וכמבוארבחוברתהשבתבהלכהובאגדהחלקב').עג(


מוקצה
מוקצהביוםטובהחמירובוחכמיםיותרממוקצהבשבת,כדלהלן.והטעםבזה,מכיון
שיום טוב קל יותר בעיני האנשים ,שהרי מותר להדליק מאש לאש ,ומותר לבשל ,לכך חששו
חכמיםשמאיזלזלוהעםבקדושתהיום,והחמירובמוקצהשלויותרמשבת).כו(


קליפותהראויותלמאכלבהמהכקליפותאבטיח,בננהוכיוצא -הגם שבשבתאינן
מוקצה,ביוםטוב הריהןמוקצהואסורלטלטלןבידאלאעלידימגבאוסכיןוכדו'.


אסור להניח את הקליפות ,אפילו שהן ראויות למאכל בהמה ,בתוך צלחת ריקה,
אלא אם כן יניח בצלחת מאכל הראוי לאדם .והטעם בזה מפני דין 'ביטול כלי מהיכנו',
כמבוארבהרחבהבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקב').כו(


ישמבניאשכנזהמקיליםבמוקצהביוםטובכמובשבת).סימןתצהסעיףג(


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
מחמת גופן' ,ואסור לטלטלן אפילו לצורך מקומן  -מכל מקום ביום טוב ,לצורך
אוכלנפשהתירוחכמיםלהוציאן.כמבארבהרחבהבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקב'.


אף על פי שביארנו 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,
שכיווןשבלאוהכיישנהחומרתשבת,לאהוצרכוחכמיםלהחמירכלכךבמוקצה
מצדהיוםטובעצמו.וכמבארבחוברת'השבתבהלכהובאגדה'חלקב'הלכותמוקצה).כז(
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רחיצה
אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ בהם את כל הגוף ,כיוון שאין זו הנאה
השווהלכלנפש],שהרילאכלאדםרוחץאתכלגופובכליום [.אמנםמותרלחמםמים
כדילרחוץאתפניו,ידיוורגליובלבד).סימןתקיאסעיףב.מא(


מים שהתחממו מערב יום טוב  -לבני ספרד מותר לרחוץ בהם את כל הגוף .והוא
הדיןשמותרלהתרחץבמיםחמיםשהתחממובדודשמש,שלאאסרוחכמיםאלא
לחמם את המים ביום טוב ,אבל כל שהתחממו מערב יום טוב או שהתחממו
מאליהם,מותרלרחוץבהם).סימןתקיאסעיףב.מא(


כלההיתריםהנ"ללהתרחץבמיםחמים,הםדווקאבאמבטיהפרטיתשבבית,אבל
בביתהמרחץשלרבים]מקוה[ ,גזרוחכמיםשלאלהתרחץבו כללאפילופניו,ידיו
ורגליו.מפנישהיובלניםרשעיםשמחממיםמיםביוםטוב,ואומריםשחיממומערביוםטוב).מא(
מנהג בני אשכנז להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף כאחד ,אפילו במים חמים
שהתחממומערב יוםטוב.ואמנםישלהקללרחוץ אברואברלבדו.ועלכלפנים,
לצורךתינוק,ישלהקללרחצובמיםחמים).הרמ"אסימןתקיאסעיףבומשנ"ב.מא(


מחיאותכפיים.ריקוד.
אמרו חכמים במשנה )ביצה לו ע"ב( :אין מטפחים ]ביד ,להכות כף אל כף[ ,ואין מספקים
]להכות כף על ירך[ ,ואין מרקדים ]ברגל[ ,כל אלו ביום טוב אמרו ,קל וחומר בשבת.
וטעםהאיסור,מחשששמאיתקןכלי שיר.וכןפסקוהרי"ףהרמב"םוהרא"שומרן
בשלחן ערוך )סימן שלט סעיף ב( .והרמ"א כתב שיש נוהגים להקל בזה ואנו לא מוחים
בהם,כיוןשמוטבשיהיושוגגיםולאיהיומזידים,שהריהםלאישמעולנו.ואםכן
בודאי שאם אדם רואה אנשים שמקילים בזה ,ויש לו השפעה עליהם ,מהראוי
שיודיעםשעושיםהםנגדההלכה,ודבריחכמיםבנחת,נשמעים.

ואע"פ שהרמ"א כתב לאחרמכן שיש מתירים בזמן הזה ,מכל מקום כבר כתבו כמה מהאחרונים
שגםבדעתהרמ"אאנופוסקיםכדעההראשונהשהובאהבסתם).ה"עדרסח(

ישאומריםשלאאסרוחכמיםלרקודכאשררקהולכיםבמעגל,וישחולקים.ומכלמקוםאיןספק
שעדיף להחמיר בזה ,שהרי המציאות מוכחת שאי אפשר תמיד להקפיד שכל הסובבים רק ילכו
ולאיגביהואתרגליהםכדרךהרוקדים,ואפילוהנזהריםבזה,הרבהפעמיםלאחרזמןמועטישנם
שמתלהביםומגביהיםאתרגליהםורוקדיםממש,וכבראמרו'הרחקמןהכיעורוהדומהלו'.

מותרלמחואכפייםבשינוי,ויכהבגבידוהימניתעלכףידוהשמאלית).סימןשלטס"ג(



הכאהעלהשלחן
אסור להכות על שלחן או על בקבוק כדרך הרגילים להכות בשעת השירה ,וכמו
שפסקו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך והרמ"א .ויש להעיר בנחת למשמע אוזנם של
המקילים בזה מפאת חוסר ידיעתם .וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י שמצוה רבה
לבטלמנהגם,וכןכתבוהפרימגדים,רבנוזלמן,הכףהחייםועוד.
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רפואה
מישישלואיזהמיחושאוכאב,אףעלפישאינושוכבבמיטהאלאהולךכבריא,
מותרלולקחתתרופהאולבלועכדוריםביוםטוב,מהשאיןכןבשבת).כג(


יום טוב שחל ביום שישי  -מותר לכוון את ה'שעון שבת' ]שאינו דיגיטלי[ ביום טוב
לצורךהשבתלאיזהשעותידלקויכבה).נז(


QהלכותעירובתבשיליןR
מהועירובתבשילין?
כאשר חל יום טוב סמוך לשבת ,אסרו חכמים להכין או לבשל ביום טוב בשביל שבת,
מפנישנראהכמזלזלבקדושתיוםטוב.ולכןתקנוחכמיםלעשות'עירובתבשילין',אשר
באמצעותו מראה האדם שהוא כבר התחיל את הכנותיו לשבת עוד מלפני יום טוב,
וכאשר מבשל ביום טוב ,הוא רק כמשלים ומסיים את הכנותיו לשבת .ובמעשה זה,
הותרלולבשלמיוםטובלשבת.


עלכן,כאשרחליוםטובביוםשישי,ורוצהלבשלביוםטובלכבודהשבת,עלכלאחד
להניח'עירובתבשילין',כפישיתבארלהלן).רעד(


הפטוריםמעירובתבשילין
כיון שעיקר מטרת הנחת עירוב תבשילין היא ,כדי שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב
לשבת,לכךמישבישלאתכלהתבשיליםשלשבתמערביוםטוב,ולאנותרלולבשל
לשבת ,אינו צריך להניח עירוב תבשילין בשביל הדלקת הנרות בלבד שמדליק לכבוד
השבת.ואםרוצהלהניחעירובתבשילין,יניחללאברכה,שספקברכותלהקל).רעז(


בית הארחה  -משפחה המתארחת בבית הארחה ,ואינם צריכים לבשל כלל לשבת,
פטוריםהםמלהניחעירובתבשילין).רעז(


הכנסתאורחים -המתארחיםאצלמכריהם,אינםצריכיםלהניחעירובתבשילין,אלא
יסמכו על עירוב התבשילין שמניח בעל הבית ,ורשאים גם האורחים לעזור בבישולים
ובאפיהובשארההכנות,כבניהביתממש).רעז(


זמןהנחתהעירוב
הוא בערב יום טוב ,דהיינו ביום חמישי .ואפשר לעשותו כבר מליל חמישי ]יום רביעי

בלילה[ ,עד למחרת בשקיעת החמה של יום חמישי .ואם שכח ,יניח את העירוב בבין
השמשותעםברכה).יחוהדעתח"וסימןלא.רפב(


כיצדעושיםעירובתבשילין?
לוקחמאכלמבושלאוצליאוכבוש,שישרגילותלאוכלועםפת,ויוסיףגםמיןמאפה
בשיעור "כזית" ] 27גרם[ .ויש שנהגו לקחת ביצה מבושלת עם לחם .ובזמנינו שיש
מקררים והתבשיל נשמר היטב ,טוב להדר לקחת תבשיל חשוב ,כמו בשר או דגים
לכבודהמצוה).רעו,רפא(


הברכה  -כשמניח את העירוב ,מברך" :בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציונו ,על
מצות עירוב" .ואחר כך יאמר את הנוסח שתקנו חז"ל בלשון ארמית ,ואם אינו מבין
בלשוןארמית,יאמראתהנוסחשבלשוןהקודש,כדלהלן:
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נוסחהעירוב בארמית" :בדין עירובא ,יהאשרי לנא לאפויי ,ולבשולי ,ולאדלוקי שרגא,
ולמעבדכלצרכנאמיוםטובלשבת".


נוסחהעירובבלשוןהקודש" :בזההעירוב,יהיהמותרלנולאפות,ולבשל,ולהדליקאת
הנר,ולעשותכלצרכינומיוםטובלשבת").רפד(


טוב שבעלת הבית תשמע את הברכה ואת נוסח העירוב מפי בעלה ,כי עיקר העירוב
נעשהבשבילהשהיאעוסקתבצרכיהביתומבשלת.ומכלמקוםאםלאשמעה,איןזה
מעכבורשאיתלבשלולאפותכרגיל).רפו(


זמןההכנותלשבת
העירוב מתיר לבשל מתחילת יום טוב ,דהיינו מליל שישי ]יום חמישי בלילה[ ,ועד סוף
היום השישי .ואולם ישתדל שלא לבשל בשעות המאוחרות של יום שישי ,אלא כדי
שיספיק האוכל להתבשל כל צרכו ביום שישי ,כך שאילו יבואו אורחים ביום שישי,
יוכלולאכולמהאוכלהזה.ובכלאופןאםהתעכב,רשאילהכיןאתצרכיהשבתכליום
השישי,כלעודשהעירובקייםולאנאכל).רעח,רפא(


כלההכנות
מותר לגלול את ספר התורה לאחר הקריאה ביום טוב ]יום שישי[ ,לצורך הקריאה של
שבת ,שכיון שהניח עירוב תבשילין ,הרי זה בכלל מה שאמר בנוסח העירוב "ולעשות
כלצרכנו").שב(


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


אכילתהעירוב -ישתדללאכולאתהפתוהתבשילשלהעירובבסעודתשבת,שמאחר
ֵ
ונעשתהבומצוהאחת,
ראוישתעשהבועודמצוה).רפב(


שכח להניח עירוב  -לכתחילה חייב כל אדם להניח עירוב תבשילין .ואולם אם שכח
להניח ,רשאי לבשל ולאפות מיום טוב לשבת ,כיון שבדרך כלל רב העיר מזכה את
עירוב התבשילין שלו לכל בני העיר ,ויוצאים בזה ידי חובה .ואפילו אם שכח כמה
פעמים בכמה חגים להניח עירוב תבשילין ,רשאי בדיעבד לסמוך על רב העיר ,כיון
שבזמנינוכוונתהרבלזכותגםלאנשיםכאלוששכחו).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 ,אף
שמטרתולשיירלעצמולשבת).רצד(

אבדהעירוב-קודםשבישללצורךהשבת,יסמוךעלעירובושלרבהעירויבשל).רצב(


זיכויהרבים -הרוצהלזכותלאחרשאינויודעלעשותעירובתבשילין,לכתחילהיאמר
לואתהברכהמילהבמילה,והואיחזוראחריו.ואחרכךיאמרהחכםאתנוסחהעירוב,
כך":בזההעירוביהיהמותרלפלונילאפותולבשלולהדליקאתהנר,ולעשותכלצרכיו
מיום טוב לשבת" .ואם אותו אדם אינו יודע לברך כלל ,רשאי החכם גם לברך במקומו .וכתב
הגאוןהחיד"אזיע"אשכךהיההמנהגבירושליםעירהקודשללכתמבית לבית ולזכותאתאותם
שאינםבקיאיםלעשותעירובתבשילין.וברוךהמחזירעטרהליושנה).רצט(
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 QהלכותתלמודתורהR
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
לו זמן ללמוד תורה ביום ובלילה ,שנאמר )יהושע א ח(" :לא ימוש ספר התורה הזה
מפיךוהגיתבויומםולילה").הרמב"םהלכותתלמודתורהפרקאהלכהח(


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,אותוהיוםלילשבתהיה ,ותקופתטבת
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
ספינות בים ,ובכל יום ויום היה נוטל נאד של קמח על כתפו ומהלך מעיר לעיר
וממדינה למדינה ללמוד תורה .פעם אחת מצאוהו עבדיו ולא היו מכירים אותו,
אמרו לו בא ועבוד עמנו .אמר להם בבקשה מכם תניחו אותי ואלך ללמוד תורה.
אמרו לו :חיי רבי אלעזר בן חרסום שאין מניחים אותך .ומימיו לא הלך ולא ראה
אותם,אלאישבועסקבתורהכלהיוםוכלהלילה.


רשעשבאלדיןאומריםלו:מפנימהלאעסקתבתורה?אםאומרנאההייתיוטרוד
ביצרי הרע ,אומרים לו :וכי נאה היית יותר מיוסף הצדיק?! אמרו עליו על יוסף
הצדיק ,בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים .בגדים שלבשה
בשחרית ,לא לבשה בערבית .בגדים שלבשה בערבית ,לא לבשה בשחרית .אמרה
לו השמע לי ,אמר לה לא .אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורים ,אמר לה ה'
מתיראסורים.הריניכופפתקומתך-ה'זוקףכפופים.הרינימסמאתאתעיניך-ה'
פוקחעיורים.נתנהלואלףככריכסף,כדישישמעלהלהיותעמה,ולארצה.נמצא
הלל מחייב את העניים ,רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים ,יוסף הצדיק
מחייבאתהרשעים.
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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
הים ניתנו בך בינה ודעה ,תורה שכתוב בה" ,כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך
ובלבבך לעשותו" ,לא ניתנו בך בינה ודעה?! מיד היה מתאנח ומרים קולו ובוכה.
אמרתילו:בני,דעלךכיכלבניאדםשמשיביםכמוך,ממעשיידיהםיוכיחואותם.
ימת
ימהַ  ...מ ְח ִכּ ַ
)תנא דבי אליהו זוטא פרשה יד( ובאמת שכבר אמר דוד המלך" :תורת ה'  ְתּ ִמ ָ
ֶפּ ִתי".שאפילואדםשהואפתיואינומבין,אםיקבעלועתללמודבתורה,אטאט
יפתחשכלוויביןויחכם,ויוכללהגיעלמעלותנשגבותמאודמאוד.


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?!


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(


יששכרוזבולון
מישלאזכהלעסוקבתורהכלהיוםמפנירובטרדותיוועסקיו,אםיתרוםבעיןיפה
לישיבות ומוסדות תורה או יחזיק בתלמיד חכם השוקד על לימודו ,הרי נחשב לו
כאילועסקבעצמובתורה.וכךמצאנו ביששכרוזבולון,שהיהזבולוןמביאסחורה
באניות ומוכרם ,ונותן ליששכר כל צרכו ,כדי שיעסוק בתורה .ומכל מקום אף
המחזיק בידי החכם ,לא יתבטל לגמרי מלימוד התורה ,אלא יקבע זמן ללמוד
הלכה,כדישידעלקייםאתהמצוותכראוי,שאםלאילמד,היאךיקיים).ה"עחשמ(


עדמתי?
ועד אימתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו ,שנאמר )דברים פרק ד פסוק ט( "רק
השמר לך ושמור נפשך מאוד ,פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,ופן יסורו
מלבבךכלימיחייך".וכלזמןשלאיעסוקבתורה,הואשוכח).רמב"םפרקאהלכהי(


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


סגולהלהצלחה
הרבהאנשיםמחפשיםסגולותלהצלחהבענייניםשונים .האלךסגולהמפיבורא
העולםבכבודוובעצמו,שהעושהכןיצליחבכלדרכיווענייניו,ולאיפחד כלל,וה'
תּו ָרה  ַהזֶּה
עמובכלמקום,כפישאמרהקב"הלנביאיהושע )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 ָ
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  ֲ
ית ָ
שׁר  ֵ
אֶ
ְבּ ֹכל  ֲ
ֶהגֶּה
תו י ְ
תו ָר ֹ
וּב ֹ
צו  ְ
תו ַרת ה'  ֶח ְפ ֹ
תּ ֵל ְך" .וכן נאמר בתהלים )א ,ב(ִ " :כּי  ִאם  ְבּ ֹ
בּול,
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  ָ
יו ָמם ו ָ
ֹ
ַצ ִל ַ
שׂה י ְ
ַע ֶ
שׁר י ֲ
אֶ
ְו ֹכל ֲ
יח".


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


תלמודתורהכנגדכולם
מצותתלמודתורהשקולהכנגדכלהמצוות,כמושאמרו)מסכתפאהפ"אמ"א(":ותלמוד
תורה כנגד כולם" .וכן אמר שלמה המלך )משלי ח יא(" :כי טובה חכמה מפנינים ,וכל
חפצים לא ישוו בה"' ,כל חפצים'  -לרבות אפילו חפצי שמים .ואמרו חז"ל" :כל
מצוותיה של תורה ,אינן שוות למילה אחת של תורה").ירושלמיפאהשם,שנותאליהולגר"א.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
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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 רבי או למטרת עושר וכבוד או
להצליחבמבחן,כיוןשסופולהגיעללימודתורהלשמה).שסב(


הלומד תורה שלא על מנת לקיים את המצוות ,אלא כדי לקנטר את חבריו ,עוונו
חמורמאוד,עדשאמרועליוחז"ל)ברכותיזע"א(:נוחלושלאנברא.ובירושלמי)ברכותפ"א
ה"ב(אמרו:נוחלושנהפכהשלייתועלפניו,ולאיצאלאווירהעולם).שסב.ענףעץאבותנ(


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"גהלכהאב(

אפילולילהאחד
אףעלפישמצותתלמודתורהביוםובלילה ,שנאמר :והגיתבויומםולילה,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
אחת מהןבאכילהושתיה,בשינהושיחהוכיוצאבהם,אלאבתלמודתורהוחכמה.
)רמב"םפרקגהלכהיג(


שמאלאתפנה
מישנשאוליבולקייםמצוהזוכראוי,ולהיותמוכתרבכתרתורה,לאיסיחדעתו
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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(


נמנוםבאמצעהלימוד
אין ישנים בבית המדרש .וכל המתנמנם בבית המדרש ,תורתו נעשית קרעים
וּק ָר ִעים ַתּ ְל ִבּישׁ ָ
קרעים,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 ,ח"ו.
והוא הדין ללומד בביתו או בכל מקום אלא שדיבר במצוי ,שבדרך יש אילן וניר.
)רבנועובדיהמברטנוראותוי"ט(


ואמרו חכמים )חגיגה יב ע"ב( כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה ,מאכילים
ר ָת ִמים
ו ֹשׁ ֶרשׁ ְ
יחְ ,
ע ֵלי ִשׂ ַ
לּוּח  ֲ
אותו גחלי רתמים ,שנאמר )איוב פרק ל פסוק ד(ַ  :ה ֹקּ ְט ִפים  ַמ ַ
ַל ְח ָ
מם.וכמושתרגםהתרגום,דשבקיןפתגמיאורייתאמןלוחלבהון]שעוזביםדברי
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
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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.ואפילואםהיההעולםללאשכרועונשרקתענוגות,
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
ו ַה ֵלּ ְך
יךְ ,
ת ָ
חוּרו ֶ
ֹ
ב
ימי ְ
בּ ֵ
ל ְבּ ָך ִ
יב ָך ִ
יט ְ
ו ִ
דוּת ָךִ ,
ַל ֶ
בּי ְ
בּחוּר ְ
ע"ה )קהלת פרק יא פסוק ט(ְ " :שׂ ַמח ָ
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 ֵ
יל ֶבּ ָך ְ
ְבּ ַד ְר ֵכ ִ


ואםנשאלאתהאדםלאחרששוחחעםחברועלדאועלהא,האםיצאלךתועלת
מאותה שיחה? יאמר ,לא יצא לי כלום ,הכל הבל וריק .ולמחרת נראה אותו שוב
מדבר .והלוא אתמול אמר שאין לו תועלת מהדיבור ,אם כן מדוע הוא ממשיך
לדבר?אלאשכברהשתלטעליוהיצרהרע.עלכן,צריךלהתאפקולעשותגדרים
וסייגים ,כי אילולי זה ,כל הזמן יתבטל חס ושלום ,ואפילו אם נניח שילמד ,לא
ירגיש את מתיקותה של התורה ,משום שמפסיק באמצע הלימוד ,ותורתו נעשית
קרעיםקרעים,ה'יצילנו.הזמןיקרמאוד,אבלהבעיהשלאמעריכיםאתהזמןולא
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
כנמר לעשות רצון אביו שבשמים ולא יבוש מהם ,ואם החליט החלטה מסוימת,
ובא חברו לשוחח עמו ,צריך להתגבר ולעמוד בהחלטתו :אין אני מפסיק עד
שאגמור ,וכך יעשה פעם פעמיים ,ויאמרו מה שיאמרו עליו ,ואחר כך ישלימו עם
המצבשהואלאמדברבאמצעהלימוד,ויעזבואותו.


והנהכתובבקונטרסהיחיאליבשםהרבנועםאלימלך,מישעושהיוםאחדתענית
דבור וקורא את התהלים שלוש פעמים ,נחשב לו כתענית הפסקה משבת לשבת
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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 ,ואם כן 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.


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 מתוך כ"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,וזכותהרביםתלויהבו).קדושתביתהכנסתעמודעה(


תשובהלאדםשביטלתורהלרבים
אףעלפי שאמרוחכמים ,המחטיאאתהרביםאיןמספיקיםבידולעשותתשובה,
מכל מקום אם עשה תשובה ,הרי זה בעל תשובה )רמב"ם שם ה"ו( .ותשובת המשקל
לעווןזה,שיזכהאתהרביםבלימודהתורה ,כנגדמהשביטלתורהמהרבים.ויכול
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לעשותזאתעלידישיארגןשיעוריתורהאושיפיץתורהלרבים ,כמו חוברותאלו
לציבור,כדילדעתאתהדרךאשרילכובהואתהמעשהאשריעשו.


עצותטובות
אמרוחכמים:בריתכרותהשכלהקובעתלמודובביתהכנסתאובביתהמדרש,לא
במהרה הוא שוכח .וכלהיגע בתלמודו בצנעא ,מחכים .וכל המשמיע קולו בשעת
לימודו,תלמודומתקייםבידו.אבלהקוראבלחש,במהרההואשוכח).רמב"םפ"גהי"ב(


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 מ ,צ ,פ ,ץ" ,ואדרבה יזכה
לזכרון,וכמושכתברבנוהאר"יז"ל).יביעאומרחיו"דח"בסימןחאותד(


מהועניןהשכחה?
כתב רבנו האר"י ז"ל" :השכחה אשר באנשים ,היא נותנת עצלה ותרדמה להמנע
מעסקהתורה,באמרםכיהנהחסושלום נמצאיםיגעיםלריקולבטלה,כיוןשהכל
נשכח מהם ,ולכן נודיעך ענין השכחה מה עניינה .הנה נודע מאמר הזוהר הקדוש
בפרשת משפטים ,כי בתחלה נותנים לאדם נפש ,ואם יזכה יותר יקבל רוח .והנה
בתחלההנפשהיאנקבהובהעניןהשכחה,וכלזמןשלאהשיגהאדםחלקהרוח
הבאהלומהזכרובוסודהזכירה,הואשוכחוהולך.והנההואטורחומתקןהנפש,
על ידי טרחו ועמלו בתורה .ואף על פי ששוכח מה שלומד ,אינו יגע לריק חס
ושלום,יעןכיבעולםהבאולעתידלבואיזכירולוכלמהששכחכמושאמרובזוהר
פרשתבראשית.ואםעתהבחייםהואשוכח,הטעםהואכיהמקוםגורםלכך,יען
כי הואמתקןהנפשהנקראעלמאדנוקבה,ואינויגעלריקחסושלום,ומחויבהוא
לתקןהנפשבראשונה,ואחרכךיתנולוהרוח").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(


נחיצותלימודהמוסר
כתב מרן החיד"א בספרו "דבש לפי" )מערכת ת אות מא( :עיקר הלימוד שיצרף ללימודו
מוסר,ועלידיזהיהיהלימודובהרהורתשובהוהכנעה,ויבטלאתהיצרהרע.וגם
המלאך המגיד הזהיר את מרן רבנו יוסף קארו ז"ל שילמד מוסר .והגאון מהרש"ל
מינה לעצמו מוכיח שיוכיחהו על מעשיו ,וגזר עליו שיוכיחהו כמו שמוכיחים את
ההדיוט .והאדם עצמו בלומדו מוסר ,יראה תועלת והתעוררות הנפש ,שזהו עיקר
הלימוד להכניע עצמו ולהתעורר ביראת ה' ,כי זהו תכלית התורה ,כמו שנאמר:
ראשית חכמה יראת ה' .ושנינו :כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו ,חכמתו
מתקיימת .הבט ימין וראה במדרש שוחר טוב" :לא נתן הקב"ה את התורה ,אלא
כדישלאיעסקובלשוןהרעובדבריםבטלים".ועלידיתוכחותהמוסר,יזכהלהיות
עניוויבואללימודתורהלשמה.ומכאןתוכחהלאותםשאינםרוציםללמודכיאם
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גמרא ופוסקים ,ומבזים בלבם לאותם שלומדים תנ"ך ומשניות וספרי מוסר .והן
בעווןלאיבינו,כיהאףאמנםשלימודהגמראיקרמאוד,ואיןלולהקב"הבעולמו
אלא ארבע אמות של הלכה בלבד ,מכל מקום כל זה ללומד תורה לשמה בענווה
ונזהרבדקדוקימצוותכמוהדורותהראשוניםשהיוקדושיםמאוד,אבלבדוריתום
זהשגברההסטראאחראויצרהרערודףביותראתלומדיהתורה,עינינוהרואות
כיאםאינםלומדיםמוסר,עלהרובהםמתגאיםבלימודםוחושביםשהםחכמים
גדולים ומבזים את הזקנים וגדולי דורם ,וגם תפלתם אינה כהוגן ובלי כוונה,
ופוגמים בברית הלשון והראיה ,ולכן אין תורתם רצויה כי אינה לשמה .על כן,
אותם אשר נגע אלוקים בלבם ,ימהרו לשוב בתשובה וילמדו מוסר ,ותיכף יכירו
בגאוותם ומהות לימודם ,ואשר נכשלים בכמה עניינים וישובו אל ה' ,ואז לימודם
יעלה לרצון לפני ה' ונסלח להם .ע"כ .וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף
החיים )סימן כ אות ד( :לא יעבור עליו יום אחד מבלי שילמד מוסר לפחות חצי שעה
קודם שיתחיל ללמוד בעומק ההלכה ,וכל שכן אם מלמד לתלמידים שידריכם
ללמוד תחילה בספר הקדוש ראשית חכמה מעט בכל יום החל וגמור ,וכן על זה
הדרךבספרהטהורנוראונשגבשבטמסרוכדומהלהםספריםהרבהאיןקץ.וכך
היהמנהגינובישיבתנוביתיעקב.וכתבעוד)סימןלאאותנד(:חםליביבקרביכיאזכרה
ימים מקדם ,בכל יום אחר תפילת שחרית היינו בצוותא חדא עם מוה"ר החסיד
הפרד"סוהרבמוהר"םרביז"ל,לומדיםבספרהקדושראשיתחכמהפרקאחדבכל
יום ,בהתלהבות ובהתבודדות ,והיו עינינו מקור דמעה ,וכמעט לא היינו מרגישים
בעצמנועלמהאנחנויושבים.ע"כ.ואםגדוליעולםארזיםאלו,הקפידועללימוד
המוסרבכליום,מהנענהאנחנואזוביהקיר,אחריהם.וכתבמרןרבנועובדיהיוסף
שליט"אבספרוהליכותעולם)חלק ח עמוד שלו(:גםאניאזכרהימיםמקדם,בימיחרפי
מקדמוני ,שהיינו משכימים לקום לבית הכנסת אוהל רחל לעדת הפרסים ,כשעה
לפני תפלת שחרית ,כדי ללמוד מוסר בחרדת קודש בספר הקדוש ראשית חכמה,
בצוותאחדאעםידידנפשיהחכםהמופלא,בכתםפזלאיסולא,ממצדיקיהרבים,
צדיקונשגב,רודףצדקהוחסד,רבייעקבדוויקהכהןזצ"ל,ועפעפינויזלומיםבלב
נשבר ונדכה .וגם בימי העוצר של הבריטים ,לא נמנענו מללכת לבית הכנסת
ללימוד המוסר ,וה' יתברך הצילנו מידם ,והיינו מרגישים התעלות רוחנית מדברי
הראשיתחכמההקדושים.ע"כ.


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 ונשגב מאוד ,מה שנהגו רבים להבטיח שכר לבניהם ,כדי לעודדם
שיסיימומסכתותרבות.דברזהנפלאוחשובהואביותרומעלתםגדלהעדלמאוד.
ובפרט בדור הזה ,שהניסיונות ברחוב רבים הם לצערנו הרב ,והמציאות מוכיחה
שקשה להושיב ילד או בחור צעיר שילמד ויעסוק בתורה בחשק רב וברצף זמן
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ממושך ,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
לעצמוגםללימודהלכותפסוקות,לדעתמהיעשהישראל.


הדףהיומי
לימודהדףהיומינפלאעדמאוד,שבמעטזמןשאדםמשקיעבכליום,זוכהלגדול
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
שצריכיםללמודבספריהפוסקיםדיניהתורהלהלכהולמעשה ,שזהושורשועיקר
לתורתנו ,ואינם יוצאים ידי חובת מצות תלמוד תורה כלל בלימוד התלמוד ,ולכן
אם אינם לומדים אלא שלוש או ארבע שעות בכל יום ,לא ילמדו גמרא בלבד.


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,
ואינם יודעים דיני ברכות הנהנין והלכות שבת.


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.והביאוהמשנה ברורהבהקדמהלהלכותשבתעי"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":ולמדתםאותםאתבניכםלדברבם".
וכן חייב אדם ללמד את בן בנו תורה ,שנאמר" :והודעתם לבניך ולבני בניך" .אלא שכדי
להקלעלינואתהמלאכה,זיכהאותנובוראעולםשיהיובתיספרשירכזואתהילדיםוילמדו
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אותםחוקיחיים,חוקיתורתנוהקדושההמתוקהמדבשונופתצופים.אשרעלכן,כלאדם
יחנך את בניו ובנותיו אך ורק בבתי ספר תורניים ההולכים לפי חוקי התורה ,עם מלמדים
יראי ה' המקפידים על שמירת התורה והמצוות כראוי ,ולא ישלח את ילדיו חס ושלום
מה
למקומות שאינם מקפידים כהוגן על התורה והמצוות .ועליהם בוכה הקב"ה ואומרַ :
עות
ֶה ָבּלוּ.ועודנאמרִ :כּי  ְשׁ ַתּיִ ם  ָר ֹ
יה ֶה ֶבל ַויּ ְ
כוּא ֲח ֵר ַ
ֵל ַ
קוּמ ָע ָלי ַויּ ְ
יר ֲח ֵ
ֶלכּ ָ
יעו ִ
םבּ ָ
יכ ִ
בו ֵת ֶ
אוּא ֹ
ָמּ ְצ ֲ
תנ ְשׁ ָבּ ִר ֲ
ֹ
רו
םבּא ֹ
ֹ
בל ֶה
יםל ְח ֹצ ָ
ַ
םחיִּ
רמיִ ַ
קו ַ
בוּמ ֹ
ְ
יעזְ
יא ִת ָ
הע ִמּ ֹ
ָע ָשׂ ַ
לוּה ָמּיִ ם.
ָכ ַ
יםא ֶשׁר ֹלא י ִ
תבּא ֹר ִ
דהיינו,לארקשעזבואתהקב"הואת התורהוהמצוות,אלאגםהלכולרעותבשדותזרים,
לומדים מיני לימודים שהם נגד התורה ,דברי כפירה ,חינוך לא רק לחוסר צניעות אלא
לפריצותממש,ועודועודה'יצילנו.האםשמענופעםכיבבתיספרכאלהילמדומוסרעל
כיבודאבואם?! עלהכבודלאנשיםמבוגריםוזקנים?! עלשמירתהשבתוקיוםהמצוות?! כל
ראשם ומחשבותיהם בכדור ,ובמיני תועבות למיניהם ,ה' יצילנו .לא כן תורתנו הקדושה -
תורתחיים,המחנכתומדריכהאותנובדרךישרה ,מצווהאותנו"כבדאתאביךואתאמך",
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"" ,ואהבת לרעך כמוך" ,וכל המצוות כולן ללא יוצא מן
הכללהןבכלל"דרכיהדרכינועםוכלנתיבותיהשלום",כמבוארבמסכתגיטין)דףנטעמודב(.


הזורעיםבדמעהברנהיקצורו
אדם שזורע בדמעה בקטנותם של הילדים ,וכבר בעודם רכים מחנכם בבתי ספר תורניים
ללאפשרות ,ולאבכלמיניבתיספר"דתיים"למיניהם ,אשרבעוונותינוהרביםרואים את
התלמידים היוצאים מהם ,כמה מהם נשארים שומרי שבת ומניחים תפילין והולכים בדרך
ה'  -אזיברנהיקצורו.ואע"פשבתחילתחינוכםמוטלת עליו משימהקשה להשגיחעליהם
רבות :עללימודם ,עלשמירתהמצוות,עלדרךארץומדותטובות,כבודלזולתועודועוד,
בכל זאת אחר שכבר גדלו ,אינו צריך לטרוח הרבה ,ליבו סמוך ובטוח שבניו ברוך ה'
מחונכים ועולים במסילה העולה בית אל ,בדרך אשר סללו לנו אבותינו הקדושים .אם
הילדיםיצאובערבלאיזהמקום,אינודואגמחשששילכולכלמינימקומותשאינםראויים
לרוח התורה ,להסתובב ברחובות ולשבת על הספסלים כמשועממים באפס מעש ,כרבים
מבניהנוערלמיניהם,אשרלילותיהםמבוזבזיםושורפיםזמנםבהבלוריק.


החינוךשבבית
ואל ישיאך יצרך ,כאותם התועים אחר יצרם הרע ,כי החינוך הוא רק בבית ,ועל סמך זה
נותנים את ילדיהם בבתי ספר שלא לפי חוקי התורה ,ומסתמכים על זה שלוקחים את
ילדיהם לביתהכנסתלהתפלל,וטועניםכיהילדיםרואיםאתאשרהאבאעושה,קידוששל
שבת ועוד ,וכך יחקוהו .אך כל זה עצת היצר הרע ,וכבר כתב הרמב"ם ,כי טבעו של אדם
להמשךאחרחבריו,שכניוומכריוהסובביםאותו,ואינומןהנמנעשיהיהמושפעממעשיהם
ודרכיהם .ואמנם אין אנו שוללים את החשיבות בחינוך הבית ,אשר עוצמתו גדולה מאוד,
אךאיאפשרלהסתפק בזה.ועינינוהרואותאתאותםהילדיםשהוריהםטענוכן,וסמכועל
דעתם הכוזבת לחנך את בניהם לא במקומות שמקפידים על קיום התורה והמצוות ויראת
שמיםכהוגן,ובסופושלדבר,רביםמהםלאהלכובדרךה'כלל.ישמעחכםויוסףלקח.


נשים
נשים פטורות ממצות תלמוד תורה ,שנאמר" :ולמדתם אותם את בניכם" ,בניכם ולא
בנותיכם.ואףעלפיכןחייבותהןללמודאתהדיניםהשייכיםלהן,שאםלאתדענההלכות
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שבת,ברכות,בשרבחלב,טהרהוכיוצא,היאךתוכלנהלקיימןכראויכדתוכדין?!ומטעםזה
גםנשיםמברכותברכותהתורה,ואומרות'אשרקדשנובמצוותיווציונועלדבריתורה').שפד(


הןאמתשכתבהרמב"ם,שלכתחילהלאילמדאדםאתבתותנ"ך,מכלמקוםכתבורבותינו
האחרונים,שבזמנינוישלהתירלכתחילהללמדאתהבנותתנ"ך בהסברהמלאהעםמוסרי
חז"ל וכיוצא .כמו שכתב החפץ חיים ,וזה תוכן דבריו :ונראה שכל זה הוא דוקא בזמנים
הראשונים ,שכל אחד היה דר במקום אבותיו ,וקבלת האבות היתה חזקה מאוד אצל כל
אדם להתנהג בדרך שהלכו בה אבותיו ,וכמאמר הכתוב" :שאל אביך ויגדך ,זקניך ויאמרו
לך" ,בזה אמרו שלא ללמדה תורה ,שיש לה לסמוך בכל הנהגתה על מסורת אבותיה
הישרים .אבל כעת בעוונות הרבים ,שקבלת האבות התרופפה מאוד ,בודאי שמצוה רבה
ללמדןתנ"ךומוסריחז"ל,כדישיתחזקאצלןעניןאמונתנוהקדושה,שאםלאכןעלולהדבר
שיסורולגמרימדרכיה'ויעברועלכליסודותהדת,חסושלום).שפז(


וכיוצא בזה כתב בספר זקן אהרון וולקין ,שבימינו שהרחוב מלא הוללות וסכלות ,כפירה
ומינות ,ועינינו הרואות שרק הבנות המתחנכות בבתי הספר של 'בית יעקב' ,רוח הקדושה
חופפת עליהן ,טוב שילמדו תנ"ך אף שאין זה נוגע להלכה ,אלא רק להתפתחות הבנות
לרמהגבוהה,שגםבזהישכחלמשוךבעבותותאהבהאתלבהאבותוהבנותהחפציםגם
בלימודיםאלו,להתחנךבהשכלהגבוההעלפירוחהתורה.וגםהלימודיםהאחריםשאינן
קודש כמו חשבון וכדומה ,הרי הן כחולין על טהרת הקודש ,ושום תקלה לא תצא מזה,
ואדרבה הנערות אשר ילמדו בבתי ספר אלו ,ינצלו מזרם הכפירה ורוח המינות המנשבת
ברחובותהקריה).שפז(


איןללמדאתהבנותבבתיהספר ,לימודתורהשבעלפה,שהםהמשניותוהגמרות,שעלזה
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 אחת עם בנים
ולומדים גמרא ,ובא מורה ומלמד אותם ,והיכן מצות התורה "ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם"?! וכל שכן שבמעשים אלו גורמות הן לגרות בעצמן את היצר הרע .וכבר
אמרובגמראקידושין)פאע"א( :לאילמדאדםאתבנואומנותביןהנשים.וכתבהמאירי,שלא
יושיבתינוקותינוקתכאחתלאומנותאחת,כדישלאירגילםזהעםזהויבואולידיעבירה.
ע"כ.מכאןאנולמדיםכמהגדולהחובתההפרדהלארקביןבחוריםלבחורות ,אלאאפילו
בין ילדים לילדות .וכן אמר דוד המלך ע"ה בתהלים :בחורים "וגם" בתולות ,זקנים "עם"
נערים.לאאמרבחוריםעםבתולות,אלאאלולבד,ואלולבד.


אשר על כן ,כל ההורים ,המנהלים והמורים אשר יראת ה' נוגע אל ליבם ויראת שמים
בקירבם ,עליהם לעמוד על המשמר ולעשות הפרדה מלאה בין הבנים לבנות .וכבר לפני
למעלה משלושים שנה התקיים כנס חירום של כל גדולי רבני ארץ ישראל ,ובו השתתף
הגאוןהצדיקהאדמו"ררבנוישראלאבוחצירא'הבבאסאלי'זיע"א,והכריזיחדעםכלגדולי
ישראל ,שחלילהלהקיםבתיספרמעורביםלבניםובנותיחדיו,והעושהכןאסורלשתףעמו
פעולה ,שהוא פורץ גדר הצניעות ,ויש להבדילו מקהל עדת ישראל .וברוך אשר יקים את
דברי התורה הזאת לעשותם ,ולעמוד באמת בכל כוחותיו על המשמר ,אשריו בעולם הזה
וטובלולעולםהבא.


תםונשלםשבחלאלבוראעולם

