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 "מתוק מדבש" עם ביאור –מתוך ה"זוהר הקדוש"  מאמר1

 חג השבועותבענין מעלת 

 
 
 

מבואר מעלת הלילה הקדמה: במאמר זה 
הקדושה, והתקון הנעלה הנעשה על ידי לימוד 
התורה בזה הלילה, וסגולת הלומדים שזוכים 
להכתב בספר הזכרון, ומובטח להם שישלימו את 

 השנה בטוב. )מתבאר גם על פי סוד(
 

יב ְוָלֵעי ְבאֹוַרְייָת  ְמעֹון ֲהָוה ָיתִּ י שִּ רבי שמעון היה א ַרבִּ
ְדַכָלה  שבועות,בליל ְבֵליְלָיא יושב ועוסק בתורה 
ְתַחְבַרת ְבַבֲעָלּה  ה שאז מכינים את הכלה שהיא השכינאִּ

 בתקוניה ותכשיטיה, כדי שלמחרת תתחבר עם ז"א בעלה,
יַנן  ְתנִּ ְבנֵ  כי למדנודִּ ּנּון ַחְבַרָיא דִּ י ֵהיָכָלא ְדַכָלה ָכל אִּ

יכּו ְבַההּוא  שכל החברים שהם בני היכלה של הכלה, ְצְטרִּ אִּ
ֵוי ְליֹוָמאֵלילְ  ה  ְזַדְמַנת ְלמ  ַאֲחָרא ּגֹו חּוָפה  ָיא ְדַכָלה אִּ

צריכים באותו הלילה שהשכינה מזמנת עצמה להיות ְבַבֲעָלּה 
ביום המחרת בחופה עם בעלה ז"א, כי בליל שבועות אין יחוד 
עליון, אלא ביום עולים זו"ן לחופה שהיא בחיקה של אימא 

ֵוי עלאה, לכן צריכים ה  ָמּה ָכל ַההּוא ֵליְליָ  ְלמ  להיות א עִּ
נעורים עם השכינה כל אותו הלילה, כי על ידי שעוסקים בתורה 

ּקּו השכינה שורה עליהם כדלקמן, ָמּה ְבתִּ ֵדי עִּ ח  ָנָהא ּוְלמ 
ְתַתָּקַנת  י אִּ יהִּ , ולשמוח עמה בתקוניה שהיא מתתקנתְדאִּ

פירוש שעל ידי התורה שלומדים בליל שבועות השכינה 
 הקדושה מתקשטת.

ְלֵעי ְבאֹוַרְייָתא  וממשיך ואמר לכן צריכים לעסוק ְלמִּ
ְכתּובִּ  בתורה ים לִּ יאִּ ְנבִּ ים ּומִּ יאִּ ְנבִּ תֹוָרה לִּ כמבואר ים מִּ

ְקָרֵא הסדר בשער הכונות בדרוש השבועות,  ְדָרשֹות דִּ י ּוְבמִּ
 ובסודות של חכמתּוְבָרֵזי ְדָחְכְמָתא  ובדרשות הפסוקים,

יְבגִּ  הקבלה, ין דִּ יּקּונִּ ּנּון תִּ ֵלין אִּ לפי שאלו הם ָלּה ין ְדאִּ
התקונים שלה, והם הכ"ד צירופי שם אדנ"י שמכוונים בסוף 

יָטָהא  כל ספר מהכ"ד ספרי תנ"ך צירוף אחד מהם, ְוַתְכשִּ
והתכשיטים שהם השמות היוצאים מהתיבות שבסוף כל ספר 

ומדים כך וספר )כמבואר בפרי עץ חיים דרוש השבועות(, וכשל
י ְועּוֵלְמָתָהא  אז יהִּ  פירוש השכינה עם נערותיה שהםְואִּ

 ָעאַלת ְוַקְייַמת ַעל ֵריֵשיהֹון המלאכים המעלים אותה,
היא נכנסת בבית המדרש ושורה על ראשי הצדיקים העוסקים 

ְתַתָּקַנת ְבהּו ְוָחַדת ְבהּו ָכל הַ  בתורה, הּוא ֵליְלָיא ְואִּ
דם, ושמחה עמהם כל אותו ומתקשטת על יומתתקנת 

לָ  הלילה, א ּוְליֹוָמא ָאֳחָרא ָלא ָעאַלת ַלחּוָפה א 
וליום המחרת אינה נכנסת לחופה אלא עמהם, כי ַבֲהַדְייהּו 

הם השושבינין שלה על ידי שנשמותיהם עולות בה בסוד מיין 
 נוקבין.

                                                           

ע"א  ט-ע"ב)מקור המאמר בהקדמת ספר הזהר דף ו , דברי זוהר הקדוש הללו נוהגים לאומרו בליל  החג 1
 קלב(-כרך א עמ' קג "מתוק מדבש" ובביאור

 
 

ְקרּון ְבֵני  ולכן ֵלין אִּ  חּוָפָתה ואלו נקראים בני חופתהְואִּ
וכיון ְוֵכיָון ְדָעאַלת ְלחּוָפָתה השמחים עמה בעת חופתה, 

ֻקְדָשא שהיא נכנסה לחופתה היא מבקשת שפע בשבילם, 
יל ֲעַלְייהּו  יְך הּוא ָשאִּ אז הקב"ה שואל עליהם, מי ומי ְברִּ

ְטָרָהא הם השושבינין שלה,  ּוְמָבֵרְך לֹון ּוְמַעֵטר לֹון ְבעִּ
מעטר אותם בעטרתה של הכלה, ורצה ומברך אותם וְדַכָלה 

לומר שהם מקבלים מהארת המוחין שקבלה השכינה בשעת 
 לכן אשרי חלקם.ַזָכָאה חּוַלְקהֹון  היחוד,

וממשיך לבאר את הענין מה שרבי שמעון למד כל ליל שבועות, 
ְמעֹון ְוֻכְלהּו ַחְבַריָ  וזה שאמר י שִּ ין ַוֲהָוה ַרבִּ יא ְמַרְּננִּ
ָּנה ְד  ם מרנני והיה רבי שמעון וכל החבריםאֹוַרְייָתא ְברִּ

 ברנה של תורה, ורצה לומר שהיו לומדים בנחת וברצון,
ין ְדאֹוַרְייָתא ָכל ַחד ְוחַ  לִּ ַּנְייהּו ּוְמַחְדָשן מִּ והיו ד מִּ

מחדשים דברי תורה כל אחד ואחד מהם, כי חידושי התורה הם 
ְמע עיקר קשוטיה, י שִּ ָאר ֹון ְוָכל ְש ַוֲהָוה ָחֵדי ַרבִּ

ָאַמר לֹון  והיה שמח רבי שמעון וכל שאר החברים,ַחְבַרָייא 
ְמעֹון  י שִּ ּוַלְקכֹון ָבַני, ַזָכָאה ח אמר להם רבי שמעון,ַרבִּ
ְלָמָחר ָלא ֵתיעּול ַכָלה לַ  אשרי חלקכם, ין דִּ חּוָפה ְבגִּ

ָלא ַבֲהַדְייכּו  ופה כי מחר לא תכנס הכלה שהיא השכינה לחא 
ְמַתְקנִּ  להתיחד עם דודה אלא עמכם, ין ְדֻכְלהּו דִּ ין ְבגִּ

ּקּוָנָהא ְבַהאי ֵליְלָיא ְוָחָדאן ָבּה  ל החברים כי כתִּ
שעוסקים ומתקנים תקוני השכינה ושמחים עמה בזה הלילה, 

ְפָרא ין ְבסִּ יבִּ ין ּוְכתִּ ימִּ כולם ְדֻדְכָרַנָיא  ֻכְלהּו ְיהֹון ְרשִּ
כתובים לזכרון בספר הזכרונות, והיינו יהיו רשומים ו

בהמלכות שנקראת ספר של היסוד הנקרא זכרון, ורצה לומר 
שצורתם תהיה רשומה וחקוקה בה, כדי שיהיו נזכרים תמיד 

יְך הּוא  לטובה, וחדושי תורתם כתובים שם, ְוֻקְדָשא ְברִּ
ְרָכאן  ין בִּ ְבעִּ תם בשבעים והקב"ה מברך אוְמָבֵרְך לֹון ְבשִּ

רכות, ורצה לומר שמקבלים שפע ברכות משבע ספירות של ב
ָלָאה ז"א שכל אחת כלולה מעשר, ין ְדָעְלָמא עִּ ְטרִּ וגם  ְועִּ

מקבלים עטרות של עולם העליון, ורצה לומר שמקבלים משפע 
 המוחין הנמשכים מאימא עלאה למלכות.

ם  ְמעֹון ְוָאַמר לפרש מה שכתוב ַהָשַמיִּ י שִּ ים ְכבֹוד ָפַתח ַרבִּ ְמַסְפרִּ
יְמָנא ֵליּה פסוק  א"ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, ְקָרא ָדא ָהא אֹוקִּ
זה כבר ביארנו אותו )בזהר פ' תרומה דף קלו ע"ב(, ֲאָבל עתה 

ְמָנא ָדא ְדַכָלה  נפרשו בענין ליל שבועות כדלקמן, ְבזִּ
ְתָעַרת ְלֵמיַעל ַלחּוָפה ְביֹוָמא ְדָמָחר ליל בזמן הזה של  אִּ

 שבועות שהשכינה מתעוררת ליכנס לחופה ביום המחרת,
ְתַתָּקַנת  יַרת  ונתקנת בכ"ד צירופי שמות אדנ"י,אִּ ְתְנהִּ ְואִּ

ישּוָטָהא  ומאירה בקישוטיה שהם השמות היוצאים ְבקִּ



 התורה           חג השבועות            שלהבת
 

ָמּה ָכל מסוף כל ספר וספר כנ"ל,  ַבֲהֵדי ַחְבַרָייא ְדָחָדאן עִּ
יא ֵליְלָיא  ים השמחים עמה כל אותו יחד עם החברַההִּ

ְמהֹון  הלילה, י ָחַדאת עִּ יהִּ  וגם היא שמחה עמהם,ְואִּ
ְרָיין  ין ּוַמשִּ ין ַחָיילִּ ּוְביֹוָמא ְדָמָחר ַכָמה אּוְכלּוסִּ

ין ַבֲהָדּה  ְתַכְנשִּ וביום המחרת כמה המוני מלאכים מִּ
וחיילותיה ומחנותיה שהם מלאכי בריאה יצירה ועשיה, 

י ְוֻכְלהּו  עמה בעליתה להיחוד, מתאספים להיות יהִּ ְואִּ
ינּו ָלּה ְבַהאי ֵליְלָיא  ְתקִּ ְמַחָכאן ְלָכל ַחד ְוַחד דִּ
והשכינה עם כל המלאכים מחכים לכל אחד ואחד שתיקנו 
אותה בזה הלילה, ורצה לומר השכינה מחכה עד שכל ישראל 
יסיימו את תפלתם, כי כמו שהיא מתתקנת בתורתם של 

דים בלילה, כך היא מתתקנת בתפלתם של החכמים הלומ
ישראל שמתפללים ביום, ולכך היא מחכה וממתנת עם 
חיילותיה לכל אלו שהם מתפללים בתוך קהלות ישראל, 
וצריכה להמתין עד שתסיים כנסיה האחרונה שבארץ ישראל 

 את תפלתה, ואז היא תתקשט בתפלתם.
ְתַחְבָרן  יחד המלאכים ַכֲחָדא כיון שמתחברים ֵכיָון ְדמִּ

העליונים בקדושתם, והצדיקים התחתונים בתפלתם, אז 
עולים יחד עם השכינה, אבל הם לא נכנסים לחופה אלא 

י  המלכות לבדה כשהיא נכללת מכולם, וזה שאמר יהִּ ְואִּ
השכינה רואה את בעלה ז"א, כי היא באה ָחַמאת ְלַבְעָלּה 

יב מה כתוב ַהָשמַ  ים ְכבֹוד לפניו פנים בפנים, ַמה ְכתִּ ם ְמַסְפרִּ יִּ
ם ָדא ָחָתן  א"ל, השמים זה החתן שהוא ומפרש ַהָשַמיִּ
שנכנס לחופה, דהיינו שנכנס להתיחד עם ְדָעאל ַלחּוָפה  ז"א,

ים פירושו יר  המלכות, ְמַסְפרִּ ין ְכזֹוֲהָרא ְדַספִּ ְתָנֲהרִּ מִּ
מאירים כמו הזוהר של אבן ספיר, ור"ל שז"א מאיר אז בכח 

ן שמקבל מאבא ואימא, ובכח הארת הדיקנא דאריך המוחי
שמקבל, כדי לתקן את הכתר שלו, וזה שכתוב "השמים 
מספרים" פירוש ז"א מאיר כמו אבא ואימא, כי מספרים הוא 

יר  לשון ספיר, וזוהר של ספיר הוא הארת אבא ואימא, ְדָנהִּ
ְסָייֵפי ָעְלָמא ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא  יר מִּ מאיר ואז ז"א ְוָזהִּ

בכח המוחין מסוף העולם ועד סוף העולם, והיינו מהכתר עד 
 .המלכות שבו, ונקרא הכתר שבו סוף ממטה למעלה

ומה שכתוב ְכבֹוד א"ל פירושו ָדא ְכבֹוד ַכָלה זהו כבוד של הכלה 
ְקֵרי  שהיא המלכות, יב ְוא"ל זֹוֵעם ְדאִּ ְכתִּ א"ל שנקראת א"ל דִּ

לכות שזועמת מתוקף הדינים שבה, ְבָכל יֹום וזה נאמר על המ
ְקֵרי  ומפרש א"ל בכל ימות השנה היא ְבָכל יֹוֵמי ַשָתא אִּ

ְוַהְשָתא ְדָהא ָעאַלת ַלחּוָפה  נקראת רק בשם א"ל,
ְקֵרי  ְקֵרי ָכבֹוד ְואִּ א"ל ועתה שהיא נכנסת לחופה נקראת אִּ

כבוד, ונקראת א"ל, מטעם שמקבלת בשבועות דעת פנימי 
ס"ג שמספרו כבו"ד א"ל, ולפי שנקראת בשני שמות שהוא שם 

לכן נכפלו בחינת המוחין שלה שמקבלת מז"א, כי היא מקבלת 
ְיָקר ַעל ְיָקר דהיינו מוח החכמה הנקרא יקר, לפי שמאיר לה 
ירּו ומקבלת אור על אור, דהיינו מוח הבינה  ירּו ַעל ְנהִּ ביותר, ְנהִּ

ְלָטנּו ומקבלת כח השלטון על שגם היא מאיר לה, ְוָשְלָטנּו ַעל שָ 
הנהגת השלטון שלה, דהיינו מוח הדעת שעל ידו היא שולטת 

 על כל העולם.
ם ָעאל  וממשיך ואמר יא ַשְעָתא ְדָשַמיִּ ְכֵדין ְבַההִּ

אז באותה שעה כשז"א הנקרא שמים נכנס לחופה ַלחּוָפה 
יר ָלּה להתיחד עם המלכות,  ה והוא בא ומאיר לְוָאֵתי ְוָנהִּ

ּנּון ַחְבַרָייא ור"ל שנותן לה הארות המוחין,  אז ָכל אִּ
ינּו ָלּה  כל החברים שתיקנו וקשטו את השכינה בליל ְדַאְתקִּ

ְתָפְרשּו  שבועות, ְשָמָהן ַתָמן ֻכְלהּו אִּ כולם הם מפורשים בִּ
שם בשמותם על ידי היסוד דז"א, להזכירם לטובה, ָהָדא הּוא 

יב זהו שכתוב ְכתִּ ּוַמֲעֵשה ָיָדיו הם הצדיקים השומרים בריתם  דִּ
החתום בבשרם, שהמילה היא מעשה ידיו של הצדיק שמסיר 

יעַ  הערלה ומגלה הארת היסוד ושומרה מכל טומאה, יד ָהָרקִּ  ַמּגִּ
ּנּון היסוד הנקרא רקיע מגיד ומפרש את שמותם,  ֵלין אִּ אִּ

ית ַבֲהֵדי  ְברִּ ַכָלה אלו הם בעלי ברית של ָמאֵרי ָקְייָמא דִּ
ּנּון ָמאֵרי ָקְייָמא השכינה, ור"ל שכרתו עמה ברית,  ְואִּ

ְקרּון  ית אִּ ְברִּ ַמֲעֵשה ָיָדיו ואלו בעלי הברית נקראים מעשה דִּ
ידיו, ר"ל שלכך הם זכו להיות בעלי בריתה לפי שהם שומרים 

ּו ַמֲעֵשה ָיֵדינּו כמו שנאמר ָאַמרְדַאְת  ְכָמה את בריתם,
ְשָרא ְדַבר ומפרש  כֹוְנֵנהּו ים ְבבִּ ית ָקְייָמא ַדֲחתִּ ָדא ְברִּ

זהו ברית קודש שחתום בבשר האדם, ור"ל שדוד המלך ָנש 
התפלל ש"מעשה ידינו" שהוא הברית החתום בבשרינו שאנו 

 מלים בידינו, "כוננהו" שלא יבא לידי עבירה ח"ו.
ין ָכְך שמעון ואמר רבי ועתה חוזר לדבריו דלעיל בע"א,  ּוְבגִּ

יעַ ובשביל זה מה שכתוב  יד ָהָרקִּ  פירושו ּוַמֲעֵשה ָיָדיו ַמּגִּ
ְתַחָברּו ְבַכָלה ָדא  ּנּון ַחְבַרָייא ְדאִּ ֵלין אִּ אלו הם אִּ

החברים שנתחברו בליל שבועות לקשט את הכלה שהיא 
יָלּהּוָמאֵרי ָקְייָמא השכינה על ידי חידושי התורה,  והם  דִּ

יד היינו ברית שלה, והם מעשה ידיה, ומה שכתוב  בעלי ַמּגִּ
ים ָכל ַחד ְוַחד זהו ההגדה שרושם ומצייר דיוקנו של  ְוָרשִּ

יעַ כל צדיק וצדיק ברקיע, ומפרש  מי הוא הרקיע,  ַמאן ָהָרקִּ
יַע ְדֵביּה ַחָמה ּוְלָבָנה ְוכֹוְכַבָיא  ואמר יהּו ָהָרקִּ ָדא אִּ

בו החמה והלבנה והכוכבים והמזלות, זה הוא הרקיע שּוַמָזֵלי 
והיינו היסוד דז"א שבו הוא רושם את דיוקן הצדיקים, ובו הם 
"הכוכבים" שהם סוד החסדים, "והמזלות" שהם סוד 
הגבורות, ונודע כי החסדים הם לצורך תקון ז"א, והגבורות הם 
לצורך תקון המלכות, כי עולים החסדים באור חוזר ומגדילים 

חמה, והגבורות עולות ומגדילות את  קראאת ז"א שהוא נ
יהּוהמלכות שהיא נקראת לבנה ָכרֹון וזה  , ְוָדא אִּ ר זִּ ֵספ 

יהּו  ים ְלהּוהיסוד נקרא ספר זכרון, אִּ יד ְוָרשִּ הוא מגיד  ַמּגִּ
יב ְלהּוורושם את דיוקן הצדיקים,  והוא כותב שם את  ּוְכתִּ

ֵוי ְבֵני ֵהיָכָלא כל החידושים שלהם ה  ם יהיו נמנים שה, ְלמ 
ְעַבד ְרעּוְתהֹון  בין בני היכלא דכלה, ירּוְלמ  כדי לעשות  ָתדִּ

 תמיד את רצונם ולקבל את תפלתם.
רומה שכתוב  יַע אֹומ  יָשא  פירושו יֹום ְליֹום ַיבִּ יֹוָמא ַקדִּ

ין ְדַמְלָכא  ָלאִּ ין עִּ ּנּון יֹומִּ יום קדוש מאותם ימים ֵמאִּ
 ות של ז"א הנקראות ימים,העליונים של המלך, שהם הספיר
ין לֹון ְלַחְבַרָייא   הם משבחים את החברים,ְמַשְבחִּ

ָלה ְדָאַמר ָכל ַחד ְלַחְבֵריּה  יא מִּ ין ַההִּ ואומרים ְוָאְמרִּ
 הספירות זו לזו לאותו החידוש שאמר כל אחד מהחברים,

ר ּוְמַשַבח ֵליּה והיינו  יַע ַההּוא אֹומ   יוםיֹוָמא ְליֹוָמא ַיבִּ
ליום דהיינו ספירה לספירה אומרת אותו החידוש שאמר כל 
חבר בליל שבועות, ומשבחתו כמה נאה הוא, )אי נמי, הספירות 
משבחות את החברים שאמרו אותם החידושים לקשט את 
הכלה, ועל ידי זה השכינה משפעת אור בנשמת החברים, 

ְוַלְיָלה וכן  ומאירה בהם אור ורוחניות התורה שחידשו(,
ים  הם הספירות דמלכות, ַלְיָלהלְ  ָכל ַדְרָגא ְדַאְשלִּ

ֵמַחְבַרָיא ְבֵליְלָיא, ְמַשַבח ָדא ְלָדא ַההּוא ַדַעת ְדָכל ַחד 
כל מדרגה שנשלמה בליל שבועות, משבחות זו לזו כל חידוש 

ימּו ַסֵּגי  שנאמר בדעת של כל אחד מן החברים, ְרחִּ ּובִּ
ין ידּו לֹון ַחְברִּ ְתֲעבִּ ין ובאהבה רבה נעשות להם  אִּ ימִּ ּוְרחִּ

חברים ואוהבים, ור"ל הספירות דזו"ן מתחברים עמהם לתת 
 להם חלק ושפע מהיחוד באהבה וחבה.

ְשָארומה שכתוב  ים פירושו בִּ ר ְוֵאין ְדָברִּ  ֵאין אֹומ 
ין ְדָעְלָמא  ילִּ בשאר דברים שבעולם אין אומר ואין דברים מִּ

לילה מקבלים למעלה דברי  למעלה, ור"ל אף על פי שבכל
המקטרגים, שאומרים פלוני עשה כך ופלוני עשה כך, אבל עתה 
בליל שבועות אינם נכנסים אותם המקטרגים על דברות בני 

יָשא  אדם, ְשַתְמעּו ַקֵמי ַמְלָכא ַקדִּ כי לא נשמעים ְדָלא אִּ
ְשַמעלפני המלך הקדוש,  לֹון לפי שעכשיו אין  ְוָלא ָבֵעי ְלמִּ

 הקב"ה רוצה לשומעם כלל, כי בשמחתו לא יתערב זר.
יֵלי  ץ היינו אלו דברי חידושי התורה, ֲאָבל ָהֵני מִּ ְבָכל ָהָאר 

ין  ומפרש ָיָצא ַקָּום לִּ ּנּון מִּ יָחא אִּ עושים מדה ָעְבֵדי ְמשִּ
אלו הדבורים, ור"ל החידושי תורה עושים קו המדה, לבנות על 



 התורה           חג השבועות            שלהבת
 

ָלֵאי ּוְמדֹו ֵרי ַתָתֵאי מדור העליון ומדור התחתון, ידם ְמדֹוֵרי עִּ
מדור העליון הם הרקיעים החדשים שנבנים ונעשים על ידי 
חידושים של רזי התורה, ומדור התחתון הם הארצות החדשות 
שנעשות על ידי חידושים של נגלות התורה, וכפי שיעור מעלת 
וגודל החידוש כך גדלו של הרקיע והארץ הנעשים על ידם, כי 

ידוש הכולל דרושים רבים וענינים גדולים, וכפי שיעורו כך יש ח
שיעור הרקיע, לכן צריך קו המדה לנטות קו כמה אורכו ורחבו, 

ין  ומפרש יעִּ ידּו ְרקִּ ְתֲעבִּ ֵלין אִּ מחידושי רזי תורה ֵמאִּ
ץ  נעשים רקיעים, ר  ֵלין א   ומנגלות התורה נעשות ארץ,ּוֵמאִּ

יא תּוְשַבְחָתא  והיינו  מאותו החידוש הראוי לשבח.ֵמַההִּ
ין ַבֲאַתר ָחד ְמַשְטֵטי ְבָעְלָמא  לִּ ּנּון מִּ י ֵתיָמא ְדאִּ ְואִּ
ואם תאמר שכח של אלו החידושים רק במקום אחד משוטטים 

ְקֵצה ֵתֵבל  אמר בעולם, דהיינו רק בארץ ישראל, לכן בִּ
ם פירוש בכל העולם מתפשט כחם,  ֵליה  יָדאמִּ ְתֲעבִּ  ְוֵכיָון ְדאִּ

ְּנהֹון  ין מִּ יעִּ ַמאן ַשְרָיא  וכיון שנעשו מהם רקיעים,ְרקִּ
ָהַדר  מי השורה באלו הרקיעים ומה תועלת יש בהם,ְבהֹון 
ם  חזר ואמר ְוָאַמר ל ָבה  ש ָשם ֹאה  מ  שפירושו ַההּוא ַלש 

יָשא זה השמש הקדוש שהוא התפארת, ָשֵוי ְמדֹוֵריּה  ְמָשא ַקדִּ שִּ
ְשָכֵניּה בְ  הּו שם מדורו ומשכנו בהם, ור"ל אלו הרקיעין הם ּומִּ

ְתַעַטר ְבהּו וגם  סוד אורות מקיפין שבהם ז"א דר ושוכן, ְואִּ
 מתעטר בהם בסוד מוחין פנימיים.

ְתַעַטר ְבהּו  ין ְואִּ יעִּ ּנּון ְרקִּ ומפרש עוד ֵכיָון ְדָשֵרי ְבאִּ
שורה באלו הרקיעים ומתעטר בהם, ור"ל כיון כיון שז"א 

ְוהּוא אז נאמר  ְכֵדיןשקבל ז"א מוחין פנימיים ומקיפין, 
ָחֵדי  ישיש כגבור לרוץ אורח, פירושו ְכָחָתן יֹוֵצא ֵמחּוָפתֹו

ּנּון  יט ְבאִּ ין הוא שמח ורץ באלו הרקיעים, ואחר ְוָרהִּ יעִּ ְרקִּ
יט  כך ַּנְייהּו ְוָעאל ְוָרהִּ ְגְדָלא ָחָדא ָאֳחָרא ָנַפק מִּ ּגֹו מִּ

הוא יוצא מהם ונכנס ורץ תוך מגדל אחר ַבֲאַתר ָאֳחָרא 
במקום אחר, ור"ל בכח המוחין נכנס ורץ ביסוד הנקרא מגדל 
אחר, שהוא במקום אחר דהיינו ביסוד דנוקבא, בסוד היחוד, 
)והיסוד נקרא "מגדל" בסוד הכתוב )משלי יח י( מגדל עז שם 

ם צדיק ונשגב(, ומה שכתוב  יהו"ה בו ירוץ ְקֵצה ַהָשַמיִּ מִּ
יק ְוָאָתא מֹוָצאֹו פירושו ָלָאה ָנפִּ ודאי  ַוַדאי ֵמָעְלָמא עִּ

היסוד יוצא ובא מעולם העליון, ור"ל החסדים שהם טפת 
ם היחוד יוצאים מפי היסוד דאימא,  יהּו ְקֵצה ַהָשַמיִּ ְדאִּ

, לפי שהוא שהיסוד דאימא נקרא קצה השמים למעלהְלֵעיָלא 
 מתגלה בקצה העליון של ז"א הנקרא שמים, דהיינו בחזה שלו.

על  ְתקּוָפתֹוַמאן  ֹ על קצותם, ושואלְּתקּוָפתוומה שכתוב ו
ם ְלַתָתא  מי רומזת מלת תקופתו, ואמר ָדא ְקֵצה ַהָשַמיִּ

י  זה קצה השמים למטה, דהיינו המלכות, יהִּ שהיא נקראת ְדאִּ
ור"ל תקופה היא מלשון הקף, והמלכות  ְתקּוַפת ַהָשָנה

ין נקראת תקופה לפי  שהיא מקפת את ְדַאְסְחָרא ְלָכל ַשְייפִּ
כל אברים דז"א הנקרא שנה )כמבואר בזהר ח"ג דף קנב ע"א(, 
ומה שכתוב ותקופתו "על קצותם", פירושו שהמלכות מקפת 
 רק את הששה קצוות דז"א, כי שם היא עומדת, לכן

ְתַקְשַרת ם ַעד ְואִּ ן ַהָשַמיִּ יָעא ָדא  מִּ היא מתקשרת בז"א ְרקִּ
מן החזה דז"א הנקרא שמים, עד היסוד שבו הנקרא רקיע, כי 
שם מקום ובנין המלכות, ושם היא מקפת אותו )בסוד נקבה 

 תסובב גבר(.
ְסָתר ֵמַחָמתֹו  ומה שכתוב יא ְתקּוָפה ָדא ְוֵאין נִּ פירושו ְדַההִּ

ּוְתקּוָפה את עולמות בי"ע, שהמלכות שמקפת וכוללת 
ְמָשא ְדַאְסַחר ְבָכל  ְטָרא ומקפת גם את השמש שהוא ְדשִּ סִּ

ְוֵאין ז"א, ומקפת לכל צד מהששה קצוות שלו. ומה שכתוב 
ְסָתר ין  ֵליתפירושו  נִּ ָלאִּ ין עִּ ָכל ַדְרּגִּ ֵּניּה מִּ ְתַכֵסי מִּ ְדאִּ

שום ספירה  אין שום מדרגה מכל מדרגות העליונות, ור"ל אין
מהמלכות  מכל ספירות העליונות, שמכסה ומסתרת אורה

ַדֲהוֹו ֻכְלהּו  מתחממת לצורך היחוד, ומפרש בשעה שהיא
ומקיפות  שהיו כל הספירות באותְמַסֲחָרן ְוַאְתָיין ְלַגֵביּה 

יֵּניּהְוָכל ַחד אותה,  ְתַכֵסי מִּ וכל אחת  ְוַחד ֵלית ַמאן ְדיִּ
יכסה עצמה מלהאיר לה, ומה שכתוב ואחת מהם אין מי ש

יב ְלַגַבְייהּו ֵמַחָמתֹו פירושו  ְתַחֵמם ְוָתאִּ ְבַשְעָתא ְדאִּ
ים  בשעה שמתחממת ומתאוה ברצון שלם ְבֵתיאּוְבָתא ְשלִּ

לּוָיא ָדא להתייחד עם ז"א, ואמר  כל ָכל ְשָבָחא ָדא ְוָכל עִּ
ין אֹוַרְיי השבח ומעלה של תקון זו"ן, הוא ָתא הּוא ְבגִּ

יבבשביל חידושי התורה שחידשו התלמידי חכמים,  ְכתִּ  דִּ
יָמהיהו"ה  תֹוַרתכמ"ש  פירוש לפי שאחר הפסוקים  ְתמִּ

דלעיל כתיב "תורת יהו"ה תמימה", מזה ראיה שכל זה דלעיל 
 הוא בזכות תורת יהו"ה.

יב ָהָכא  ואמר עוד ין ְכתִּ ְמנִּ ית זִּ יהו"ה שש פעמים כתוב שִּ
ית בפסוקים של תורת יהו"ה תמימה וגו' השם הוי"הכאן  , ְושִּ

ים ַעד ועוד ששה פסוקים הם ְקָרֵאי  ם ְמַסְפרִּ ן ַהָשַמיִּ מִּ
יָמה יב  ועל סוד זה, ְוַעל ָרָזא ָדא תֹוַרת יהו"ה ְתמִּ ְכתִּ

ית ַאְתָוון  ית", ָהא שִּ ָבָרא  הרי הם שש אותיות,"ְבֵראשִּ
ם ְוא   אלהי"ם ת ַהָשַמיִּ ין א  ית ֵתבִּ ץ, ָהא שִּ הרי ת ָהָאר 

ית ַאְתָוון  שש תיבות, ומפרש כי ין שִּ ית ְקָרֵאי ְבגִּ שִּ
)ה"ג מק"מ והשאר נמחק( השש פסוקים שיש מתחילת ְדָהָכא 

המזמור עד תורת יהו"ה תמימה, והם כנגד שש אותיות של 
תיבת בראשית, והם כנגד הו"ק של המלכות, כי האותיות הם 

ית ְשָמָהן וששה שמות שיש מתורת יהו"ה תמימה במלכות, שִּ 
ין ְדָהָכא ולהלאה,  ית ֵתבִּ ין שִּ הם כנגד שש תיבות ְבגִּ

 שבפסוק בראשית, חוץ ממלת בראשית, והם כנגד הו"ק דז"א.
 בעוד שהיו יושבים החברים עם רבי שמעון,ַעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי 

ְלָעָזר ְבֵריּה ְוַרבִּ  י א  י ַאָבא, ָאַמר לֹון ָעאלּו נכנסו ַרבִּ
יְנָתא ַאְתָיין  אמר להם רבי שמעון ודאי פני ַוַדאי ַאְנֵפי ְשכִּ

השכינה באים, כי הצדיקים נקראים פני השכינה, על שהשכינה 
שורה בתוכם והם פנים הנגלים שלה, )ועוד, לפי שהם מקשטים 

ְוַעל  את פני השכינה, ועוד מפני שהם מחזירים את זו"ן פב"פ(,
יֵאל ָקֵריָנא ְלכּו דָ  ועל כן קראתי אתכם "פניאל" )ועיין א ְפנִּ

ין  לעיל דף ז ע"ב(, יְנָתא ַאפִּ יתּון ַאְנֵפי ְשכִּ ְדָהא ֲחמִּ
ין  לפי שראיתם פני השכינה פנים בפנים, דהיינו שראו את ְבַאפִּ

ְוַהְשָתא  רב המנונא סבא שבודאי היה נקרא פני השכינה,
ן ְיהֹוָיָדע ְדָקא ְיַדְעתּו ועתה ן ְוָגֵלי ְלכּו ְקָרא ְדּוְבָנָיהּו ב 

שאתם יודעים ונתגלה לכם סוד הפסוק של "ובניהו בן יהוידע" 
יהּו  )כמבואר לעיל(, יָשא אִּ יָקא ַקדִּ ָלה ְדַעתִּ ַוַדאי ְדמִּ

ודאי הוא דברי עתיקא קדישא, כי הפסוק ובניהו מדבר בסודות 
ְדַאָבְתֵריּה וכן הפסוק שלאחריו, של עתיקא קדישא, ּוְקָרא 

ֹכָלא  דכתיב "והוא הכה את איש מצרי", ים מִּ ְוַההּוא ְדָסתִּ
ופסוק ההוא הסתום מכל, דהיינו פסוק השלישי, דכתיב "מן 
השלשים הכי נכבד וגו'", שמדבר מן המוחין )כמבואר לעיל דף 

 ְוַהאי רבי אלעזר ורבי אבא לרבי שמעון,ָאְמרּו  ו סוע"א(,
יהּו ַבֲאַתר ָאֳחָרא  ְקָרא ופסוק זה של ובניהו בן יהוידע אִּ

הוא כתוב גם במקום אחר, דהיינו בספר דברי הימים )א יא 
כמו שכתוב בספר שמואל, רק בקצת שנוים, ְכַגְווָנא ָדא  כב(,

 וראוי לפרש את השנוים שביניהם.
את הפסוק מדברי ְוָאַמר לבאר  רבי שמעוןָפַתח  ולכן

י כי מה שכתוב  הימים, ְצרִּ יש ַהמִּ ת ָהאִּ ָכה א  ְוהּוא הִּ
ָדה ָחֵמש ָבַאָמה  יש מִּ יהּו  ואמראִּ ְוֹכָלא ָרָזא ָחָדא אִּ

ַהאי  והכל הוא סוד אחד עם הפסוק שבספר שמואל, ומפרש
ְשְתמֹוָדע  י ַההּוא ְדאִּ ְצרִּ וזה שנזכר בפסוק "מצרי", הוא מִּ

ָּגדֹול ְמֹאד  נאמר אותו שנודע, והוא משה רבינו, שעליו
ם ְבֵעיֵני ַעְבֵדי פרעה  ְצַריִּ ץ מִּ ר   ובעיני העם, ור"ל שהיהְבא 

יָרא  כמו ְכָמה ְדָגֵלי ַההּוא ָסָבא  גדול ומכובד,ַרב ְוַיּקִּ
שגלה רב המנונא סבא, ור"ל שהיה מושרש ביסוד דאבא, ונעשה 

ָלָאה  מרכבה להתפארת, יְבָתא עִּ ְמתִּ ְוַהאי ְקָרא בִּ
ְת  וביאור פסוק זה נאמר בישיבה העליונה, שהוא ַמר אִּ



 התורה           חג השבועות            שלהבת
 

יש  ישיבתו של הקב"ה, כי מה שכתוב בדברי הימים "אִּ
ָדה"  ומה שנאמר בשמואל "איש מראה", ֹכָלא ַחד כי מראה מִּ

ומדה שתיהם הם כנוים למלכות, וממילא איש שכתוב 
בשתיהם הכוונה על בעלה דמטרוניתא שהוא ז"א, ושואל )ה"ג 

ה ֹכָלא ַחד הרמ"ק( יש ַמְרא  ָדה ְואִּ יש מִּ  ּוַמאי ַטְעָמא אִּ
למה אתה אומר כי איש מדה ואיש מראה הכל אחד, שהרי אין 
 ענין מראה ומדה שוים לא בענינם ולא במשמעותם, ומשיב

יהּו ַשָבת ּוְתחּוָמּה  ין ְדאִּ לפי שהוא שבת ותחום שלה, ְבגִּ
שהיא מראה של  ור"ל הטעם שהשכינה נקראת "מראה" מפני

כל הספירות, שכלם מתראות ומאירות בה, ועצמותה היא 
הנקודה האמצעית שהיא בחינת העיר, והיא כעין "שבת" שהיא 
נקודה האמצעית של השבוע כנודע, וכאשר מתראות בה שאר 

ם  הספירות עושות לה "תחום" סביב סביב, יב ּוַמדֹות  ְכתִּ דִּ
יר  חּוץ ָלעִּ ד המראה הוא להראות אלפיים באמה, ור"ל סומִּ

הארת ספירות העליונות בה, והיינו מדה ותחום שבת שהיא 
היא המראה, שבמראה שהם מתראות בה נעשה לה מדה 

יב  ותחום, וראיה שהמלכות נקראת מדה לֹא  כמו שכתובּוְכתִּ
ָדה  ְשָפט ַבמִּ ל ַבמִּ ור"ל משפט הוא התפארת, ַתֲעשּו ָעו 

יהּו ְוַעל דָ  ומדה הוא המלכות, ָדה אִּ יש מִּ ועל כן הוא א אִּ
איש מדה, ור"ל לפי שמשה רבינו הוא מרכבה למשפט שהוא 
התפארת, ממילא הוא נקרא איש של מדה דהיינו בעלה 

ָדה דמטרוניתא,  יש מִּ יהּו ַמָמש אִּ והוא ממש "איש ְואִּ
מדה", ור"ל שהוא מרכבה לתפארת שנקרא גם בעצמו איש 

ְסָייֵפי ָעְלָמא  מדה, לפי שנמדד מדתו, כי יהּו ָאְרֵכיּה מִּ אִּ
ארכו הוא מסוף העולם שהוא בינה, ועד ְוַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא 

אשֹוןסוף העולם שהוא המלכות, ואמר  שהיה גם  ָאָדם ָהרִּ
י ֲהָוהכן מושרש בתפארת,  כך היה ארכו מסוף העולם ועד  ָהכִּ

 סופו, כדברי חז"ל )במס' סנהדרין דף לח ע"ב(.
י ֵתיָמא  יב  ואם תאמרְואִּ הרי כתוב אצל איש מדה ָהא ְכתִּ

ואיך אמרת שהיה מסוף העולם ועד ָחֵמש ָבַאָמה  שהיה
ּנּון ָחֵמש ָבַאָמה  סופו, ומשיב סוד  אותם חמש באמה המהאִּ

ְסָייֵפי ָעְלָמא ַעד ְסָייֵפי ָעְלָמא החמשה חסדים ֲהָוה  מִּ
אימא, ועד סוף העולם המתפשטים מסוף העולם שהוא היסוד ד

שהוא היסוד דז"א, והם הבונים את ז"א, והארתם מתפשטת 
במלכות, הרי חמש באמה ומסוף העולם ועד סוף העולם, הם 

 שיעור אחד.
ית )ְכָמה ְדַאְת ָאַמר ל"ג(  ומה שכתוב י ֲחנִּ ְצרִּ ּוְבַיד ַהמִּ

ים  ְמנֹור אֹוְרגִּ )הוא העץ שהאורג כורך עליו את השתי( כִּ
יֵדיּה  ומפרש זה המטה ָדא ַמֵטה ָהאלהי"ם ַדֲהָוה בִּ

יָפא ְמָפַרש  אלהי"ם שהיה בידו של משה, ְשָמא ְּגלִּ יק בִּ ָחקִּ
ירּו ְדֵצרּוֵפי  שהיה חקוק ומפותח עליו השם המפורש, ְנהִּ בִּ

יף ְבַצְלֵאל  בהארות של צרופי האותיות,ַאְתָוון  ַדֲהָוה ָּגלִּ
חז"ל )במס' ברכות דף נה  כמו שהיה חוקק בצלאל, )כמאמר

 ע"א( יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ(,
ְקֵרי אֹוֵרג  יֵליּה ְדאִּ יְבָתא דִּ ובני הישיבה שלו ּוְמתִּ

יב שנקראים אורגים  ְכתִּ ֵלא אֹוָתם ְוגֹוֵמר  כמו שכתובדִּ מִּ
"ואורג", הטעם שנקראים ָחָרש ְוחֵשב ְורֹוֵקם ְוגֹוֵמר 

לפי שכמו שדרך האורג שמעביר ומצרף חוט בחוט, כמו אורגים 
כן הם היו יודעים לצרף אות לאות ולחברם זו עם זו להיותם 
שמות קדושים, )לפי שכתוב "כמנור אורגים" בלשון רבים, לכן 

ה  מרבה את ישיבתו שגם הם נקראים אורגים(, ְוַההּוא ַמט 
ין  ְטרִּ יָפא ְבָכל סִּ יר ְשָמא ְּגלִּ וזה המטה היה ֲהָוה ָנהִּ

ירּו  מאיר בו שם שהיה חקוק בו בכל ארבעה צדדיו, ְנהִּ בִּ
ין  ימִּ ין  כמו שנעשה בהארת חכמי הלב,ַדֲחכִּ ַדֲהוֹו ְמַגְלפִּ

ין ּוְתֵרין ּגֹוָוֵני  שהיו חוקקים את ְשָמא ְמָפַרש ְבַאְרְבעִּ
ָכאן ּוְלָהְלָאה  שם המפורש במ"ב אופנים, ואמר ּוְקָרא מִּ

הוא כמו שאמר רב  שהפירוש של המשך הפסוק,ָאַמר ְכָמה ְד 
אשרי ַזָכָאה חּוָלֵקיּה  המנונא סבא )כמבואר לעיל דף ו ע"ב(,

 חלקו של רב המנונא סבא.
יבּו,  וסיים רבי שמעון את מאמרו ואמר ין תִּ ירִּ יבּו ַיּקִּ תִּ

ּקּון ְדַכָלה ְבַהאי ֵליְלָיא  שבו חברים יקרים ּוְנַחֵדש תִּ
ְדָכל ַמאן ונחדש תקוני וקישוטי השכינה בלילה הזה, שבו, 

ְשַתַתף ַבֲהָדּה ְבַהאי ֵליְלָיא  כי כל מי שמשתתף עמה ְדאִּ
בלילה הזה שהוא ליל שבועות, ואינו ישן כל הלילה אלא לומד 

יר ֵעיָלא ְוַתָתא  כל הלילה, בזכות זה יהיה נשמר ְיֵהא ְנטִּ
עליו איזו גזירה למעלה למעלה ולמטה, דהיינו שאם יגזרו 

ָכל  תתבטל, וגם תהיה לו שמירה למטה שלא יוכלו להרע לו,
יא ַשָתא  ְוַיֵפיק  עד חג השבועות הבא,כל אותה השנה, ַההִּ

ְשָלם  יב  ויוציא את השנה בשלום,ַשָתא בִּ ֲעַלְייהּו ְכתִּ
ה ַמְלַאְך  עליהם כתוב יֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם  יהו"החֹונ  יב לִּ ָסבִּ

י טֹוב  פירוש שינצלו כל השנה מכל רע, וכתוב ַטֲעמּו ּוְראּו כִּ
יהו"ה פירוש שעוד יזכו לטעום את טובות הקב"ה. )מק"מ 

 רמ"ק ורא"ג(
וזה שכתב האריז"ל )בשער הכונות בדרוש א' דשבועות( וזה 

מי שלא ישן בליל שבועות כלל אפילו רגע אחד, לשונו: דע כי 
מובטח לו שישלים שנתו, ולא  ויהיה עוסק בתורה כל הלילה,

, ולא עוד אלא שהוראת חיי יארע לו שום נזק בשנה ההיא
ודאי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה, כי אם לא ישן כלל 

 עכ"ל. שלא ימות בשנה ההיא,
ְמעֹון ְלַחְבַרָייא  י שִּ לּוָלא ְבנֵ  בליל שבועות,ָאַמר ַרבִּ י הִּ

ה ואתם משתתפים אתם החברים שנקראים בנים לשכינָדא 
שּוָטא בשמחת השכינה, ְּנכֹון ְיַקֵשט קִּ ַחד  ָכל ַחד מִּ

כל אחד מכם יקשט איזה קישוט להכלה, ורצה לומר ְלַכָלה 
שיחדש חידוש אחד לתקון השכינה, )הנה לא נאמר לקמן שום 
דרוש משאר החברים רק מרבי אלעזר, כנראה שחסר בזהר 

ְלָעָזר ְבֵריּה, א  ְלַרבִּ  רבי שמעוןָאַמר  שלנו(. ְלָעָזר, ַהב י א 
ר תן דורון אחד להכלה, ורצה לומְנַבְזְבָזא ַחד ְלַכָלה 

שתחדש איזה חידוש בתורה, ובזה תתן קישוט להשכינה, 
ְסַתַכל ַבה ַכד ֵיעּול ַלחּופָ  ּנּון ְדָהא ְלָמָחר אִּ ה ְבאִּ

ין  ין ּוְשָבכִּ ירִּ צעדה )ה"ג הרא"ג, כי בפ' מטות על "אשִּ
וצמיד" מתרגם אונקלוס שירין ושבכין( כי למחר יסתכל 

ְדַיֲהבּו ָלּה ְבֵני  הקב"ה כשיכנס לחופה באותם הקישוטים
ה לעמוד שנתנו בני ההיכל להשכינֵהיָכָלא ְלַקְייָמא ַקֵמיּה 

לפניו, ורצה לומר שהקב"ה יסתכל בעת היחוד בהקשוטין 
ידי זה הם יהיו  שקישטו את השכינה כל אחד מהחברים, שעל

 ראוים לעמוד לפניו.
ְלָעָזר ְוָאַמר לפרש  י א  י זֹא מה שכתובָפַתח ַרבִּ ת מִּ

ְדָבר ְוגֹוֵמר  ן ַהמִּ י זֹאת הייעֹוָלה מִּ ְכָלָלא  נושפירושו מִּ
ין  ְתֵרין ָעְלמִּ ין דִּ ישִּ ְתֵרין ַקדִּ שני פרצופים  הם כלל שלדִּ

נה, "זאת" היא קדושים של שני עולמות, ור"ל "מי" היא הבי
המלכות, והם שני מיני קדושות, כי מלכות נקראת קדש סתם, 

בּוָרא ֲחָדא  והבינה נקראת קדש קדשים כדלקמן, ְבחִּ
שּוָרא ֲחָדא והם עומדות בחבור אחד וקשר  ְוקִּ

עֹוָלה ַמָמש  ור"ל שהם מחוברות וקשורות יחד, וזהואחד, 
ין  ש ָקָדשִּ ֵוי ֹקד  ה  היא  ממש להבינה ואזהמלכות עולה ְלמ 

"י  כמותה להקרא קדש קדשים, ין מִּ ש ָקָדשִּ י כְדָהא ֹקד 
ְתַחְבָרא ְבזֹא"ת  מ"י שהיא הבינה נקראת קדש קדשים, ְואִּ

והיא מתחברת עם זא"ת שהיא המלכות, ור"ל על ידי שהבינה 
ֵוי  משפעת מוחין במלכות היא מתחברת אליה, ה  ין ְלמ  ְבגִּ

י ֹקד   יהִּ ין עֹוָלה ְדאִּ קרא קדש כדי להיות עולה שתש ָקָדשִּ
 קדשים, ור"ל שתהיה בתה כאמה.

ְדָבר  ומה שכתוב ן ַהמִּ פירושו בכח התורה והמצות שקבלו מִּ
ְדבָ  ובכח בנין המשכן במדבר, ישראל במדבר, ן ַהמִּ ר ְדָהא מִּ

ֵוי ַכָלה ּוְלֵמיַעל ַלחּוָפה  ה  ל ידי המצות עכי ָיְרָתא ְלמ 
מדבר ירשה ונתקנה המלכות להיות כלה וליכנס שזכו ישראל ב

 . לחופה, דהיינו לעלות לבינה
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 שליט"איצחק יוסף מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבינו 

 
 

 עשרים ושלושה טעמים לאכילת מאכלי חלב בשבועות
 

 
 

 'טעם א
הרמ"א )סי' תצד ס"ג( כתב, שאוכלין מאכלי חלב בשבועות, כדוגמת שני תבשילין 
שלוקחין בליל פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה, וכך אוכלין מאכל חלב ואח"כ אוכלין 
מאכל בשר. וצריך להביא ב' לחם על השלחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זכרון 

לעשות כן מלחם של חטה, ולא  לשתי הלחם שהיו מקריבין ביום זה. ]ולפי זה יש
 משיפון, וכמו שהעיר הפרי מגדים כאן. וסימנך חלב חטים ישביעך[. 

 
טעם ב'

 טהרה ימי שבעת כמו הם ע"ספיה של השבועות ששבעה לפי, טעם כתב א"והמג
 הדין נתמתק וכבר. חלב ונעשה נעכר דם, החמישים ביום ועתה, טומאה מדם

 .לרחמים
 

 טעם ג'
 נמשלה והתורה, תורה בו שניתנה יום שהוא, אחר טעם נראה שיותר ח כתב"והפר
)תענית ז.(. וכ"כ בכלבו )סי' נב( שנהגו לאכול דבש וחלב מפני התורה  לחלב

שנמשלה בהם כמ"ש )שה"ש ד, יא( דבש וחלב תחת לשונך. ונהגו בכל ישראל ג"כ 
לשים במצה זפרין, לפי שמשמח הלב. וגם נהגו הנשים לעשות לחם ארוך ולו ד' 

 ראשים זכר לשתי הלחם. ע"כ. 
 

 טעם ד'
( סיים, שחלב הוא מזון הנערים לפי רכותן, רק א')מאמר ד' כלל רביעי פ לדרך ובצדה

וכנגדו באו בתורה מצוות מעשיות, שהם על הרוב מזון הנפשות, והדבש מתוק, והנער 
ורה חכמה אמיתית. ושתי הלחם מחטים נגד לא יוכל לקבלו, והגדול מעט, וכן בת

נעשה ונשמע והם לחם הנפש. והעומר משעורים בפסח, לפי שהגופות לבד יצאו 
 משיעבוד לגאולה, לכן קרבנן מאכל שאר בעלי חיים. עכ"ל. והובא בא"ר )אות י(.

 
 טעם ה'

שהרי צריך לעשות סעודה בגמר המצוה )שלחן ערוך יו"ד סי' טעם נוסף, מובא ועוד 
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רמו(, וא"כ צריכים לעשות סעודה בגמר מצות ספיה"ע, ואם יעשו סעודה בבשר, לא 
יהא ניכר שהיא נעשית לשם גמר מצות ספיה"ע, אלא כבוד יו"ט, ולכן עושין סעודה 

באמרי פנחס )אות  ן כתבשר. כממאכלי חלב, בשונה מכל יו"ט שרגילים במאכלי ב
 שכ(.

 
 'טעם ו

)שבועות( הביא מהרוקח: בהקריבכם מנחה חדשה לד'  ס"לחת משה בתורת
בשבועותיכם, חדשה לד' בשבועותיכם, ר"ת אותיות חלב, רמז לאכול מאכלי חלב 

 בשבועות.
 

 ז'טעם 
)זוהר הקדוש ח"ג  לובן גוון לחסד רומז שהחלב, לזה טעם כתב יששכר בני ובספר

 חלב. אשי תיבות:דף עא(, וכתיב, להגיד בבוקר חסדך )תהלים צב, ג(, ר
 

 'טעם ח
)תהילים  גבנונים הר גם שנקרא סיני שהר, בשבועות גבינה לאכילת רמז שכתבו ויש

סח, טז(, מלשון נקי כגבינה, וזה אחד מח' שמות של הר סיני. שיש בזה זכר לגבינה. 
בשם מהר"ש מאסטרופולי()אוצר דינים ומנהגים עמ' שצד. ויש שהביאו כן 

 
 טעם ט'

 היום היה סיני בהר את התורה ישראל שקיבלו היום באותו שרק מטעם שכתבו ויש
 מן אבר אכילת משום להם אסור היה החלב שהרי, חלב מאכלי להם שהותר הראשון

הפרי מגדים בספר תיבת גמא  ל פי מה שכתב. ]וזה ענח בני מצוות' מז שהוא, החי
)פר' וירא אות א( שלכאורה קודם מתן תורה היה חלב אסור לבן נח, דאבר מן החי 
אף חלב במשמע. ראה בבכורות )ו:( שהחלב היה צריך להיות אסור באכילה, דליכא 
מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא, והאי חלב אבר מן החי הוא, אלא שהתורה התירה[. 

ובספר פניני אי"ש )חג השבועות( כתבו  הם, ואכלו מאכלי חלב.ולכן היה חביב ל
בשם הגרי"ש אלישיב, שלא יתכן שהחלב היה אסור קודם מתן תורה, שהרי איסור 
אבר מן החי נאסר גם לבני נח, וכיון שבשבת ניתנה תורה, אילו מאכלי חלב היו 

אתקצאי  אסורים להם, א"כ אסור להשתמש בו כל השבת, דמיגו דאתקצאי לביה"ש
לכולי יומא, אלא פשוט שהחלב היה מותר קודם מתן תורה, שהרי אברהם אבינו נתן 

מע למלאכים חלב, אע"פ שלא ידע בתחלה שהם מלאכים, וסבר שהם בני נח, וש
שהחלב היה מותר לבני נח. והטעם צריך לומר, או שיש לפרש דברי הגמ' הנ"ל  מינה

חי, אלא ליוצא מן החי, ואינו בבני נח )ראה באופן שאין כוונת הגמ' לאיסור אבר מן ה
בספר הערות להגריש"א על הגמרא בכורות שם(, או שההיתר של חלב הוא גילוי 
מילתא שאין החלב בכלל האיסור כלל. והראיה לזה שאחד מן המקורות להתיר חלב, 
הוא ממה שאמר הקב"ה למשה )שמות ג, ח(, להעלות את עם ישראל אל ארץ זבת 

ה בעת תורוהתורה לא תשבח בדבר איסור, אלא ודאי שגם קודם מתן  חלב ודבש,
 שאמר הקב"ה כן למרע"ה היה החלב מותר להם.

 
 'טעם י

 שהיה, למשה תורה ניתנה שבהם יום' מ כנגד, ארבעים' בגי עולה שחלב אומרים ויש
)ספר המטעמים עמ' ל(. ובמטה משה )סי' תרצב(  לילה וארבעים יום ארבעים בהר
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בשם בעל אבן בוחן, שאמרו בעלי משל וחידודם, שמספר תרי"ג רמז אל "דבש כתב 
חלב קמחא דסמידא", והאחד העודף יפתר, לאכול מהן שובע והותר. וכן היום מנהג 

 בני אמותינו ביום מתן תורתינו. עכ"ל.
 

 יא'טעם 
 שרק מאחר אך, היין על השבת יום של רבא קידושא לעשות צריכים שהיו שכתבו ויש
 לקדש צריכים והיו, לקידוש שפסול נסך יין דין שלהם היינות על היה, ישראל נעשו אז
 .ומשכר מרווה היה שבזמנם חלב על

 
 'טעם יב

 משה הושלך הזה שביום לפי, בחלב ביום בו שנעשה הנס שהוא על ויש מפרשים
 שמן עד, לינק רצה ולא המצריות על וחזרה, פרעה בת בתיה ולקחתו, ליאור רבינו

 . יוכבד הצדקנית מאמו טהור חלב שינק סבבו השמים
 

 'טעם יג
 את להכשיר הוצרכו, תורה מתן אחרי לבתיהם באו שכאשר משום אומרים ויש

באמרי פנחס )ש"ד שבת  כתב כן)סי' תצד ס"ק יב(. וכבר  ב"ש במשנ"וכמ, הכלים
נאסר  תן תורהומועדים אות שטו(, שקודם מתן תורה היה מותר בשר נחירה ובשעת מ

והוצרכו לשחוט, ולכולי עלמא בשבת ניתנה תורה, ובאותו שבת לא היה להם בשר 
שחוט, ולא יכלו לשחוט, והוצרכו לאכול מאכלי חלב. ]ובשם הגרי"ש אלישיב כתבו, 

מכל מקום כיון שקודם מתן תורה לא היו "בר זביחה" היתה  שגם אם שחטו לפני כן,
השחיטה פסולה, והיו אסורים לאכול ממה ששחטו קודם[. והקשו על זה, שמצות 
שחיטה ניתנה אח"כ במ' יום. ויש שתירצו שבעשרת הדברות מרומז כל המצוות. שם. 

כלל.  ]ולטעם זה קצת יש מקור לאכילת מאכלי חלב בשבועות מבלי סעודה בשרית
.זה, כי אין שמחה אלא בבשר וביין[אך למעשה אין לסמוך על 

 ,האם מיד אחר מתן תורה קיימו מצות חג שבועות והרחקה מבשר וחלבויש לדון, 
ואמנם לכאורה יתכן שלא קיימו בפועל כל המצוות תיכף ומיד אחר מתן תורה. 

סתפק בזה גם לגבי והאריך בזה המבי"ט בספר בית אלקים )שער היסודות פרק לז(. ונ
קיום מצוות החגים, כמו חג המצות והשבועות וסוכות, האם נהגו במדבר, וכן חג 
הסוכות לענין ישיבה בסוכה, שלכאורה לא נהגו שהרי היו מסוככים בענני כבוד ואיך 
יעשו סוכה תחת שם סוכה, ולכך אמר הכתוב למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

מצוה זו מיד כי אם לדורות הבאים אחרי דור המדבר. הושבתי וגו', כי לא נצטוו ב
וסיכם שם בסוף הפרק, דאפשר שבדור המדבר לא נהגו כל המצוות, ורק לאחר 
כניסתם לארץ נתחייבו בכל המצוות כמו שנצטוו בתורה, וזהו שנאמר ליהושע לא 
ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב 

וגו', כי מהיום ההוא והלאה נצטוו בכל התורה כולה, פי', הגם כי עד עתה לא נהגו  בו
בקצתן בדרך חיוב, ואפי' מאותן שהן חובת הגוף מכאן והלאה תהגה בה כדי 
שתשמור ככל הכתוב בה, והרי בימי עזרא כשעשו סוכות כתוב כי לא עשו בני ישראל 

פשר בא דוד ולא עשה סוכות וכו' אלא כן מימי יהושע בן נון, ואמרו חז"ל בערכין א
מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע לשמיטים ויובלות וכו'. שנראה כי לכן 

 תלו בימי יהושע בן נון כי מאז הוחל להיותם זהירים לשמור כל התורה כולה. ע"כ.
ושוב ראיתי שכן העיר הגראי"ל שטיינמן בספרו איילת השחר עה"ת )ריש פר' בהר(. 

שם כתב לפלפל, האם נצטוו כבר בחג השבועות הראשון את כל המצוות כולם, ו
ומכללם מצות בשר בחלב, שלכאורה עדיין לא הספיק משה ללמדם מצוה זו ועוד 

 רבים, ומהיכן ידעו דינים אלו.
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 'טעם יד
)פר' יתרו(, שכיון שהמלאכים ביקשו שתינתן להם  הלוי בבית כתב נוסף וטעם

ועיקר הנצחון היה במה שהמלאכים אינם יכולים לקיים  ,צחםיהתורה, ומשה רבינו נ
המצות שבגוף, לכן נהגו לאכול בשבועות מאכלי חלב ואח"כ בשר, בכדי לקיים 

צוה הדינים והזריזות בין אכילת חלב לבשר, דהיינו קינוח והדחת פה. כדי לקיים מ
 שבאכילה שלא שייך אצל המלאכים. 

 
 'טעם טו

שנה קודם יציאת  80] העולם לבריאת 2368 שנת סיון' בו דהנה, שמעתי חדש וטעם
מצרים[, נולדו שישים רבוא מישראל והושלכו ליאור יחד עם משה, ועלו יחד עמו, 
וכדאיתא במדרש )ב"ר צז, ג(: אמר רבי לוי, ששים רבוא תינוקות עיברו נשותיהן של 
ישראל בלילה אחד, וכולן הושלכו ליאור ועלו בזכותו של משה, הוא שמשה אומר 

אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, כולן לרגלי עלו. ע"כ. והנה )במדבר יא( שש מאות 
משה רבינו נולד ג' חדשים קודם לכן, והושלך ליאור בו' סיון, כדאי' בשמות רבה 
)פר' א אות כד(: א"ר אחא בר חנינא, אותו היום ששה בסיון היה, אמרו מלאכי השרת 

יום זה. ואף שבז' באדר לפני הקב"ה מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ב
חדשים שנטמן. ובו' סיון הושלך ליאור.  ג'נולד משה, שמז' באדר עד ו' בסיון יש 

נולדו ס' רבוא מישראל והושלכו ליאור עם משה ועלו יחד  2368בו' סיון שנת  ע"ש. 
וביום זה האכיל השי"ת דבש וחלב לשישים ריבוא תינוקות האלו, כדאי' . עמו

קסה(, רבי שילא אמר, כל הילדים שהשליכו, היה היאור פולט בילקוט )שמות רמז 
אותם במדבר, והיה הקב"ה מביא סלע בפי כל אחד ואחד, וסלע מצדו, והסלע 
שביניהן היה מניק אותם דבש וחלב, והסלע שבצדיהן היה מסיך אותן שמן כחיה 

והחסד  שהיא ממסכת את בנה, שנאמר ויניקהו דבש מסלע וגו'. ע"כ. וזכר לנס הגדול
הנפלא שעשה השי"ת לאבותינו, שישים רבוא תינוקות, שהאכיל אותם דבש וחלב, 
ביום חג השבועות ו' בסיון, פ' שנים קודם מתן תורה, אנחנו אוכלים מאכלי דבש 

 וחלב.
 

 'טעם טז
פ מה דאיתא "כתב עוד טעם ע (בהערתו לספר דברי יצחק עמ' עבהמהרש"ם ) והגאון

כתוב  איןבכל הקורבנות כתיב חטא, ובקורבן העצרת  (ח"ד ה"ה פ"ר)בירושלמי 
ה כיון שקיבלתם על עצמכם עול תורה, מעלה אני "חטא, והטעם לזה, שאמר הקב

ל שאסור להזכיר לבעל תשובה חטאיו "קיאי דעליכם כאילו לא חטאתם, והנה מ
שובה, תהראשונים, תלוי אם אנו הולכים בתר מעיקרא או בתר השתא לאחר שחזר ב

ותר האך לבסוף  ,י אבר מן החי"אזלינן בתר השתא, ונלמד מחלב שמתהווה עדל "וקי
 בשתיה, לכן אוכלים מאכלי חלב להורות שנמחלו כל עוונותנו.

 
 'טעם יז

 ומהם, מצוות תרי"ג ישנם' הק כי הנה בתורתנו, טעם עוד כתב המנהגים אוצר בספר
 ת'ל" ניקח ואם, השנה ימות כנגד ל"ת ושס"ה, האדם של איבריו כנגד מ"ע רמ"ח
 לפי ר"ה שהוא ניסן מחודש ומתחילים] השנה, ימות את פיו על ונימנה ליום אחד

 ולכן, השבועות חג ביום בדיוק והוא 66 -ה ביום יבוא בחלב בשר איסור אז[ התורה
 זה שהיום בחלב, בשר באיסור נזהרים שאנו לומר כדי חלב, מאכלי זה ביום אוכלים

 .תחלת האיסור
 

 'יחטעם 
 (ד סי' עג"יו) ס"חת בשו"ת דאיתא מאי ע"פ טעם עוד הביא הגרשוני ילקוט ובספר
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מצד אבר מן החי, ולכן ביום מתן תורה  ,דם מתן תורה היה חלב אסור לבן נחושק
 נ ועתה אנו כיהודים גמורים."אוכלים מאכלי חלב לומר בזה, שיצאנו מכלל ב

 
 'טעם יט

המג"א כתב דהנה ]הובא בספר פרדס אליעזר עמוד תלד[,  טעם עוד כתב סופר והחתן
נידונים על פירות האילן,  השטעם העמדת ענפי אילנות בביהכ"נ כדי שיזכרו שביום ז

עמים בתוה''ק שנסמכה פרשת הבאת ביכורים לאיסור ומצאנו ב' פויתפללו עליהם, 
פרק )י תשא והשני בפרשת כ (,פרק כ''ג פס' יט)בשר בחלב, האחד בפרשת משפטים 

שהעונש על איסור בשר בחלב  ,, ובתרגום יונתן בן עוזיאל שם מבואר(ל''ד פס' כו
הוא בפירות האילן, וא"כ בחג השבועות שבו אנו מתפללין על פירות האילן, צריכים 
להיזהר קודם שלא נגרום הפסד לפירות, ולכן אוכלים מאכלי חלב ואח"כ מאכלי 

ה יתן ברכה בפירות "בדינים אלו, ובזכות זה הקבבשר, להראות שאנו נזהרים היטב 
 האילן.

 
 'טעם כ

יון שאמר רבא מכאן מודעא רבה בשבת )פח.( דלכאורה כ עוד כתב עפ"ד הרשב"א
אותם על עבירות שעשו אלא רק מתקופת אחשורוש  שא להעני"וא ,לאורייתא וכו'

הרי לא היה  ,כ מה הטעם חרב ביהמ''ק הראשון"שאז קיבלוה שוב ברצון, א ,ואילך
שכאשר , ותי' הרשב''א ,אפשר להעניש אותם כיון דאיכא מודעא רבה לאורייתא

פ "ע ,נכנסו לארץ ישראל היו מחוייבים לקיים את כל מצוות התורה אף בלי קבלה
ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים "ד[ "ה מ"ה תהילים ]ק"מה שאמר דוד המלף ע

י כדי ר"את א לנו ה נתן"שהקב ,אורי. והב"ינצורוירשו בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו 
בים לקיים יד כן נכנסנו לארץ, ולכן אנחנו מחוי"וע ,שנשמור את חוקי התורה

ל הטעם שאוכלים מאכלי "א. ולפ"ז אפ"ד הרשב"דהוי כמו שכירות. עכת ,מצוותיו
, היו גדולי הדור שבאותה תקופה נותנים להם נכנסו לאר"יחלב, שכאשר עם ישראל 
י, והטעם שכך נהגו, כדי להורות להם על קיום המצוות, ר"לאכול מדבש וחלב של א

שאע"פ שלא קיבלו התורה מרצון, ואיכא מודעא רבה לאורייתא, מ"מ הם אוכלים 
י, וכתמורה לכך עליהם לשמור על כל מצוות התורה, אולם בתקופת "משבח של א

אכילם יותר דבש וחלב, אך צריכים לה יואחשורוש שכבר הדור קיבלוה מרצון לא ה
 מ"מ נשאר המנהג לאכול מאכלי חלב בעצרת, כיון שהוא יום קבלת התורה.

 
 'טעם כא

ק "דאיתא בזוה איפ מ"כתב עוד טעם ע (על השו''ע או''ח סי' תצד) שי ובערך
פ''ט )ף "והרי ,והתורה שבעל פה נמשלה ליין ,שהתורה שבכתב נמשלה לחלב

ה כפה עליהם הר ", שכל מה שהקבנח( ')פר הביא בשם המדרש תנחומא (דשבת
כגיגית הוא רק על התורה שבעל פה, שעליה נאמר הדור קיבלוה בימי אחשורוש, אך 
תורה שבכתב קיבלוה מיד ברצון גמור, ולכן אוכלים בחג שבועות מאכלי חלב, לרמז 

ז על התורה שבעל פה על התורה שבכתב שקיבלנו ברצון, ובפורים שותים יין לרמ
 שקיבלנו רק בימי אחשורוש ברצון. 

 
 'טעם כב

)סק"ח( כתב טעם נוסף, ושמעתי שאוכלים חלב ואח"כ בשר, להראות  היטב ובבאר
שאנו עושים לא כמו שעשו המלאכים אצל אברהם, שאכלו בשר בחלב, שבעבור זה 
ניתנה תורה לישראל. וכ"כ בקהלת יצחק )שמות לד, כו( בשם מהר"ש הכהן מוילנא, 

ה' אל משה כתב  וביאר שזהו על פי מה שהביא בילקוט ראובני )שם(, וז"ל, ויאמר
לך וגו', לאחר שעשו ישראל את העגל קיטרגו המלאכים על לוחות שניות, ואמרו 
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אתמול עברו על לא יהיה לך, והשיב להם הקב"ה והרי אכלתם בשר בחלב אצל 
אברהם, ותינוק שלהם כשבא מבית רבו אינו אוכל, ולא מצאו מענה, ובאותו שעה 

שאין להם מענה. ע"כ. וזהו טעם סמיכות אמר לו הקב"ה כתב לך את הדברים האלה 
הפסוקים, שאחרי שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, אמר לו השי"ת כתוב לך את 
הדברים האלה. ולכן נוהגין לאכול מאכלי חלב בשבועות, שהוא זמן קבלת התורה, 
להורות שאנו מקיימין איסור בשר בחלב. אך יש ליזהר שלא יבוא לידי איסור וכו', 

מ )בכורות ו:( כתב, דמשמע בירושלמי, "ובשט ליקח מפה אחרת. וגם יזהר
ל הקב"ה אין "שהמלאכים אכלו בשר בחלב, שכאשר ביקשו שתנתן להם התורה, א

אתם ראויים לקבלה, שתינוק הבא מבית הספר מביאין לו חלב ואוכל, מביאין לו בשר 
 ונוטל ידיו, אבל אתם אכלתם בשר בחלב, כמ"ש ויקח חמאה וחלב.

 
 'עם כגט

לחכמים אם במקום  "מן רישידועה המח' ב ,כתב :(בכורות כ) אליעזר דמשק ובספר
ו תל כמו"שינן, אך לא קיייחידמ "ישינן למיעוט, ושי' ריח ישהולכים אחר הרוב א

מסייעת למיעוט, דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע לה החזקה  כשישכ "אא
היכי אכלינן בישרא, נימא בהמה בחייה בחזקת איסור דהמהרש''א שם,  הק'רובא. ו

 .להיעומדת עד שלא נשחטה, ומצטרפת למיעוטא שמא במקום נקב שחט, והוי נב
שמזה שהתורה התירה חלב כתב, א מה שתירץ. ובדמשק אליעזר "ש במהרש"וע

עוט כזה שינן למיימוכח דלא חי ,פהיחוששים שמא היא טר , ואיןשנחלב מבהמה
 .חשש רחוק מאד, ומעמידים הבהמה בחזקת כשרות הואשיהא נקב במקום טריפה, ו

ולכן גם החלב שלה מותר. ולפ"ז אפשר ליתן טעם לאכילת מאכלי חלב בחג 
הוצרכה  ,השבועות, כי מיד אחרי קבלת התורה שנמסרו להם גם דיני רובא וחזקה

שים למיעוט שאינו מצוי, כדי להראות שאין חוש ,התורה להתיר להם חלב בהמה
 ב., ולזכר כ"ז אנו אוכלים מאכלי חלולכן ג"כ מותר לאכול בשר לאחר שנשחט כדת
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 שבועותחג בעניני  תשובות בהלכה

 מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"אאת מ

 
 

ויש בין די פעם בפעם במשך הלילה תה או קפה, י, ומגישים להם משבועות העוסקים בתורה בלילשאלה: 
האם צריכים לברך על כל כוס יותר משעה ומחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון,  כוס לכוס זמן רב

 וכוס, או ברכה אחת מספיק לכל הלילה.
 

לת הלילה והיא פוטרת יבתח כוכל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת שביראינם צריכים לחזור ולברך על תשובה: 
הראשונה כל מה  הלהדיא לפטור בברכ םבדעת ונובמשך הלילה. ומכל מקום טוב שיכו ואת כל מה שישת

אם יצא מחוץ לפתח בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח אך . במשך כל הלילה לאחר מכן הםשיביאו לפני
 ר כך חזר, צריך לחזור ולברך, ששינוי מקום נחשב להיסח הדעת.מקצת חברים, ואח

 

 
 כיון שיודעים שמגישים להם מידי פעם שתיה, אין לברך אלא פעם אחת

 

פעם לפעם מהנה כיון שבני החבורה יודעים שמגישים להם 
תה וקפה, לאמץ את כוחם לעסוק בתורה במשך הלילה, אין 
להם לברך אלא פעם אחת, ופוטרים בברכה אחת כל שאר 
שתייתם. ומה גם, שאפי' לגבי השמש שצריך לברך על כל 

, שאם )סי' קסט סק"ז(כוס וכוס, דהוי נמלך, עם כ"ז כתב המג"א 
 היה דעתו בשעת ברכה ראשונה על כל מה שיתנו לו אח"כ

, שפסק, )סי' קעט ס"ה(א"צ לברך יותר, וכדמוכח בש"ע 
שהקרואים בבית בעל הבית לאכול מיני פירות, ומביאים להם 
בזה אחר זה, אינם צריכים לברך אלא על הראשון. ע"כ. וכן 

, ר' אבא בר זמינא הוה )פ"ז דברכות ה"ג(מוכח בירושלמי 
"ל יהב משמש קומי ר' זעירא, מזג ליה כסא וא"ל סב בריך, וא

דעתך, דאת משתי חורנה, דתני השמש מברך על כל כוס 
וכוס. ע"ש. אלא שיש לדחות דשאני התם דמכוין להדיא 
לפטור, ואילו הכא הוי בסתם. ומ"מ כיון שיודעים הם 
שעתידים להביא להם תה וקפה מספר פעמים, מסתמא 

 מכוונים לצאת י"ח בברכה ראשונה, וכד' המג"א.
שהשמש שמברך על כל  )ברכות מב.(התוס' וע"ש בב"י בדברי 

, שאני שמש שאינו עשוי לאכול ולשתות )חולין קז:(כוס וכוס 

בעודו עומד עליהם ומשמש, אבל אורח יודע הוא שיביאו לו 
כל צרכו ויתר ממאכלים ופירות מינים ממינים שונים, ולכך 
כשמברך דעתו על כל מה שיביאו לפניו. והביא מהכלבו בשם 

האוכל שני מיני פירות או שלשה, ואין כולם לפניו מהר"ם, ש
בשעה אחת, מברך על כל או"א לבדו ברכה ראשונה, מפני 
היסח הדעת. והגיה רבינו פרץ, מיהו כשאדם אוכל בבית 
חבירו כגון בפורים או בברית מילה, די לו בברכה אחת על 
כולן, ואפי' כלה מין זה קודם שיביאו לו מין אחר, שכיון 

לוי בדעת בעל הבית אינו עושה היסח הדעת, שהדבר ת
אתכא דריש גלותא סמכינן. ע"כ.  )מב.(כדאמרינן בברכות 

כתב שמי שבירך על פירות שלפניו והביאו לו  )סי' רו(והטור 
יותר מאותו המין, א"צ לברך, אע"פ שלא היו לפניו כשבירך, 
ונראים דבריו. ואף שהט"ז שם האריך לחלוק על מרן, הא"ר 

כתב שעיקר סמיכתו של מרן עמ"ש רבינו פרץ. ושכן  ()סק"ח
כתב שזה דין גמור הוא,  )סי' קעט סק"ו(עיקר. והמאמר מרדכי 

המטה יהודה והיד אהרן שם, ועוד  וולא משום סב"ל. וכן כתב
 אחרונים.

 

 שיעור עיכול לא נחשב כהפסק לברכה ראשונה ודלא כהמגן אברהם
 

אכן יש לדון מצד שעובר שיעור עיכול, דהנה המג"א )סי' 
קפד סק"ט( כתב: שמי שנתכוון לפטור שתי אכילות או 
שתי שתיות בברכה אחת, ושהה בינתים כדי עיכול, צריך 

הגר"ז )ס"ס קפד(,  ולחזור ולברך ברכה ראשונה. וכן פסק
כול הוי הפסק לברכה ובספר שבח פסח )דט"ו( ששיעור עי

ריז( שהנכנס לחנותו של בשם, ס "רראשונה. ואף דקי"ל )
ודוקא שלא היה  .נכנס ויוצא נכנס ויוצא, מברך על כל פעם

דעתו לחזור, אבל היה דעתו לחזור לא יברך. וצריך לומר 
דשאני התם שחוזר ומריח באותם בשמים עצמם, שהרי 

משא"כ באכילה בלא"ה במאכל, הרי שינוי מקום הוי הפסק. 

ושתיה שכבר נתעכל, ואוכל דבר חדש. וכן חילק המג"א 
 )סי' ריז סק"ג(, וראה בשו"ת חזו"ע )סי' יא(.

 
]שו"ת גנת ורדים )או"ח ח"ג סי' כ(, אבן  רוניםאמנם האח

העוזר )סי' קפד(, ערך השלחן )שם סק"ה(, זכור ליצחק הררי 
)סי' קפד )סי' נב(, נוה שלום שולאל )סי' ח(, מגן גבורים 

המג"א, מדברי הרמב"ם )ברכות ד,  ל דבריסק"ז([, השיגו ע
ז(, שאם לא גמר בלבו אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות 
אפי' פסק כל היום כולו א"צ לחזור ולברך. ]וז"ל הרמב"ם 
שם: גמר בלבו שלא לאכול ולשתות עוד, ואחר כך נמלך 
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ברך, לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה מקומו חוזר ומ
ואם לא גמר בלבו אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו 

 פסק כל היום כולו אין צריך לברך שנית[.
 

ועוד הוכיחו כן ]גנת ורדים, ונוה שלום, שו"ת קרית מלך 
רב )ח"א סי' ט(, ומהר"ש חיים בספר שמן המשחה )סי' יג([, 
מליל פסח, ששוהה בין כוס ראשון לשני באמירת ההגדה 

יצי"מ וכל המרבה משובח, ואע"פ כן פסק מרן )סי'  ובסיפור
תעד( שאינו חוזר לברך על כוס שני בפה"ג. ]ובזכור ליצחק 
שם )סי' עז( כתב דסדרא דפסחא שאני, שאף על פי 
ששוהים זמן רב, ואפשר שהוא גם יותר משיעור עיכול, 
מכל מקום כיון שעוסק בענין סעודת ליל פסח, ולא בענינים 

לא חשיב הפסק וכו'. ע"ש. אבל לענין דברי  אחרים, הילכך
המגן אברהם ששיעור עיכול הוי הפסק לברכה ראשונה, 

 לא יגהה מזור[.
 

בדרך החיים ]להגאון מליסא[, ובמגן גבורים,  ווכן פסק
ובשו"ת ריב"ם שנייטוך )או"ח סי' יז(, שאין שיעור עיכול 
 נחשב כהפסק לגבי ברכה ראשונה. וכ"פ במשנ"ב )ס"ק יז(.
]וכן כתב הגנת ורדים שם, שלא אמרו שיעור עיכול רק 
לגבי ברכה אחרונה, אבל לענין ברכה ראשונה כל שדעתו 
לחזור לאכול או לשתות, אף ששהה הרבה יותר משיעור 

 עיכול אין צריך לברך[. 
 

ואף שהראשל"צ מהרח"א גאגין בשו"ת חוקי חיים )או"ח 
במי שיושב  סי' א(, כתב לדחות הראיה מהרמב"ם, דמיירי

בסעודת קבע, וכיון שעוסק באכילת פרפראות ובשתיה, 
אפי' שהה כל היום כולו הוי כלא נתעכל המזון, אבל מי 

שאינו עומד בסעודה ורוצה לפטור שתי אכילות או שתיות, 
צריך שלא ישהה שיעור עיכול בינתים. ומליל פסח אין 
 ראיה, דאין הכי נמי אם עברו ע"ב דקות יצטרך לברך על

קידוש לדעת ת כוס שני, דאם לא כן איך יצא ידי חוב
מהריק"ש שאם עבר ע"ב דקות בין הקידוש לסעודה לא 
יצא י"ח. והיה נראה דשב ואל תעשה עדיף, אלא יש לצרף 
שיש היסח הדעת במה שעוסקים בינתיים במו"מ של הלכה. 
ועוד שעינינו הרואות שבכל פעם שרוצים לשתות 

ים חדשות באו לכאן, ודמי למ"ש מרתיחים הקפה מחדש ופנ
המג"א )סי' ריז( דבנכנס ויוצא ומריח א"צ לברך, משום 
שאינו מחוסר מעשה והריח נכנס ממילא, משא"כ בשינוי 
מקום באכילה שמחוסר מעשה, ודון מינה לנ"ד דאיכא 
מעשה רב להרתיחו ולבשלו חדש, אפי' נתן דעתו מעיקרא 

ס וכוס. ובצירוף לא מהני, וחיובא רמיא לברך על כל כו
 שהמנהג לברך על כל כוס, יש לסמוך ע"ד המג"א.

 
ובפני יצחק אבולעפייא )ח"א ברכות סי' רכ( כתב שכן 
עיקר למעשה, בפרט שכן נוהגים בליל חג השבועות וכו'. 
אלא שטוב לכוין בשעת ברכתו שאינו רוצה לפטור שתיה 
אחרת בברכה זו. וכ"פ בשו"ת שער שלמה זוראפה )סי' 

 .צט(
 

אך הנה מהר"ש אלפנדארי )שו"ת הסבא קדישא ח"א סי' 
ו( כתב על זה, תמהתי מראות שאיך לא חשש מורנו הרב 
להרבות בברכות, ולא כן דרכם של הפוסקים ראשונים 
ואחרונים לגזור אומר לברך אם לא בראיה ברורה שאין 

שאינה צריכה  בה מחלוקת, ואף הראשונים דס"ל דברכה
מדרבנן אע"פ כן חששו לספק ברכות, ואף כשדעתם היתה 
נוטה לברך, לא סמכו על דעתם, וכתבו שכדי שלא להרבות 
בברכות יכוין דעתו לפטור הכל בברכה אחת דשב ואל 
תעשה עדיף, וכ"ש בנ"ד דלא נפיק מפלוגתא, וכ"ש לדברי 

 קות אין לברך,יהאחרונים שהפריזו לומר שאפי' בכמה ספ
וחששו בדין ברכה שאינה צריכה יותר מאיסורי כריתות, 
ולולא שנתפשט המנהג מזמן הראשונים לברך בכמה 

דברים, לא היה לנו לברך עליהם משום סב"ל, וא"כ איך 
החליט הרב להורות לברך בנ"ד על כל כוס מבלי ראיה 
מספקת. ומלבד מה שמפורש בפו' שאין לברך, הנה גם 

הרב חוקי חיים שם מתבאר כן מדברי הראשונים שהביא 
להדיא. וכל מה שרצה לדחות חוזר ונראה שפיר שאין 
לברך. ולכן הנכון לכוין לפטור בברכתו הראשונה, כל מה 
שישתה אח"כ. עכ"ד. ]וזה כמו שכתב בסמיכה לחיים )סי' 
ד( בשם החקרי לב, שאין מנהג מועיל להכריע במחלוקת 

הרבנים  פוסקים, אלא מנהג שידענו שנתפשט מזמן
הקדמונים שהיה לאל ידם כח להכריע במחלוקת 
הראשונים, מה שאין כן בדורותינו שנתמעטו הלבבות ואין 
בנו כח להכריע וכו'. ע"כ. וגם כיום לא ראינו מנהג ברור 
לברך על כל כוס וכוס, בגלל מח' האחרונים בזה[. וכבר 
כתבנו שרבים מן האחרונים הסכימו בזה דלא כהמג"א, 

 וכנ"ל.
 

ועיין בשו"ת מהרש"ם )ח"ו סי' מה(, שהעלה לגבי חולה 
, שדי לו הכ"פשיש בו סכנה האוכל פחות מכשיעור בי

בברכה אחת בתחלת האכילה. וכ"כ בפסקי תשובה )סי' 
רעט(, דכיון שאינו עושה מעשה לא הוי הפסק. ובפרט 
לדידן דתפלה לא הוי הפסק. וציין לשו"ת יוסיף דעת )סי' 

י ששותה מי מעיין לרפואה וצריך כג( שהשיב ע"ד מ
לשהות בהילוך בינתיים כחצי שעה בין כוס לכוס בפקודת 
הרופאים, ופסק שצריך לברך על כל כוס וכוס. וכתב על זה 
הרב המחבר, דהתם ההילוך מפסיק כיון דמים א"צ ברכה 
אחרונה במקומם, אבל בנ"ד שיושב במקומו, אלא 

מסיח דעתו, אין שהאיסור גורם להפסיק בינתיים ואינו 
צריכים לברך בכל פעם. ובשו"ת ריב"ם שנייטוך הנ"ל 
כתב, באחד שיושב ללמוד ורוצה לשתות כמה פעמים 
ממשקה המוצג אצלו, ושותה תמיד מעט פחות משיעור, 
כשאין הפסק ביניהם ממש כדי אכילת פרס, ובסוף השתיה 
שותה כשיעור לברך ברכה אחרונה, ודאי דמצטרפין כל 

ל כל שתיה ושתיה, וליכא א"צ ברכה ראשונה עהשתיות ו
 .חששא כלל

 

 אינו נחשב היסח הדעת -מה שעוסקים בינתיים בתורה בעומק העיון 

ומה שהעיר בחוקי חיים מצד הפסק, נראה, שאף שבין הכוסות 
בעסק התורה, אין זה נחשב להפסק, וכדין ההגדה  מפסיקים

וסיפור יצי"מ שבין כוס ראשון לשני בליל פסח. והרי המתפלל 
באמצע סעודתו לא חשיב היסח הדעת, וכמו שכתבו התוס' 

הטור  ופסחים )קב.( והרא"ש )פ' ערבי פסחים סי' כד(. וכן פסק
ה וש"ע )סי' קעח ס"ו(. ודלא כמ"ש המאירי פסחים קב. דתפל

חשיבא היסח הדעת. וכ"כ בספר גושפנקא דמלכא )ברכות 
פ"ד ה"ז( שלימוד התורה לא הוי הפסק, מאחר שרוב בנין 

 ורוב מנין ס"ל כיו"ב שההגדה וההלל לא הוו הפסק. 
 

ולכן יפה נהגו לברך פעם אחת על כוס הקפה הראשון, ואין 
מברכים על שאר כוסות הקפה האחרים, דמידע ידעי 

א להם עוד אח"כ. ועוד שאין להרבות שעתידים להבי
בברכות, דקי"ל סב"ל. וכן עיקר להלכה, שאין לברך אלא על 
כוס ראשון בלבד, ויכוין לפטור שאר כוסות אשר יגישו לפניו 
במשך הלילה. וכ"פ בשו"ת מעט מים )סי' לט(, שלא יברך 
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אלא על כוס הראשון. וכ"פ בזכרונות אליהו )עמ' ק( מני. וכ"פ 
חת כהן )או"ח סי' מח( שאין לברך רק על כוס בשו"ת שמ

גנת ורדים, אבן העוזר,  וכן משמע דעת הרב הראשון בלבד,
ערך השלחן, זכור ליצחק הררי, נוה שלום, מגן  ,חוקי חיים

שו"ת קרית מלך רב, מהר"ש חיים בספר שמן , גבורים
המשחה, דרך החיים, שו"ת ריב"ם שנייטוך )או"ח סי' יז(, 

 , ועוד.אלפנדארימהר"ש 
 

אלא שטוב לכוין בברכתו שברצונו לפטור כל מה שיביאו לו 
לאחר מכן. וכן העלה בשו"ת יבי"א )ח"ו או"ח סי' כז(, ובשו"ת 

 דת )ח"ו סי' יא(. ומשם בארה. "יחו
 

]וכן כתב בחזו"ע ברכות )עמ' קעג(. וסיים: ומ"ש בברכת ה' 
ודאי דלא  אה )ח"ג עמ' תכ(, שיש לברך בכל פעם ופעם, הנה

צייתינן ליה, כי כלל גדול בידינו "ספק ברכות להקל". ומ"ש 
שם )עמ' תיט(, שאין שום קושיא מדברי הרמב"ם על המגן 
אברהם וכו'. דבריו מרפסן איגרי, ואין מהם נחת רוח כלל, 
כאשר עיני המעיין תחזינה מישרים. וכל האחרונים השיגו 

לחלק בדבר כלל. ע"ד המגן אברהם מד' הרמב"ם, ולא כתבו 
ומכיון שהאחרונים חולקים בהלכה על המגן אברהם, בודאי 

 שיש לחוש לדבריהם, דספק ברכות להקל[.
 

וראה עוד בשלחן המערכת ח"א )עמ' תעו( שכתבנו לדחות 
מ"ש בספר הנ"ל, שאם עבר שיעור עיכול יברך על כל כוס 

אולם זה אינו, דלא אמרו שיעור עיכול אלא גבי ברכה  ,וכוס
אחרונה, אבל לא לענין ברכה ראשונה, וכל שדעתו לשתות 
אח"כ עוד, אין לברך שוב ברכה ראשונה גם לאחר שיעור 

שפסקו שלא מעלה מעשרה מגדולי האחרונים עיכול. ומצינו ל
לברך, ותמוה מהיכן שאב את הבטחון להורות לברך נגד 

 גדולי האחרונים, ולא חשש לסב"ל.
 

ח. וסי' קפד ס"ק לב( שצריך לברך ומ"ש בכה"ח )סי' קסט ס"ק י
בכל פעם, כיון שצריך לבשל הקפה מחדש, ואף דקי"ל דאתכא 
דבעל הבית סמכינן, שאני הכא שאינה מזומנת אצל בעל 

הבית ומחוסרת בישול, ומ"ש הנוה שלום )סי' ח( דסגי ברכה 
אחת, יש לומר דמיירי בענין שמרתיחים הכל בבת אחת, 

גיש ממנו לת"ח. ע"כ. אינו ומשאירים הקפה אצל האש לה
מוכרח. ומעשים בכל יום שסומכים אתכא דבעל הבית ואין 
מברכים על הקפה שמגישים לפני האורחים, כשבירכו מתחלה 
שהכל, אף שהקפה נעשה לבסוף, ואפי' אם הבעל הבית עצמו 
נמלך להביא לפניהם דבר שלא חשב עליו כלל, אין האורחים 

ם על כל מה שיביא לפניהם. חוזרים לברך עליו, מפני שדעת
וכמ"ש במאמר מרדכי )סי' קעט סק"ו(. ומה יתן ומה יוסיף 
בישול הקפה לקרותו מחוסר מעשה רב עד שיצטרך לחזור 
ולברך. ואף שהחוקי חיים הנ"ל כתב ג"כ סברא זו, אין דבריו 
מוכרחים כלל. וכן מבואר מד' מהר"ש אלפנדארי הנ"ל, שאפי' 

 וכן עיקר. ,"צ לחזור ולברךהקפה בכל פעם א ןמרתיחי
 

כתבו בשמו, שיש לחלק ועורכי הס' אול"צ )חלק ב עמ' קו( 
בין אם הוא מסופק אם ישתה עוד, שאז לכתחילה יכוין בשעת 
הברכה שלא לפטור בברכתו רק כוס זה בלבד, ]ורק אם לא 
כיון כך, לא יחזור לברך[. לבין אם ודאי דעתו לשתות עוד, 

הכל אפי' לזמן מרובה. אך עיין שברכה ראשונה פוטרת 
ביבי"א )ח"ט סי' קח אות פו(, דאע"פ שבשער שלמה זוראפה 
ובפני יצחק כתבו לברך על כל כוס וכוס, מ"מ נראה שאין לזוז 
בזה מדברי מהרש"א אלפנדארי הנ"ל, דשב ואל תעשה עדיף 

 וסב"ל.
 

לחן ערוך או"ח ח"א עמ' וכ"כ בספר קול מנחם אהל ברכה )ש
רכט, להאדמו"ר מקאליב(, שא"צ לברך על מה שאוכל ושותה 
בליל שבועות אלא פעם אחת, ואפי' עבר כמה שעות מאז 
ששתה את התה או הקפה. והביא משו"ת יבי"א )ח"ו סי' כז, 
ח"ח סי' כב, ח"ט סי' קח אות ב(, ושו"ת יחו"ד )ח"ו סי' יא(. 

עמ' קכ( הביא שהגאון  והוסיף שבספר מעשה איש )ח"ג
יוסף רוזובסקי במגיד שיעור ששותה  הג"רהחזו"א נשאל מ

מים כמה פעמים באמצע השיעור, והורה לו שמברך פעם 
 אחת אם היה דעתו לשתות כל הזמן.
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יעבור זמן העיכול, מיד "על המחיה" על העוגה או "נפשות" על פרי,  שאלה: אדם שחושש שאם לא יברך ברכת
לאכול עוד אם יביאו לפניו שוב מהעוגות או  להמשיךאך בדעתו ועל כן רוצה לברך מיד את הברכה אחרונה, 

 האם לאחר שבירך ברכה אחרונה צריך לברך שוב כשיביאו לפניו מאותה ברכה. מהפירות,
 

אשונה. שכל מה שבירך נפשות הוא מחשש שיעבור זמן עיכול. ואין אינו חוזר לברך עליהם ברכה ר תשובה:
זה היסח דעת. והוא הדין אם שתה את כוס התה כשהוא צונן, ובירך ברכת בורא נפשות רבות. אולם השותה 
מים או שאר משקאות קלים, ובדעתו היה לשתות קפה, ושכח ובירך נפשות אחר המים קודם ששתה הקפה, 

שלפניו, וחשיב ל הקפה, הואיל ובירך בורא נפשות על המים בכוונה תחלה ושכח מהקפה צריך לחזור ולברך ע
ת.סילוק והיסח הדע

 
 

 כששוהה יותר מכדי שיעור עיכול, אם נתבטלה ברכה אחרונה על מה שאכל
 

(, שאם הנה ביבי"א הנ"ל הרגיש בסברת הביאה"ל )ר"ס קצ
עבר שיעור עיכול הפסיד ברכה אחרונה ]ונהי דאם שהה 
הרבה לא נתבטלה ברכה הראשונה כיון שלא הסיח דעתו, 
מכל מקום מי יאמר שרשאי לעשות כן לכתחלה, והרי על 
כל פנים מפסיד ברכה אחרונה של אכילה ושתיה זו, ומה 
שיברך לבסוף לאחר אכילה ושתיה שניה לא מהני כלל לזה 

כבר נתעכל. ע"ש[. ולא כתב יישוב לזה, רק כתב כיון ש
שבכוס קפה לדידן אין חשש מצד ברכה אחרונה. ויש לדון 
בזה איך הדין לגבי שתיה שיש עליה ברכת נפשות, וכן 
לגבי אכילת פירות, וכ"ש שבעת המינים שיש אומרים 

 שברכה אחרונה שלהם היא מדאורייתא.
 
זכור ליצחק יא מס' הבסי' קסח(, )בשו"ת יחו"ד החדש ח"ז ו

חילק בין אם זכר את הקפה בשעה שבירך בטעות, שהררי, 
, לגמרי דלא הוי סילוק ולא יברך שהכל, לבין שכח מן הקפה

 דהוי סילוק וחוזר ומברך.
 

והביא שם משו"ת שדה הארץ )ח"ג או"ח סי' יד( שהשותה 
מים ונתכוין לפטור את הקפה מברכת שהכל, ושכח ובירך 

ות אחר המים קודם שישתה הקפה, פשוט בורא נפשות רב
שיחזור לברך שהכל על הקפה, דאף שנתכוין בפירוש 
בברכת שהכל לפטור את הקפה, מ"מ המעשה שעשה 
בפועל בברכתו בורא נפשות רבות על המים, מוציאה מידי 

 מחשבתו הראשונה. 
 

וכ"פ בשו"ת קרית מלך רב )ח"א סי' ט(, שהדבר ברור 
י סילוק והיסח הדעת, וצריך בכיו"ב שברכת נפשות הו

לחזור ולברך שהכל על הקפה. ]וה"ד בהגהות רבי עקיבא 
 איגר סימן קצ[. וכ"פ בשו"ת שער שלמה )זוראפה סי' קנה(.

 
ואפשר שאם יודע בבירור שישתה עוד כפי הרגלו, וכל מה 
שבירך נפשות הוא רק כדי שלא יעבור שיעור עיכול, אין 

לגבי שתיית הקפה. וע' ברכת נפשות נחשבת כהיסח דעת 
כתב בשם הטור, שהשותה כוס של שמג"א )סי' קצ סק"ג( ב

ברהמ"ז ודעתו לשתות עוד, לא יברך ברכה מעין שלש 
אלא לבסוף, וסיים, שאם טעה ובירך אחריו מיד, א"צ לברך 
בתחלה כיון שהיה בדעתו לשתות עוד. ע"כ. והא"ר מצדד 

ואף שהמאמר שישתה אח"כ. בזה אם לחזור ולברך ע"מ 
מרדכי )שם סק"ה( חולק על המג"א, והוכיח היפך דבריו, 

שכיון שבירך  ,שצריך לחזור ולברך ע"מ שישתה לאחר מכן
סח הדעת. וכ"כ בבגדי יברכה אחרונה הוה ליה סילוק וה

 ישע שם. 
 

גם בנהר שלום שם )סק"א( תמה על המג"א ממ"ש 
הרשב"א שאם בירך בורא נפשות רבות אחר טיבול 

 ון, צריך לחזור ולברך בורא פרי האדמה על המרור. ראש

 
)סי' נב( העיר על הנ"ל אולם בשו"ת זכור ליצחק הררי 

השדה הארץ הנ"ל מדברי המג"א והא"ר, דלאו מילתא 
 פסיקתא היא. 

 
וכן העלה הרב קרית מלך רב גופיה שם )בח"א סי' ט(, 
שאם טעה ובירך ברכה אחרונה על פירות שאכל אבל 

עוד אח"כ, כמו שהיתה דעתו בשעת  אכולה לדעתו הית
ברכה ראשונה, אז א"צ לחזור ולברך ברכה ראשונה על 
 הפירות, כיון שלא הסיח דעתו כלל ממה שחשב בתחלה. 

 
וכ"כ בעיקרי הד"ט )או"ח סי' י אות כז(, שאין לחזור ולברך. 
ובבית מנוחה )דף קו.( הביא להלכה דברי המג"א הנ"ל, וכן 

 ם ס"ז(, ובח"א )כלל לא סי' כז(. וסב"ל. ]ילקו"יהגר"ז )ש ופסק
 שם מרן אאמו"ר[.ב
 

בספר מאורי אור )חלק בן נון דף קמח:( כתב, שהאוכל גם 
פירות כשיעור, ואינו רוצה לאכול כל הפירות שלפניו בפעם 
אחת, ודעתו שבעוד חצי שעה יחזור לאכול מהם, אלא 
שירא פן ישכח מלאכול עוד וישכח ג"כ לברך ברכה 
אחרונה, נראה שיברך ברכה אחרונה על אכילתו עתה, 

הפירות שיאכל, כיון שהיה  ו עלואח"כ א"צ לברך לפני
דעתו לאכול עוד מהם, ורק אם יאכל עוד כשיעור, יברך 

 ברכה אחרונה. ע"כ.
 
שהובא  מהיברך ברכה אחרונה על  'כן לגבי פירות, אפיו

בתחלה מחשש פן ישהה שיעור עיכול בינתים, כשיביאו 
 כןעוד לפניו פירות אח"כ לא יחזור לברך ברכה ראשונה. ו

וחושש שמא עד  ,שיעור רביעיתה קלה שתיאם שתה 
שיחזור וישתה ישהה זמן עיכול ואז יפסיד ברכה אחרונה, 
ולכן מברך ברכה אחרונה, כשירצה לשתות אח"כ א"צ 
 לחזור ולברך, וכ"פ מרן אאמו"ר בשו"ת יחו"ד )ח"ו סי' יא(.

 
ואף שלכאורה נראה שלדעת הרא"ש )ברכות פ"ו סי' כו, 

סעי' ה( וכן להרשב"א בתשו' הובא בבית יוסף סי' קעד 
)ח"א סי' רמא, הובאה בבית יוסף חלק או"ח סי' תעג סעי' 
ו(, ברכה אחרונה הוי סילוק גמור ואע"פ שדעתו לחזור 

 ולשתות צריך לחזור ולברך. 
 

נו ציינו לדבריהם, והוכיחו שבכל אופן יוכמה מאחרונים זמנ
( כשבירך ברכה אחרונה )בורא נפשות רבות או מעין שלוש

צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה, אף שהיה בדעתו 
להמשיך לאכול. )ורק אם טעה ובירך ללא כוונה ברכה 

 אחרונה אין צריך לחזור(. 
 

אכן נראה שיש חילוק אם מברך ברכה אחרונה בכוונת 
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מכווין לסיים את אכילתו כעת, אע"פ שדעתו לאכול אחר 
היכא  זמן מאותו המין, שאז צריך לחזור ולברך, לבין

  .שמברך רק כדי שלא יעבור שיעור עיכול
 

וכן מוכח מדברי מרן אאמו"ר דאע"פ שפסק ביחו"ד שאם 
בירך ברכה אחרונה כדי שלא יעבור זמן עיכול, כשחוזר 
לאכול או לשתות לא יחזור ויברך ברכה ראשונה. מ"מ הנה 
במפתחות של שו"ת יבי"א תוכן העניינים ח"ו )או"ח סי' 

תלמידי חכמים העומדים בבית ה' בלילות  כז( כתב בזה"ל:
ועוסקים בתורה, והשמש מגיש להם תה או קפה כמה 
פעמים, העלה שאינם צריכים לברך שהנ"ב אלא על כוס 
הראשון בלבד, אף ששוהים שעה או שעתיים בין כוס אחד 
לשני, ואפי' התה או הקפה לא היו מוכנים כלל בשעה 

ח במי שכתב שיש שבירך על הכוס הראשון. ואין להשגי
מנהג לברך על כל כוס וכוס. שאין זה נכון להלכה. ובפרט 
שכלל גדול בידינו סב"ל. ורק אם הוצרך לצאת מחוץ 
לביהכ"נ לשעה קלה, וחזר, צריך לחזור ולברך על הכוס 
שיביאו לפניו. וכן אם שתה כוס התה כשהוא צונן, ובירך 

 כ. בורא נפשות רבות, צריך לברך על הכוס האחר. ע"
אם ברכת נפשות שבירך היתה  כאן סתם ולא פירשאלא ד

בכוונה רק כדי שלא יעבור שיעור עיכול, או כל שבירך 
בסתם נפשות, הוי היסח הדעת וצריך לברך אחר כך שוב 

 על השתיה. 
וצריך לומר דביביע אומר מיירי שבירך ברכה אחרונה 

שדעתו  ע"פבכוונת מכוון על דעת לסיים שתייתו כעת, ]וא
כשמברך רק  שא"כשייתכן שבהמשך הלילה ישתה עוד[, מ

כדי שלא יעבור שיעור עיכול, ויודע שישתה עוד, אז אין 
 צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה כשחוזר לשתות.

 
אלא שיש לעיין, שהרי לשון השאלה על כל פרטיה ביבי"א 
ובמפתחות, לכאורה ממש כלשון השאלה והמסקנה ביחו"ד 

א, וכלשון ההלכה בחזו"ע ברכות עמ' קעג, על כל ח"ו סי' י
פרטיהן, ואעפ"כ במפתחות כאן כתב שאם בירך נפשות 
על התה יחזור לברך שהכל, ואילו ביחו"ד וחזו"ע כתב 
להדיא על אותו מקרה בדיוק שיברכו ברכה אחרונה ואח"כ 

 לא יברכו ברכה ראשונה. 
 
במפתחות הוי משנה ראשונה, ושם העלה כנראה שו

שמעות הביאור הלכה. אבל אח"כ ראה בספר מאורי כמ
אור שדיבר להדיא בנידון החשש של הביאור הלכה, וכתב 
בפשיטות שיברך ברכה אחרונה ולא יברך שוב בראשונה, 
ולכן העלה כדבריו אח"כ ביחו"ד ובחזו"ע ברכות, שאחר 

לא יברך מחדש, כדי שלא יעבור זמן עיכול, שבירך נפשות 
זו"ע )סי' יח( כתב בדין שכח ובירך בשו"ת חו שסב"ל. 

נפשות על המים שלא יחזור לברך על הקפה, והעלה 
 דסב"ל.

 
וכ"ז כשבירך נפשות כדי שלא יעבור זמן עיכול, אבל 

השותה מים או שאר בדעתו היה בפירוש לשתות עוד, אבל 
שכח ובירך אך משקאות קלים, ובדעתו היה לשתות קפה, 

רך נפשות רק כדי שלא ולא חשב שמבנפשות אחר המים, 
יעבור זמן עיכול, אלא בירך נפשות בסתם, הוי היסח 

צריך לחזור ולברך על הקפה. דהואיל ובירך בורא הדעת, ו
נפשות רבות על המים בכוונה תחלה, חשיב סילוק והיסח 
הדעת. ואינו דומה למי שבירך ברכה אחרונה מחשש 

 שיעבור זמן עיכול. 
 
, וצריכים לשתות מידי פעם פועלים העובדים בחוץאמנם ו

מים וכדו', מאחר ואינם נמצאים כל הזמן במקום אחד, נכון 
 שיברכו ברכת נפשות אחר שתיית המים, ויסיחו דעתם

, וכששותים לאחר מכן, יברכו שהכל בכוונה משתיה נוספת
על כל שתיה ושתיה. אם לא ששותים כמה כוסות בזה אחר 

 ם יא, יב, יג(. והובא בילקו"י )סי' קעח, סעיפי זה.
 
בירך "על המחיה" על העוגה, מפני שחשש ה"ה במי שו

שיעבור זמן העיכול, או אם אכל פירות כשיעור ובירך בורא 
היה בדעתו אבל נפשות מהחשש שיעבור זמן עיכול, 

לאכול עוד אם יביאו לפניו שוב מהעוגות או בפירוש 
וכמ"ש  ,מהפירות, אינו חוזר לברך עליהם ברכה ראשונה

כדי רק מאחר וכל כוונת ברכתו האחרונה היא  המג"א.
אין כאן היסח דעת לגמרי מאכילת ושלא יעבור זמן עיכול, 

הפירות והמגדנות. וראה מ"ש בזה מרן אאמו"ר בהסכמתו 
לס' ברית כהונה למוהרמ"ך )ח"ג, והערות אלו הודפסו 
בברית כהונה ח"ג בהוצאה ישנה, ובמהדורה חדשה 

בהערות על  (או"ח סי' צב)יבי"א ח"ט  הושמט, ולכן בשו"ת
ספר "ברית כהונה" להגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל 
הושמטו הערות אלו, ובע"ה יודפס בשו"ת יחו"ד החדש ח"ז 

  סי' קסח(, ובשו"ת חזו"ע )ח"א מהדו"ב סי' יח(.
 

ויש שהביאו שמנהגו של מרן אאמו"ר זיע"א כשהיה לומד 
גישים בפניו כוס תה חם, בביתו במשך כמה שעות, והיו מ

וכמובן לא בירך נפשות, ואחר איזה שעות שלא קם מכסאו, 
בשעה הביאו לו שוב כוס תה, ובירך מחדש שהכל. וכנראה 

לא חשב בדעתו שישתה עוד, ונחשב כמי שסיים לשתות 
שנתייאש מלשתות עוד, והוי סילוק גמור והיסח הדעת 

שאינו אלא "באמת" מן השתיה, והוא יותר משינוי מקום 
רגיש שוב צורך לשתות משלכן כ"נידון כמו" היסח הדעת. ו

לאחר כמה שעות, הוי צורך חדש וצריך ברכה חדשה, אחר 
שגמר בלבו מלשתות עוד, ועדיף מברכת נפשות. ולשון 
הרמב"ם )פ"ד מהל' ברכות ה"ז(, "גמר בלבו שלא לאכול 
 ולשתות עוד, ואחר כך נמלך לאכול או לשתות, "אף על פי
שלא שינה מקומו" חוזר ומברך. ואם לא גמר בלבו אלא 
דעתו לחזור לאכול ולשתות, אפי' פסק כל היום כולו אינו 

 צריך לברך שנית.  ע"כ. 
 

אולם השותה מים או שאר משקאות קלים, ובדעתו היה 
בירך נפשות אחר המים, צריך שכח מהקפה ולשתות קפה, ו
ל הקפה, הואיל ובירך בורא נפשות על המים לחזור ולברך ע

בכוונה תחלה, וחשיב סילוק והיסח הדעת. ]ול"ד למי שבירך 
ברכה אחרונה מחשש שיעבור זמן עיכול, דהכא שאני 
שבירך בכוונה תחלה וסילק דעתו[. וראה עוד בכ"ז בשו"ת 
בארו של אברהם )ח"א חלק או"ח סי' ה( שהאריך בזה 

כדברינו את דברי הרשב"א  ישבוכתב לי ,והעלה כמ"ש
ל.הנ"
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 בס"ד

 
 ראש מוסדות "אור יצחק" –הגאון הרב יניב עזיז שליט"א 

 כיצד ? –קנין התורה 

 
 

וכעת נעמוד על חשיבות קנין הענוה ונבארו , הקנין השביעי ממ"ח קניני התורה הוא ענוה
 .בס"ד

 למה הר סיני זכה שעליו תינתן התורה
ע". והקשו וומסרה ליהושבפרקי אבות במשנה הראשונה נאמר "משה קיבל תורה מסיני 

המפרשים מהו קיבל תורה מסיני היה לו לומר, משה קיבל תורה מהקב"ה בסיני, מהו "מסיני" 
ויתבאר על פי מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, )ראה בראשית רבה פרשה צט סימן א ומגילה 

ם אלו עם ורה בסיני, היו ההרים רצים ומדייניאת הת .( בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתןכט
לים וכרמל אלו, זה אומר עלי התורה ניתנת, וזה אומר עלי התורה ניתנת, תבור בא מבית א

: "למה תרצדון הרים גבנונים ההר חמד אלהים לשבתו אף ה' מאספמיא. אמר להם הקב"ה
ישכון לנצח" )תהלים סח יז(, למה תרצו דין עם סיני? כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, כתיב 

הר יונים, וכתיב התם )ויקרא כא כ'( או גבן או דק. ואמר רב אשי, מכאן שכל המתיהכא גבנ
 , שהרי הקב"ההרי הוא בעל מום. ועוד אמרו בגמרא )סוטה ה.( "לעולם ילמד אדם ממדת קונו"

הניח כל ההרים הרמים שבעולם )כגון תבור וכרמל שבאו לשם(, והשרה שכינתו על הר סיני 
 וא אומר כי רם ה' ושפל יראה ע"ש. )שהוא הר נמוך(. וכן ה

 מדוע זכה משה להביא את התורה לישראל
ועל פי זה יש לבאר כוונת התנא שאמר כי משה קיבל תורה מסיני, שלא תאמר מה טעם זכה 

, שכשם ! משה רבינו ע"ה לקבל התורה מאת הקב"ה, ולא איש אחר, ועל זה ענה "מסיני"
ותנותו ושפלותו, מזה הטעם גם כן זכה משה וענ שזכה הר סיני שעליו תנתן התורה מחמת

לקבל את התורה, כיון שהיה עניו מאד. כמו שהעיד עליו יודע תעלומות: "והאיש  רבינו ע"ה
משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב ג'(. ואמרו במדרש )הובא באוצר 

אלא שהיה עניו ואינו מתגאה  אייזנשטיין עמוד עח(, מה תלמוד לומר מכל האדם? ,המדרשים
במדה מן המדות שבני אדם רגילין להתגאות בהן, כגון המלכות והנבואה והחכמה, ואף על פי 

, מי אנכי כי מכל האדם, ולכן כשאמר משה להקב"ה שהיו בו כל המדות הללו, היה עניו מאד
ה ממעט אלך אל פרעה, אמר לו זה לך האות כי אנכי שלחתיך, שהיא הנותנת, בגלל שאת

וזהו אף הטעם ומסרה ליהושע כי אף ביהושע ראה  עצמך, אני שולח אותך ולא את איש אחר
ן שהיתה ויוע חכמים גדולים ממנו אך בחר בו כמשה את מידת הענוה, אף שהיו בדורו של יהוש

 .וה, כמו שנאמר )בשמות לג א( "ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל"ובו מידת הענ

 טה אצל הר סינימה ענין שמי
"וידבר ה' אל משה בהר סיני התורה בפרשת בהר עוסקת על עניני שמיטה, כמו שנאמר והנה 

פרשה א( מה עניין שמיטה אצל הר  פרשת בהר סיני(אמרו רבותינו בספרא לאמר",  ועל כך 
 סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני! אלא, מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף

ין צריכים אנו להבין, כי יכלה התורה לכתוב יועד כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני.
כשם שמצוה זו כלללותיה ודקדוקיה נאמרו שמר, אשל גזל או שאר המצות ואף עליו נ ענין

וקא ובסיני, אף כל מצות ה' נאמרו כללותיה ודקדוקיה בסיני. א"כ צריכים אנו להבין למה ד
 מיטה.נאמרו הלכות ש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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 קשר בין שמיטה להר סיניה
 (נוכמו שביאר)וה ושהוא מורה על הענ סיני יכים לדעת כי יש קשר הדוק בין הראלא אנו צר

ינה כתבו בספרים הקדושים, כי ענלבאר את ענין שמיטה מה היא, דהנה  ואנבלבין שמיטה, ו
 מלאותיכול להתאדם עובד את האדמה ומצמיחה לו פירות ויבול רב, ליבו  ה, כי כאשרוהיא ענו

 ל ולהשקות, וכיצד לזבלזרוע איזה חכמה יש בי, יודע אני היכן לזרוע, ומתי לומר, ראוווה ובגא
חיל הזה, ריו, פרי הילולים, מעשי ידי להתפאר, כוחי ועוצם ידי עשו לי את הפ, וזה את האדמה

ך לומר לך כי בשנה השביעית שבת לה' אלהיך, למען הודיעך, שאין וזה ענין של השמיטה ל
וא הלהתגאות במעשי ידיך, ולא יחשוב האדם כי הוא זה שמצליח להביא טרף לביתו, אלא ה' 

 הנותן לך כוח לעשות חיל.
 איך שמיטה מביאה ענווה

וכרמך לא  לא תזרע ךשד"ווה אותנו להפקיר את האדמה, ועל כן בשנת השמיטה התורה מצ
, ך הגרים עמך"לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושב והיתה שבת הארץ לכם לאכלה... תזמור

בד אם זה היה הפקר לעניים בללמה לכולם, ולכאורה צריך ביאור  .יה הפקר לכולםהארץ תה
ם לשכן לגר ליתום לאלמנה, כמו לקט שכחה ופאה, אבל למה לכולם, הפקר, גאו , אני מבין -

אלא הקב"ה רוצה להחדיר לנו, לאחר שאנו  העשיר, ולכולם הפקר מה מצוה היא זו.שלי 
עלולה עבדים בשדה שש שנים, ומרגישים בעלי בתים, כוחי ועוצם ידי, ומתעשר האדם, 

ש הבדל יתנשא, ואף שנותן לעני, מרגיש אני עשיר, והוא מסכן, יכול להבליבו גאוה, ו להיכנס
ה שבת והית' מר לנווהקב"ה לבטל את הגאוה הזאת, וא אב -ים, גדול בנינו, יש פערים עצומ

 ,ןכ -וים, כולם יכולים לקחת, וכו', כולם שו 'ך לתושבךרילך לעבדך לשכ הארץ לכם לאכלה
ין אלא הרבה, רק מה שאתה צריך לבני ביתך, אתה שווה כמו כולם, אך גם אתה יכול לקחת, 

, 'דייכוחי ועוצם 'הואת ל זאת לשבור את הגאוה כבוד אין משרה אין פערים, כולם שווים, וכ
וברצונו  ן לך, הכל זה ממנו, לא בזכות חכמתך, אלא ה' החליט לתת לך,תונולזכור כי ה' הוא ה

 .לך, וברצונו יקח ממך, ויתן לאחר נותן
 אין יתרון לאחד על חבירו בשמיטה

ר וגו'. פירוש שלא תאמ "והיתה שבת( "כה פסוק ו' פרק) ' הקדושאור החיים'וכך מבאר ה
 כהנים לוים ,אלא לכם לכולכם יחד ,שיהיה משפטו כשאר שולחן הגבוה שהכהנים זוכים בו

ומר אלא שלא היה לו ל ,'לכם'ישראלים וכו', וחזר ופרט לך וגו', ואם תאמר אם כן למה נאמר 
ילה, ם באכהארץ לאכלה לך וגו', ונראה כי חש לומר בדרך זה שהייתי אומר הקודם בפסוק קוד
ה בך אביון כדרך שאמרו )ספרי( ענייך ועניי עירך וגו' ממה שאמר הכתוב )דברים ט"ו ז'( כי יהי

ות שאין גדר לאחד יותר מחבירו בפיר ,ואמר לכם ,וכלל כולם יחד ,וגו', לזה קדם הכתוב
 עכ"ל.. שביעית

 לענווה  בין ריבית קשורה
ך וכי ימוך אחינאמר )פרק כה לה( " בהר,ועל פי זה נבין עוד כמה מצוות שנאמרו בפרשת 

, וחי עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיךומטה ידו 
אם נאמר "( כב, כד)שמות ובאחיך עמך, את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך", 

יסור אעל  תכאן התורה מדבר "כסף תלווה את עמי... לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך
הביא  ש"ירו ועוד מהו אומרו 'נשך' ני ה' איסור רבית, ישל ריבית, ויש להבין מה חמור כ"כ בע

, "ריבית, שהוא כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגישש  ואת דברי רבותינ
, עד שהריבית עולה ינו מרגיש ואינו ניכרא –ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקודו. כך ריבית 

 ".ומחסרו ממון הרבה

 מה סיבת יציאת מצרים
ספרא כך שאמרו בחכמינו זכרונם לברכה ראו את איסור הריבית כדבר עקרוני ביהדות, עד כדי 

ממנו  ש"כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עליו עול מלכות שמים, וכל הפורק)ויקרא כה, לח( 
א ואף הוסיפו ואמרו שהסיבה שבורא העולם הוצי עול ריבית פורק ממנו עול מלכות שמים"

 .את בני ישראל ממצרים הייתה כדי שהם יקבלו על עצמם מצווה זו של ריבית
 חומר איסור ריבית
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המתים )תוספות סוטה דף ה. ד"ה כל,  ואמרו רבותינו שמי שמלווה בריבית לא יקום בתחיית1

וכל זה דורש ביאור יסודי למה כל כך החמיר הקב"ה באיסור  ,ד"ה תשיך( ובבא מציעא דף ע:
וביארו  יציאת מצרים. של ית המתים, וזה אחת המטרותיאינו קם בתחהמלווה ריבית, ש

המפרשים כי אדם שה' נתן לו כסף ורוצה לעשות משכר כשר, מותר הדבר, אך האדם שרוצה 
הוא משתמש ומנצל את חסרונו  בית הריילעשות עושר בלא משפט, בלא צדק, ע"י שמלוה בר

ות שהוא עשיר וחבירו מסכן ומנצלו, וזה אוצערו של חבירו, והרי הוא מתנשא על הזולת, להר
וה היא וה, כי הגאוה ולהתרחק מהגאוושראל, להיות בענוהדבר שה' מבקש לעקור מעמו י

ה'(  ',קאסוטה דף ה.( על הפסוק )בתהילים מסכת ו חז"ל )המידה השנואה ביותר, כמו שאמר
"מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל", שאמר הקב"ה "אין 

ול להיות איתו ותן אין ה' יכואני והוא יכולים לדור באותה כפיפה", כלומר כי אדם שהוא גא
ה במה וה בריבית הרי הוא מתגאומאוד בעני ה', וזה המל ואהוא שנותן ובאותו מקום, כי הגא

 שה' נתן לו. 
 לדעת לכבד גם את העבדים העבריים

עבודת  "וכי ימוך אחיך ונמכר לך לא תעבד בוולפ"ז נבין עוד כמה מצות שיש בפרשה )כה לט( 
ר עבד, לא תרדה בו בפרך, ויראת מאלהיך", כלומר כאשר אדם נמצא במצב כלכלי קשה ונמכ

י זהו מו עבד כנעני, אלא עליך לכבדו, כמו כעמו בכבוד, ולא להתנהג ע גלעבד, עליך להתנה
ך כן הענין של הגאוה, ולא יבזה אדם את חבירו או יתנשא עליו, אלא "וחי אחיך עימך" כמו

 אחיך, ועוד עליך לכבדו יותר ממך. 
 ענווהבין שבת קודש ל הקשר

יש עוד מצוה שאף היא קשורה בקשר הדוק עם הר סיני ועם השמיטה, והיא "את שבתותי 
ם )שער הקדושה פרק שביעי( "וביו 'ראשית חכמה'ו ומקדשי תיראו אני ה'", וכתב התשמור

יך וילמוד ממידת קונו שביום שבת מאר ולהיות עניו בתכלית,השבת צריך אדם להאריך אפו 
ת שמיר לרשעים שבגיהנום, שאשו של גיהנום בטל", כלומר מבאר לנו הראשית חכמה כי יסדו

אל  ,'וינפש'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי בשבת  אהשבת, היא להארות לאדם של
א תעבוד בשבת, תדע כי ה' הוא בעל הבית של הבירה, והוא נותן לך כוח לעשות חיל, והו

י כ, ועל כן קח פסק זמן, תתבונן ותראה ךלשבות ביום השבת, ולא תתגאה בכוחמצוה אותך 
 בכוח הרי הכוח והגבורה הכל של ה', ה,, וא"כ במה אתה מתגאאתה רק פועל ועבד של ה'

תו, ובמה יתגאה האדם, וכבר אמר הנביא ירמיה, )ט' כב( "כה אמר ה' אל יתהלל החכם בחכמ
ה ' עושמתהלל השכל וידוע אותי, כי אני התהלל הייתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת  ואל

ין ר לעצמו, כי אחסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה'", כלומר על האדם להחדי
 במה להתגאות, כי ה' נותן לו את הכל. 

 למה זה בושה להיות גאוותן
התגאה כי הוא האדם הגבוה ביותר בעיר, פנו של של אותו אדם שעלה על הר גבוה וכמו המ

אליו התושבים ואמרו לו כיצד תאמר כן, והרי אתה נמצא על הר גבוה, ואין הגובה שלך, תרד 
ובה האמתי שלך, כלומר כאשר אדם מתגאה במה שאינו שלו, הרי הוא לארץ ואז נראה מה הג

                                                           
בתקופת  בספר חוט המשולש )דף רי"ב(, הסיפור מובא אספר דרך אגב אודות איסור ריבית החמור, סיפור מדהים ונפלא 1
 ה רוב קמצנותוגר בעיירה בו כיהן כרב רעק"א, והנה עשיר זה כרוב עושרו כך הישהיה עשיר גדול  בי עקיבא איגר זיע"אר

ליבו ומור זה, ון חוו על עחמוכי רב היהוההיה מלווה בריבית, לא זו בלבד אלא שותאוות ממונו ולא היה נותן צדקה כלל ו
הסתלק ובאחד מן הימים הגיע זמנו של העשיר ל ,'אוזנים ערלות'ברי הרב נפלו על דחתום וסתום, ושל העשיר היה 

מת, הלעולמו, כדרך כל הארץ, ואכן האיש הזה נפטר, כשבאו בניו של העשיר אל אנשי חברה קדישא לסדר את צרכי 
היתומים התפלאו לשמוע מחיר הקבר בסכום גבוה מן הרגיל, לאחר דין ודברים לא הסכימו אנשי חברה קדישא להתפשר ו

ו פשר להמושל אמר שיטפל, אמר ועשה, ומיד שלח לקרוא לרעק"א רב העיירה שיסביר  .י שיטפל בעניןנגשו למושל הגו
כיון שאנו  הזה ההמחיר לקבר עולה יותר זול מהמקר העניין, רעק"א ברוב ענוותנותו הגיע אליו, והסביר לו שבדרך כלל

כירות ירות בלבד, ומה שמקבלים זה  דמי שמאמינים בתחיית המתים, ולכן עניין הקבורה הוא לכמה שנים בלבד כשכ
וא ההקרקע, אבל בנידון דידן כיון שהנפטר היה מלווה בריבית א"כ לא יזכה לתחיית המתים ולכן מחיר הקבורה 

 המשל קיבל את דברי הרב והצדיק אותם וכך עשו היתומים. ...בהתאם
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 ותנים.וה' חפץ אנשים ענ -אותה,  וה שה' שונאושקרן וזה גא
 ממי הקב"ה נגעל ומואס

על נפשי ,"ונתתי משכני בתוככם, ולא תגכו יא()באותה פרשה,  תורה שה' אומר לנוונת הווזה כ
תוך , ואתם תהיו לי לעם". ה' רוצה לשכון בהיםולכם לאל יאתכם, והתהלכתי בתוככם והיית

כם" ל נפשי אתעולא תג ושכנתי בתוככם"וה, ואז וכל אחד ואחד, זאת בתנאי שאנו נתנהג בענ
נז טו( במקום שיש ענוה ה' נמצא שם, שנאמר ישעיה ) ם, אךדל מאותו אעכי אם יש גאוה ה' נג

   כי אשכון את דכא", אני ה' אוהב את מי שהוא ענו. "
 כיצד יזכה אדם לכון לאמיתה של תורה

י שהוא ה, נבין כי מוונבע 'כי באלה חפצתי נאום ה''ה, ודת הענוואחר שראינו את חשיבות מי
ירובין זוכה שהתורה מחזרת אחריו, וזוכה לדברים הרבה, כי הנה אמרו חז"ל )במסכת ע ןותוענ

 כמותנו והללואבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה  יג:( א"ר
ב"ה וכי יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כ - אומרים הלכה כמותנו

מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין 
 אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן. רי ב"ש ולא עודועלובין היו ושונין דבריהן ודב

 איך ענווה קשורה לפסיקת הלכה
ה הלכה כמותם, ואולי טועים בהלכה, ואולי בית ווהקשו המפרשים וכי בגלל שיש בהם ענו

וכתב: שעל ידי שהיו  (בכללי הגמ') "בית יוסף"המרן שמאי חכמים יותר מהם ועל כך עמד 
ע"ש. ועפ"ז ביארו  .שורה עליהם, ועל ידי כך היו מכוונים לאמת נוחים ועלובין, שכינה היתה

אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים בשבת )סג.( גמרא המפרשים  את דברי ה
ב ידברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשזה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר, אז נ

ידבר עמים,  רש"י)פירש  'ידבר עמים תחתינו'ת, שנאמר, אלא לשון נח 'נדברו'' וישמע. אין ה
ישפיל, וכל השפלה בנחת(. וזה כמו שאמרו בסנהדרין )כד.( כהנהגת תלמידי חכמים שבארץ 

לאסוקי שמעתתא אליבא  וכיםזנעימים ונוחים זה לזה בהלכה, ועל ידי כך ישראל, שמ
עוקל, כי כל אחד מהם מעונין דהלכתא. אבל כשאינם נוחים זה לזה בהלכה יצא מהם משפט מ

אמרו בסנהדרין )כט.( שני תלמידי חכמים כעין זה לסתור דברי חבירו, ותהי האמת נעדרת. ו
שן משפט )ס' ז' וחב "שלחן ערוך"מרן הר ששונאים זה את זה אין יושבים בדין כאחד, והסבי

. וכשהם נוחים זה לזה, (, שמפני השנאה שביניהם, דעת כל אחד מהם לסתור דברי חבירוס"ח 
 מסתמא יש בהם ענוה וחכמה, ועל ידי כך יזכו לכוין לאמתה של תורה. 

 מדוע זכה דוד המלך שהלכה כמותו
ה וון לאמיתה של תורה, אך מי שאין בו מידת ענוווה זוכה לכוכי האדם שיש לו ענ הא למדת

ון תמיד לאמיתה של וכינו על כן אינו יזכה ליוה אינה בראש מעוותן אך הענואף שאינו גא
על הפסוק "וה' עמו" שהלכה  (בסנהדרין צג:)תורה, ומי לנו גדול מדוד המלך ע"ה שאמרו 

בצורה מיוחדת שאמר על עצמו יו דוע זכה דוד לכך, כיון שהיה ענומ כמותו בכל מקום.
וה מופלאה זכה שהלכה ו)בתהילים כ"ב ז'( "ואנוכי תולעת ולא איש", וכיון שהתנהג בענ

(, אמרו עוד על דוד המלך ע"ה שיר המעלות לדוד ובירושלמי )סנהדרין פרק ב הלכה דתו. כמו
ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני וכו'. לא גבה לבי, בעת שמשח אותי שמואל הרמתי למלך על 

לית, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, בשעה וישראל, ולא רמו עיני, בשעה שהרגתי את ג
כלומר דוד תמיד התנהג בעונה, בכל מצב שהוא אפ' שהיה . מלכותי. ע"שוני על כסא שהחזיר

 במצבים של הצלחה גדולה. 
 סיפור מדהים על רבי אבהו

.( מה ענוה היתה ברבי אבהו, פעם אמרה אשתו של המתורגמן שלו לאשתו של רבי מובסוטה )
, שהוא חכם לא פחות ממנו, של בעלך רבי אבהו אבהו, בעלי המתורגמן אינו צריך לחכמתו

ומה שהוא נעשה לו מתורגמן, אינו אלא משום כבוד המלכות. ]שרבי אבהו היה מכובד ונשוא 
הלכה אשתו של רבי אבהו וסיפרה  ,אר בחגיגה )יד.( ובכתובות )יז.(פנים בבית המלך, כמבו

 תקלס עילאהניה יילרבי אבהו מה שאמרה אשת המתורגמן, אמר לה, ומאי נפקא מינה, מיני ומ
, ועוד שנמנו חכמים למנות את רבי אבהו לראש הישיבה, ראה )מכל אחד הקב"ה משתבח(

שרבי אבא דמן עכו רובצים עליו חובות, ואינו יכול לעמוד בהם, אמר להם יש לכם ראש 
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 ישיבה, הוא רבי אבא דמן עכו.
 גס רוח ראוי לנידוי

דאית ביה גסות הרוח אפילו אן והחמירו בגאוה כ"כ עד שאמרו  בסוטה )ה.( בשמתא מ
 , דהיינו, אדם שיש בו אפילו קצת מגסות הרוח ראוי לנידוי.מקצתה

 לא להתרבב אפילו בדברי תורה
עשתה חכמה עטרה לראשה, היא יראת (, מה שבירושלמי )פרק קמא דשבת ה"גאמרו חז"ל ו

( עקב )משלי כבנאמר ה עקב לסולייתה, שועשתה הענו ה', שנאמר, ראשית חכמה יראת ה'
בשם מדרש שיר  (המסוליים ד"ה ,יבמות )קג:במסכת . וכן הובא בתוספות 'ענוה יראת ה

)במסכת חז"ל וה. וכן אמרו ונ(. למדנו מכאן גודל מעלת העא' סי' טהשירים רבה )פרשה 
:( תורה מביאה לידי זהירות, )שנזהר מאד שלא יבוא לידי עבירה(, זהירות מביאה עבודה זרה כ

נקיות )בלא חטא(, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה  לידי
לידי קדושה, קדושה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש 

' אותי לבשר עלי, יען משח ה ' אלהיםה גדולה מכולם, שנאמר, רוח הו. וענוהומביאה לידי ענו
ם. והרמ"ק בספר וה גדולה מכולווים, הא למדת שענוים לא נאמר, אלא ענוים, לבשר חסידוענ

 .2'תומר דבורה' כתב להדיא שאין לאדם להתגאות בפני חביריו בתורתו ומצוותיו
 מעשה מצמרר במעלת הענווה על תקופת בצורת

 כה:( מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים ,תעניתחז"ל )מסכת נו בוכך מצי
תה אבינו ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא א ,ברכות ולא נענה וארבע

י שזה ה בת קול ואמרה לא מפנאיצ ,הוו מרנני רבנן ,וירדו גשמים ,מלכנו למענך רחם עלינו
 בירע"ש, ובודאי שגם  ,אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על מדותיו ,גדול מזה

וה וענהות וה יתירה, ועל כן כל דורו זכה לישועה בזכווה, אך ר"ע התברך בענונאלעזר היה בו ע
 היתרה שהיתה בו. ואף נראה כי מנחיל התורה לדור הבא היה ר"ע שהוא העמיד את התורה

 התורה בכל העולם.  שוב לחמישה תלמידים ומהם התפשטה
 איך נתכונן לחג השבועות

ענוה, לקבל את התורה בחג השבועות עלינו לעבוד על מידת ה א"כ אם אנו רוצים לזכות בעז"ה
פל שמאד מאד הוי )ד' ד'( רבי לויטס איש יבנה אומר, כמה שיותר, וכמו שאמר התנא באבות 

, כי במה נחשב וה לעצמךותן עשה עוד ענוכלומר כמה שאתה ענו ות אנוש רמה,ורוח, שתק
מלך אחד שלח לאחד מהחכמים , (במגן אבות) הרשב"ץ כתבהאדם להתגאות. וכמו ש

ייתי החשובים לבוא אצלו, וכשבא אליו, שאל אותו המלך, במה היית עוסק, אמר לו, מסתכל ה
בכלל ומתבונן כי כדור הארץ כולו אינו כנגד גלגל העליון, אלא כביצת נמלה בים הגדול, ו

ם בעות ימיכדור הארץ אינו מיושב בכולו, שחלק גדול ממנו אינו מיושב, ויש בו הרים וג
נות, ונהרות, מדברות שדות וכרמים, ומעט הוא החלק המיושב במדינות, ואני בתוך אחת המדי
ולם, ואני אינני רק חלק קטן מן המקום אשר אני שוכן בתוכו. ואם כל כך חלקי קטן בזה הע

ו. גאה בפניוכל העולם כולו אינו ולא כלום לפני רבון העולמים, ומה אני לפניו, ואם כן איך את
ון, וכיוצא בזה אמרו בחגיגה )יג.(, בשעה שאמר נבוכדנצר, אעלה על במותי עב אדמה לעלי
ים יצאה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע, כמה שנותיו של אדם שבע

כבוד השנה, והלא מן הארץ לרקיע מהלך חמש מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע וכו', וכסא 
ב . וכתאך אל שאול תורד אל ירכתי בור. ע"שאתה אמרת אעלה על במותי עב, כנגד כולם, ו

י עוד שם, שסיפרו על המלך אזדשיר, שנתן ביד אחד ממשרתיו כתב, ואמר לו, כשתראה אות
ב ישוב כועס תנהו לי מיד, והיה כתוב בו, שוב לך, כי אתה גוף שיאכל קצתו את קצתו, ובקרו

 .לרמה ועפר
 

                                                           
יבו בדרכי על דרך מ"ש "ויגבה לבעבודת ה',  כדי לקבל חיזוקבתורה ומצוות שעשה, אמנם, בליבו מותר להתגאות  2

לים תיקונו , כי ידע שכל מה שהוא עושה עדין לא הש, אך גם אז לא יתגאה באופן שיחשיב עצמו ליותר מחביריו"ה'
  השלם.
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 חג השבועותעל  אמרן החיד"מה אמר 

עת מודוזה"ל: , כתב דברים מדהימים אודות זה העניין מרן החיד"א בספר לב דוד )פרק לא(
כי הימים טובים מידי שנה בשנה עושין מעין מלאכתן כימים הראשונים, זאת בכל הארץ, 

בא  כל קבל דנא כי ע בצחצחות על ישראל עמו.'אורות עליונים בשמים ממעל, והשפיומתגלים 
מועד ימים אשר נחו בהם היהודים לפני ההר הגדול במעלה, הלא מזער כמדתו, לכל רוח 

אחד,  נשברה, ההר חמד אלהים, הר סיני זה, שם ישבנו והיינו לאחדים, ויחן שם ישראל כאיש
ים סוגלוע"י זה פסקה זוהמתינו וזכינו לקבל התורה. ומן הוא והלאה הימים הללו קודש הם ומ

 שראל,יה ואחדות עם ולקנות ענוליטהר, כמו שכתבנו בפרקין דלעיל. ואף גם זאת ימים טובים 
ל כאשר היה לימים ראשונים במעמד המופלא והנורא לפני הר סיני, ואף גם להבין ולהשכי

בתורה. וזאת מצאנו לחד מקמיא רבינו בעל המכתם ז"ל שאמר שאין ספק שבימי הפרשה 
בנו לפני נינים נפלאים, שהיו מועילים מאד ליחידי סגולה, וז"ש, אילו קרנמסרו להם סודות וע

אלו ניצב התעורר בימים הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, זה תורף דבריו ז"ל. וא"כ אם י
ן ה ובאחדות והשתדלות להבין התורה לפי מדרגתו, איובענום, קשר של קיימא, 'על הקושרי

 ומה גם בליל התקדש חג .שה לו סגולה יותר ויותר משאר ימיםספק דשעתא קיימא ליה, יע
 השבועות, יתלהב האדם ויתעורר מאד כי הזמן גורם קרבת אלהים. ועת להשליך אחרי גוו

ניו אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה, ורעיוניו הלכו שבי, וחשוקיה'ם כסף, וישם כל מעיי
פעל אל  יאם בכסף וזהב. כעת יאמר ליעקב מהועניניו בקניניו כל היום והלילה עד חצות, ויוצ

 משה רעיאבצאת ישראל ממצרים לטהרנו, וקרבנו לפני הר סיני על יד הקודש אמצעי שלם, 
תורה ה, וזכינו לקבל מהימנא, עניו מאד, וע"י זה נטהרנו, ויחן שם ישראל כאיש אחד באחדות

האהבה לידבק בתורה  הקדושה. איכו השתא עת הזמיר הגיע, אם תעירו ואם תעוררו את
הבא  ועבודה ואהבת רעהו, אין ספק כי רשפי אש התעוררותם יערה עליהם רוח ממרום, וגמירי

מתינו, ומה גם בזמן מסוגל ומוכשר לזה, כאשר עשה ביום הזה לפסוק זוהליטהר מסייעין אותו, 
 עוררותהדביקות והתולפי  ולקרבינו לקדושה, ולדבקה בו ובתורתו. כה יעשה בדור אחרון,

בא. דכיילין ליה בקבא ר וה, כן יעשה לו, זכה מוסיפין לו,וולענ למוד תורהלתהאדם לשוב 
  עכ"ל מרן החיד"א.

 אסור להיות גאוותן אפילו בינוני
וכך כתב הרמב"ם )פרק ב מהלכות דעות ה"ג(, יש דעות שאסור לאדם להתנהג בהן במדה 3

                                                           
שת תרומה(, שמעתי ממרן רבינו הגדול רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בשם מרן הבן איש חי )עוד יוסף חי, פר סיפור יפה 3

ו, עם ומעשה בגביר אחד בעיר בגדאד )בבל( שהיה למדן מופלג ועשיר גדול, שהיה דרכו ללמוד בכל יום בבית מדרש
ד חכם גדול אחד, גמרא והרי"ף והרא"ש והרמב"ם, והיתה לגביר הזה בת בגיל ארבע עשרה שנה, שהיתה חכמה מא

ל התנ"ך, שילמד עם בתו שעתיים בכל יום, את כ ובעלת כשרונות להפליא, ושכר לה אביה תלמיד חכם אחד הבקי בתנ"ך,
יתה חריפה עם פירוש רש"י, ורד"ק, ושיער שצריך לזה שנתיים ימים, ושילם לו מראש מאה זהובים, אולם להיות שהבת ה

 מאד, ושוקדת על לימודה, גמרה כל התנ"ך במשך שבעה חדשים. ולפי בקשתה התחיל ללמוד עמה גמרא ומפרשים,
רא. וחריפות שכלה, היתה קולטת יפה כל מה שלמד אתה, והיתה נושאת ונותנת עמו בפלפול ובסב והיא לרוב חשקה

עברו ששלה. ואביה לא ידע מזה כלל. ורק לאחר  ונמשך הלימוד הזה יותר משנה, שלמדה עם המלמד הזה בחדר המיוחד
מד שהיא לומדת תלמוד עם המלקרוב לשנתיים בא העשיר הנ"ל לדעת מה נעשה עם הלימוד של בתו, ולהפתעתו ראה 

אש, והיא שלה, וישאל אותו מה זאת, וסיפר לו כל הענין. ואמר, שבהיות שאני נשכרתי לכ"ד חדשים, וקבלתי שכרי מר
י עמה כשרונית ובעלת שכל, ואחר שלמדתי עמה כל התנ"ך, ביקשה ממני ללמוד עמה תלמוד, נעתרתי לבקשתה, וסיימת

כ"ד ממר למלמד, תודה לך, אך עד כאן תחום שבת, ואני מוותר לך על הזמן שנשאר כמה מסכתות, וישחק אביה, ויא
עשית  חדשים, ולך לביתך לשלום, ואין צורך שתטרח עוד לבא ללמד אותה יותר. אחר שהלך אמרה הבת לאביה מה זאת

יאמר וילך לשלום, לי, אני חשבתי שאדרבה תתן למלמד שכר לעוד שנתיים שימשיך ללמוד עמי תלמוד, ואתה שילחתו ו
אות לה אביה, בתי חמדת לבי, למה את צריכה ללמוד תורה שבעל פה, וכי את בן שלומד תורה עד שנעשה מורה הור

ואי בישראל, הלא את בת שעומדת בעוד כמה שנים להנשא, ולטפל בכל צרכי הבית, ובילדים, ואת הכל תשכחי, והל
מד ואהיה בשבת. הדברים לא מצאו חן בעיניה, כי אמרה בלבה אני אלשתזכרי את לימוד המקרא, ותעסקי בו לכל הפחות 

ב בחדר חכמה כמו ברוריה. אבל מפני כבודו של אביה שתקה, ולא רצתה להתוכח עמו. ובכל זאת גמרה בלבה, שהיא תש
ום היתה יהסמוך לבית מדרשו של אביה, ותקשיב ללימודו עם החברותא שלו, דרך החלון הפתוח לחדרה. ותעש כן, ובכל 

מבינה  מעיינת בסוגיית הגמרא שהיו לומדים בה, ושומעת הקושיות והתירוצים שמפלפלים ביניהם באזן קשבת, והיתה
זה, ורק כל דבריהם, ורושמת בפנקס הערותיה על דבריהם, ואין איש שהיה יודע ממעשיה כלל, ואפילו אמה לא ידעה מ

 לאכול. בזמן הסעודה בלבד היתה באה ויושבת על שלחן אביה
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וה, שהיא גובה ווהיא מדת הגאבינונית, אלא עליו להתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, 
שאין הדרך הטובה שיהיה האדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ביותר, ורוחו נמוכה  לב,

ולא נאמר עניו בלבד. ולכן ציוו  "מאדוהאיש משה עניו "למאד. לפיכך נאמר במשה רבינו 
 ד הוי שפל רוח בפני כל אדם. חכמים ואמרו, מאד מא

 , ובדרך ענווהוה החשובה ביותרויזכינו ה' למידות טובות ומתוקנות ובפרט למידת הענ
 . לקנות את התורה בשלימות, אמן ואז נזכה –אמיתית ובקניית שאר קניני התורה 

                                                           

דלת, בוהנה אחר שנים רבות שהתרגלה בלימוד הזה, נזדמן כאשר היתה אוכלת בסעודה אחת עם אביה, נשמעו דפיקות 
תה, מעיר אאותו הגביר, מה שמך, ויענהו שמי חיים חיים בן שלום. מאיזה עיר  וכשפתחו את הדלת נכנס איש אחד, ושאל

, והסתכל היו צלחות עם פירות, ויאמר לו האורח ראה אחר הרמונים מולדתך, מה שלום פלוני הדר בעיר ההיא, ובשלחן
פטר. הגביר וראה שיש צלחת של תפוחים אחר הרמונים, וחשב שכוונתו לומר תפחה רוחו של אותו פלוני, כלומר שנ

רוטות י פשאל הגביר מה רצונך ממני, ויענהו, גר אנכי בארץ ובידי אין פרוטה לפורטה, אם מצאתי חן בעיניך לתת ל
ים אחד של מעטות ותחי נפשי. ויקרא הגביר את בתו ויאמר לה ראי בתי שבמעיל שלי התלוי בחדר השני יש שם שני דינר

דינר של כסף ואחד של זהב, שימי לב וקחי הדינר של כסף ותתני אותו לאורח, היא נכנסה לחדר ולקחה במתכוין את ה
ר של שלחן. והאורח נפרד בשלום. ואחר שעה הוצרך הגביר לדינזהב, ותמסרהו בידו של האורח, וחזרה לשבת ליד ה

הדינר של  זהב, ויצא בכיסו רק הדינר של כסף, ויכעוס על בתו לאמר, הלא הזהרתיך שתתני לאורח הדינר של כסף, ולא
ה אתה נראזהב, ומדוע לא שמת לבך לעשות כדברי, ענתה לו, אבא, אני עשיתי זאת בכוונה, וטעמי ונימוקי עמי, כי כ

הוא  חשבת את האורח כסתם עני שבא לבקש פרוטות למחייתו, אבל אני ידעתי שהוא תלמיד חכם משכיל ונבון וראוי
לת אותו מה לדינר זהב ועוד יותר, ויאמר לה אביה, הגידי נא לי מהיכן ידעת שהוא תלמיד חכם, ענתה לו, אבא אתה שא

הראשון  חיים בן שלום, ולרוב הענוה אמר חיים חיים, כי חייםשמך, ואמר ששמו חיים חיים בן שלום, וכוונתו חכם 
לך זר, ולא, גימטריא חכם, ואם לא כן איך נקרא בשם חיים חיים. וקיים מה שאמרו חז"? יהללך זר ולא פיך. כלומר יהל
תך, וחשבת אם לא נמצא זר שיהלל אותך, אז פיך, והוא עשה כן ברמז. עוד שאלת אותו מאיזה עיר אתה ואמר מעיר מולד

א, שהוא כנראה שהוא מעיר בצרה )בבל( ששם נולדת, ולכן שאלת אותו אחר כך מה שלום פלוני, ולא היא, שכוונתו הי
ואתה  מעיר של חכמים ושל סופרים, שהתורה נקראת מולדתך, ועל שאלתך לשלום פלוני, וענה לך ראה אחר הרמונים,

, ואחריו א, כי כוונתו, שבספר שיר השירים כתוב הנצו "הרמונים"הסתכלת על השלחן אחר הצלחת של הרמונים, ולא הי
יחפש את נאמר "לא ידעתי", ותשובתו הרמתה של האורח, כי לא ידוע לו דבר על פלוני. ויקרא הגביר למשרתו שילך ו

שר אמרה בתו אהאורח הזה ויביאהו אליו שנית, ויעש כן, וישאל אותו על כל הדברים הנזכרים, ויענה אותו שכוונתו ככל 
בתו מאין  של הגביר. וישמח הגביר על חכמת בתו, ויושיט לאורח מתנה של כמה זהובים ופטרו לשלום. וישאל הגביר את

, בחדר החלון, ויאמר לה, איזה חלון? ותספר לו כל מה שעשתה ולמדה במשך כמה שנים לך החכמה הזאת, ותאמר לו מן
ה לב ללימודו עם החברותא שלו בש"ס ופוסקים, דרך החלון, ויאמר הסמוך לבית מדרשו, ושהיתה מקשיבה רוב קש

י לרדת אביה, והרי גם אני למדתי, ש"ס ופוסקים במשך כל השנים האלה, עם החברותא שלי, ומדוע לא השכלתי גם אנ
עות בילסוף דעתו של האורח הזה, כמו שאת הבנת מדבריו, ותאמר לו, אבא, אתם למדתם בפרהסיא, שהכל יודעים מהק

יד חז"ל, של הלימוד שלכם, לא כן אני למדתי בצינעא בחדר הסמוך לבית מדרשכם, ואף אחד לא ידע ממני, ויש קבלה ב
 .ולכן זכיתי לחכמה זו, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה שהלומד בצינעא מחכים, שנאמר ואת צנועים חכמה.

 


