מקורות לימוד
לחג השבועות
מהדורה חדשה

שבועות תש"פ

מקורות לימוד לחג השבועות | פתח דבר | א  -פרשת משפטים )ברית חורב(

לזכר עולם יהיה צדיק
נשמת אדמו"ר הרה"ק ר' ישראל מרדכי בר' יוחנן
מראחמיסטריווקא  -ירושלים
לרגל יומא דהילולא כ"ב סיון
התודה והברכה לידידינו חבר בית מדרשנו
הרב הגאון ר' חיים שליט"א
על אשר הרים נדבת ידו לכבוד התורה ולכבוד הרגל
ימלא הקב"ה כל משאלות ליבו לטובה
בע"ה
הנצחה לכבוד החג ולכבוד התורה ולומדי' ולכבוד מורינו
המאיר לנו נתיבות הרב הגאון רבי יצחק לאווי שליט"א
רב ומורה דרך בית המדרש עיון למחשבה
לאות הוקרה על השיעורים המתוקים מלאים זיוו הנתונים על
גבי רשת בפניא דמעלי שבתא מדי שבוע בשבוע.
מנאי מוקירו
משה אליעזר ליבערמאן
פה בלומינגבורג ,ניו יארק

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

2

מקורות לימוד לחג השבועות | פתח דבר | א  -פרשת משפטים )ברית חורב(

øáã çúô
כאשר הלכנו ללמוד את אגדות התורה בעיון היטב ממקורם ,ראינו וודאי חלק גדול
מן אגדות התורה נמסרים מסביב למועדים ,אשר בהם ישראל עוסקים בסוגיות
המועדים והחגים ומקרבים ליבם אל התורה בדברי אגדה.
וראינו דרשנים ופרשנים רבים מפרשים את ענייני המועדים ,כל חד וחד כדאית ליה.
ואכתי ערבוביא רבה שורה ,שלא מצינו הלכה ברורה ומשנה ברורה שיהיו דברי תורה
מסודרים בפינו לאמר זה עיקר המועד וזה טפל וזה שורש וזה ענף וזה מקרא וזה
משנה וזה סוד וזה רמז.
ואמנם עיקר השגת התורה בכל ענין השגתה על בוריה ממקורותיה הראשונים ,והעיון
הדק היטב בכל המפרשים ובכל הצדדים ,ואין זה יכול להתקיים מבלי עסק העיון.
ולזאת ייסדנו בית מדרשנו לעיון בסוגיות האגדה והמחשבה משורשם ,בדרך הלימוד
העיוני ובלימוד דברי תורה משורשם ומקורם .למען לא יהו הדרשות והחידושים
סותמים את שערי התורה בפני שומעיהם ,כדרך כמה מגידים שמרוב מתיקות דבריהם
ועניינם הרי נסתמו הדרכים בפני תלמידיהם לעיין במקורי דברי תורה על דעתא
דנפשייהו ,אבל תקוותנו שיהיו כל דברינו פותחים שערים אל שורש התורה ,ועל
נגיעות גופא דאורייתא בנפשות התלמידים ,ולשם זה מקפידים אנחנו להראות תמיד
מקור ושורש הדברים בספרי קודש הקדומים ,למען יהא עיקר הלימוד כלי לאחוז
בתוך ספר תורה עצמו ולא יהא מכסה עליו.
וסידרתי כאן ממקורות טעם חג השבועות ,למען יוכלו לעיין בהם בימי החג הבעל"ט.
התודה והברכה לידידי הגאון הצדיק ר' צבי שליט"א שסידר חלק גדול מן המראי
מקומות ,ובפרט על רמב"ן אב"ע וזוהר .והעתקתי ממנו לפי דרכי.
ונזכה לקבלת התורה באהבה וברצון.
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àø÷î
חמשת מקורות מצוות המועדים

בהדגשת חג השבועות

(áøåç úéøá) íéèôùî úùøô - à
שמות כ״ג:י״ד-י״ט
)יד( ָׁש ֣לֹ ׁש ְרגָ ִ֔לים ּ ָת ֹ֥חג ִ ֖לי ַּב ּ ָׁש ָ ֽנה׃
יתךָ
ֲש֣ר ִצ ִּו ִ ֗
ֹאכל ַמ ֜ ּצוֹ ת ֽ ַּכא ֶׁ
ים ּת ֨ ַ
ת־חג הַ ּ ַמ ּצוֹ ת֮ ִּת ְ ׁשמֹר֒ ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָמ ֩
)טו( אֶ ַ ֣
יקם׃
את ִמ ִּמ ְצ ָ ֑ריִם וְ לֹא־י ֵָרא֥ ּו ָפ ַנ֖י ֵר ָ ֽ
ְלמוֹ ֵע ֙ד ֹ֣ח ֶד ׁש ָ ֽהאָ ֔ ִביב ִ ּכי־ב֖ וֹ י ָ ָ֣צ ָ

ָ

שׂ ֶ ֑דה וְ ַ ֤חג ָֽהאָ ִס ֙ף
ֲש ֥ר ִּתזְ ַ ֖רע ַּב ּ ָ
שיך א ֶׁ
)טז( וְ ַ ֤חג הַ ָ ּק ִצי ֙ר ִ ּבכּ ו ֵ ּ֣רי ַמעֲ ֔ ֶ ׂ
ת־מעֲ שֶׂ ֖ ָ
יך ִמן־הַ ּ ָשׂ ֶ ֽדה׃
ְ ּב ֵ ֣צאת הַ ּ ָׁש ָ֔נה ְ ּבאָ ְס ְּפךָ ֥ ֶ ֽא ַ
ְהוה׃
ל־פ ֵנ֖י הָ אָ ֥ ֹדן ׀ י ָ ֽ
ה ָּכל־זְ כ֣ ו ְּר ֔ ָך אֶ ְּ
)יז( ָׁש ֥לֹ ׁש ְּפ ָע ִמ֖ים ַּב ּ ָׁש ָנ֑ה י ֵָראֶ ֙
ד־בּ ֶקר׃
א־תזְ ַּב ֥ח ַעל־חָ ֵמ֖ץ דַּ ם־זִ ְב ִח֑י וְ ֽלֹא־י ִָל֥ין ֵ ֽחלֶ ב־חַ ִ ּג֖י ַע ֹֽ
)יח( ֽלֹ ִ
ָ
ָ
א־תבַ ּ ֵׁ֥של ְ ּג ִ ֖די ַּבח ֲֵל֥ב
ְהוה ֱאלֹהֶ ֑יך ֽלֹ ְ
אשית ִ ּבכּ ו ֵּר ֙י אַ ְד ָ ֣מ ְת ֔ך ּ ָת ִ֕ביא ֵּב ֖ית י ָ ֣
)יט( ֵר ִ ׁ֗
ִא ּֽמוֹ ׃ )ס(

(úåéðù úåçåì) àùú éë úùøô - á
שמות ל״ד:י״ח-כ״ה
ית ָך ְלמוֹ ֵע֖ד
ֲש֣ר ִצ ִּו ִ֔
ֹאכל ַמ ּצ ֹות֙ א ֶׁ
ת־חג הַ ּ ַמ ּצוֹ ת֮ ִּת ְ ׁשמֹר֒ ִ ׁש ְב ַ֨עת י ִ ָ֜מים ּת ַ ֤
)יח( אֶ ַ ֣
את ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִם׃
ֹ֣ח ֶד ׁש הָ אָ בִ ֑יב ֚ ִ ּכי ְ ּב ֹ֣ח ֶד ׁש ָֽהאָ ֔ ִביב י ָ ָ֖צ ָ
ָשֽה׃
ל־מ ְקנְ ָ ֙ך ִּתז ּ ֔ ָָכר ֶּ ֖פ ֶטר ׁ֥שוֹ ר ו ֶׂ
ל־פ ֶטר ֶ ֖רחֶ ם ִל֑י וְ ָ ֽכ ִ
)יט( ָּכ ֶּ ֥
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יך ִּת ְפ ֶ ֔דּ ה
)כ( ו ֶ ּ֤פ ֶטר חֲמוֹ ֙ר ִּת ְפ ֶ ֣דּ ה ְב ֔ ֶשׂ ה וְ ִאם־ ֥לֹא ִת ְפדֶּ ֖ ה וַעֲ ַר ְפ ּ ֑תוֹ כּ ֹ֣ ל ְ ּבכ֤ וֹ ר ָּב ֶ֙נ ָ ֙
יקם׃
וְ ֽלֹא־י ֵָרא֥ וּ ָפ ַנ֖י ֵר ָ ֽ
֥יש וּבַ ָ ּק ִ ֖ציר ִּת ְ ׁש ֹֽבּ ת׃
יע֖י ִּת ְ ׁשבּ ֹ֑ ת ֶּבחָ ִר ׁ
ם ּ ַתעֲ ֹ֔בד וּבַ יּ֥וֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
)כא( ֵׁש ֶׁ֤שת י ִָמי ֙

ָ

טים וְ חַ ֙ג ָ ֽהאָ ִ ֔סיף ְּתקו ַ ּ֖פת
ש֣ה ְל ֔ך ִ ּבכּ וּ ֵ ֖רי ְק ִ ֣ציר ִח ִ ּ ֑
ת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)כב( וְ ַ ֤חג ָׁשבֻ עֹ ֙
הַ ּ ָׁש ָ ֽנה׃
ָ
ְהו֖ה ֱאל ֵֹה ֥י
ת־פ ֵ ֛ני ָ ֽהאָ ֥ ֹדן ׀ י ָ
ה ָּכל־זְ כ֣ ו ְּר ֔ך אֶ ְּ
)כג( ָׁש ֥לֹ ׁש ְּפ ָע ִמ֖ים ַּב ּ ָׁש ָנ֑ה י ֵָראֶ ֙
יִשְׂ ָר ֵ ֽאל׃
יש ֶ ֽאת־אַ ְר ְצ ֔ךָ
ָ
ָ
מד ִא ׁ ֙
ת֖י אֶ ת־ ְ ּגבו ֶּל֑ך וְ לֹא־י ְַח ֥ ֹ
ם ִמ ּ ָפ ֔ ֶניך וְ ִה ְרחַ ְב ּ ִ
יש גּוֹ ִי ֙
)כד( ִּ ֽכי־אוֹ ִ ֤ר ׁ
ָ
ְהוה ֱאל ֔ ֶֹהיך ָׁש ֥לֹ ׁש ְּפ ָע ִמ֖ים ַּב ּ ָׁש ָ ֽנה׃
ת־פ ֵנ ֙י י ָ ֣
ַּבעֲ ֽלֹ ְת ֗ ָך לֵ ָראוֹ ת֙ אֶ ְּ
א־ת ְ ׁש ַח֥ט ַעל־חָ ֵמ֖ץ דַּ ם־זִ ְב ִח֑י וְ לֹא־י ִ ָ֣לין לַ ֔בּ ֹ ֶקר ֶז֖בַ ח ַח֥ג הַ ָ ֽ ּפ ַסח׃
)כה( ֽלֹ ִ

(íéðäë úøåú) øåîà úùøô - â
ויקרא כ״ג:א׳-מ״ד
מר׃
ְהו֖ה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)א( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ
אתָ ֖ם
ר־ת ְק ְרא֥ ּו ֹ
ֲש ִּ
ת אֲלֵ ֔ ֶהם מוֹ עֲ ֵ ֣די יְה ָו֔ה א ֶׁ
ל־ב ֵ ֤ני יִשְׂ ָראֵ ל֙ וְ אָ ַמ ְר ּ ָ֣
)ב( דַּ ֵּ֞בר אֶ ְ ּ
ק ֶד ׁש ֵא ֶּ֥לה ֵה֖ם מוֹ עֲ ָ ֽדי׃
ִמ ְק ָר ֵ ֣אי ֑ ֹ
ק ֶד ׁש
יעי ַׁש ַּ ֤בת ַׁש ָּבתוֹ ֙ן ִמ ְק ָרא־ ֔ ֹ
ם ּ ֵת ָעשֶׂ ֣ה ְמ ָלאכָ ה֒ וּבַ יּ֣וֹ ם ַה ְּ ׁש ִב ִ ֗
)ג( ֵׁש ֶׁ֣שת ָי ִמי ֮
יכם׃ )פ(
ל־מלָ אכָ ֖ה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ וּ ַׁש ָּב ֥ת ִהו ֙א ַ ֽליה ָו֔ה ְ ּב ֖ ֹכל ֽמוֹ ְ ׁשב ֵֹת ֶ ֽ
ָּכ ְ
אתָ ֖ם ְ ּבמוֹ עֲ ָ ֽדם׃
־ת ְק ְרא֥ וּ ֹ
ֲשר ִּ
ק ֶד ׁש א ֶׁ
)ד( אֵ֚ ֶּלה מוֹ עֲ ֵ ֣די יְה ָו֔ה ִמ ְק ָר ֵא ֖י ֑ ֹ
יהוה׃
אשוֹ ן ְ ּבאַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֛ר לַ ֹ֖ח ֶד ׁש ֵּ ֣בין ָה ַע ְר ָּב֑יִם ֶּ ֖פ ַסח לַ ָ ֽ
)ה( ַּב ֹ֣ח ֶד ׁש ָה ִר ׁ֗
יהו֑ה ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִָמ֖ים ַמ ֥ ּצוֹ ת
ם לַ ֹ֣ח ֶד ׁש הַ ֔ ֶז ּה ַח֥ג הַ ּ ַמ ֖ ּצוֹ ת לַ ָ
)ו( וּבַ ח ֲִמ ּ ָׁ֨שה ָעשָׂ ֥ר יוֹ ֙
ֹאכלוּ׃
ּת ֵ ֽ
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ שֽׂ וּ׃
ִהיה לָ כֶ ֑ם ָּכ ְ
ק ֶד ׁש י ְ ֶ ֣
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא־ ֖ ֹ
ם ָ ֽה ִר ׁ֔
)ז( ַּביּוֹ ֙
ק ֶד ׁש ָּכל־
יע ֙י ִמ ְק ָרא־ ֔ ֹ
יהו֖ה ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָמ֑ים ַּב ּי֤וֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
ת ֥ם ִא ּ ֶׁ֛שה לַ ָ
)ח( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶ
ְמ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ ֽשׂ וּ׃ )פ(
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מר׃
ְהוה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)ט( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ ֖
ֲש֤ר אֲנִ ֙י ֹנתֵ֣ן
ל־ה ָ֗א ֶרץ א ֶׁ
י־ת ֹ֣באוּ אֶ ָ
ת אֲלֵ ֔ ֶהם ִּ ֽכ ָ
ל־ב ֵ ֤ני יִשְׂ ָראֵ ל֙ וְ אָ ַמ ְר ּ ָ֣
)י( דַּ ֵּ֞בר אֶ ְ ּ
ֹהן׃
אש֥ית ְק ִצ ְירכֶ ֖ם אֶ ל־הַ כּ ֵֽ
יר ּה וַהֲ בֵ אתֶ ֥ם אֶ ת־ ֛עֹ ֶמר ֵר ִ ׁ
ת־ק ִצ ָ ֑
ת ֖ם אֶ ְ
לָ ֔ ֶכם ו ְּקצַ ְר ּ ֶ
ֹהן׃
יפ ּנוּ הַ כּ ֵ ֽ
הו֖ה ִ ֽל ְרצֹנְ כֶ ֑ם ִ ֽמ ּ ָמ ֳח ַרת֙ הַ ּ ַׁש ֔ ָּבת יְנִ ֶ ֖
)יא( וְ הֵ ִ ֧ניף אֶ ת־הָ ֛עֹ ֶמר ִל ְפ ֵנ֥י ְי ָ
יהוה׃
ן־שנָ ֛תוֹ ְלע ָ ֹ֖לה לַ ָ ֽ
יפכֶ ֖ם אֶ ת־הָ ֑עֹ ֶמר ֶּ ֣כבֶ שׂ ּ ָת ִ ֧מים ֶּב ְ ׁ
יתם ְ ּבי֥וֹ ם הֲ ִ ֽנ ְ
)יב( וַעֲ שִׂ ֶ֕
יהו֖ה ֵ ֣ריחַ נִ י ֹ֑חחַ וְ נִ ְסכּ ֹ֥ ה
סלֶ ת ְ ּבלו ָּל֥ה בַ ֶּׁ֛ש ֶמן ִא ֶּׁ֥שה לַ ָ
תו ְ ׁש ֵ֨ני ֶעשְׂ ר ִ ֹ֜נים ֣ ֹ
)יג( ו ִּמנְ חָ ֩ ֹ
יע֥ת הַ ִ ֽהין׃
ַ ֖ייִן ְר ִב ִ
ם הַ יּ ֹ֣ום הַ ֔ ֶז ּה ֚ ַעד הֲ ִ ֣ביאֲכֶ֔ ם אֶ ת־
ד־ע֙צֶ ֙
אכל֗ וּ ַע ֶ
ת ְ
)יד( וְ לֶ חֶ ֩ם וְ ָק ִ ֨לי וְ כַ ְר ֶ֜מל ֣לֹא ֽ ֹ
יכם׃ )ס(
יכם ְ ּב ֖ ֹכל מ ְ ֹׁש ֹֽב ֵת ֶ ֽ
ם ְל ֹד ֣ ֹר ֵת ֔ ֶ
ָק ְר ַּב ֖ן ֱאלֹהֵ יכֶ ֑ם חֻ ַ ֤ ּקת עוֹ לָ ֙

ם ה ִ ֲ֣ביא ֔ ֲֶכם אֶ ת־ ֖עֹ ֶמר
ם ִמ ָּמחֳ ַ ֣רת הַ ּ ַׁש ֔ ָּבת ִמיּוֹ ֙
ת֤ם לָ כֶ ֙
)טו( ו ְּס ַפ ְר ּ ֶ
היינָ ה׃
מת ִּת ְ ֶ ֽ
ש ֥בַ ע ַׁש ָּב ֖תוֹ ת ְּת ִמי ֥ ֹ
הַ ְּתנו ָ ּ֑פה ֶׁ
יעת ִּת ְס ְּפ ֖רוּ חֲ ִמ ִּ ׁ֣שים י֑וֹ ם
)טז( ַ ֣עד ִ ֽמ ָּמחֳ ַ ֤רת הַ ּ ַׁש ָּבת֙ הַ ְּ ׁש ִב ִ ֔
יהוה׃
ת֛ם ִמנְ ָח֥ה חֲ ָד ָׁש ֖ה לַ ָ ֽ
וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶ
יאוּ ׀ ֶ ֣לחֶ ם ְּתנו ָּ֗פה ְ ׁש ּ ַ֚תיִם ְ ׁש ֵ ֣ני ֶעשְׂ ר ִֹ֔נים
)יז( ִמ ּמוֹ ְ ׁש ֹ֨ב ֵת ֜ ֶ
יכם ּ ָת ִ ֣ב ּ
יהוה׃
סלֶ ת ִּת ְהיֶ֔ינָ ה חָ ֵמ֖ץ ּ ֵתאָ ֶ ֑פינָ ה ִ ּבכּ ו ִ ּ֖רים ַ ֽל ָ ֽ
ֹ֣
ם ְ ּב ֵ ֣ני ָׁש ָ֔נה ו ַ ּ֧פר
ימ ֙
ת֣ם ַעל־הַ ֶ֗ ּלחֶ ם ִ ׁש ְב ַ֨עת ְ ּכבָ שִׂ ֤ים ְּת ִמ ִ
)יח( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶ
יהם
ם וְ נִ ְס ֵּכ ֔ ֶ
ה ַ ֽליה ָו֔ה ו ִּמנְ ָח ָת ֙
ן־ב ָ ֛קר אֶ ָח֖ד וְ אֵ י ִ ֣לם ְ ׁש ָ ֑ניִם י ְִה ֤יוּ עֹלָ ֙
ֶּב ָּ
יהוה׃
שה ֵ ֽריחַ ־נִ י ֹ֖חחַ לַ ָ ֽ
ִא ּ ֵׁ֥
יר־עִז ּ֥ים אֶ ָח֖ד ְלחַ ָ ּ ֑טאת ו ְ ּׁש ֵ ֧ני ְכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ֵנ֥י ָׁש ָנ֖ה
ת֛ם שְׂ ִע ִ
)יט( וַעֲ שִׂ י ֶ
ְלֶז֥בַ ח ְ ׁש ָל ִ ֽמים׃
ה ִל ְפ ֵ ֣ני יְה ָו֔ה ַעל־
ֹתם ַעל֩ ֶ֨לחֶ ם הַ ִ ּבכּ ו ִ ּ֤רים ְּתנו ָּפ ֙
)כ( וְ הֵ ִ ֣ניף הַ כּ ֹ ֵ֣הן ׀ א ָ ֡
יהו֖ה לַ כּ ֵֹֽהן׃
ק ֶד ׁש י ְִה ֥יוּ לַ ָ
ְ ׁש ֵנ֖י ְ ּכבָ שִׂ ֑ים ֛ ֹ
ִהיה לָ ֔ ֶכם ָּכל־
ש י ְ ֶ֣
ק ֶ֙ד ׁ ֙
אתם ְ ּב ֶ ֣עצֶ ם ׀ הַ יּ֣וֹ ם הַ ֶז ּ֗ה ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ
)כא( ו ְּק ָר ֶ֞
ְמ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ וּ חֻ ַ ּ ֥קת עוֹ ָ ֛לם ְ ּבכָ ל־מוֹ ְ ׁש ֹ֥ב ֵתיכֶ ֖ם
יכם׃
ר ֵת ֶ ֽ
ְל ֹד ֽ ֹ
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א־תכַ ֶּ֞לה ְּפ ַ ֤את שָׂ ְֽד ָ ֙ך ְ ּב ֻק ְצ ֶ ֔ר ָך וְ ֶל ֶ֥קט
ת־ק ִ ֣ציר אַ ְר ְצ ֗ ֶכם ֽלֹ ְ
)כב( ּֽו ְב ֻק ְצ ְר ֞ ֶכם אֶ ְ
יכם׃ )ס(
ְהו֥ה ֱאלֹהֵ ֶ ֽ
ְק ִצ ְירךָ ֖ ֣לֹא ְתלַ ֵ ּ ֑קט ֶ ֽל ָע ִ ֤ני וְ לַ ֵּג ֙ר ּ ַתעֲ זֹ֣ב א ֔ ָֹתם א ֲִנ֖י י ָ
מר׃
ְהוה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)כג( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ ֖
ם
ִהיה ָלכֶ ֙
יעי ְ ּבאֶ ָ ֣חד לַ ֗ ֹח ֶד ׁש י ְ ֶ ֤
מר ַּב ֨ ֹח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֜
ל־ב ֵנ֥י יִשְׂ ָר ֵא ֖ל לֵ א ֑ ֹ
)כד( דַּ ֵּ ֛בר אֶ ְ ּ
ק ֶד ׁש׃
ַׁש ָּב ֔תוֹ ן זִ ְכ ֥רוֹ ן ְּתרו ָּע֖ה ִמ ְק ָרא־ ֽ ֹ
יהוה׃ )ס(
ת ֥ם ִא ּ ֶׁ֖שה לַ ָ ֽ
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ וּ וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶ
)כה( ָּכ ְ
מר׃
ְהו֖ה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)כו( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ
ִהיה
ש י ְ ֶ֣
ק ֶ֙ד ׁ ֙
יעי הַ ֶז ּ֜ה י֧וֹ ם הַ ִ ּכ ּ ֻפ ִ ֣רים ֗הוּא ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ
ש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֨
)כז( ַא ְ֡ך ֶּב ָעשׂ֣ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁ ֩
יהוה׃
ת ֥ם ִא ּ ֶׁ֖שה לַ ָ ֽ
לָ ֔ ֶכם וְ ִע ִ ּניתֶ ֖ם אֶ ת־נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ֑ם וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶ
ם ֔הוּא ְלכַ ֵ ֣ ּפר
ה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֔ וּ ְ ּב ֶע֖צֶ ם הַ יּ֣וֹ ם הַ ֶז ּ֑ה ִּ ֣כי י ֹ֤ום ִ ּכ ּ ֻפ ִרי ֙
־מלָ אכָ ֙
)כח( וְ כָ ל ְ
יכם׃
ְהו֥ה ֱאלֹהֵ ֶ ֽ
יכם ִל ְפ ֵנ֖י י ָ
עֲ לֵ ֔ ֶ
א־תעֻ ֔ ֶּנה ְ ּב ֶע֖צֶ ם הַ יּ ֹ֣ום הַ ֶז ּ֑ה וְ נִ ְכ ְרתָ ֖ה ֵ ֽמ ַע ֶּ ֽמיהָ ׃
ֲש֣ר ֽלֹ ְ
ש א ֶׁ
)כט( ִּ ֤כי כָ ל־הַ ֶּנ֙פֶ ׁ ֙
ת֛י אֶ ת־
אכה ְ ּב ֶע֖צֶ ם הַ יּ֣וֹ ם הַ ֶז ּ֑ה וְ ַ ֽהאֲבַ ְד ּ ִ
ל־מלָ ֔ ָ
ה ָּכ ְ
ֲשר ּ ַתעֲ שֶׂ ֙
)ל( וְ כָ ל־הַ ֶּ֗נפֶ ׁש א ֶׁ ֤
הַ ֶ ּנ֥פֶ ׁש הַ הִ ֖וא ִמ ֶ ּ ֥ק ֶרב ַע ָּ ֽמ ּה׃
יכם׃
מ ְ ׁש ֹֽב ֵת ֶ ֽ
יכם ְ ּב ֖ ֹכל ֽ ֹ
ם ְל ֹד ֣ ֹר ֵת ֔ ֶ
ל־מלָ אכָ ֖ה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ ּו חֻ ַ ֤ ּקת עוֹ ָל ֙
)לא( ָּכ ְ
ש ָּב ֶ֔ע ֶרב
ת ֖ם אֶ ת־נַ ְפ ׁש ֹ ֵתיכֶ ֑ם ְ ּב ִת ְ ׁש ָ ֤עה לַ ֹ֙ח ֶד ׁ ֙
)לב( ַׁש ֨ ַּבת ַׁש ָּב ֥תוֹ ן הוּ ֙א ָלכֶ֔ ם וְ ִע ִ ּני ֶ
ד־ע ֶרב ִּת ְ ׁש ְ ּב ֖תוּ ַׁש ַּב ְּת ֶ ֽכם׃ )פ(
ֵמ ֶ ֣ע ֶרב ַע ֶ֔
מר׃
ְהו֖ה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)לג( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ
יע ֙י הַ ֔ ֶז ּה
מר ַּבח ֲִמ ּ ָׁ֨שה ָע ָ֜שׂ ר י֗וֹ ם לַ ֹ֤ח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ
ל־ב ֵנ֥י יִשְׂ ָר ֵא ֖ל לֵ א ֑ ֹ
)לד( דַּ ֵּ ֛בר אֶ ְ ּ
הֹֽוה׃
ַ ֧חג הַ ּ ֻס ּ֛כוֹ ת ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִָמ֖ים לַ י ָ
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ שֽׂ וּ׃
ק ֶד ׁש ָּכ ְ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא־ ֑ ֹ
)לה( ַּב ּי֥וֹ ם הָ ִר ׁ֖
ש י ְִהיֶ֨ה
יהו֑ה ַּב ּי֣וֹ ם הַ ְּ ׁש ִמ ִינ֡י ִמ ְק ָרא־ק ֶֹד ׁ ֩
)לו( ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָ֔מים ּ ַת ְק ִר֥יבוּ ִא ּ ֶׁ֖שה לַ ָ
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ שֽׂ וּ׃
ה עֲ ֶ ֣צ ֶרת ִ֔הוא ָּכ ְ
לָ ֜ ֶכם וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם ִא ּ ֶׁ֤שה ַ ֽליה ָו ֙
ק ֶד ׁש ְלהַ ְק ִ ֨ריב ִא ּ ֶׁ֜שה
אתָ ֖ם ִמ ְק ָר ֵ ֣אי ֑ ֹ
ר־ת ְק ְרא֥ וּ ֹ
ֲש ִּ
)לז( אֵ֚ ֶּלה מוֹ עֲ ֵ ֣די יְה ָו֔ה א ֶׁ
לַ יה ָו֗ה ע ָ ֹ֧לה ו ִּמנְ ָ ֛חה ֶז֥בַ ח וּנְ ָסכִ ֖ים דְּ בַ ר־י ֹ֥ום ְ ּביוֹ ֽמוֹ ׃
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ם ו ִּמ ְ ּלבַ ֙ד ָּכל־
יכם ו ִּמ ְ ּל ַ ֤בד ָּכל־נִ ְד ֵריכֶ ֙
ְהו֑ה ו ִּמ ְ ּל ַ ֣בד ַמ ְּתנֽ וֹ ֵת ֗ ֶ
תת יּ ָ
)לח( ִמ ְ ּלבַ ֖ד ַׁש ְ ּב ֣ ֹ
יהוה׃
ֲש ֥ר ִּת ְּתנ֖ וּ לַ ָ ֽ
יכם א ֶׁ
נִ ְדב֣ וֹ ֵת ֔ ֶ
ת־תבו ַ ּ֣את הָ ֔ ָא ֶרץ
ְּ
ם אֶ
יעי ְ ּבאָ ְס ְּפכֶ ֙
)לט( ַא ְ֡ך ַּב ֲח ִמ ּ ָׁש ֩ה ָע ָ֨שׂ ר י֜וֹ ם לַ ֹ֣ח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֗
אשוֹ ֙ן ַׁש ָּב ֔תוֹ ן וּבַ יּ֥וֹ ם הַ ְּ ׁש ִמ ִינ֖י
הו֖ה ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָמ֑ים ַּביּ ֹ֤ום ָ ֽה ִר ׁ
ּ ָת ֹ֥ח ּגוּ אֶ ת־חַ ג־ ְי ָ
ַׁש ָּב ֽתוֹ ן׃
ץ־ע ֹ֖בת
אשוֹ ן ְּפ ִ ֨רי ֵ ֤עץ הָ ָד ֙ר ַּכ ּ ֹ֣פת ְּת ָמ ִ ֔רים וַעֲ ַנ֥ף ֵע ָ
)מ( ו ְּל ַק ְח ּ֨ ֶתם לָ ֜ ֶכם ַּביּ֣וֹ ם הָ ִר ׁ֗
ְהוה ֱאלֹהֵ יכֶ ֖ם ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִ ָֽמים׃
י־נ֑חַ ל וּשְׂ ַמ ְח ּ֗ ֶתם ִל ְפ ֵ ֛ני י ָ ֥
וְ ַע ְרבֵ ָ
ם ְל ֹד ֣ ֹר ֵתיכֶ֔ ם
ֹתו ַ ֣חג ַ ֽליה ָו֔ה ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִָמ֖ים ַּב ּ ָׁש ָנ֑ה חֻ ַ ֤ ּקת עוֹ לָ ֙
ת֤ם א ֹ ֙
)מא( וְ חַ ּ ֹג ֶ
ַּב ֹ֥ח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִיע֖י ּ ָת ֹ֥ח ּג ּו א ֹֽתוֹ ׃
ל־האֶ זְ ָרח֙ ְ ּב ִישְׂ ָר ֔ ֵאל י ְ ֵׁשב֖ וּ ַּב ּ ֻס ֹֽכּ ת׃
)מב( ַּב ּ ֻסכּ ֹ֥ ת ּ ֵת ְ ׁשב֖ וּ ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָמ֑ים ָּכ ָֽ
ת־ב ֵ ֣ני יִשְׂ ָר ֔ ֵאל ְ ּבהוֹ ִציאִ ֥י
ְּ
)מג( ְל ַמ ַע ֮ן י ְֵד ֣עוּ ֹד ֽ ֹר ֵתיכֶ ם◌֒ ִּ ֣כי בַ ּ ֻס ֗ ּכוֹ ת הוֹ ַׁש ְ֙ב ִּת ֙י אֶ
יכם׃
ְהו֥ה ֱאלֹהֵ ֶ ֽ
אוֹ תָ ֖ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִם א ֲִנ֖י י ָ
ל־ב ֵנ֖י ִישְׂ ָר ֵ ֽאל׃ )פ(
ְהו֑ה אֶ ְ ּ
ֹשה אֶ ת־מֹעֲ ֵ ֖די י ָ
)מד( ַוי ְַד ֵּ ֣בר מ ֶׁ֔

(íéôñåî) ñçðô úùøô - ã
במדבר כ״ח:א׳-כ״ט:ל״ט
מר׃
ְהו֖ה אֶ ל־מ ֶֹׁש ֥ה ֵּלא ֽ ֹ
)א( ַוי ְַד ֵּב ֥ר י ָ
ת־ק ְר ָּב ִ ֨ני לַ ְח ִ ֜מי ְל ִא ּ ַׁ֗שי ֚ ֵריחַ ִ ֽניח ִֹ֔חי
ת ֖ אֲלֵ הֶ ֑ם אֶ ָ
ת־ב ֵ ֣ני יִשְׂ ָר ֔ ֵאל וְ אָ ַמ ְר ּ ָ
ְּ
)ב( ֚צַ ו אֶ
ִּת ְ ׁש ְמר֕ ּו ְלהַ ְק ִר֥יב ִ ֖לי ְ ּבמוֹ עֲ ֽדוֹ ׃
ימם
י־ש ָ ֧נה ְת ִמ ִ ֛
יהו֑ה ְ ּכבָ ִ ֨שׂ ים ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
ֲש ֥ר ּ ַת ְק ִ ֖ריבוּ לַ ָ
ת ָל ֔ ֶהם ֚ ֶזה ָ ֽה ִא ֶּׁ֔שה א ֶׁ
)ג( וְ אָ ַמ ְר ּ ָ֣
ְ ׁש ַ ֥ניִם לַ ּי ֹ֖ום ע ָֹל֥ה ָת ִ ֽמיד׃
)ד( אֶ ת־הַ ֶּכ ֥בֶ שׂ אֶ ָח֖ד ּ ַתעֲ שֶׂ ֣ה בַ בּ ֹ֑ ֶקר וְ אֵ ת֙ הַ ֶּ ֣כבֶ שׂ הַ ּ ֵׁש ִ֔ני ּ ַתעֲ שֶׂ ֖ה ֵּב ֥ין ָֽה ַע ְר ָּ ֽב ִים׃
יע֥ת הַ ִ ֽהין׃
סלֶ ת ְל ִמנְ ָח֑ה ְ ּבלו ָ ּ֛לה ְ ּב ֶׁש ֶ֥מן ָּכתִ֖ית ְר ִב ִ
)ה( וַעֲ שִׂ ִ ֧ירית ָהאֵ ָ ֛יפה ֖ ֹ
יהוה׃
ה ְ ּב ַ֣הר ִס ַ֔יני ְל ֵ ֣ריחַ נִ י ֔ ֹחחַ ִא ּ ֶׁ֖שה ַ ֽל ָ ֽ
ש ָי ֙
)ו( ע ַ ֹ֖לת ּ ָת ִמ֑יד הָ עֲ ֻ ׂ
ְ
ְ
יהוה׃
ק ֶד ׁש הַ ֵּ֛סך ֶנ ֶ֥סך ֵׁשכָ ֖ר לַ ָ ֽ
יעת הַ ִ֔הין לַ ֶּכ֖בֶ שׂ ָהאֶ ָח֑ד ַּב ּ֗ ֹ
)ז( וְ נִ ְסכּ ֹ ֙ו ְר ִב ִ ֣
)ח( וְ אֵ ת֙ הַ ֶּ ֣כבֶ שׂ הַ ּ ֵׁש ִ ֔ני ּ ַתעֲ שֶׂ ֖ה ֵּ ֣בין ָֽה ַע ְר ָּב֑יִם ְ ּכ ִמנְ ֨ ַחת הַ ֹ֤בּ ֶקר ו ְּכנִ ְסכּ וֹ ֙ ּ ַתעֲ ֔ ֶשׂ ה
יהוה׃ )פ(
ִא ּ ֵׁ֛שה ֵר֥יחַ נִ י ֹ֖חחַ לַ ָ ֽ
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סלֶ ת ִמנְ ָ ֛חה
ימ֑ם ו ְ ּׁש ֵ ֣ני ֶעשְׂ ר ִ ֹ֗נים ֧ ֹ
י־ש ָנ֖ה ְּת ִמ ִ
י־כבָ שִׂ ֥ים ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
ם הַ ּ ַׁש ֔ ָּבת ְ ׁש ֵ ֽנ ְ
)ט( ו ְּביוֹ ֙
ְ ּבלו ָּל֥ה בַ ּ ֶׁ֖ש ֶמן וְ נִ ְס ֽ ּכוֹ ׃
)י( ע ַֹל֥ת ַׁש ַּב ֖ת ְ ּב ַׁש ַּב ּ ֑תוֹ ַעל־ע ַֹל֥ת הַ ּ ָת ִמ֖יד וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )ס(
ם וְ ַ ֣איִל אֶ ֔ ָחד
יהו֑ה ּ ָפ ִ ֨רים ְ ּב ֵ ֽני־בָ ָ ֤קר ְ ׁש ַ ֙נ ִי ֙
יכם ּ ַת ְק ִר֥יבוּ ע ָ ֹ֖לה לַ ָ
אש ֙י חָ ְד ֵׁש ֔ ֶ
)יא( ו ְּב ָר ֵׁ
ימם׃
ֵי־ש ָ ֛נה ִ ׁש ְב ָע֖ה ְּת ִמ ִ ֽ
ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנ ָׁ
ה ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ֶּׁ֔ש ֶמן לַ ָּ ֖פר ָהאֶ ָח֑ד ו ְ ּׁש ֵ ֣ני ֶעשְׂ ר ִ ֹ֗נים
סלֶ ת ִמנְ חָ ֙
)יב( ו ְ ּׁשל ָֹׁש֣ה ֶעשְׂ ר ִ ֹ֗נים ֤ ֹ
ה ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ֶּׁ֔ש ֶמן ָלאַ ֖יִל ָֽהאֶ ָ ֽחד׃
סלֶ ת ִמנְ חָ ֙
ֹ֤
ה ֵ ֣ריחַ נִ י ֔ ֹחחַ
ה ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ֶּׁ֔ש ֶמן לַ ֶּכ֖בֶ שׂ הָ אֶ ָח֑ד עֹלָ ֙
סלֶ ת ִמנְ חָ ֙
)יג( וְ ִע ּ ָשׂ ֣ ֹרן ִע ּ ָשׂ ר֗ וֹ ן ֤ ֹ
יהוה׃
ִא ּ ֶׁ֖שה לַ ָ ֽ
יע֥ת הַ ִ֛הין לַ ֶּכ֖בֶ שׂ
יש֧ת הַ ִ֣הין לָ ַ֗איִל ו ְּר ִב ִ
יהם ח ִ ֲ֣צי הַ ִה ֩ין י ְִה ֶי֨ה לַ ּ ָ֜פר ו ְ ּׁש ִל ִ ׁ
)יד( וְ נִ ְס ּ ֵכ ֗ ֶ
ש ְ ּבחָ ְד ׁ֔שוֹ ְלחָ ְד ֵׁש֖י הַ ּ ָׁש ָ ֽנה׃
ָ ֑ייִן זֹ֣את ע ַֹל֥ת ֹ֙ח ֶד ׁ ֙
יהו֑ה ַעל־ע ַ ֹ֧לת הַ ּ ָת ִ ֛מיד י ֵָעשֶׂ ֖ה וְ נִ ְס ֽ ּכוֹ ׃ )ס(
)טו( וּשְׂ ִ ֨עיר ִעִז ּ֥ים אֶ ָ ֛חד ְלחַ ָ ּ ֖טאת לַ ָ
יהוה׃
אשוֹ ן ְ ּבאַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֛ר י֖וֹ ם לַ ֹ֑ח ֶד ׁש ֶּ ֖פ ַסח לַ ָ ֽ
)טז( וּבַ ֹ֣ח ֶד ׁש הָ ִר ׁ֗
)יז( וּבַ ח ֲִמ ּ ָׁ֨שה ָעשָׂ ֥ר י֛וֹ ם לַ ֹ֥ח ֶד ׁש הַ ֶ ֖ז ּה ָח֑ג ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָ֔מים ַמ ֖ ּצוֹ ת יֵאָ ֵ ֽכל׃
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ ֽשׂ וּ׃
ק ֶד ׁש ָּכ ְ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא־ ֑ ֹ
)יח( ַּביּ֥וֹ ם הָ ִר ׁ֖
ה ַ ֽליה ָו֔ה ּ ָפ ִ ֧רים ְ ּבנֵי־בָ ָ ֛קר ְ ׁש ַ ֖ניִם וְ ַ ֣איִל אֶ ָח֑ד וְ ִ ׁש ְב ָ ֤עה
)יט( וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם ִא ּ ֶׁ֤שה ע ָֹל ֙
ימ֖ם י ְִה ֥יוּ ָל ֶ ֽכם׃
ם ְ ּב ֵ ֣ני ָׁש ָ֔נה ְּת ִמ ִ
ְכבָ שִׂ י ֙
סלֶ ת ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ּ ָׁ֑ש ֶמן ְ ׁשל ָֹׁ֨שה ֶעשְׂ ר ִ ֹ֜נים לַ ּ ָ֗פר ו ְ ּׁש ֵ ֧ני ֶעשְׂ ר ִ ֹ֛נים לָ אַ ֖יִל
)כ( ו ִ ּ֨מנְ חָ ֔ ָתם ֖ ֹ
ּ ַתעֲ ֽשׂ וּ׃
)כא( ִע ּ ָשׂ ֤רוֹ ן ִע ּ ָשׂ רוֹ ֙ן ּ ַתעֲ ֔ ֶשׂ ה לַ ֶּכ֖בֶ שׂ הָ אֶ ָח֑ד ְל ִ ׁש ְב ַע֖ת הַ ְ ּכבָ שִׂ ֽים׃
יכם׃
)כב( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ְלכַ ֵ ּ ֖פר עֲ לֵ ֶ ֽ
ת־א ֶּלה׃
ֵֽ
ֲש ֖ר ְלע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִמ֑יד ּ ַתעֲ שׂ֖ וּ אֶ
)כג( ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ֔בּ ֹ ֶקר א ֶׁ
יהו֑ה ַעל־עוֹ ַ ֧לת
ם ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָ֔מים ֶ ֛לחֶ ם ִא ּ ֵׁ֥שה ֵ ֽריחַ ־נִ י ֹ֖חחַ לַ ָ
)כד( ָּכ ֜ ֵא ֶּלה ּ ַתעֲ שׂ֤ וּ לַ ּיוֹ ֙
הַ ּ ָת ִ ֛מיד י ֵָעשֶׂ ֖ה וְ נִ ְס ֽ ּכוֹ ׃

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

14

מקורות לימוד לחג השבועות | מקרא | ד  -פרשת פנחס )מוספים(

ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ ֽשׂ וּ׃
ִהיה ָלכֶ ֑ם ָּכ ְ
ק ֶד ׁש י ְ ֶ ֣
יעי ִמ ְק ָרא־ ֖ ֹ
ם הַ ְּ ׁש ִב ִ ֔
)כה( וּבַ יּוֹ ֙
)ס(

)כו(

ו ְּבי֣וֹ ם

הַ ִ ּבכּ ו ִ ּ֗רים

יב ֜ ֶכם ִמנְ ָ ֤חה
ְ ּבהַ ְק ִ ֨ר ְ

ַ ֽליה ָו֔ה

ה
חֲ ָד ָׁש ֙

ִהיה לָ ֔ ֶכם ָּכל־ ְמ ֶל֥אכֶ ת עֲ ֹב ָ ֖דה ֥לֹא
ש י ְ ֶ֣
ק ֶ֙ד ׁ ֙
ְ ּב ָׁשבֻ ֖עֹ ֵתיכֶ ֑ם ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ
ַתעֲ שֽׂ וּ׃
)כז( וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם עוֹ ָ֜לה ְל ֵ ֤ריחַ נִ י ֹ֙ח ַ֙ח ַ ֽליה ָו֔ה ּ ָפ ִ ֧רים ְ ּבנֵי־בָ ָ ֛קר ְ ׁש ַ ֖ניִם
ַ ֣איִל אֶ ָח֑ד ִ ׁש ְב ָע֥ה ְכבָ שִׂ ֖ים ְ ּב ֵנ֥י ָׁש ָ ֽנה׃
ם לַ ָ ֣ ּפר ָֽהאֶ ָ֔חד
סלֶ ת ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ּ ָׁ֑ש ֶמן ְ ׁשל ָֹׁש֤ה ֶעשְׂ רֹנִ י ֙
)כח( ו ִּמנְ ָח ֔ ָתם ֖ ֹ
ש ֔רוֹ ן לַ ֶּכ֖בֶ שׂ הָ אֶ ָח֑ד
ְ ׁש ֵנ ֙י ֶעשְׂ ר ִֹ֔נים לָ אַ ֖יִל הָ אֶ ָ ֽחד׃ )כט( ִע ּ ָשׂ רוֹ ֙ן ִע ּ ָ ׂ
ְל ִ ׁש ְב ַע֖ת הַ ְ ּכבָ שִׂ ֽים׃
יכם׃
)ל( שְׂ ִע֥יר ִעִז ּ֖ים אֶ ָח֑ד ְלכַ ֵ ּ ֖פר עֲ לֵ ֶ ֽ
ימ֥ם י ְִהיוּ־לָ כֶ ֖ם
)לא( ִמלְּ ַ֞בד ע ַ ֹ֧לת הַ ּ ָת ִ ֛מיד ו ִּמנְ ָח ֖תוֹ ּ ַתעֲ שׂ֑ וּ ְּת ִמ ִ
וְ נִ ְס ֵּכי ֶֽהם׃ )פ(
ל־מ ֶל֥אכֶ ת
ִהיה לָ כֶ֔ ם ָּכ ְ
ש י ְ ֶ֣
ק ֶ֙ד ׁ ֙
יעי ְ ּבאֶ ָ ֣חד לַ ֗ ֹח ֶד ׁש ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ
)א( וּבַ ֨ ֹח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֜
ִה ֥יה ָל ֶ ֽכם׃
עֲ ב ָ ֹ֖דה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ וּ י֥וֹ ם ְּתרו ָּע֖ה י ְ ֶ
ן־ב ָ ֛קר אֶ ָח֖ד ַ ֣א ִיל אֶ ָח֑ד ְ ּכבָ שִׂ ֧ים
יתם ע ָֹ֜לה ְל ֵ ֤ריחַ נִ י ֹ֙ח ַ֙ח ַ ֽליה ָו֔ה ַ ֧ ּפר ֶּב ָּ
)ב( וַעֲ שִׂ ֨ ֶ
ימם׃
ֵי־ש ָ ֛נה ִ ׁש ְב ָע֖ה ְּת ִמ ִ ֽ
ְ ּבנ ָׁ
ם לַ ּ ָ֔פר ְ ׁש ֵנ֥י ֶעשְׂ ר ִֹנ֖ים לָ ָ ֽאיִל׃
סלֶ ת ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ּ ָׁ֑ש ֶמן ְ ׁשל ָֹׁש֤ה ֶעשְׂ רֹנִ י ֙
)ג( ו ִּמנְ חָ ֔ ָתם ֖ ֹ
)ד( וְ ִע ּ ָשׂ ֣רוֹ ן אֶ ֔ ָחד לַ ֶּכ֖בֶ שׂ ָהאֶ ָח֑ד ְל ִ ׁש ְב ַע֖ת הַ ְ ּכבָ שִׂ ֽים׃
יכם׃
ר־עִ ֥ז ּים אֶ ָח֖ד חַ ָ ּ ֑טאת ְלכַ ֵ ּ ֖פר עֲ לֵ ֶ ֽ
)ה( וּשְׂ ִעי ִ
)ו( ִמ ְ ּלבַ ֩ד ע ַֹ֨לת הַ ֜ ֹח ֶד ׁש ו ִּמנְ חָ ָ֗ת ּה וְ ע ַ ֹ֤לת הַ ּ ָת ִמי ֙ד ו ִּמנְ חָ ֔ ָת ּה וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֖ם ְ ּכ ִמ ְ ׁש ּ ָפ ָ ֑טם
יהוה׃ )ס(
ְל ֵ ֣ריחַ נִ י ֔ ֹחחַ ִא ּ ֶׁ֖שה לַ ָ ֽ
ת ֖ם אֶ ת־
ִהיה לָ ֔ ֶכם וְ ִע ִ ּני ֶ
ש י ְ ֶ֣
ק ֶד ׁ ֙
יעי הַ ֶז ּ֗ה ִ ֽמ ְק ָרא־ ֙ ֹ
)ז( וּבֶ ָעשׂ וֹ ֩ר לַ ֨ ֹח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֜
ל־מ ָלאכָ ֖ה ֥לֹא ַתעֲ ֽשׂ וּ׃
נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ֑ם ָּכ ְ
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ן־ב ָ ֛קר אֶ ָח֖ד ַ ֣איִל אֶ ָח֑ד ְ ּכבָ שִׂ ֤ים
ה ֵ ֣ריחַ נִ י ֔ ֹחחַ ַ ֧ ּפר ֶּב ָּ
)ח( וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם ע ָ ֹ֤לה ַ ֽליה ָו ֙
ימ֖ם י ְִה ֥יוּ לָ ֶ ֽכם׃
ה ִ ׁש ְב ָ֔עה ְּת ִמ ִ
י־שנָ ֙
ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
ם לַ ּ ָ֔פר ְ ׁש ֵנ ֙י ֶעשְׂ ר ִ ֹ֔נים ָלאַ ֖יִל
סלֶ ת ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ּ ָׁ֑ש ֶמן ְ ׁשל ָֹׁש֤ה ֶעשְׂ רֹנִ י ֙
)ט( ו ִּמנְ חָ ֔ ָתם ֖ ֹ
הָ אֶ ָ ֽחד׃ )י( ִע ּ ָשׂ רוֹ ֙ן ִע ּ ָשׂ ֔רוֹ ן לַ ֶּכ֖בֶ שׂ ָהאֶ ָח֑ד ְל ִ ׁש ְב ַע֖ת הַ ְ ּכבָ שִׂ ֽים׃
ם וְ עֹ ַ ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ו ִּמנְ חָ תָ ּ֖ה
יר־עִז ּ֥ים אֶ ָח֖ד חַ ָ ּ ֑טאת ִמ ְ ּל ַ֞בד חַ ַ ּ֤טאת הַ ִ ּכ ּ ֻפ ִרי ֙
)יא( שְׂ ִע ִ
יהם׃ )פ(
וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶֽ
ִהיה ָל ֔ ֶכם ָּכל־
ש י ְ ֶ֣
ק ֶ֙ד ׁ ֙
יעי ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹ
)יב( וּבַ ח ֲִמ ּ ָׁש ֩ה ָע ָ֨שׂ ר י֜וֹ ם לַ ֹ֣ח ֶד ׁש הַ ְּ ׁש ִב ִ ֗
יהוה ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִ ָֽמים׃
ְמ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֣לֹא ַתעֲ שׂ֑ וּ וְ חַ ֹּגתֶ ֥ם ַ ֛חג ַל ָ ֖
)יג( וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם עֹ ָ֜לה ִא ּ ֵׁ֨שה ֵ ֤ריחַ נִ י ֹ֙ח ַ֙ח ַ ֽליה ָ֔וה ּ ָפ ִ ֧רים ְ ּבנֵי־בָ ָ ֛קר ְ ׁשל ָֹׁש ֥ה ָעשָׂ ֖ר
ימ֥ם י ְִה ֽיוּ׃
י־ש ָ ֛נה אַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ
אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
סלֶ ת ְ ּבלו ָ ּ֣לה בַ ּ ָׁ֑ש ֶמן ְ ׁשל ָֹׁ֨שה ֶעשְׂ ר ִ ֹ֜נים לַ ָ ֣ ּפר ָֽהאֶ ֗ ָחד ִל ְ ׁשל ָֹׁש֤ה
)יד( ו ִּמנְ חָ ֔ ָתם ֖ ֹ
ם ָל ַ ֣א ִיל ָֽהאֶ ֔ ָחד ִל ְ ׁש ֵנ֖י ָהאֵ ִ ֽילם׃
ָעשָׂ ֙ר ּ ָפ ִ ֔רים ְ ׁש ֵ ֤ני ֶעשְׂ רֹנִ י ֙
)טו( וְ ִע ּ ָשׂ ׄרוֹ ֙ן ִע ּ ָשׂ ֔רוֹ ן לַ ֶּכ֖בֶ שׂ הָ אֶ ָח֑ד ְלאַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֖ר ְ ּכבָ שִׂ ֽים׃
יר־עִז ּ֥ים אֶ ָ ֖חד חַ ָ ּ ֑טאת ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ִמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )ס(
)טז( ו ְּׂש ִע ִ
ֵי־ש ָ ֛נה
)יז( וּבַ יּ֣וֹ ם הַ ּ ֵׁש ִ ֗ני ּ ָפ ִ ֧רים ְ ּבנֵי־בָ ָ ֛קר ְ ׁש ֵנ֥ים ָעשָׂ ֖ר אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנ ָׁ
ימם׃
אַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
)יח( ו ִּמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֡ם ֠ לַ ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
יהם׃ )ס(
יר־עִז ּ֥ים אֶ ָח֖ד חַ ָ ּ ֑טאת ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ו ִּמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶֽ
)יט( וּשְׂ ִע ִ
ֵי־ש ָ ֛נה
י־עשָׂ ֖ר אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנ ָׁ
יש֛י ּ ָפ ִר֥ים ַע ְ ׁש ּ ֵת ָ
)כ( וּבַ יּ֧וֹ ם הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
ימם׃ )כא( ו ִּמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֡ם ֠ לַ ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים
אַ ְר ָּב ָע֥ה ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
)כב( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ו ִּמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )ס(
י־ש ָ ֛נה אַ ְר ָּב ָע֥ה
יעי ּ ָפ ִ ֥רים עֲ שָׂ ָ ֖רה אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
)כג( וּבַ יּ֧וֹ ם ָה ְר ִב ִ ֛
ימם׃
ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
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)כד( ִמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֡ם ֠ לַ ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
יר־עִז ּ֥ים אֶ ָ ֖חד חַ ָ ּ ֑טאת ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ִמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )ס(
)כה( וּשְׂ ִע ִ
י־ש ָ ֛נה אַ ְר ָּב ָע֥ה
יש֛י ּ ָפ ִר֥ים ִּת ְ ׁש ָע֖ה אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּב ֵ ֽנ ָׁ
)כו( וּבַ יּ֧וֹ ם הַ ח ֲִמ ִ ׁ
ימם׃
ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
)כז( ו ִּמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֡ם ֠ ַל ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ ַל ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
)כח( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ו ִּמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )ס(
ֵי־ש ָ ֛נה אַ ְר ָּב ָע֥ה
)כט( וּבַ יּ֧וֹ ם הַ ִּ ׁש ִּ ׁ֛שי ּ ָפ ִר֥ים ְ ׁשמ ָֹנ֖ה אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנ ָׁ
ימם׃
ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
)ל( ו ִּמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ֡ם ֠ לַ ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
)לא( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ִמנְ חָ תָ ּ֖ה וּנְ ָס ֶ ֽכיהָ ׃ )פ(
ֵי־ש ָ ֛נה אַ ְר ָּב ָע֥ה
יעי ּ ָפ ִ ֥רים ִ ׁש ְב ָע֖ה אֵ ִ ֣ילם ְ ׁש ָ ֑ניִם ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנ ָׁ
)לב( וּבַ יּ֧וֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ ֛
ימם׃
ָעשָׂ ֖ר ְּת ִמ ִ ֽ
)לג( וּ ִמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכהֶ ֡ם ֠ לַ ּ ָפ ִרים ָלאֵ ִ ֧ילם וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ְ ּכ ִמ ְ ׁש ּ ָפ ָ ֽטם׃
)לד( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ִמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃ )פ(
ל־מ ֶל֥אכֶ ת עֲ ב ָ ֹ֖דה ֥לֹא ַתעֲ שֽׂ וּ׃
ם הַ ְּ ׁש ִמ ִ֔יני עֲ ֶ ֖צ ֶרת ִּת ְ ֶ ֣היה לָ כֶ ֑ם ָּכ ְ
לה( ַּב ּיוֹ ֙
)לו( וְ ִה ְק ַר ְב ּ֨ ֶתם ע ָֹ֜לה ִא ּ ֵׁ֨שה ֵ ֤ריחַ נִ י ֹ֙ח ַ֙ח ַ ֽליה ָו֔ה ַּ ֥פר אֶ ָח֖ד ַ ֣איִל אֶ ָח֑ד ְ ּכבָ שִׂ ֧ים ְ ּבנֵי־
ימם׃
ָׁש ָ ֛נה ִ ׁש ְב ָע֖ה ְּת ִמ ִ ֽ
יהם לַ ּ ָ֨פר לָ ַ ֧איִל וְ לַ ְ ּכבָ שִׂ ֛ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָ ֖רם ַּכ ִּמ ְ ׁש ָ ֽ ּפט׃
)לז( ִמנְ חָ תָ֣ם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֗ ֶ
)לח( וּשְׂ ִע֥יר חַ ָ ּ ֖טאת אֶ ָח֑ד ִמ ְ ּלבַ ֙ד ע ַ ֹ֣לת הַ ּ ָת ִ֔מיד ו ִּמנְ חָ תָ ּ֖ה וְ נִ ְס ָּ ֽכ ּה׃
ם
יכם ְלעֹ ֽלֹ ֵתיכֶ ֙
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֗ ֶ
יהו֖ה ְ ּבמוֹ עֲ ֵדיכֶ ֑ם ְל ֨ ַבד ִמ ִ ּנ ְד ֵר ֜ ֶ
)לט( ֵ ֛א ֶּלה ּ ַתעֲ שׂ֥ וּ לַ ָ
יכם׃
ו ְּל ִמנְ ֹ֣ח ֵתיכֶ֔ ם ו ְּלנִ ְס ּ ֵכיכֶ ֖ם וּ ְל ַׁש ְל ֵמ ֶ ֽ
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דברים ט״ז:א׳-ט״ז
יהו֖ה ֱאלֹהֶ ָ
֑יך ִ ּ֞כי ְ ּב ֹ֣ח ֶד ׁש ָֽהאָ ִ֗ביב
֣ית ּ ֔ ֶפ ַסח לַ ָ
)א( ָׁשמוֹ ֙ר אֶ ת־ ֹ֣ח ֶד ׁש הָ אָ ִ֔ביב וְ ָעשִׂ ָ
ְהוה ֱאל ֶ ֹ֛ה ָ
יך ִמ ִּמ ְצ ַ ֖ריִם ָ ֽלי ְָלה׃
הוֹ ִ ֨ציא ֜ ֲָך י ָ ֧

יהו֥ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר־י ְִב ַ ֣חר יְה ָו֔ה ְל ַׁש ֵּכ ֥ן
ם א ֶׁ
֖יך ֣צֹאן וּבָ ָ ֑קר ַּב ּ ָמקוֹ ֙
)ב( וְ זָבַ ְ֥ח ּ ָת ֶ ֛ ּפ ַסח לַ ָ
ְ ׁש ֖מוֹ ָׁשֽם׃

ל־ע ָל֥יו ַמ ֖ ּצוֹ ת ֶ ֣לחֶ ם ֑עֹנִ י ִּ ֣כי ְב ִח ּ ָפז֗וֹ ן
תאכַ ָ
ֹאכל ָעלָ י ֙ו חָ ֔ ֵמץ ִ ׁש ְב ַע֥ת י ִ ָ֛מים ּֽ ֹ
)ג( לֹא־ת ַ ֤
ָ
את ֙ך ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם כּ ֹ֖ ל י ְֵמ֥י
֙את ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם ְל ַ ֣מ ַען ִּתזְ כּ ֹ֔ר אֶ ת־י֤וֹ ם ֵ ֽצ ְ
ָיצָ ָ ֙
חַ ֶ ֽ יּ ָ
יך׃
ֲשר
)ד( וְ ֽלֹא־י ֵָר ֨ ֶאה ְלךָ ֥ שְׂ ֹ֛אר ְ ּבכָ ל־ ְ ּגבֻ ְלךָ ֖ ִ ׁש ְב ַ ֣עת ָי ִמ֑ים וְ לֹא־י ִ ָ֣לין ִמן־הַ ָּב ָ֗שׂ ר א ֶׁ֨
ִּתזְ ַּב ֥ח ָּב ֶ ֛ע ֶרב ַּביּ֥וֹ ם ָה ִרא ׁ֖שוֹ ן לַ ֹֽבּ ֶקר׃
ְהו֥ה ֱאלֹהֶ ָ
)ה( ֥לֹא תוּכַ ֖ל ִלזְ ֹ֣בּ חַ אֶ ת־הַ ָּ ֑פ ַסח ְ ּבאַ ַ ֣חד ְ ׁש ָע ֶ ֔ר ָ
֖יך ֹנתֵ֥ן ָ ֽל ְך׃
ֲשר־י ָ
יך א ֶׁ

֙יך ְל ַׁש ֵּ ֣כן ְ ׁש ֔מוֹ ָׁש֛ם ִּתזְ ַּב ֥ח אֶ ת־
ְהוה ֱאלֹהֶ ָ ֙
ֲשר־י ְִב ֨ ַחר י ָ ֤
)ו( ֠ ִ ּכי ִ ֽאם־אֶ ל־הַ ּ ָמ ֞קוֹ ם א ֶׁ
הַ ֶּ ֖פ ַסח ָּב ָע ֶ֑רב ְ ּכב֣ וֹ א הַ ּ ֶׁ֔ש ֶמ ׁש מוֹ ֵע֖ד ֵ ֽצא ְתךָ ֥ ִמ ִּמ ְצ ָ ֽריִם׃
ְהו֥ה ֱאלֹהֶ ָ
ת֖
ית בַ ֔בּ ֹ ֶקר וְ הָ לַ ְכ ּ ָ
֖יך ּ֑בוֹ ו ָּפ ִ ֣נ ָ
ֲש ֥ר י ְִב ַ ֛חר י ָ
)ז( ו ִּב ּ ַׁש ְל ּ ָת֙ וְ ָ ֣אכַ ְל ּ֔ ָת ַּב ּ ָמ ֕קוֹ ם א ֶׁ
ְלא ָֹה ֶ ֽלי ָך׃

יהוה ֱאלֹ ֔ ֶה ָ
יך ֥לֹא
יעי עֲ צֶ ֶ֙רת֙ לַ ָ ֣
ֹאכל ַמ ֑ ּצוֹ ת וּבַ יּ ֹ֣ום הַ ְּ ׁש ִב ִ ֗
)ח( ֵׁש ֶׁ֥שת י ִָמ֖ים ּת ַ ֣
אכה׃ )ס(
ַתעֲ שֶׂ ֖ה ְמ ָל ָ ֽ

ש ַּב ָ ּק ָ֔מה ּ ָת ֵ ֣חל ִל ְס ּ ֹ֔פר
ר־ל ְך ֵמהָ ֵ ֤חל חֶ ְר ֵמ ׁ ֙
)ט( ִ ׁש ְב ָע֥ה ָׁשבֻ ֖עֹת ִּת ְס ּ ָפ ָ ֑
ִ ׁש ְב ָע֖ה ָׁשבֻ ֽעוֹ ת׃
ָ
ֲש֣ר ִּת ּתֵ֑ן
יהוה ֱאל ֔ ֶֹהיך ִמ ַּ֛סת נִ ְדבַ ֥ת י ְָדךָ ֖ א ֶׁ
ית ַ ֤חג ָׁשבֻ עוֹ ת֙ לַ ָ ֣
)י( וְ ָע ִ ֜שׂ ָ
ְהו֥ה ֱאל ֶֹֽה ָ
יך׃
ֲש ֥ר ְיבָ ֶר ְכךָ ֖ י ָ
ַּכא ֶׁ

ְהוה ֱאל ֗ ֶֹה ָ
יך אַ ָּ֨תה ו ִּבנְ ָ ֣ך ו ִּב ּ ֶת ָ ֮ך וְ ַע ְבדְּ ָ ֣ך ַוא ֲָמ ֶת ָ֒ך
)יא( וְ ָׂש ַמ ְח ּ ָ֞ת ִל ְפ ֵ ֣ני ׀ י ָ ֣
ֲש֣ר ְ ּב ִק ְר ֶּב ָ֑ך
ֲש֣ר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶ ֔רי ָך וְ הַ ֵ ֛ ּגר וְ הַ יּ ָ֥תוֹ ם וְ הָ אַ ְל ָמ ָנ֖ה א ֶׁ
וְ הַ ֵ ּלוִ ֙י א ֶׁ
ְהוה ֱאלֹ ֔ ֶה ָ
יך ְל ַׁש ֵּכ ֥ן ְ ׁש ֖מוֹ ָׁשֽם׃
ֲשר י ְִבחַ ֙ר י ָ ֣
ַּב ָּמ ֗קוֹ ם א ֶׁ ֤

ת־החֻ ִ ּ ֖קים ָה ֵ ֽא ֶּלה׃ )פ(
ַֽ
ית אֶ
ת וְ ָע ִ ֔שׂ ָ
ית ְ ּב ִמ ְצ ָ ֑ריִם וְ ָׁש ַמ ְר ּ ָ֣
י־ע֥בֶ ד הָ ִ ֖י ָ
)יב( וְ ָ ֣זכַ ְר ּ֔ ָת ִ ּכ ֶ
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)יג( ַ ֧חג הַ ּ ֻסכּ ֹ֛ ת ּ ַתעֲ שֶׂ ֥ה ְלךָ ֖ ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִָמ֑ים ְ ּב ָ֨א ְס ְּפ ֔ ָך ִ ֽמ ָ ּג ְרנְ ךָ ֖ ו ִּמיּ ְִק ֶ ֽב ָך׃
ת ֖ ְ ּבחַ ֶ ּג ָ֑ך אַ ָּ֨תה ו ִּבנְ ָ ֤ך ו ִּב ּ ֶת ָ ֙֙ך וְ ַע ְבדְּ ָ ֣ך ַוא ֲָמ ֔ ֶת ָך וְ הַ ֵּל ִו֗י וְ הַ ֵ ֛ ּגר וְ הַ יּ ָ֥תוֹ ם
)יד( וְ שָׂ ַמ ְח ּ ָ
ֲש ֥ר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶ ֽריך׃ָ
וְ הָ אַ ְל ָמ ָנ֖ה א ֶׁ
יהוה ֱאל ֔ ֶֹה ָ
הו֑ה ִּ ֣כי יְבָ ֶר ְכ ֞ ָך
ֲשר־י ְִב ַ ֣חר ְי ָ
יך ַּב ּ ָמ ֖קוֹ ם א ֶׁ
)טו( ִ ׁש ְב ַ ֣עת י ִ ָ֗מים ּ ָת ֹח ֙ג לַ ָ ֣
ְ
ָ
ְהוה ֱאל ֗ ֶֹה ָ
ית אַ ֥ך שָׂ ֵ ֽמחַ ׃
יך ְ ּב ֹ֤כל ְּתבו ָ ּֽא ְת ָ ֙ך ו ְּב ֹכל֙ ַמעֲ שֵׂ ֣ה י ֶ ָ֔דיך וְ הָ ִ ֖י ָ
י ָ֣
ָ
ָ
ם
ְהוה ֱאל ֗ ֶֹהיך ַּב ּ ָמקוֹ ֙
ת־פ ֵ ֣ני ׀ י ָ ֣
)טז( ָׁש ֣לוֹ ׁש ְּפ ָע ִ ֣מים ׀ ַּב ּ ָׁש ָנ֡ה י ֵָר ֨ ֶאה כָ ל־זְ כו ְּר ֜ך אֶ ְּ
ת־פ ֵנ֥י
ֲש֣ר י ְִב ֔ ָחר ְ ּב ַ ֧חג הַ ּ ַמ ֛ ּצוֹ ת ו ְּב ַח֥ג הַ ּ ָׁשבֻ ֖עוֹ ת ו ְּב ַ ֣חג הַ ּ ֻס ּ֑כוֹ ת וְ ֧לֹא י ֵָר ֶ ֛אה אֶ ְּ
א ֶׁ
יקם׃
ְהו֖ה ֵר ָ ֽ
י ָ
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עונת הקציר במקרא
÷åãòåîá øéö÷ä íåé
בראשית ח:כב
)כב( עֹד ָּכל י ְֵמי ָהאָ ֶרץ ז ֶַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹם וְ ַקיִץ ָוח ֶֹרף וְ יוֹ ם וָלַ יְלָ ה לֹא
ִשבּ ֹתוּ:
י ְׁ
בראשית מה :ו
יש
ֲשר אֵ ין חָ ִר ׁ
)ו( ִ ּכי זֶה ְ ׁשנָ ַתיִם הָ ָר ָעב ְ ּב ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ וְ עוֹ ד חָ ֵמ ׁש ָׁשנִ ים א ֶׁ
וְ ָק ִציר:
ירמיהו ה :כב  -כד
ֲשר שַׂ ְמ ִּתי חוֹ ל
קוָק ִאם ִמ ּ ָפנַ י לֹא ָת ִחילוּ א ֶׁ
)כב( הַ אוֹ ִתי לֹא ִת ָירא ּו נְ אֻ ם ְי ֹ
ְ ּגבוּל לַ יָּם חָ ק עוֹ ָלם וְ לֹא י ַַע ְב ֶרנְ הוּ ַו ִ ּי ְת ָ ּגעֲ ׁש ּו וְ לֹא יוּכָ לוּ וְ ָהמוּ גַ ָ ּליו וְ לֹא י ַַע ְב ֻרנְ הוּ:
)כג( וְ ָל ָעם הַ זֶּה הָ יָה לֵ ב סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה ָסר ּו ַויֵּלֵ כוּ:
קוָק ֱאלֹהֵ ינוּ הַ ּנ ֵֹתן ֶּג ֶׁשם וירה יוֹ ֶרה
)כד( וְ לֹא אָ ְמרוּ ִב ְלבָ בָ ם נִ ָירא נָ א אֶ ת ְי ֹ
ִש ָמר ָלנוּ:
ו ַּמ ְלקוֹ ׁש ְ ּב ִע ּתוֹ ְ ׁשבֻ עוֹ ת חֻ ּק ֹות ָק ִציר י ְ ׁ

1

 1רש"י ירמיהו פרק ה פסוק כד
שבועות חוקות קציר  -שבעה שבועות שחקק לנו בהן שתי חוקות קציר חק העומר
וחק שתי הלחם:
ישמר לנו  -שיהא הקציר בזמנו:
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עמוס ט :יג
קוָק וְ נִ ַ ּג ׁש חוֹ ֵר ׁש ַּב ּקֹצֵ ר וְ ד ֵֹר ְך עֲ נָ ִבים ְ ּבמ ֵֹׁש ְך
)יג( ִה ּנֵה י ִָמים ָּב ִאים נְ אֻ ם ְי ֹ
הַ ז ּ ַָרע וְ ִה ִּטיפוּ הֶ הָ ִרים ָע ִסיס וְ כָ ל הַ ְ ּגבָ עוֹ ת ִּת ְתמוֹ גַ גְ נָ ה:

øéö÷ä úååöî
ויקרא יט :ט  -י
)ט( ו ְּב ֻק ְצ ְרכֶ ם אֶ ת ְק ִציר אַ ְר ְצכֶ ם לֹא ְתכַ ֶּלה ְּפאַ ת שָׂ ְד ָך ִל ְקצֹר וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְיר ָך
לֹא ְתלַ ֵ ּקט:2
)י( וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ְתעוֹ לֵ ל וּפֶ ֶרט ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְתלַ ֵ ּקט לֶ ָענִ י וְ לַ ֵּגר ּ ַתעֲ זֹב א ָֹתם אֲנִ י
ְי ֹ
קוָק ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
דברים כד :יט  -כב

רד"ק ירמיהו פרק ה פסוק כד
שבועות חקות קציר ישמור לנו  -אותם שבועות מחקות קציר ישמור לנו שלא ירד
מטר בימי הקציר שלא יפסיד הקציר וזהו חק הקציר ומשפטו וגם שתהיה רוח טובה
נושבת בימי הקציר לזרות ולהבר הוא חק הקציר ומשפטו גם כן לפיכך אמר חקות
ומה שאמר שבועות ולא אמר ימי הקציר לפי שאנו סופרים שבעה שבועות עד חג
השבועות לפיכך תלה ימי הקציר בשבועות וי"ת בזמן קים שביעיא דבזמן חצדא נטר
לנא:
 2פסוק זה נכפל בפרשת אמור אצל חג הקציר ,ראה למעלה.

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

21

מקורות לימוד לחג השבועות | מקרא | מאורעות בתקופת הקציר

)יט( ִ ּכי ִת ְקצֹר ְק ִצ ְיר ָך ְבשָׂ ֶד ָך וְ ָׁשכַ ְח ּ ָת ע ֶֹמר ַּב ּ ָשׂ ֶדה לֹא ָת ׁשוּב ְל ַק ְח ּתוֹ לַ ֵּגר
יך ְ ּבכֹל ַמעֲ שֵׂ ה י ֶָד ָ
קוָק ֱאלֹהֶ ָ
יך:
לַ יָּתוֹ ם וְ ָלאַ ְל ָמנָ ה ִי ְהיֶה ְל ַמ ַען יְבָ ֶר ְכ ָך ְי ֹ

ֵית ָך לֹא ְת ַפאֵ ר אַ ח ֲֶר ָ
יך לַ ֵּגר לַ יָּתוֹ ם וְ ָלאַ ְל ָמנָ ה י ְִהיֶה :ס
)כ( ִ ּכי ַת ְחבּ ֹט ז ְ
ָ
ָ
ָתום וְ ָלאַ ְל ָמנָ ה י ְִהיֶה:
)כא( ִ ּכי ִת ְבצֹר ַּכ ְר ְמך לֹא ְתעוֹ לֵ ל אַ ח ֲֶריך לַ ֵּגר לַ יּ ֹ
ִית ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ַעל ּ ֵכן אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך ַלעֲ שׂ ֹות אֶ ת
)כב( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִ ּכי ֶעבֶ ד ָהי ָ
הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה :ס

øéö÷ä úôå÷úá úåòøåàî
בראשית ל :יד
ימי ְק ִציר ִח ִּטים ַויּ ְִמ ָצא דו ָּד ִאים ַּב ּ ָשׂ ֶדה ַויָּבֵ א א ָֹתם אֶ ל לֵ אָ ה
ַויֵּלֶ ְך ְראוּבֵ ן ִ ּב ֵ
ִא ּמוֹ ו ּ ֹ
אמר ָרחֵ ל אֶ ל לֵ אָ ה ְּתנִ י נָ א ִלי ִמדּ ו ָּדאֵ י ְ ּבנ ְֵך:
ַת ֶ
יהושע ג :טז
)טו( ו ְּכבוֹ א נֹשְׂ אֵ י ָהאָ רוֹ ן ַעד הַ יּ ְַרדֵּ ן וְ ַרגְ לֵ י הַ כּ ֹ הֲ נִ ים ֹנשְׂ אֵ י ָהאָ רוֹ ן נִ ְט ְ ּבל ּו ִ ּב ְקצֵ ה
הַ ּ ָמיִם וְ הַ ּי ְַרדֵּ ן ָמלֵ א ַעל ָּכל ְ ּגדוֹ ָתיו כּ ֹל י ְֵמי ָק ִציר:
שופטים טו :א
ימי ְק ִציר ִח ִּטים ַויּ ְִפקֹד ִ ׁש ְמ ׁשוֹ ן אֶ ת ִא ְ ׁש ּתוֹ ִ ּבגְ ִדי ִע ִז ּים
)א( ַוי ְִהי ִמיּ ִָמים ִ ּב ֵ
ֹאמר אָ בֹאָ ה אֶ ל ִא ְ ׁש ִּתי הֶ חָ ְד ָרה וְ לֹא נְ ָתנוֹ אָ ִביהָ לָ בוֹ א:
ַו ּי ֶ
שמואל א ו :יג
)יג( וּבֵ ית ֶׁש ֶמ ׁש ק ְֹצ ִרים ְק ִציר ִח ִּטים ָּב ֵע ֶמק ַו ִיּשְׂ א ּו אֶ ת ֵעינֵיהֶ ם ַויּ ְִראוּ אֶ ת
הָ אָ רוֹ ן ַויִּשְׂ ְמחוּ ִל ְראוֹ ת:
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שמואל א יב :יז
ק ָוק וְ י ּ ִֵתן קֹלוֹ ת ו ָּמ ָטר ו ְּדעוּ ו ְּראוּ ִ ּכי
)יז( הֲ לוֹ א ְק ִציר ִח ִּטים הַ יּוֹ ם אֶ ְק ָרא אֶ ל ְי ֹ
קוָק ִל ְ ׁשאוֹ ל לָ כֶ ם ֶמלֶ ְך:
יתם ְ ּב ֵעינֵי ְי ֹ
ֲשר עֲ שִׂ ֶ
ָר ַע ְתכֶ ם ַר ָּבה א ֶׁ
שמואל ב כא :ט -י
קוָק ַויּ ְִּפלוּ שבעתים ְ ׁשבַ ְע ּ ָתם
)ט( ַויּ ְִּתנֵם ְ ּביַד הַ ִ ּג ְבעֹנִ ים ַו ּי ִֹקיעֻ ם ָּב ָהר ִל ְפנֵי ְי ֹ
אש ֹנִ ים תחלת ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ְק ִציר שְׂ ע ִֹרים:
ימי ָק ִציר ָּב ִר ׁ
יָחַ ד והם וְ הֵ ּ ָמה הֻ ְמתוּ ִ ּב ֵ
)י( ו ִַּת ַ ּקח ִר ְצ ּ ָפה בַ ת אַ יָּה אֶ ת הַ ּ ַשׂ ק ו ּ ַַת ּ ֵטהוּ ָל ּה אֶ ל ַה ּצוּר ִמ ְּת ִח ַ ּלת ָק ִציר ַעד
נִ ּ ַת ְך ַמיִם עֲ לֵ יהֶ ם ִמן הַ ּ ָׁש ָמיִם וְ לֹא נָ ְתנָ ה עוֹ ף הַ ּ ָׁש ַמיִם לָ נוּחַ עֲ לֵ יהֶ ם ֹיו ָמם וְ אֶ ת
חַ יַּת הַ ּ ָשׂ ֶדה ָליְלָ ה:
שמואל ב כג :יג
ֹאש ַו ָיּבֹאוּ אֶ ל ָק ִציר אֶ ל דָּ וִ ד אֶ ל
)יג( ַויּ ְֵרדוּ שלשים ְ ׁשל ָֹׁשה ֵמהַ ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ר ׁ
ְמ ָע ַרת עֲ ֻד ָ ּלם וְ חַ יַּת ְּפ ִל ְ ׁש ִּתים חֹנָ ה ְ ּב ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים:
מלכים ב יד :יח  -כ
ק ְצ ִרים:
)יח( ַו ִ ּיגְ דַּ ל הַ ָּילֶ ד ַוי ְִהי הַ יּ ֹום ַו ּיֵצֵ א אֶ ל אָ ִביו אֶ ל הַ ּ ֹ
ֹאמר אֶ ל הַ ַּנ ַער שָׂ אֵ הוּ אֶ ל ִא ּמוֹ :
ֹאשי ַויּ ֶ
ֹאשי ר ִ ׁ
ֹאמר אֶ ל אָ ִביו ר ִ ׁ
)יט( ַויּ ֶ
ִשׂ אֵ הוּ ַוי ְִביאֵ הוּ אֶ ל ִא ּמוֹ ַו ּי ֵֶׁשב ַעל ִ ּב ְר ּ ֶכיהָ ַעד הַ ָ ּצהֳ ַריִם ַו ָיּמֹת:
)כ( ַויּ ּ ָ
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רות א:

כב3

)כב( ו ּ ַָת ָׁשב נָ עֳ ִמי וְ רוּת הַ ּמוֹ א ֲִביָּה כַ ָ ּל ָת ּה ִע ּ ָמ ּה הַ ּ ָׁשבָ ה ִמ ְּשׂ ֵדי מוֹ אָ ב וְ הֵ ּ ָמה
ָּבאוּ ֵּבית לֶ חֶ ם ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ְק ִציר שְׂ ע ִֹרים:

 3לבוש אורח חיים סימן תצד:
וקורין מגילת רות ומברכין עליה .מפני שאותו מעשה דבועז היה בימי קציר חטים שכלה בחג השבועות
שמביאין שתי הלחם מחטין ,ובפרשת מועדים בפרשת אמור כתיב ]ויקרא כג ,כב[ ובקצרכם את קציר
ארצכם וגו' לעני ולגר תעזוב אותם וגו' ,מיד אחר פרשת שתי הלחם שמביאים בשבועות ,ואותם קיים בועז
ואמר ]רות ב ,טז[ שול תשולו וגו' ,ורות היתה ענייה וגיורת ,לכך)ו( קורין רות בו ביום.

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

24

מקורות לימוד לחג השבועות | מקרא | דימויי הקציר

øéö÷ä ééåîéã
ישעיהו ט :כ
לו ִהגְ דַּ ְל ּ ָת הַ ִּשׂ ְמחָ ה שָׂ ְמחוּ ְל ָפ ֶנ ָ
יך ְ ּכשִׂ ְמחַ ת ַּב ָ ּק ִציר
ית הַ גּוֹ י לא ֹ
)ב( ִה ְר ִ ּב ָ
ַּכא ֶׁ
ֲשר יָגִ ילוּ ְ ּבחַ ְ ּל ָקם ָׁשלָ ל:
ישעיהו יז :ה  -ו ,יא
)ה( וְ ָהיָה ּ ֶכ ֱאסֹף ָק ִציר ָק ָמה וּזְ רֹעוֹ ִ ׁש ּב ֳִלים י ְִקצוֹ ר וְ הָ יָה ִ ּכ ְמלַ ֵ ּקט ִ ׁש ּב ֳִלים
ְ ּב ֵע ֶמק ְר ָפ ִאים:
ֹאש אָ ִמיר אַ ְר ָּב ָעה
)ו( וְ נִ ְ ׁשאַ ר בּ וֹ עוֹ לֵ לֹת ְ ּכנ ֶֹקף ַזיִת ְ ׁשנַ יִם ְ ׁשל ָֹׁשה ַ ּג ְר ְ ּג ִרים ְ ּבר ׁ
קוָק ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל :ס
יה ּ ֹפ ִר ּיָה נְ אֻ ם ְי ֹ
ח ֲִמ ּ ָׁשה ִ ּב ְס ִעפֶ ָ
יחי נֵד ָק ִציר ְ ּביוֹ ם נַ ֲח ָלה ו ְּכאֵ ב
)יא( ְ ּביוֹ ם נִ ְט ֵע ְך ְּתשַׂ גְ שֵׂ גִ י וּבַ בּ ֶֹקר ז ְַר ֵע ְך ּ ַת ְפ ִר ִ
אָ נו ּׁש :ס
ישעיהו יח :ד  -ז
יטה ִב ְמכוֹ נִ י ְ ּכחֹם צַ ח עֲ לֵ י
קוָק אֵ לַ י אשקוטה אֶ ְ ׁש ֳק ָטה וְ אַ ִ ּב ָ
)ד( ִ ּכי כֹה אָ ַמר ְי ֹ
אוֹ ר ְ ּכ ָעב ַטל ְ ּבחֹם ָק ִציר:
)ה( ִ ּכי ִל ְפנֵי ָק ִציר ְ ּכ ָתם ּ ֶפ ַרח וּב ֶֹסר ּג ֵֹמל י ְִהיֶה נִ ָ ּצה וְ כָ ַרת הַ ז ּ ְַלז ִ ַּלים ַּב ּ ַמזְ ֵמרוֹ ת
ישוֹ ת הֵ ִסיר הֵ ַתז:
וְ אֶ ת הַ ְ ּנ ִט ׁ
)ו( יֵ ָעזְ ב ּו י ְַחדָּ ו ְל ֵעיט הָ ִרים ו ְּלבֶ הֱ ַמת ָהאָ ֶרץ וְ ָקץ ָע ָליו ָה ַעיִט וְ כָ ל ֶּבהֱ ַמת
הָ אָ ֶרץ ָעלָ יו ּ ֶתח ֱָרף:

קוָק ְצבָ אוֹ ת ַעם ְממֻ ּ ָׁש ְך וּמוֹ ָרט ו ֵּמ ַעם נוֹ ָרא ִמן
)ז( ָּב ֵעת הַ ִהיא יוּבַ ל ַׁשי לַ י ֹ
קוָק
הוּא וָהָ ְלאָ ה גּוֹ י ַקו ָקו ו ְּמבו ָּסה ֲא ֶׁשר ָּבזְ אוּ נְ ָה ִרים אַ ְרצוֹ אֶ ל ְמקוֹ ם ֵׁשם ְי ֹ
ְצבָ אוֹ ת הַ ר ִצ ּיוֹ ן:
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ירמיהו ח :כ
)כ( ָעבַ ר ָק ִציר ָּכ ָלה ָקיִץ ַואֲנַ ְחנוּ לוֹ א ֹנו ָׁש ְענוּ:
ירמיהו ט :כא
קוָק וְ נָ ְפלָ ה נִ ְבלַ ת ָהאָ ָדם ְ ּכד ֶֹמן ַעל ְּפנֵי הַ ּ ָשׂ ֶדה וּ ְכ ָע ִמיר
)כא( דַּ ֵּבר כּ ֹה נְ אֻ ם ְי ֹ
קצֵ ר וְ אֵ ין ְמאַ ּ ֵסף:
ֵמאַ ח ֲֵרי הַ ּ ֹ
ירמיהו נא :לג
קוָק ְצבָ אוֹ ת ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל ַּבת ָּבבֶ ל ְ ּכג ֶֹרן ֵעת ִה ְד ִריכָ ּה
)לג( ִ ּכי כֹה אָ ַמר ְי ֹ
עוֹ ד ְמ ַעט וּבָ אָ ה ֵעת הַ ָ ּק ִציר לָ ּה:
הושע ו :יא
)יא( ַ ּגם יְהו ָּדה ָׁשת ָק ִציר לָ ְך ְ ּב ׁשו ִּבי ְ ׁשבוּת ַע ִּמי:
הושע י :יב
קוָק
)יב( זִ ְרעוּ ָלכֶ ם ִל ְצ ָד ָקה ִק ְצרוּ ְל ִפי חֶ ֶסד נִ ירוּ ָלכֶ ם נִ יר וְ ֵעת ִל ְדרוֹ ׁש אֶ ת ְי ֹ
ַעד יָבוֹ א וְ י ֶֹרה צֶ ֶדק לָ כֶ ם:
יואל ד :יב  -יג
)יב( יֵעוֹ ר ּו וְ יַעֲ לוּ הַ ג ֹּויִם אֶ ל ֵע ֶמק יְהוֹ ָׁש ָפט ִ ּכי ָׁשם אֵ ֵׁשב ִל ְ ׁש ּ ֹפט אֶ ת ָּכל
הַ ּגוֹ יִם ִמ ָּס ִביב:
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)יג( ִ ׁש ְלחוּ ַמ ָ ּגל ִ ּכי בָ ַׁשל ָק ִציר בּ ֹא ּו ְרד ּו ִ ּכי ָמ ְלאָ ה ַ ּגת הֵ ִ ׁשיקוּ הַ י ְָק ִבים ִ ּכי
ַר ָּבה ָר ָע ָתם:
תהלים קכו :ד  -ו
יתנוּ ַּכא ֲִפ ִיקים ַּב ּנֶגֶ ב:
קוָק אֶ ת שבותנו ְ ׁש ִב ֵ
)ד( ׁשוּבָ ה ְי ֹ
)ה( הַ ז ּ ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָ ּנה י ְִקצֹרוּ:
)ו( ָהלוֹ ְך יֵלֵ ְך וּבָ כֹה נֹשֵׂ א ֶמ ֶׁש ְך הַ ז ּ ַָרע בּ ֹא יָבוֹ א ְב ִר ָ ּנה נֹשֵׂ א אֲלֻ ּמ ָֹתיו:
משלי י :ה
יש:
)ה( אֹגֵ ר ַּב ַ ּקיִץ ֵּבן ַמשְׂ ִ ּכיל נִ ְרדָּ ם ַּב ָ ּק ִציר ֵּבן ֵמ ִב ׁ
משלי כ :ד
)ד( ֵמח ֶֹרף ָעצֵ ל לֹא ַי ֲחר ֹׁש ישאל וְ ָׁשאַ ל ַּב ָ ּק ִציר וָאָ ִין:
משלי כב :ח
)ח( זוֹ ֵר ַע ַעוְ ָלה י ְִק ָצר אָ וֶן וְ ֵׁשבֶ ט ֶע ְב ָרתוֹ י ְִכלֶ ה:
משלי כה :יג
)יג( ְ ּכ ִצ ַ ּנת ֶׁשלֶ ג ְ ּביוֹ ם ָק ִציר ִציר ֶנא ֱָמן ְל ׁש ְֹלחָ יו וְ נֶפֶ ׁש ֲאדֹנָ יו י ִ ָׁשיב:4

 4פרקי דרבי אליעזר פרק מא:
ושאר כל הדברות דבר עם פי משה ,ועליו הכתוב אומר )משלי כה יג( כְּ צִ נַּת שֶׁ לֶג בְּ יוֹם קָ צִ יר.
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משלי כו :א
)א( ַּכ ּ ֶׁשלֶ ג ַּב ַ ּקיִץ וְ כַ ּ ָמ ָטר ַּב ָ ּק ִציר ּ ֵכן לֹא נָ א ֶוה ִל ְכ ִסיל ָּכבוֹ ד:
איוב ד :ח
יתי ח ְֹר ֵׁשי אָ וֶן וְ ז ְֹר ֵעי ָע ָמל י ְִק ְצ ֻרהוּ:
ֲשר ָר ִא ִ
)ח( ַּכא ֶׁ
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פרשיות מתן תורה
úåøáãä úøùòå äøåú ïúî úéøá
שמות יט -

כ5

ישי ְלצֵ את ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ַּביּוֹ ם הַ זֶּה ָּבא ּו ִמ ְד ַּבר
)א( ַּבח ֶֹד ׁש הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
ִסינָ י:
)ב( ַויּ ְִסע ּו ֵמ ְר ִפ ִידים ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַּבר ִסינַ י ַו ַּיחֲנוּ ַּב ִּמ ְד ָּבר ַויִּחַ ן ָׁשם יִשְׂ ָראֵ ל נֶגֶ ד
ָה ָהר:
ֹאמר
הוָה ִמן הָ ָהר לֵ אמֹר כּ ֹה ת ַ
)ג( וּמ ֶֹׁשה ָע ָלה אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ַויּ ְִק ָרא אֵ ָליו ְי ֹ
ְלבֵ ית יַעֲ קֹב וְ ַת ֵּגיד ִל ְבנֵי י ְִׂש ָראֵ ל:
יתי ְל ִמ ְצ ָריִם וָאֶ ּ ָשׂ א אֶ ְתכֶ ם ַעל ַּכנְ פֵ י נְ ָׁש ִרים
ֲשר ָעשִׂ ִ
יתם א ֶׁ
)ד( אַ ּ ֶתם ְר ִא ֶ
וָאָ ִבא אֶ ְתכֶ ם אֵ לָ י:
ִיתם ִלי ְסג ָ ֻּלה
יתי וִ ְהי ֶ
)ה( וְ ַע ּ ָתה ִאם ָׁשמוֹ ַע ִּת ְ ׁש ְמעוּ ְ ּבק ִֹלי ו ְ ּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ִמ ָּכל הָ ַע ִּמים ִ ּכי ִלי ָּכל הָ אָ ֶרץ:
ֲשר ְּת ַד ֵּבר אֶ ל
)ו( וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְהיוּ ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת כּ ֹהֲ נִ ים וְ ֹגוי ָקדוֹ ׁש אֵ ֶּלה הַ דְּ בָ ִרים א ֶׁ
ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל:
)ז( ַו ָּיבֹא מ ֶֹׁשה ַויּ ְִק ָרא ְלזִ ְקנֵי הָ ָעם ַויָּשֶׂ ם ִל ְפנֵיהֶ ם אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה
הוָה:
ֲשר ִצוָּהוּ ְי ֹ
א ֶׁ
ָשב מ ֶֹׁשה אֶ ת
הוָה נַ עֲ שֶׂ ה ַויּ ֶׁ
ֲשר דִּ ֶּבר ְי ֹ
ֹאמרוּ כּ ֹל א ֶׁ
)ח( ַו ּיַעֲ נוּ כָ ל ָה ָעם ַי ְחדָּ ו ַויּ ְ
הוָה:
דִּ ְב ֵרי הָ ָעם אֶ ל ְי ֹ
ָ
ִש ַמע
הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ָּבא אֵ לֶ יך ְ ּב ַעב הֶ ָענָ ן ַּבעֲ בוּר י ְ ׁ
ֹאמר ְי ֹ
)ט( ַויּ ֶ
ָה ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך וְ גַ ם ְ ּב ָך ַיא ֲִמינוּ ְלעוֹ ָלם ַו ַּי ֵּגד מ ֶֹׁשה אֶ ת דִּ ְב ֵרי ָה ָעם אֶ ל
הוָה:
ְי ֹ
ְ
הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה לֵ ך אֶ ל ָה ָעם וְ ִקדַּ ְ ׁש ּ ָתם הַ יּוֹ ם ו ָּמחָ ר וְ ִכ ְ ּבסוּ ִׂש ְמל ָֹתם:
ֹאמר ְי ֹ
)י( ַויּ ֶ

 5קריאת חג השבועות לפי דעת אחרים בברייתא מגילה לא ,א ,ומנהג הגמרא לקראו ביום הראשון של
שבועות .ופירש רש"י שם הטעם " דמתן תורה בששי בסיון".
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הוָה ְל ֵעינֵי כָ ל ָה ָעם
ישי ִ ּכי ַּביּ ֹום הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁשי י ֵֵרד ְי ֹ
)יא( וְ הָ יוּ נְ כֹנִ ים לַ יּוֹ ם הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
ַעל הַ ר ִסינָ י:
לות ָּבהָ ר וּנְ ג ַֹע ְ ּב ָקצֵ הוּ
)יב( וְ ִהגְ ַּב ְל ּ ָת אֶ ת הָ ָעם ָס ִביב לֵ אמֹר ִה ּ ָׁש ְמרוּ ָלכֶ ם עֲ ֹ
ָּכל הַ ּנֹגֵ ַע ָּבהָ ר מוֹ ת יו ָּמת:
יש לֹא
)יג( לֹא ִת ַ ּגע בּ וֹ יָד ִ ּכי ָסקוֹ ל י ִָּס ֵקל אוֹ ָירֹה ִייּ ֶָרה ִאם ְ ּבהֵ ָמה ִאם ִא ׁ
י ְִחיֶה ִ ּב ְמ ׁש ֹ ְך הַ ּיֹבֵ ל הֵ ּ ָמה יַעֲ לוּ בָ ָהר:
)יד( ַויּ ֵֶרד מ ֶֹׁשה ִמן ָההָ ר אֶ ל הָ ָעם ַוי ְַקדֵּ ׁש אֶ ת ָה ָעם ַויְכַ ְ ּבסוּ שִׂ ְמל ָֹתם:
ֹאמר אֶ ל ָה ָעם הֱ י ּו נְ כֹנִ ים ִל ְ ׁשל ֶֹׁשת י ִָמים אַ ל ִּת ְ ּג ׁשוּ אֶ ל ִא ּ ָׁשה:
)טו( ַו ּי ֶ
ישי ִ ּב ְהיֹת הַ בּ ֶֹקר ַוי ְִהי ֹ
קלֹת ו ְּב ָר ִקים וְ ָענָ ן ָּכבֵ ד ַעל ָההָ ר
)טז( ַוי ְִהי בַ יּוֹ ם הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
ֲשר ַּב ּ ַמ ֲחנֶה:
וְ קֹל ׁש ָֹפר חָ זָק ְמאֹד ַו ּיֶח ֱַרד ָּכל ָה ָעם א ֶׁ
ֹשה אֶ ת ָה ָעם ִל ְק ַראת הָ ֱאל ִֹהים ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַויּ ְִת ַי ְ ּצבוּ ְ ּב ַת ְח ִּתית
)יז( ַויּ ֹוצֵ א מ ֶׁ
הָ הָ ר:
הוָה ָּבאֵ ׁש ַויּ ַַעל עֲ ָׁש ֹנו ְ ּכ ֶע ֶׁשן
ֲשר י ַָרד ָעלָ יו ְי ֹ
)יח( וְ הַ ר ִסינַ י ָע ַׁשן ּ ֻכלּ וֹ ִמ ְּפנֵי א ֶׁ
הַ ִ ּכ ְב ָׁשן ַו ֶיּח ֱַרד ָּכל הָ ָהר ְמאֹד:
ֹשה י ְַד ֵּבר וְ ָה ֱאל ִֹהים יַעֲ ֶנ ּנוּ ְבקוֹ ל:
)יט( ַוי ְִהי קוֹ ל הַ ּ ׁש ָֹפר הוֹ לֵ ְך וְ חָ זֵק ְמאֹד מ ֶׁ
ֹאש
הוָה ְלמ ֶֹׁשה אֶ ל ר ׁ
הוָה ַעל הַ ר ִסינַ י אֶ ל ר ׁ
)כ( ַויּ ֵֶרד ְי ֹ
ֹאש ָה ָהר ַויּ ְִק ָרא ְי ֹ
ָההָ ר ַו ּי ַַעל מ ֶֹׁשה:
הוָה ִל ְראוֹ ת וְ נָ ַפל
הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה ֵרד ָה ֵעד ָּב ָעם ּ ֶפן יֶהֶ ְרסוּ אֶ ל ְי ֹ
ֹאמר ְי ֹ
)כא( ַויּ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנוּ ָרב:
הוָה:
הוָה י ְִת ַקדָּ ׁשוּ ּ ֶפן ִי ְפרֹץ ָּבהֶ ם ְי ֹ
)כב( וְ גַ ם הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ִ ּנ ָ ּג ִ ׁשים אֶ ל ְי ֹ
הוָה לֹא יוּכַ ל ָה ָעם לַ עֲ לֹת אֶ ל הַ ר ִסינָ י ִ ּכי אַ ּ ָתה
ֹאמר מ ֶֹׁשה אֶ ל ְי ֹ
)כג( ַויּ ֶ
הַ ֵעד ָֹתה ָּבנוּ לֵ אמֹר הַ גְ ֵּבל אֶ ת ָה ָהר וְ ִקדַּ ְ ׁש ּתוֹ :
ְ
ית אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ ֹרן ִע ּ ָמך וְ הַ כּ ֹהֲ נִ ים וְ ָה ָעם אַ ל
הוָה לֶ ְך ֵרד וְ ָע ִל ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ְי ֹ
)כד( ַויּ ֶ
הוָה ּ ֶפן י ְִפ ָרץ ָּבם:
יֶהֶ ְרסוּ לַ עֲ לֹת אֶ ל ְי ֹ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם :ס
ֹשה אֶ ל ָה ָעם ַו ּי ֶ
)כה( ַויּ ֵֶרד מ ֶׁ
)א( ַוי ְַד ֵּבר ֱאל ִֹהים אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה לֵ אמֹר :ס
את ָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִמ ֵּבית עֲ בָ ִדים לֹא
ֲשר הוֹ צֵ ִ
יך א ֶׁ
)ב  -ג( אָ נ ִֹכי ְי ֹ
י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים ַעל ּ ָפנָ י:
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ֲשר ָּבאָ ֶרץ
ֲשר ַּב ּ ָׁש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל ַוא ֶׁ
)ד( לֹא ַתעֲ שֶׂ ה ְל ָך פֶ ֶסל וְ כָ ל ְּתמוּנָ ה א ֶׁ
ֲשר ַּב ּ ַמיִם ִמ ּ ַתחַ ת ָלאָ ֶרץ:
ִמ ּ ָתחַ ת ַוא ֶׁ

ה ָוה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֵ ל ַק ָ ּנא ּ ֹפ ֵקד עֲ וֹ ן
)ה( לֹא ִת ְ ׁש ּ ַת ֲחוֶה ָלהֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִ ּכי אָ ֹנ ִכי ְי ֹ
אָ בֹת ַעל ָּבנִ ים ַעל ִ ׁש ֵּל ִ ׁשים וְ ַעל ִר ֵּב ִעים ְלשׂ ֹנְ אָ י:
)ו( וְ עֹשֶׂ ה חֶ ֶסד לַ אֲלָ ִפים ְלאֹהֲ בַ י ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְצוֹ ָתי :ס
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר ִי ּ ָשׂ א
הוָה אֵ ת א ֶׁ
יך לַ ּ ָׁשוְ א ִ ּכי לֹא יְנַ ֶ ּקה ְי ֹ
)ז( לֹא ִת ּ ָשׂ א אֶ ת ֵׁשם ְי ֹ
אֶ ת ְ ׁשמוֹ לַ ּ ָׁשוְ א :פ
)ח( זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ :
אכ ּ ֶתךָ:
ית ָּכל ְמלַ ְ
)ט( ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד וְ ָעשִׂ ָ
יך לֹא ַתעֲ שֶׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ ה אַ ּ ָתה ו ִּבנְ ךָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יעי ַׁש ָּבת לַ י ֹ
)י( וְ יוֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
ָ
ֲשר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶריךָ:
ָ
ָ
ו ִּב ּ ֶת ָך ַע ְבדְּ ָך ַוא ֲָמ ְתך ו ְּבהֶ ְמ ּ ֶתך וְ גֵ ְרך א ֶׁ
הוָה אֶ ת ַה ּ ָׁש ַמיִם וְ אֶ ת ָהאָ ֶרץ אֶ ת הַ ּיָם וְ אֶ ת ָּכל
)יא( ִ ּכי ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ָעשָׂ ה ְי ֹ
הוָה אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת ַו ְי ַקדְּ ֵׁשהוּ :ס
יעי ַעל ּ ֵכן ֵּב ַר ְך ְי ֹ
ֲשר ָּבם ַויָּנַ ח ַּביּוֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
א ֶׁ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ְל ַמ ַען ַיא ֲִרכוּן י ֶָמ ָ
)יב( ַּכ ֵּבד אֶ ת אָ ִב ָ
הוָה
ֲשר ְי ֹ
יך ַעל הָ א ֲָד ָמה א ֶׁ
ֱאלֹהֶ ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְך :ס

)יג( לֹא ִּת ְר ָצח ס לֹא ִּתנְ אָ ף ס לֹא ִּתגְ נֹב ס לֹא ַתעֲ נֶה ְב ֵרעֲ ָך ֵעד ָׁש ֶקר :ס
)יד( לֹא ַת ְחמֹד ֵּבית ֵר ֶע ָך ס לֹא ַת ְחמֹד אֵ ֶׁשת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּ וֹ ַו ֲא ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ
ֲשר ְל ֵר ֶע ָך :פ
ַו ֲחמֹרוֹ וְ כֹל א ֶׁ

)טו( וְ כָ ל ָה ָעם ר ִֹאים אֶ ת הַ ּקוֹ לֹת וְ אֶ ת הַ ַ ּל ִּפ ִידם וְ אֵ ת קוֹ ל הַ ּ ׁש ָֹפר וְ אֶ ת ָההָ ר
ָע ֵׁשן ַויּ ְַרא הָ ָעם ַו ָיּנֻעוּ ַו ּי ַַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק:
מ ֶׁשה דַּ ֵּבר אַ ּ ָתה ִע ּ ָמנ ּו וְ נִ ְ ׁש ָמ ָעה וְ אַ ל י ְַד ֵּבר ִע ּ ָמנ ּו ֱאל ִֹהים ּ ֶפן
ֹאמר ּו אֶ ל ֹ
)טז( ַויּ ְ
נָ מוּת:
ֹאמר מ ֶֹׁשה אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת ָיראוּ ִ ּכי ְלבַ עֲ בוּר נַ ּסוֹ ת אֶ ְתכֶ ם ָּבא ָה ֱאל ִֹהים
)יז( ַו ּי ֶ
וּבַ עֲ בוּר ִּת ְהיֶה י ְִראָ תוֹ ַעל ְּפנֵיכֶ ם ְל ִב ְל ִּתי ֶתח ֱָטאוּ:
ֲשר ָׁשם ָה ֱאל ִֹהים :פ
ֹשה נִ ַ ּג ׁש אֶ ל הָ עֲ ָרפֶ ל א ֶׁ
מד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק וּמ ֶׁ
)יח( ַו ּיַעֲ ֹ
יתם ִ ּכי ִמן
ֹאמר אֶ ל ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְר ִא ֶ
ֹשה כּ ֹה ת ַ
הוָה אֶ ל מ ֶׁ
ֹאמר ְי ֹ
)יט( ַו ּי ֶ
הַ ּ ָׁש ַמיִם דִּ ַּב ְר ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם:
)כ( לֹא ַתעֲ שׂ וּן ִא ִּתי ֱאלֹהֵ י כֶ ֶסף וֵאלֹהֵ י ז ָָהב לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם:
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יך וְ אֶ ת ְ ׁש ָל ֶמ ָ
)כא( ִמזְ ַּבח א ֲָד ָמה ּ ַתעֲ שֶׂ ה ִ ּלי וְ זָבַ ְח ּ ָת ָעלָ יו אֶ ת עֹל ֶֹת ָ
יך אֶ ת
יך וּבֵ ַר ְכ ִּת ָ
ֲשר אַ זְ ִ ּכיר אֶ ת ְ ׁש ִמי אָ בוֹ א אֵ לֶ ָ
יך:
צֹאנְ ָך וְ אֶ ת ְ ּב ָק ֶר ָך ְ ּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ֶׁ
)כב( וְ ִאם ִמזְ ַּבח אֲבָ נִ ים ּ ַתעֲ שֶׂ ה ִ ּלי לֹא ִת ְבנֶה אֶ ְתהֶ ן ָ ּגזִ ית ִ ּכי חַ ְר ְ ּב ָך הֵ נַ ְפ ּ ָת

יה ו ְַּתחַ ְללֶ הָ :
ָעלֶ ָ
ָ
ֲשר לֹא ִת ָ ּגלֶ ה ֶע ְרו ְָתך ָע ָליו :פ
)כג( וְ לֹא ַתעֲ לֶ ה ְב ַמעֲ לֹת ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי א ֶׁ
שמות כד
הוָה אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן נָ ָדב ַוא ֲִביהוּא וְ ִ ׁש ְב ִעים ִמ ִז ּ ְקנֵי
)א( וְ אֶ ל מ ֶֹׁשה אָ ַמר עֲ לֵ ה אֶ ל ְי ֹ
יתם ֵמ ָרחֹק:
יִשְׂ ָראֵ ל וְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוִ ֶ
הוָה וְ הֵ ם לֹא ִי ָ ּג ׁשוּ וְ ָה ָעם לֹא יַעֲ לוּ ִע ּמוֹ :
)ב( וְ נִ ַ ּג ׁש מ ֶֹׁשה ְלבַ דּ וֹ אֶ ל ְי ֹ
הוָה וְ אֵ ת ָּכל הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים ַויּ ַַען ָּכל
)ג( ַו ָּיבֹא מ ֶֹׁשה ַוי ְַס ּ ֵפר ָל ָעם אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי ְי ֹ
הוָה נַ עֲ שֶׂ ה:
ֲשר דִּ ֶּבר ְי ֹ
ֹאמרוּ ָּכל הַ דְּ בָ ִרים א ֶׁ
הָ ָעם קוֹ ל אֶ חָ ד ַו ּי ְ
הוָה ַויּ ְ ַׁש ּ ֵכם ַּבבּ ֶֹקר ַויִּבֶ ן ִמזְ ֵּבחַ ּ ַתחַ ת ָההָ ר
)ד( ַויּ ְִכ ּתֹב מ ֶֹׁשה אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי ְי ֹ
ו ְ ּׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַמ ֵ ּצבָ ה ִל ְ ׁשנֵים ָעשָׂ ר ִ ׁש ְב ֵטי יִשְׂ ָראֵ ל:
הוָה
)ה( ַו ִיּ ְ ׁשלַ ח אֶ ת נַ עֲ ֵרי ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ַו ַיּעֲ לוּ עֹלֹת ַויִּזְ ְ ּבחוּ זְ בָ ִחים ְ ׁשלָ ִמים לַ י ֹ
ּ ָפ ִרים:
)ו( ַו ּי ַ ִּקח מ ֶֹׁשה ח ֲִצי הַ דָּ ם ַו ּיָשֶׂ ם ָּבאַ ָ ּגנֹת ַוח ֲִצי הַ דָּ ם ז ַָרק ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ :
ה ָוה נַ עֲ שֶׂ ה
ֲשר דִּ ֶּבר ְי ֹ
ֹאמרוּ כּ ֹל א ֶׁ
)ז( ַו ּי ַ ִּקח ֵספֶ ר הַ ְ ּב ִרית ַויּ ְִק ָרא ְ ּבאָ זְ נֵי ָה ָעם ַויּ ְ
וְ נִ ְ ׁש ָמע:
ֲשר ָּכ ַרת
ֹאמר ִה ּנֵה ַדם הַ ְ ּב ִרית א ֶׁ
)ח( ַויּ ַ ִּקח מ ֶֹׁשה אֶ ת הַ דָּ ם ַו ּיִזְ רֹק ַעל ָה ָעם ַויּ ֶ
הוָה ִע ּ ָמכֶ ם ַעל ָּכל הַ דְּ בָ ִרים ָהאֵ ֶּלה:
ְי ֹ
)ט( ַו ּי ַַעל מ ֶֹׁשה וְ אַ הֲ רֹן נָ ָדב ַוא ֲִביהוּא וְ ִ ׁש ְב ִעים ִמ ִז ּ ְקנֵי ִישְׂ ָראֵ ל:
)י( ַו ּי ְִראוּ אֵ ת ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל וְ ַתחַ ת ַרגְ ָליו ְ ּכ ַמעֲ שֵׂ ה ִל ְבנַ ת הַ ַּס ִּפיר ו ְּכ ֶעצֶ ם
הַ ּ ָׁש ַמיִם לָ טֹהַ ר:
ִש ּתוּ:
ֹאכלוּ ַויּ ְ ׁ
ָדו ַויֶּחֱזוּ אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים ַויּ ְ
)יא( וְ אֶ ל א ֲִצילֵ י ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל לֹא ָׁשלַ ח י ֹ
ס
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הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה עֲ לֵ ה אֵ לַ י ָההָ ָרה ו ְֶהיֵה ָׁשם וְ אֶ ְּתנָ ה ְל ָך אֶ ת לֻ חֹת
ֹאמר ְי ֹ
)יב( ַויּ ֶ
ֲשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְלהוֹ ר ָֹתם:
הָ אֶ בֶ ן וְ הַ ּתוֹ ָרה וְ הַ ִּמ ְצוָה א ֶׁ
ֹשה אֶ ל הַ ר ָה ֱאל ִֹהים:
ש ַע ְמ ָׁש ְרתוֹ ַו ּי ַַעל מ ֶׁ
)יג( ַויּ ָָקם מ ֶֹׁשה וִ יהוֹ ׁ ֻ
ֲשר נָ ׁשוּב אֲלֵ יכֶ ם וְ ִה ּנֵה אַ הֲ רֹן
)יד( וְ אֶ ל הַ ְז ּ ֵקנִ ים אָ ַמר ְ ׁשבוּ ָלנ ּו בָ זֶה ַעד א ֶׁ
וְ חוּר ִע ּ ָמכֶ ם ִמי בַ ַעל דְּ בָ ִרים ִי ַ ּג ׁש אֲלֵ הֶ ם:
)טו( ַו ּי ַַעל מ ֶֹׁשה אֶ ל הָ הָ ר ַויְכַ ס הֶ ָענָ ן אֶ ת הָ ָהר:
הוָה ַעל הַ ר ִסינַ י ַויְכַ ּ ֵסהוּ הֶ ָענָ ן ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ַו ִיּ ְק ָרא אֶ ל
ִשכּ ֹן ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
)טז( ַו ּי ְ ׁ
יעי ִמ ּתוֹ ְך הֶ ָענָ ן:
מ ֶֹׁשה ַּביּוֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
ֹאש הָ הָ ר ְל ֵעינֵי ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל:
הוָה ְ ּכאֵ ׁש אֹכֶ לֶ ת ְ ּבר ׁ
)יז( ו ַּמ ְראֵ ה ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
ְ
ֹשה ְ ּבתוֹ ך הֶ ָענָ ן ַו ּי ַַעל אֶ ל ָה ָהר ַוי ְִהי מ ֶֹׁשה ָּב ָהר אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם
)יח( ַו ָיּבֹא מ ֶׁ
וְ אַ ְר ָּב ִעים ָלי ְָלה :פ

úåðåùàøä úåçåì ïúî
יח6

שמות לא:
)יח( ַויּ ּ ִֵתן אֶ ל מ ֶֹׁשה ְ ּככַ לּ ֹתוֹ ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ְ ּבהַ ר ִסינַ י ְ ׁשנֵי לֻ חֹת ָה ֵע ֻדת לֻ חֹת אֶ בֶ ן
ְ ּכ ֻת ִבים ְ ּבאֶ ְצ ַּבע ֱאל ִֹהים:

úåéðù úåçåì ïúî
שמות לד :א  -ד
ָ
אש ֹנִ ים וְ כָ ַת ְב ִּתי ַעל
ה ָוה אֶ ל מ ֶֹׁשה ְּפ ָסל ְלך ְ ׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
ֹאמר ְי ֹ
)א( ַויּ ֶ
ֲשר ִ ׁש ַּב ְר ּ ָת:
אש ֹנִ ים א ֶׁ
ֲשר הָ יוּ ַעל הַ ֻּלחֹת ָה ִר ׁ
הַ ֻּלחֹת אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים א ֶׁ
ֹאש
ית בַ בּ ֶֹקר אֶ ל הַ ר ִסינַ י וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ִלי ָׁשם ַעל ר ׁ
)ב( ו ְֶהיֵה נָ כוֹ ן לַ בּ ֶֹקר וְ ָע ִל ָ
ָההָ ר:

יש אַ ל י ֵָרא ְ ּבכָ ל הָ הָ ר ַ ּגם הַ ּצֹאן וְ הַ ָּב ָקר אַ ל
יש לֹא ַיעֲ לֶ ה ִע ּ ָמ ְך וְ גַ ם ִא ׁ
)ג( וְ ִא ׁ
י ְִרע ּו אֶ ל מוּל הָ ָהר הַ הוּא:

 6פסוק זה הוא המשך הסיפור בסוף פרשת משפטים אלא שנאמרו בינתיים כל הדיבור שדיבר ה' איתו שהם
פרשיות תרומה תצוה ואולי גם משפטים.
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אש ֹנִ ים ַויּ ְ ַׁש ּ ֵכם מ ֶֹׁשה בַ בּ ֶֹקר ַויּ ַַעל אֶ ל הַ ר
)ד( ַו ּי ְִפסֹל ְ ׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
הוָה אֹתוֹ ַו ִ ּי ַ ּקח ְ ּביָדוֹ ְ ׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים:
ֲשר ִצוָּה ְי ֹ
ִסינַ י ַּכא ֶׁ
שמות לד :כז  -לה
ָ
הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה ְ ּכ ָתב ְלך אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ִ ּכי ַעל ִּפי הַ דְּ בָ ִרים
ֹאמר ְי ֹ
)כז( ַויּ ֶ
ָ
ָהאֵ ֶּלה ָּכ ַר ִּתי ִא ְּתך ְ ּב ִרית וְ אֶ ת יִשְׂ ָראֵ ל:
הוָה אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לַ יְלָ ה לֶ חֶ ם לֹא אָ כַ ל ו ַּמיִם לֹא
)כח( ַוי ְִהי ָׁשם ִעם ְי ֹ
ָׁש ָתה ַו ּי ְִכ ּתֹב ַעל הַ ֻּלחֹת אֵ ת דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּב ִרית עֲ שֶׂ ֶרת הַ דְּ בָ ִרים:
)כט( ַוי ְִהי ְ ּב ֶר ֶדת מ ֶֹׁשה ֵמהַ ר ִסינַ י ו ְ ּׁשנֵי לֻ חֹת הָ ֵע ֻדת ְ ּביַד מ ֶֹׁשה ְ ּב ִר ְד ּתוֹ ִמן
ָההָ ר וּמ ֶֹׁשה לֹא ָי ַדע ִ ּכי ָק ַרן עוֹ ר ּ ָפנָ יו ְ ּב ַד ְ ּברוֹ ִא ּתוֹ :
עור ּ ָפנָ יו ַויּ ְִיראוּ ִמ ֶּג ֶׁשת
)ל( ַויּ ְַרא אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל אֶ ת מ ֶֹׁשה וְ ִה ּנֵה ָק ַרן ֹ
אֵ לָ יו:
ָשבוּ אֵ ָליו אַ הֲ רֹן וְ כָ ל הַ ְ ּנשִׂ ִאים ָּב ֵע ָדה ַוי ְַד ֵּבר מ ֶֹׁשה
)לא( ַויּ ְִק ָרא אֲלֵ הֶ ם מ ֶֹׁשה ַויּ ׁ ֻ
אֲלֵ הֶ ם:
הוָה ִא ּתוֹ
ֲשר דִּ ֶּבר ְי ֹ
)לב( וְ אַ ֲח ֵרי כֵ ן נִ ְ ּג ׁשוּ ָּכל ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ַויְצַ ּוֵם אֵ ת ָּכל א ֶׁ
ְ ּבהַ ר ִסינָ י:
)לג( ַויְכַ ל מ ֶֹׁשה ִמדַּ ֵּבר ִא ּ ָתם ַויּ ּ ִֵתן ַעל ּ ָפנָ יו ַמ ְסוֶה:
הוָה ְל ַד ֵּבר ִא ּת ֹו י ִָסיר אֶ ת הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעד צֵ אתוֹ וְ י ָָצא
ֹשה ִל ְפנֵי ְי ֹ
)לד( ו ְּבבֹא מ ֶׁ
ֲשר יְצֻ וֶּה:
וְ ִד ֶּבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל אֵ ת א ֶׁ
)לה( וְ ָרא ּו ְבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְּפנֵי מ ֶֹׁשה ִ ּכי ָק ַרן עוֹ ר ְּפנֵי מ ֶֹׁשה וְ הֵ ִ ׁשיב מ ֶֹׁשה
אֶ ת הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעל ּ ָפנָ יו ַעד בּ ֹאוֹ ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ :

äøåú äðùîá úåøáãä úøùòå äøåú ïúî
דברים ד  -ה
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמלַ ּ ֵמד
)א( וְ ַע ּ ָתה יִשְׂ ָראֵ ל ְ ׁש ַמע אֶ ל הַ חֻ ִּקים וְ אֶ ל הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים א ֶׁ
ֲשר ְי ֹ
אתם וִ ִיר ְ ׁש ּ ֶתם אֶ ת ָהאָ ֶרץ א ֶׁ
אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַמ ַען ִּת ְחי ּו וּבָ ֶ
הוָה ֱאלֹהֵ י
ֲאב ֵֹתיכֶ ם נ ֵֹתן לָ כֶ ם:
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ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם וְ לֹא ִתגְ ְרע ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִל ְ ׁשמֹר
)ב( לֹא ת ִֹספ ּו ַעל הַ דָּ בָ ר א ֶׁ
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם:
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם א ֶׁ
אֶ ת ִמ ְצוֹ ת ְי ֹ
ֲשר
יש א ֶׁ
עור ִ ּכי כָ ל ָה ִא ׁ
הוָה ְ ּבבַ ַעל ְּפ ֹ
ֲשר ָעשָׂ ה ְי ֹ
)ג( ֵעינֵיכֶ ם הָ רֹאוֹ ת אֵ ת א ֶׁ
יך ִמ ִּק ְר ֶּבךָ:
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
הָ לַ ְך אַ ח ֲֵרי בַ ַעל ְּפעוֹ ר ִה ְ ׁש ִמידוֹ ְי ֹ
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם חַ יִּים ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם הַ יּוֹ ם:
)ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּבי ֹ
הוָה ֱאל ָֹהי לַ עֲ שׂ וֹ ת
ֲשר ִצוַּנִ י ְי ֹ
)ה( ְראֵ ה ִל ּ ַמ ְד ִּתי אֶ ְתכֶ ם חֻ ִּקים ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים ַּכא ֶׁ
ֲשר אַ ּ ֶתם ָּב ִאים ָׁש ּ ָמה ְל ִר ְ ׁש ּ ָת ּה:
ּ ֵכן ְ ּב ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ א ֶׁ
ֲשר
יתם ִ ּכי ִהוא חָ ְכ ַמ ְתכֶ ם ו ִּבינַ ְתכֶ ם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִּמים א ֶׁ
)ו( ו ְ ּׁש ַמ ְר ּ ֶתם וַעֲ שִׂ ֶ
י ְׁ
ִש ְמעוּן אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִּקים ָהאֵ ֶּלה וְ אָ ְמרוּ ַרק ַעם חָ כָ ם וְ נָ בוֹ ן הַ גּוֹ י הַ ָ ּגדוֹ ל הַ זֶּה:
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ ְ ּבכָ ל ָק ְראֵ נוּ
לו ֱאלֹ ִהים ְקר ִֹבים אֵ ָליו ַּכי ֹ
ֲשר ֹ
)ז( ִ ּכי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל א ֶׁ
אֵ לָ יו:
ֲשר
ֲשר לוֹ חֻ ִּקים ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים צַ דִּ ִיקם ְ ּככֹל הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת א ֶׁ
)ח( ו ִּמי גּוֹ י ָ ּגדוֹ ל א ֶׁ
אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם:
ָ
ֲשר ָראוּ
)ט( ַרק ִה ּ ָׁש ֶמר ְל ָך ו ְ ּׁשמֹר ְ
נַפ ְ ׁשך ְמאֹד ּ ֶפן ִּת ְ ׁש ַּכח אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים א ֶׁ

ֶיך וְ ִל ְבנֵי בָ נ ָ
הו ַד ְע ּ ָתם ְלבָ נ ָ
ֶיך וּפֶ ן יָסוּרוּ ִמ ְ ּלבָ ְב ָך כּ ֹל י ְֵמי חַ יּ ָ
ֵעינ ָ
ֶיך וְ ֹ
ֶיך:
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּבח ֵֹרב ֶּב ֱאמֹר ְי ֹ
ֲשר ָע ַמ ְד ּ ָת ִל ְפנֵי ְי ֹ
הוָה אֵ לַ י הַ ְקהֶ ל ִלי אֶ ת
)י( יוֹ ם א ֶׁ
הָ ָעם וְ אַ ְ ׁש ִמ ֵעם אֶ ת דְּ בָ ָרי ֲא ֶׁשר י ְִל ְמדוּן ְלי ְִראָ ה א ִֹתי ָּכל הַ ּי ִָמים ֲא ֶׁשר הֵ ם
חַ ּיִים ַעל הָ א ֲָד ָמה וְ אֶ ת ְ ּבנֵיהֶ ם יְלַ ּ ֵמדוּן:
ֹשךְ
)יא( ו ִַּת ְק ְרבוּן ו ּ ַַת ַע ְמדוּן ּ ַתחַ ת הָ הָ ר וְ ָההָ ר בּ ֵֹער ָּבאֵ ׁש ַעד לֵ ב הַ ּ ָׁש ַמיִם ח ֶׁ
ָענָ ן וַעֲ ָרפֶ ל:
ְ
ה ָוה אֲלֵ יכֶ ם ִמ ּתוֹ ך ָהאֵ ׁש קוֹ ל דְּ בָ ִרים אַ ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים ו ְּתמוּנָ ה
)יב( ַוי ְַד ֵּבר ְי ֹ
אֵ ינְ כֶ ם ר ִֹאים זו ָּל ִתי קוֹ ל:
ֲשר ִצוָּה אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת עֲ שֶׂ ֶרת הַ דְּ בָ ִרים ַויּ ְִכ ְּתבֵ ם
)יג( ַו ַּי ֵּגד לָ כֶ ם אֶ ת ְ ּב ִריתוֹ א ֶׁ
ַעל ְ ׁשנֵי לֻ חוֹ ת אֲבָ נִ ים:
הוָה ָּב ֵעת הַ ִהוא ְללַ ּ ֵמד אֶ ְתכֶ ם חֻ ִּקים ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים לַ עֲ שׂ ְֹתכֶ ם
)יד( וְ א ִֹתי ִצ ּוָה ְי ֹ
ֲשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים ָׁש ּ ָמה ְל ִר ְ ׁש ּ ָת ּה:
א ָֹתם ָּבאָ ֶרץ א ֶׁ
הוָה
יתם ָּכל ְּתמוּנָ ה ְ ּביוֹ ם דִּ ֶּבר ְי ֹ
)טו( וְ נִ ְ ׁש ַמ ְר ּ ֶתם ְמאֹד ְלנַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִ ּכי לֹא ְר ִא ֶ
אֲלֵ יכֶ ם ְ ּבח ֵֹרב ִמ ּתוֹ ְך ָהאֵ ׁש:
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יתם לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶסל ְּתמוּנַ ת ָּכל ָס ֶמל ּ ַת ְבנִ ית זָכָ ר אוֹ נְ ֵקבָ ה:
)טז( ּ ֶפן ּ ַת ְ ׁש ִחתוּן וַעֲ שִׂ ֶ
ֲשר ּ ָתעוּף
ֲשר ָּבאָ ֶרץ ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ִצ ּפוֹ ר ָּכנָ ף א ֶׁ
)יז( ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ְ ּבהֵ ָמה א ֶׁ
ַּב ּ ָׁש ָמיִם:
ֲשר ַּב ּ ַמיִם ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ:
)יח( ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ר ֵֹמשׂ ָּבא ֲָד ָמה ּ ַת ְבנִ ית ָּכל דָּ גָ ה א ֶׁ
)יט( וּפֶ ן ִּת ּ ָשׂ א ֵעינ ָ
ית אֶ ת הַ ּ ֶׁש ֶמ ׁש וְ אֶ ת הַ ּי ֵָרחַ וְ אֶ ת הַ כּ וֹ כָ ִבים
ֶיך הַ ּ ָׁש ַמי ְָמה וְ ָר ִא ָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך
ֲשר חָ לַ ק ְי ֹ
ית ָלהֶ ם וַעֲ בַ ְד ּ ָתם א ֶׁ
כּ ֹל ְצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ נִ דַּ ְח ּ ָת וְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲוִ ָ
א ָֹתם ְל ֹכל הָ ַע ִּמים ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ָׁש ָמיִם:
הוָה ַו ּיוֹ ִצא אֶ ְתכֶ ם ִמכּ וּר הַ ַּב ְרזֶל ִמ ִּמ ְצ ָריִם ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַעם
)כ( וְ אֶ ְתכֶ ם לָ ַקח ְי ֹ
נַ חֲלָ ה ַּכיּוֹ ם הַ זֶּה:
ִשבַ ע ְל ִב ְל ִּתי ָע ְב ִרי אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ו ְּל ִב ְל ִּתי
הוָה ִה ְתאַ ַ ּנף ִ ּבי ַעל דִּ ְב ֵריכֶ ם ַויּ ּ ָׁ
)כא( וַי ֹ
ָ
ָ
הוָה ֱאלֹהֶ יך נ ֵֹתן ְלך נַ ח ֲָלה:
ֲשר ְי ֹ
בֹא אֶ ל הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה א ֶׁ
)כב( ִ ּכי אָ נ ִֹכי ֵמת ָּבאָ ֶרץ הַ זֹּאת אֵ י ֶנ ִ ּני עֹבֵ ר אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן וְ אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים וִ ִיר ְ ׁש ּ ֶתם
אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ּטוֹ בָ ה הַ זֹּאת:
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם א ֶׁ
ֲשר ָּכ ַרת ִע ּ ָמכֶ ם
)כג( ִה ּ ָׁש ְמרוּ ָלכֶ ם ּ ֶפן ִּת ְ ׁש ְ ּכחוּ אֶ ת ְ ּב ִרית ְי ֹ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
וַעֲ שִׂ ֶ
יך:
ֲשר ִצ ְּו ָך ְי ֹ
יתם לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶסל ְּתמוּנַ ת כּ ֹל א ֶׁ

הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֵ ׁש א ְֹכ ָלה הוּא אֵ ל ַק ָ ּנא :פ
)כד( ִ ּכי ְי ֹ

יתם ּ ֶפ ֶסל
)כה( ִ ּכי תוֹ ִליד ָּבנִ ים ו ְּבנֵי בָ נִ ים וְ נוֹ ַׁשנְ ּ ֶתם ָּבאָ ֶרץ וְ ִה ְ ׁשחַ ּ ֶתם וַעֲ שִׂ ֶ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יתם הָ ַרע ְ ּב ֵעינֵי ְי ֹ
ְּתמוּנַ ת כּ ֹל וַעֲ שִׂ ֶ
יך ְלהַ ְכ ִעיסוֹ :
)כו( הַ ִעיד ִֹתי בָ כֶ ם הַ ּיוֹ ם אֶ ת הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִ ּכי אָ בֹד ּתֹאבֵ דוּן ַמהֵ ר ֵמ ַעל
יה
ֲשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ָׁש ּ ָמה ְל ִר ְ ׁש ּ ָת ּה לֹא ַתא ֲִריכֻ ן י ִָמים ָעלֶ ָ
הָ אָ ֶרץ א ֶׁ
ִ ּכי ִה ּ ָׁש ֵמד ִּת ּ ָׁש ֵמדוּן:
ֲשר יְנַ הֵ ג
הוָה אֶ ְתכֶ ם ָּב ַע ִּמים וְ נִ ְ ׁשאַ ְר ּ ֶתם ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר ַּבגּוֹ יִם א ֶׁ
)כז( וְ הֵ ִפיץ ְי ֹ
הוָה אֶ ְתכֶ ם ָׁש ּ ָמה:
ְי ֹ
ֲשר לֹא י ְִראוּן וְ לֹא
)כח( וַעֲ בַ ְד ּ ֶתם ָׁשם ֱאל ִֹהים ַמעֲ שֵׂ ה י ְֵדי אָ ָדם ֵעץ וָאֶ בֶ ן א ֶׁ
ֹאכלוּן וְ לֹא י ְִריחֻ ן:
ִש ְמעוּן וְ לֹא י ְ
י ְׁ
את ִ ּכי ִת ְד ְר ֶׁש ּנוּ ְ ּבכָ ל ְלבָ ְבךָ
ָ
הוָה ֱאלֹהֶ יך ו ָּמ ָצ ָ
)כט( ו ִּב ַ ּק ְ ׁש ּ ֶתם ִמ ּ ָׁשם אֶ ת ְי ֹ
ו ְּבכָ ל נַ ְפ ֶׁש ָך:
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הוָה
)ל( ַּב ַ ּצר ְל ָך ו ְּמ ָצאו ָּך כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ְ ּבאַ ֲח ִרית הַ יּ ִָמים וְ ַׁש ְב ּ ָת ַעד ְי ֹ
ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ ָׁש ַמ ְע ּ ָת ְ ּבקֹלוֹ :
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
ִש ַּכח אֶ ת ְ ּב ִרית
ית ָך וְ לֹא י ְ ׁ
יך לֹא י ְַר ְּפ ָך וְ לֹא י ְ ַׁש ִח ֶ
)לא( ִ ּכי אֵ ל ַרחוּם ְי ֹ
ֲאב ֶֹת ָ
ֲשר נִ ְ ׁש ַּבע ָלהֶ ם:
יך א ֶׁ
ֲשר ָהיוּ ְל ָפנ ָ
ֲשר ָּב ָרא
ֶיך ְל ִמן הַ יּוֹ ם א ֶׁ
אש ֹנִ ים א ֶׁ
)לב( ִ ּכי ְ ׁשאַ ל נָ א ְלי ִָמים ִר ׁ

ֱאל ִֹהים אָ ָדם ַעל הָ אָ ֶרץ ו ְּל ִמ ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ ַעד ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ָמיִם הֲ נִ ְהיָה ַּכדָּ בָ ר
הַ ָ ּגדוֹ ל הַ זֶּה אוֹ הֲ נִ ְ ׁש ַמע ָּכמֹהוּ:
ֲשר ָׁש ַמ ְע ּ ָת אַ ּ ָתה ַויּ ִֶחי:
)לג( הֲ ָׁש ַמע ָעם קוֹ ל ֱאל ִֹהים ְמ ַד ֵּבר ִמ ּתוֹ ְך ָהאֵ ׁש ַּכא ֶׁ
אתֹת
)לד( אוֹ הֲ נִ ָּסה ֱאל ִֹהים לָ בוֹ א ָל ַקחַ ת לוֹ גוֹ י ִמ ֶ ּק ֶרב גּוֹ י ְ ּב ַמ ּסֹת ְ ּב ֹ
ֲשר
ו ְּבמוֹ ְפ ִתים ו ְּב ִמ ְלחָ ָמה ו ְּביָד ֲחז ָָקה ו ִּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָה ו ְּבמוֹ ָר ִאים ְ ּגד ִֹלים ְ ּככֹל א ֶׁ
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעי ֶנ ָ
יך:
ָעשָׂ ה לָ כֶ ם ְי ֹ
)לה( אַ ּ ָתה הָ ְראֵ ָת לָ ַד ַעת ִ ּכי ְי ֹ
הוָה הוּא ָה ֱאל ִֹהים אֵ ין עוֹ ד ִמ ְלבַ דּ וֹ :
)לו( ִמן הַ ּ ָׁש ַמיִם ִה ְ ׁש ִמיעֲ ָך אֶ ת קֹלוֹ ְלי ְַּס ֶר ּ ָך וְ ַעל ָהאָ ֶרץ הֶ ְרא ֲָך אֶ ת ִא ּ ׁשוֹ
הַ ְ ּגדוֹ לָ ה ו ְּדבָ ָריו ָׁש ַמ ְע ּ ָת ִמ ּת ֹו ְך ָהאֵ ׁש:

)לז( וְ ַתחַ ת ִ ּכי אָ הַ ב אֶ ת ֲאב ֶֹת ָ
יך ַויּ ְִבחַ ר ְ ּבז ְַרעוֹ אַ ח ֲָריו ַויּ ֹו ִצא ֲָך ְ ּב ָפנָ יו ְ ּבכֹחוֹ
הַ ָ ּגדֹל ִמ ִּמ ְצ ָריִם:
ָ
ָ
ָ
ָ
יש גּוֹ יִם ְ ּגד ִֹלים וַעֲ צֻ ִמים ִמ ְּמך ִמ ּ ָפנֶיך לַ הֲ ִביאֲך ָל ֶתת ְלך אֶ ת אַ ְר ָצם
)לח( ְלהוֹ ִר ׁ
נַ ֲחלָ ה ַּכ ּיוֹ ם הַ זֶּה:
ָ
הוָה הוּא ָה ֱאלֹ ִהים ַּב ּ ָׁש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל
)לט( וְ י ַָד ְע ּ ָת הַ יּוֹ ם וַהֲ ֵׁשב ָֹת אֶ ל ְלבָ בֶ ך ִ ּכי ְי ֹ

עוד:
וְ ַעל הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת אֵ ין ֹ
ִיטב ְלךָ
ָ
ֲשר י ַ
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּוך הַ ּיוֹ ם א ֶׁ
)מ( וְ ָׁש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת חֻ ָ ּקיו וְ אֶ ת ִמ ְצוֹ ָתיו א ֶׁ
יך נ ֵֹתן ְלךָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך ו ְּל ַמ ַען ּ ַתא ֲִר ְ
ֶיך אַ ח ֲֶר ָ
וּ ְלבָ נ ָ
ֲשר ְי ֹ
יך י ִָמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה א ֶׁ
7
ָּכל הַ ּי ִָמים :פ

 7דולג כאן פרשת אז יבדיל משה שאינו שייך לענין מתן תורה.
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ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ְ ׁש ַמע יִשְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ חֻ ִּקים
ֹשה אֶ ל ָּכל יִשְׂ ָראֵ ל ַו ּי ֶ
)א( ַויּ ְִק ָרא מ ֶׁ
ֲשר אָ נ ִֹכי דּ ֹבֵ ר ְ ּבאָ זְ נֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם ו ְּל ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹתם ו ְ ּׁש ַמ ְר ּ ֶתם
וְ אֶ ת הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים א ֶׁ
לַ עֲ שׂ ֹ ָתם:
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ ָּכ ַרת ִע ּ ָמנ ּו ְ ּב ִרית ְ ּבח ֵֹרב:
)ב( ְי ֹ
הוָה אֶ ת הַ ְ ּב ִרית הַ זֹּאת ִ ּכי ִא ּ ָתנוּ אֲנַ ְחנ ּו אֵ ֶּלה פֹ ה
)ג( לֹא אֶ ת ֲאב ֵֹתינוּ ָּכ ַרת ְי ֹ
הַ יּוֹ ם ּ ֻכ ָ ּלנוּ חַ ּיִים:
ְ
הוָה ִע ּ ָמכֶ ם ָּב ָהר ִמ ּתוֹ ך הָ אֵ ׁש:
)ד( ּ ָפנִ ים ְ ּב ָפנִ ים דִּ ֶּבר ְי ֹ
הוָה ִ ּכי
הוָה וּבֵ ינֵיכֶ ם ָּב ֵעת הַ ִהוא ְלהַ ִ ּגיד ָלכֶ ם אֶ ת דְּ בַ ר ְי ֹ
)ה( אָ נ ִֹכי ע ֵֹמד ֵּבין ְי ֹ
יתם ָּב ָהר לֵ אמֹר :ס
אתם ִמ ְּפנֵי הָ אֵ ׁש וְ לֹא עֲ ִל ֶ
י ְֵר ֶ
ָ
ָ
אתיך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵּבית עֲ בָ ִדים לֹא
ֲשר הוֹ צֵ ִ
)ו  -ז( אָ נ ִֹכי ְי ֹ
הוָה ֱאלֹהֶ יך א ֶׁ
י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים ַעל ּ ָפנָ י:

ֲשר ָּבאָ ֶרץ
ֲשר ַּב ּ ָׁש ַמיִם ִמ ּ ַמ ַעל ַוא ֶׁ
)ח( לֹא ַתעֲ שֶׂ ה ְל ָך פֶ ֶסל ָּכל ְּתמוּנָ ה א ֶׁ
ִמ ּ ָתחַ ת ַוא ֶׁ
ֲשר ַּב ּ ַמיִם ִמ ּ ַתחַ ת ָלאָ ֶרץ:
ָ
הוָה ֱאלֹהֶ יך אֵ ל ַק ָ ּנא ּ ֹפ ֵקד עֲ וֹ ן
)ט( לֹא ִת ְ ׁש ּ ַת ֲחוֶה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִ ּכי אָ נ ִֹכי ְי ֹ
אָ בוֹ ת ַעל ָּבנִ ים וְ ַעל ִ ׁש ֵּל ִ ׁשים וְ ַעל ִר ֵּב ִעים ְלשׂ ֹנְ אָ י:
)י( וְ עֹשֶׂ ה חֶ ֶסד לַ א ֲָל ִפים ְלאֹהֲ בַ י ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי מצותו ִמ ְצוֹ ָתי :ס
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
)יא( לֹא ִת ּ ָשׂ א אֶ ת ֵׁשם ְי ֹ
ִשׂ א
ֲשר י ּ ָ
הוָה אֵ ת א ֶׁ
יך לַ ּ ָׁשוְ א ִ ּכי לֹא יְנַ ֶ ּקה ְי ֹ

אֶ ת ְ ׁשמוֹ לַ ּ ָׁשוְ א :ס
הוָה ֱאלֹהֶ יךָ:
ָ
ֲשר ִצ ְּוך ְי ֹ
)יב( ָׁשמוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ ַּכא ֶׁ
אכ ּ ֶת ָך:
ית ָּכל ְמלַ ְ
)יג( ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד וְ ָעשִׂ ָ
יך לֹא ַתעֲ שֶׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ ה אַ ּ ָתה ו ִּבנְ ךָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יעי ַׁש ָּבת לַ י ֹ
)יד( וְ יוֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ֲשר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶריך ְל ַמ ַען
וּ ִב ּ ֶת ָך וְ ַע ְבדְּ ָך ַוא ֲָמ ֶתך וְ ׁשוֹ ְרך ַו ֲחמ ְֹרך וְ כָ ל ְ ּבהֶ ְמ ּ ֶתך וְ גֵ ְרך א ֶׁ
יָנוּחַ ַע ְבדְּ ָך ַוא ֲָמ ְת ָך ָּכמוֹ ָך:

הוָה ֱאלֹהֶ י ָך ִמ ּ ָׁשם ְ ּביָד ֲח ָז ָקה
ִית ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ַויּ ִֹצא ֲָך ְי ֹ
)טו( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִ ּכי ֶעבֶ ד הָ י ָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת :ס
ו ִּבזְ ר ַֹע נְ ט ּויָה ַעל ּ ֵכן ִצ ְּו ָך ְי ֹ
יך ְל ַמ ַען ַיא ֲִריכֻ ן י ֶָמ ָ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
)טז( ַּכ ֵּבד אֶ ת אָ ִב ָ
יך
ֲשר ִצ ְּו ָך ְי ֹ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ַּכא ֶׁ
הוָה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן ָל ְך :ס
ֲשר ְי ֹ
ִיטב ָל ְך ַעל הָ א ֲָד ָמה א ֶׁ
ו ְּל ַמ ַען י ַ
)יז( לֹא ִּת ְר ָצח ס וְ לֹא ִּתנְ אָ ף ס וְ לֹא ִּתגְ נֹב ס וְ לֹא ַתעֲ נֶה ְב ֵרעֲ ָך ֵעד ָׁשוְ א :ס

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

38

מקורות לימוד לחג השבועות | מקרא | מתן תורה ועשרת הדברות במשנה תורה

)יח( וְ לֹא ַת ְחמֹד אֵ ֶׁשת ֵר ֶע ָך ס וְ לֹא ִת ְתאַ וֶּה ֵּבית ֵר ֶע ָך שָׂ ֵדהוּ וְ ַע ְבדּ ֹו ַוא ֲָמתוֹ
ֲשר ְל ֵר ֶע ָך :ס
ׁשוֹ רוֹ ַו ֲחמֹרוֹ וְ כֹל א ֶׁ
הוָה אֶ ל ָּכל ְקהַ ְלכֶ ם ָּבהָ ר ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש הֶ ָענָ ן
)יט( אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה דִּ ֶּבר ְי ֹ
וְ הָ עֲ ָרפֶ ל קוֹ ל ָ ּגדוֹ ל וְ לֹא י ָָסף ַויּ ְִכ ְּתבֵ ם ַעל ְ ׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ַויּ ְִּתנֵם אֵ ָלי:
ֹש ְך וְ ָההָ ר בּ ֹ ֵער ָּבאֵ ׁש ַו ִּת ְק ְרבוּן אֵ לַ י
)כ( ַוי ְִהי ְ ּכ ָׁש ְמעֲ כֶ ם אֶ ת הַ ּק ֹול ִמ ּתוֹ ְך הַ ח ֶׁ
אשי ִ ׁש ְב ֵטיכֶ ם וְ זִ ְקנֵיכֶ ם:
ָּכל ָר ֵׁ
ֹלו ָׁש ַמ ְענ ּו
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ אֶ ת ְ ּכבֹדוֹ וְ אֶ ת ָ ּג ְדלוֹ וְ אֶ ת ק ֹ
ֹאמרוּ הֵ ן הֶ ְראָ נוּ ְי ֹ
)כא( ו ַּת ְ
ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש הַ יּוֹ ם הַ ֶז ּה ָר ִאינוּ ִ ּכי י ְַד ֵּבר ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם וָחָ י:
ֹאכלֵ נוּ ָהאֵ ׁש הַ ְ ּגד ָֹלה הַ זֹּאת ִאם י ְֹס ִפים אֲנַ ְחנ ּו
)כב( וְ ַע ּ ָתה לָ ּ ָמה נָ מוּת ִ ּכי ת ְ
עוד ו ָָמ ְתנוּ:
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ ֹ
ִל ְ ׁשמ ַֹע אֶ ת קוֹ ל ְי ֹ
ְ
ֲשר ָׁש ַמע קוֹ ל ֱאל ִֹהים חַ יִּים ְמ ַד ֵּבר ִמ ּתוֹ ך ָהאֵ ׁש ָּכמֹנוּ
)כג( ִ ּכי ִמי כָ ל ָּבשָׂ ר א ֶׁ
ַו ּי ִֶחי:
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ וְ אַ ְּת ְּת ַד ֵּבר אֵ לֵ ינוּ
ֹאמר ְי ֹ
ֲשר י ַ
ּש ָמע אֵ ת ָּכל א ֶׁ
)כד( ְק ַרב אַ ּ ָתה ו ׁ ֲ
ָ
הוָה ֱאלֹהֵ ינוּ אֵ לֶ יך וְ ָׁש ַמ ְענוּ וְ ָעשִׂ ינוּ:
ֲשר י ְַד ֵּבר ְי ֹ
אֵ ת ָּכל א ֶׁ
הוָה אֵ לַ י ָׁש ַמ ְע ִּתי
ֹאמר ְי ֹ
הוָה אֶ ת קוֹ ל דִּ ְב ֵריכֶ ם ְ ּב ַד ֶּב ְרכֶ ם אֵ ָלי ַויּ ֶ
ִש ַמע ְי ֹ
)כה( ַויּ ְ ׁ
ָ
ֲשר דִּ ֵּברוּ:
יטיבוּ ָּכל א ֶׁ
ֲשר דִּ ְ ּברוּ אֵ לֶ יך הֵ ִ
אֶ ת קוֹ ל דִּ ְב ֵרי הָ ָעם הַ זֶּה א ֶׁ
)כו( ִמי י ּ ִֵתן וְ הָ יָה ְלבָ בָ ם זֶה לָ הֶ ם ְלי ְִראָ ה א ִֹתי וְ ִל ְ ׁשמֹר אֶ ת ָּכל ִמ ְצוֹ ַתי ָּכל
ִיטב ָלהֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם ְלע ָֹלם:
הַ ּי ִָמים ְל ַמ ַען י ַ
)כז( לֵ ְך ֱאמֹר ָלהֶ ם ׁשוּבוּ ָלכֶ ם ְלאָ הֳ לֵ יכֶ ם:

)כח( וְ אַ ּ ָתה ּ ֹפה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי ַוא ֲַד ְ ּב ָרה אֵ לֶ ָ
יך אֵ ת ָּכל הַ ִּמ ְצוָה וְ הַ חֻ ִּקים
ֲשר אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן לָ הֶ ם ְל ִר ְ ׁש ּ ָת ּה:
ֲשר ְּתלַ ְּמ ֵדם וְ ָעשׂ וּ בָ אָ ֶרץ א ֶׁ
וְ הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים א ֶׁ
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֶ ְתכֶ ם לֹא ָת ֻסרוּ י ִָמין
ֲשר ִצוָּה ְי ֹ
)כט( ו ְ ּׁש ַמ ְר ּ ֶתם לַ עֲ שׂ וֹ ת ַּכא ֶׁ
וּשְׂ מֹאל:
ְ
ֲשר ִצוָּה ְי ֹ
)ל( ְ ּבכָ ל הַ דֶּ ֶרך א ֶׁ
הוָה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֶ ְתכֶ ם ּ ֵתלֵ כ ּו ְל ַמ ַען ִּת ְחיוּן וְ טוֹ ב
ֲשר ִּת ָיר ׁשוּן:
ָלכֶ ם וְ הַ א ֲַר ְכ ּ ֶתם י ִָמים ָּבאָ ֶרץ א ֶׁ
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שאר ענייני מתן תורה במקרא
éðéñ øäî úååöîä úðéúð
ויקרא ז :לז  -לח
)לז( זֹאת הַ ּת ֹו ָרה לָ עֹלָ ה לַ ִּמנְ חָ ה וְ לַ חַ ּ ָטאת וְ לָ אָ ָׁשם וְ לַ ִּמלּ ו ִּאים ו ְּלזֶבַ ח הַ ְּ ׁשלָ ִמים:
הוָה אֶ ת מ ֶֹׁשה ְ ּבהַ ר ִסינָ י ְ ּביוֹ ם צַ ּוֹתוֹ אֶ ת ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל
ֲשר ִצוָּה ְי ֹ
)לח( א ֶׁ
ה ָוה ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינָ י:
ְלהַ ְק ִריב אֶ ת ָק ְר ְ ּבנֵיהֶ ם לַ י ֹ
ויקרא כה :א
הוָה אֶ ל מ ֶֹׁשה ְ ּבהַ ר ִסינַ י לֵ אמֹר:
)א( ַוי ְַד ֵּבר ְי ֹ
ויקרא כו :מו
הוָה ֵּבינוֹ וּבֵ ין ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל
ֲשר נָ ַתן ְי ֹ
)מו( אֵ ֶּלה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים וְ הַ ּתוֹ רֹת א ֶׁ
ְ ּבהַ ר ִסינַ י ְ ּביַד מ ֶֹׁשה:
ויקרא כז :לד
הוָה אֶ ת מ ֶֹׁשה אֶ ל ְ ּבנֵי יִשְׂ ָראֵ ל ְ ּבהַ ר ִסינָ י:
ֲשר ִצ ּוָה ְי ֹ
)לד( אֵ ֶּלה הַ ִּמ ְצוֹ ת א ֶׁ
במדבר ג :א
הוָה אֶ ת מ ֶֹׁשה ְ ּבהַ ר ִסינָ י:
ֹשה ְ ּביוֹ ם דִּ ֶּבר ְי ֹ
)א( וְ אֵ ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת אַ הֲ רֹן וּמ ֶׁ
במדבר כח :ו
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הוָה:
שיָה ְ ּבהַ ר ִסינַ י ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ ִא ּ ֶׁשה לַ י ֹ
)ו( עֹלַ ת ּ ָת ִמיד הָ עֲ ֻ ׂ

íéàéáð éøáãá éðéñî äøåú ïúî
נחמיה ט :יג
ְש ִרים
)יג( וְ ַעל הַ ר ִסינַ י י ַָר ְד ּ ָת וְ ַד ֵּבר ִע ּ ָמהֶ ם ִמ ּ ָׁש ָמיִם ו ִַּת ּ ֵתן לָ הֶ ם ִמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים י ָׁ
וְ תוֹ רוֹ ת א ֱֶמת חֻ ִּקים ו ִּמ ְצוֹ ת טוֹ ִבים:
מלאכי ג :כב
תו ְבח ֵֹרב ַעל ָּכל יִשְׂ ָראֵ ל חֻ ִּקים
יתי אוֹ ֹ
ֲשר ִצ ִּו ִ
מ ֶׁשה ַע ְבדִּ י א ֶׁ
)כב( זִ ְכרוּ ּתוֹ ַרת ֹ
ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים:
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éðéñ øä úåìâúä
דברים לג :ב  -ה
ארן וְ אָ ָתה
יע ֵמהַ ר ּ ָפ ָ
הוָה ִמ ִּסינַ י ָּבא וְ ז ַָרח ִמ ּ ֵשׂ ִעיר ָלמוֹ הוֹ ִפ ַ
ֹאמר ְי ֹ
)ב( ַויּ ַ
ימינוֹ אשדת אֵ ׁש דָּ ת ָלמוֹ :
ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹד ׁש ִמ ִ
ָ
ָ
ִשׂ א ִמדַּ ְ ּבר ֶֹתיךָ:
)ג( אַ ף חֹבֵ ב ַע ִּמים ָּכל ְקד ָֹׁשיו ְ ּבי ֶָדך וְ הֵ ם ּ ֻתכּ וּ ְל ַרגְ לֶ ך י ּ ָ
)ד( ּתוֹ ָרה ִצ ּוָה לָ נוּ מ ֶֹׁשה מוֹ ָר ָׁשה ְק ִה ַ ּלת יַעֲ קֹב:
אשי ָעם יַחַ ד ִ ׁש ְב ֵטי יִשְׂ ָראֵ ל:
)ה( ַוי ְִהי ִב ׁ ֻ
ישרוּן ֶמלֶ ְך ְ ּב ִה ְתאַ ּ ֵסף ָר ֵׁ
שופטים ה :ד  -ה
את ָך ִמ ּ ֵשׂ ִעיר ְ ּבצַ ְעדְּ ָך ִמ ְּשׂ ֵדה אֱדוֹ ם אֶ ֶרץ ָר ָע ָׁשה ַ ּגם ָׁש ַמיִם
הוָה ְ ּבצֵ ְ
)ד( ְי ֹ
נָ ָטפוּ ַ ּגם ָע ִבים נָ ְטפוּ ָמיִם:
הוָה ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל:
הוָה זֶה ִסינַ י ִמ ְּפנֵי ְי ֹ
)ה( הָ ִרים נָ זְ לוּ ִמ ְּפנֵי ְי ֹ
חבקוק

ג8

)א( ְּת ִפ ָ ּלה לַ ֲחבַ ּקוּק הַ ָ ּנ ִביא ַעל ִ ׁשגְ יֹנוֹ ת:
ָ
הוָה ּ ָפ ָע ְלך ְ ּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים חַ יֵּיה ּו ְ ּב ֶק ֶרב ָׁשנִ ים
)ב( ְי ֹ
אתי ְי ֹ
הוָה ָׁש ַמ ְע ִּתי ִ ׁש ְמעֲ ָך י ֵָר ִ
יע ְ ּברֹגֶ ז ַרחֵ ם ִּתזְ כּ וֹ ר:
ּתוֹ ִד ַ
ארן ֶס ָלה ִ ּכ ָּסה ָׁש ַמ ִים הוֹ דוֹ ו ְּת ִה ָ ּלתוֹ
דו ׁש ֵמהַ ר ּ ָפ ָ
ימן יָבוֹ א וְ ָק ֹ
)ג( אֱלוֹ ּ ַה ִמ ּ ֵת ָ
ָמ ְלאָ ה ָהאָ ֶרץ:
אור ִּת ְהיֶה ַק ְרנַ יִם ִמיָּדוֹ לוֹ וְ ָׁשם חֶ ְביוֹ ן עֻ זֹּה:
)ד( וְ נֹגַ ּה ָּכ ֹ
ְ
)ה( ְל ָפנָ יו יֵלֶ ך דָּ בֶ ר וְ יֵצֵ א ֶר ֶׁשף ְל ַרגְ ָליו:

 8הפטרת חג השבועות לשיטת ת"ק בברייתא מגילה לא ,א .והפטרת יום השני כמנהג הגמרא שם .ופירש
רש"י רש"י הטעם "שמדבר במתן תורה אלוה מתימן יבוא במתן תורה".

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

42

מקורות לימוד לחג השבועות | מקרא | התגלות הר סיני

)ו( ָע ַמד ַו ְימ ֶֹדד אֶ ֶרץ ָראָ ה ַויּ ּ ֵַתר גּוֹ יִם ַויּ ְִת ּפ ְֹצצוּ הַ ְר ֵרי ַעד ַׁשחוּ ִ ּג ְבעוֹ ת עוֹ לָ ם
הֲ ִליכוֹ ת עוֹ לָ ם לוֹ :
יתי אָ הֳ לֵ י כו ָּׁשן י ְִר ְ ּגזוּן י ְִריעוֹ ת אֶ ֶרץ ִמ ְדיָן :ס
)ז( ּ ַתחַ ת אָ וֶן ָר ִא ִ
ָ
ָ
הוָה ִאם ַּב ְ ּנהָ ִרים אַ ּ ֶפך ִאם ַּביָּם ֶע ְב ָר ֶתך ִ ּכי ִת ְר ַּכב ַעל
)ח( הֲ ִבנְ ָה ִרים חָ ָרה ְי ֹ
סו ֶּס ָ
יך ַמ ְר ְ ּכ ֹב ֶת ָ
ְשו ָּעה:
יך י ׁ
)ט( ֶע ְריָה ֵתעוֹ ר ַק ְ ׁש ּ ֶת ָך ְ ׁשבֻ עוֹ ת ַמ ּטוֹ ת א ֶֹמר ֶסלָ ה נְ הָ רוֹ ת ְּתבַ ַ ּקע אָ ֶרץ:
רום י ֵָדיה ּו נָ שָׂ א:
)י( ָראו ָּך ָי ִחיל ּו הָ ִרים ז ֶֶרם ַמיִם ָעבָ ר נָ ַתן ְּתהוֹ ם קוֹ לוֹ ֹ

)יא( ֶׁש ֶמ ׁש י ֵָרחַ ָע ַמד זְ בֻ ָלה ְלאוֹ ר ִח ֶ ּצ ָ
ית ָך:
יך יְהַ ֵּלכוּ ְלנֹגַ ּה ְ ּב ַרק חֲנִ ֶ
)יב( ְ ּבז ַַעם ִּת ְצ ַעד אָ ֶרץ ְ ּבאַ ף ּ ָתדו ּׁש גּוֹ יִם:
ָ
רות
ֹאש ִמ ֵּבית ָר ָׁשע ָע ֹ
את ְלי ֵַׁשע ַע ּ ֶמ ָך ְלי ֵַׁשע אֶ ת ְמ ִ ׁשיחֶ ך ָמחַ ְצ ּ ָת רּ ׁ
)יג( י ָָצ ָ
יְסוֹ ד ַעד צַ וָּאר ֶסלָ ה :פ
ֹאש פרזו ְּפ ָרזָיו י ְִסעֲ רוּ לַ הֲ ִפיצֵ נִ י עֲ ִליצֻ ָתם ְ ּכמוֹ לֶ ֱאכֹל ָענִ י
)יד( נָ ַק ְב ּ ָת ְב ַמ ּ ָטיו ר ׁ
ַּב ִּמ ְס ּ ָתר:
ָ
)טו( דָּ ַר ְכ ּ ָת בַ יָּם סו ֶּסיך ח ֶֹמר ַמיִם ַר ִ ּבים:
)טז( ָׁש ַמ ְע ִּתי ו ִַּת ְר ַ ּגז ִ ּב ְטנִ י ְלקוֹ ל ָצלֲ לוּ שְׂ ָפ ַתי יָבוֹ א ָר ָקב ַּבעֲ צָ ַמי וְ ַת ְח ּ ַתי אֶ ְר ָ ּגז
ֲשר אָ נוּחַ ְליוֹ ם צָ ָרה ַלעֲ לוֹ ת ְל ַעם יְגוּ ֶד ּנוּ:
א ֶׁ
)יז( ִ ּכי ְתאֵ נָ ה לֹא ִת ְפ ָרח וְ אֵ ין יְבוּל ַּב ְ ּג ָפנִ ים ִ ּכחֵ ׁש ַמעֲ שֵׂ ה ַזיִת ו ְ ּׁש ֵדמוֹ ת לֹא
ָעשָׂ ה אֹכֶ ל ָ ּגזַר ִמ ִּמ ְכ ָלה צֹאן וְ אֵ ין ָּב ָקר ָּב ְר ָפ ִתים:
ִש ִעי:
הוָה אֶ ְעלוֹ זָה אָ גִ ילָ ה ֵּבאלֹהֵ י י ְ ׁ
)יח( ַואֲנִ י ַּבי ֹ
)יט( ְיהֹוִ ה ֲאדֹנָ י חֵ ִילי ַויָּשֶׂ ם ַרגְ לַ י ָּכאַ ּיָלוֹ ת וְ ַעל ָּבמוֹ ַתי י ְַד ִרכֵ נִ י לַ ְמנַ ֵ ּצחַ ִ ּבנְ גִ ינוֹ ָתי:
תהלים סח :ח  -יט
ישימוֹ ן ֶסלָ ה:
את ָך ִל ְפנֵי ַע ּ ֶמ ָך ְ ּבצַ ְעדְּ ָך ִב ִ ׁ
)ח( ֱאל ִֹהים ְ ּבצֵ ְ
)ט( אֶ ֶרץ ָר ָע ָׁשה אַ ף ָׁש ַמיִם נָ ְטפ ּו ִמ ְּפנֵי ֱאל ִֹהים זֶה ִסינַ י ִמ ְּפנֵי ֱאל ִֹהים ֱאלֹהֵ י
יִשְׂ ָראֵ ל:
ָ
)י( ֶּג ֶׁשם נְ ָדבוֹ ת ּ ָתנִ יף ֱאל ִֹהים נַ ח ֲָל ְתך וְ נִ ְלאָ ה אַ ּ ָתה כוֹ נַ נְ ּ ָת ּה:
)יא( חַ יּ ְָת ָך י ְ ָׁשבוּ בָ ּה ּ ָת ִכין ְ ּבטוֹ בָ ְת ָך לֶ ָענִ י ֱאל ִֹהים:
)יב( ֲאדֹנָ י י ּ ִֶתן א ֶֹמר הַ ְמבַ ְּשׂ רוֹ ת ָצבָ א ָרב:
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)יג( ַמ ְלכֵ י ְצבָ אוֹ ת יִדּ ֹד ּון יִדּ ֹדוּן וּנְ וַת ַּביִת ְּתחַ ֵּלק ָׁש ָלל:
יה ִ ּב ַיר ְק ַרק
)יד( ִאם ִּת ְ ׁש ְ ּכבוּן ֵּבין ְ ׁש ַפ ּ ָת ִים ַּכנְ פֵ י ֹיונָ ה נ ְֶח ּ ָפה בַ ּ ֶכ ֶסף וְ אֶ ְברוֹ ֶת ָ
חָ רוּץ:
)טו( ְ ּב ָפ ֵרשׂ ַׁשדַּ י ְמ ָל ִכים ָּב ּה ּ ַת ְ ׁשלֵ ג ְ ּבצַ ְלמוֹ ן:
)טז( הַ ר ֱאל ִֹהים הַ ר ָּב ָׁשן ַהר ַ ּג ְב ֻנ ִ ּנים הַ ר ָּב ָׁשן:
ִשכּ ֹן
הוָה י ְ ׁ
)יז( לָ ּ ָמה ְּת ַר ְ ּצדוּן ָה ִרים ַ ּג ְב ֻנ ִ ּנים ָה ָהר חָ ַמד ֱאל ִֹהים ְל ִ ׁש ְב ּתוֹ אַ ף ְי ֹ
לָ נֶצַ ח:
)יח( ֶרכֶ ב ֱאל ִֹהים ִרבּ ַֹתיִם אַ ְלפֵ י ִ ׁשנְ אָ ן ֲאדֹנָ י בָ ם ִסינַ י ַּב ּק ֶֹד ׁש:
ית ּ ֶׁש ִבי ָל ַק ְח ּ ָת ַמ ּ ָתנוֹ ת ָּבאָ ָדם וְ אַ ף סוֹ ְר ִרים ִל ְ ׁשכּ ֹן י ָּה
ית ַל ּ ָמרוֹ ם ָׁש ִב ָ
)יט( ָע ִל ָ
ֱאל ִֹהים:

äáëøîä úåìâúä
ישעיהו פרק

ו9

ֹשב ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ָרם וְ נִ ּ ָשׂ א
)א( ִ ּב ְ ׁשנַ ת מוֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך עֻ ִז ּ ּיָהוּ וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת ֲאדֹנָ י י ֵׁ
וְ ׁשוּלָ יו ְמלֵ ִאים אֶ ת הַ הֵ יכָ ל:
)ב( שְׂ ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ ֵׁש ׁש ְ ּכנָ ַפיִם ֵׁש ׁש ְ ּכנָ ַפיִם ְלאֶ חָ ד ִ ּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְכַ ּ ֶסה
ָפנָ יו ו ִּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְכַ ּ ֶסה ַרגְ לָ יו ו ִּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְעוֹ פֵ ף:
הוָה ְצבָ אוֹ ת ְמלֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ
)ג( וְ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ ַמר ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ְי ֹ
ְ ּכבוֹ דוֹ :
)ד( ַו ָּינֻע ּו אַ ּמוֹ ת הַ ִּס ִּפים ִמ ּקוֹ ל הַ ּקוֹ ֵרא וְ הַ ַּביִת ִי ּ ָמלֵ א ָע ָׁשן:

יש ְט ֵמא שְׂ ָפ ַתיִם אָ נ ִֹכי ו ְּבתוֹ ְך ַעם ְט ֵמא
יתי ִ ּכי ִא ׁ
)ה( ָוא ַֹמר אוֹ י ִלי ִכי נִ ְד ֵמ ִ
הוָה ְצבָ אוֹ ת ָראוּ ֵעינָ י:
שְׂ ָפ ַתיִם אָ נ ִֹכי יוֹ ֵׁשב ִ ּכי אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ְי ֹ
)ו( ַו ּי ָָעף אֵ לַ י אֶ חָ ד ִמן הַ ְּשׂ ָר ִפים ו ְּביָדוֹ ִר ְצ ּ ָפה ְ ּב ֶמ ְל ַקחַ יִם ָל ַקח ֵמ ַעל הַ ִּמזְ ֵּבחַ :
ֹאמר ִה ּנֵה נָ גַ ע זֶה ַעל שְׂ ָפ ֶת ָ
את ָך ְּתכֻ ּ ָפר:
יך וְ ָסר עֲ ֹונ ֶָך וְ חַ ָּט ְ
)ז( ַו ַּי ַ ּגע ַעל ִּפי ַויּ ֶ

 9הפטרת פרשת יתרו
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)ח( וָאֶ ְ ׁש ַמע אֶ ת קוֹ ל ֲאדֹנָ י א ֵֹמר אֶ ת ִמי אֶ ְ ׁשלַ ח ו ִּמי יֵלֶ ְך ָלנ ּו ָוא ַֹמר ִהנְ נִ י
ְ ׁשלָ חֵ נִ י:
ֹאמר לֵ ְך וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ָל ָעם הַ זֶּה ִ ׁש ְמעוּ ָׁשמוֹ ַע וְ אַ ל ּ ָת ִבינוּ ו ְּרא ּו ָראוֹ וְ אַ ל
)ט( ַו ּי ֶ
ּ ֵת ָדעוּ:
)י( הַ ְ ׁש ֵמן לֵ ב ָה ָעם הַ זֶּה וְ אָ זְ נָ יו הַ ְכ ֵּבד וְ ֵעינָ יו ָה ַׁשע ּ ֶפן י ְִראֶ ה ְב ֵעינָ יו ו ְּבאָ זְ נָ יו
ָשב וְ ָר ָפא לוֹ :
ִש ָמע ו ְּלבָ בוֹ י ִָבין ו ָׁ
י ְׁ
ֲשר ִאם ָׁשאוּ ָע ִרים ֵמאֵ ין יוֹ ֵׁשב וּבָ ִּתים
ֹאמר ַעד א ֶׁ
)יא( ָוא ַֹמר ַעד ָמ ַתי ֲאדֹנָ י ַו ּי ֶ
ֵמאֵ ין אָ ָדם וְ ָהא ֲָד ָמה ִּת ּ ָׁשאֶ ה ְ ׁש ָמ ָמה:
הוָה אֶ ת הָ אָ ָדם וְ ַר ָּבה ָהעֲ זוּבָ ה ְ ּב ֶק ֶרב הָ אָ ֶרץ:
)יב( וְ ִרחַ ק ְי ֹ
ֲשר ְ ּב ַׁש ֶּלכֶ ת
)יג( וְ עוֹ ד ָּב ּה עֲ שִׂ ִר ּיָה וְ ָׁשבָ ה וְ ָהי ְָתה ְלבָ ֵער ָּכאֵ לָ ה וְ כָ אַ לּ וֹ ן א ֶׁ
ַמ ֶ ּצבֶ ת ָּבם ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש ַמ ַ ּצ ְב ּ ָת ּה :פ
יחזקאל

א10

יעי ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה לַ ח ֶֹד ׁש ַואֲנִ י ְבתוֹ ְך הַ גּוֹ לָ ה ַעל נְ הַ ר
)א( ַוי ְִהי ִ ּב ְ ׁשל ִ ֹׁשים ָׁשנָ ה ָּב ְר ִב ִ
ְ ּכבָ ר נִ ְפ ְּתחוּ הַ ּ ָׁש ַמ ִים וָאֶ ְראֶ ה ַמ ְראוֹ ת ֱאל ִֹהים:
ְ
)ב( ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה לַ ח ֶֹד ׁש ִהיא הַ ּ ָׁשנָ ה הַ ח ֲִמ ִ ׁ
ישית ְלגָ לוּת הַ ּ ֶמלֶ ך יוֹ י ִָכין:
הוָה אֶ ל יְחֶ זְ ֵקאל ֶּבן בּ וּזִ י הַ כּ ֹהֵ ן ְ ּבאֶ ֶרץ ַּכשְׂ דִּ ים ַעל נְ הַ ר
)ג( ָהיֹה הָ יָה ְדבַ ר ְי ֹ
הוָה:
ְ ּכבָ ר ו ְַּת ִהי ָעלָ יו ָׁשם יַד ְי ֹ
)ד( ָואֵ ֶרא וְ ִה ּנֵה רוּחַ ְס ָע ָרה ָּבאָ ה ִמן הַ ָ ּצפוֹ ן ָענָ ן ָ ּגדוֹ ל וְ אֵ ׁש ִמ ְתלַ ַ ּקחַ ת וְ נֹגַ ּה
לוֹ ָס ִביב ו ִּמ ּתוֹ כָ ּה ְ ּכ ֵעין הַ חַ ְ ׁש ַמל ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש:
)ה( ו ִּמ ּתוֹ כָ ּה דְּ מוּת אַ ְר ַּבע חַ יּוֹ ת וְ זֶה ַמ ְראֵ יהֶ ן דְּ מוּת אָ ָדם לָ הֵ ָ ּנה:
)ו( וְ אַ ְר ָּב ָעה ָפנִ ים ְלאֶ חָ ת וְ אַ ְר ַּבע ְ ּכנָ ַפיִם ְלאַ חַ ת ָלהֶ ם:
ֹשת
ְש ָרה וְ כַ ף ַרגְ לֵ יהֶ ם ְ ּככַ ף ֶרגֶ ל ֵעגֶ ל וְ נ ְֹצ ִצים ְ ּכ ֵעין נְ ח ֶׁ
)ז( וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם ֶרגֶ ל י ָׁ
ָקלָ ל:

 10הפטרת חג השבועות לפי שיטת אחרים בברייתא מגילה לא ,א ומנהג הגמרא לקראו ביום ראשון .ופירש
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)ח( וידו וִ ֵידי אָ ָדם ִמ ּ ַתחַ ת ַּכנְ פֵ יהֶ ם ַעל אַ ְר ַּב ַעת ִר ְב ֵעיהֶ ם ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם
ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתם:
יש אֶ ל ֵעבֶ ר ּ ָפנָ יו
)ט( ח ְֹברֹת ִא ּ ָׁשה אֶ ל אֲחוֹ ָת ּה ַּכנְ פֵ יהֶ ם לֹא י ִַּסבּ ּו ְבלֶ ְכ ּ ָתן ִא ׁ
יֵלֵ כוּ:
)י( ו ְּדמוּת ְּפנֵיהֶ ם ְּפנֵי אָ ָדם ו ְּפנֵי אַ ְריֵה אֶ ל הַ יּ ִָמין ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתם ו ְּפנֵי ׁשוֹ ר
ֶשר ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתן:
ֵמהַ ְּשׂ מֹאול ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתן ו ְּפנֵי נ ֶׁ
דות ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְל ִא ׁ
)יא( ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ְּפ ֻר ֹ
יש ו ְ ּׁש ּ ַתיִם
יש ְ ׁש ּ ַתיִם ח ְֹברוֹ ת ִא ׁ
ְמכַ ּסוֹ ת אֵ ת ְ ּגוִ ּי ֵֹתיהֶ נָ ה:
ֲשר י ְִהיֶה ָׁש ּ ָמה הָ רוּחַ ָללֶ כֶ ת יֵלֵ כוּ לֹא
יש אֶ ל ֵעבֶ ר ּ ָפנָ יו יֵלֵ כוּ אֶ ל א ֶׁ
)יב( וְ ִא ׁ
י ּ ִַסבּ וּ ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתן:
)יג( ו ְּדמוּת הַ חַ יּוֹ ת ַמ ְראֵ יהֶ ם ְ ּכגַ חֲלֵ י אֵ ׁש בּ ֹעֲ רוֹ ת ְ ּכ ַמ ְראֵ ה הַ ַ ּל ִּפ ִדים ִהיא
ִמ ְתהַ ֶּלכֶ ת ֵּבין הַ חַ ּיוֹ ת וְ נֹגַ ּה ָלאֵ ׁש ו ִּמן ָהאֵ ׁש יוֹ צֵ א בָ ָרק:
ָשוֹ ב ְ ּכ ַמ ְראֵ ה הַ ָּבזָק:
)יד( וְ הַ חַ יּוֹ ת ָרצוֹ א ו ׁ
)טו( וָאֵ ֶרא הַ חַ יּוֹ ת וְ ִה ּנֵה אוֹ ַפן אֶ חָ ד ָּבאָ ֶרץ אֵ צֶ ל הַ חַ יּוֹ ת ְלאַ ְר ַּב ַעת ּ ָפנָ יו:
)טז( ַמ ְראֵ ה הָ אוֹ ַפ ִ ּנים ו ַּמעֲ שֵׂ יהֶ ם ְ ּכ ֵעין ּ ַת ְר ִ ׁש ׁ
יש ו ְּדמוּת אֶ חָ ד ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתן
ֲשר י ְִהיֶה הָ אוֹ ַפן ְ ּבתוֹ ְך הָ אוֹ ָפן:
ו ַּמ ְראֵ יהֶ ם ו ַּמעֲ שֵׂ יהֶ ם ַּכא ֶׁ
)יז( ַעל אַ ְר ַּב ַעת ִר ְב ֵעיהֶ ן ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם יֵלֵ כוּ לֹא י ּ ִַסבּ וּ ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתן:
)יח( וְ גַ ֵּביהֶ ן וְ גֹבַ ּה ָלהֶ ם וְ י ְִראָ ה ָלהֶ ם וְ גַ בּ ָֹתם ְמלֵ אֹת ֵעינַ יִם ָס ִביב ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתן:
)יט( ו ְּבלֶ כֶ ת הַ חַ יּוֹ ת י ְֵלכוּ הָ אוֹ ַפ ִ ּנים אֶ ְצ ָלם ו ְּב ִה ָ ּנשֵׂ א הַ חַ ּיוֹ ת ֵמ ַעל הָ אָ ֶרץ ִי ָ ּנשְׂ א ּו
הָ אוֹ ַפ ִ ּנים:
ֲשר י ְִהיֶה ּ ָׁשם ָהרוּחַ ָללֶ כֶ ת יֵלֵ כוּ ָׁש ּ ָמה ָהרוּחַ ָללֶ כֶ ת וְ הָ אוֹ ַפ ִ ּנים
)כ( ַעל א ֶׁ
ִי ָ ּנשְׂ אוּ ְלעֻ ּ ָמ ָתם ִ ּכי רוּחַ הַ חַ ּיָה ָּבאוֹ ַפ ִ ּנים:
)כא( ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם יֵלֵ כוּ ו ְּב ָע ְמ ָדם יַעֲ מֹדוּ ו ְּב ִה ָ ּנשְׂ אָ ם ֵמ ַעל ָהאָ ֶרץ ִי ָ ּנשְׂ אוּ הָ אוֹ ַפ ִ ּנים
ְלעֻ ּ ָמ ָתם ִ ּכי רוּחַ הַ חַ ּיָה ָּבאוֹ ַפ ִ ּנים:
אשיהֶ ם
יע ְ ּכ ֵעין הַ ֶ ּק ַרח הַ נּוֹ ָרא נָ טוּי ַעל ָר ֵׁ
אשי הַ חַ יָּה ָר ִק ַ
)כב( ו ְּדמוּת ַעל ָר ֵׁ
ִמ ְל ָמ ְעלָ ה:
יש ְ ׁש ּ ַתיִם ְמכַ ּסוֹ ת
ְשרוֹ ת ִא ּ ָׁשה אֶ ל אֲחוֹ ָת ּה ְל ִא ׁ
יע ַּכנְ פֵ יהֶ ם י ָׁ
)כג( וְ ַתחַ ת ָה ָר ִק ַ
יש ְ ׁש ּ ַתיִם ְמכַ ּס ֹות לָ הֵ ָ ּנה אֵ ת ְ ּגוִ יּ ֵֹתיהֶ ם:
לָ הֵ ָ ּנה ו ְּל ִא ׁ
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)כד( וָאֶ ְ ׁש ַמע אֶ ת קוֹ ל ַּכנְ פֵ יהֶ ם ְ ּכקוֹ ל ַמיִם ַר ִ ּבים ְ ּכקוֹ ל ַׁשדַּ י ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם קוֹ ל
הֲ מֻ ָ ּלה ְ ּכקוֹ ל ַמ ֲחנֶה ְ ּב ָע ְמ ָדם ְּת ַר ּ ֶפינָ ה כַ נְ פֵ יהֶ ן:
ֹאשם ְ ּב ָע ְמ ָדם ְּת ַר ּ ֶפינָ ה כַ נְ פֵ יהֶ ן:
ֲשר ַעל ר ָׁ
)כה( ַוי ְִהי קוֹ ל ֵמ ַעל לָ ָר ִקי ַע א ֶׁ
ֹאשם ְ ּכ ַמ ְראֵ ה אֶ בֶ ן ַס ִּפיר דְּ מוּת ִ ּכ ּ ֵסא וְ ַעל
ֲשר ַעל ר ָׁ
יע א ֶׁ
)כו( ו ִּמ ּ ַמ ַעל לָ ָר ִק ַ
דְּ מוּת הַ ִ ּכ ּ ֵסא דְּ מוּת ְ ּכ ַמ ְראֵ ה אָ ָדם ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה:
)כז( וָאֵ ֶרא ְ ּכ ֵעין חַ ְ ׁש ַמל ְ ּכ ַמ ְראֵ ה אֵ ׁש ֵּבית לָ ּה ָס ִביב ִמ ּ ַמ ְראֵ ה ָמ ְתנָ יו ו ְּל ָמ ְעלָ ה
ו ִּמ ּ ַמ ְראֵ ה ָמ ְתנָ יו ו ְּל ַמ ּ ָטה ָר ִא ִ
יתי ְ ּכ ַמ ְראֵ ה אֵ ׁש וְ נֹגַ ּה לוֹ ָס ִביב:
ֲשר י ְִהיֶה בֶ ָענָ ן ְ ּביוֹ ם הַ ֶּג ֶׁשם ּ ֵכן ַמ ְראֵ ה הַ ּנֹגַ ּה ָס ִביב
)כח( ְ ּכ ַמ ְראֵ ה הַ ֶ ּק ֶׁשת א ֶׁ
הוָה ָואֶ ְראֶ ה וָאֶ ּ ֹפל ַעל ּ ָפנַ י וָאֶ ְ ׁש ַמע קוֹ ל ְמ ַד ֵּבר :ס
הוּא ַמ ְראֵ ה דְּ מוּת ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
יחזקאל ג :יב  -יג
הוָה ִמ ְּמקוֹ מוֹ :
)יב( ו ִַּת ּ ָשׂ אֵ נִ י רוּחַ וָאֶ ְ ׁש ַמע אַ ח ֲַרי קוֹ ל ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ָּברו ְּך ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
)יג( וְ קוֹ ל ַּכנְ פֵ י הַ חַ ּיוֹ ת ַמ ִּ ׁשיקוֹ ת ִא ּ ָׁשה אֶ ל אֲחוֹ ָת ּה וְ קוֹ ל הָ אוֹ ַפ ִ ּנים ְלעֻ ּ ָמ ָתם
וְ קוֹ ל ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל:
יחזקאל ח :ב  -ד
)ב( וָאֶ ְראֶ ה וְ ִה ּנֵה ְדמוּת ְ ּכ ַמ ְראֵ ה אֵ ׁש ִמ ּ ַמ ְראֵ ה ָמ ְתנָ יו ו ְּל ַמ ּ ָטה אֵ ׁש ו ִּמ ּ ָמ ְתנָ יו
ו ְּל ַמ ְעלָ ה ְ ּכ ַמ ְראֵ ה זֹהַ ר ְ ּכ ֵעין הַ חַ ְ ׁש ַמלָ ה:
)ג( ַויּ ְ ׁ
ִשלַ ח ּ ַת ְבנִ ית יָד ַו ּי ָ ִּקחֵ נִ י ְ ּב ִצי ִצת רֹא ִ ׁשי ו ִַּת ּ ָשׂ א א ִֹתי רוּחַ ֵּבין ָהאָ ֶרץ וּבֵ ין
ימית
הַ ּ ָׁש ַמיִם ו ּ ַָתבֵ א א ִֹתי יְרו ָּׁש ְ ַל ָמה ְ ּב ַמ ְראוֹ ת ֱאל ִֹהים אֶ ל ּ ֶפ ַתח ַׁש ַער ַה ְּפנִ ִ
ֲשר ָׁשם מוֹ ַׁשב ֵס ֶמל הַ ִּקנְ אָ ה הַ ּ ַמ ְקנֶה:
הַ ּפוֹ נֶה צָ פוֹ נָ ה א ֶׁ
יתי ַּב ִ ּב ְק ָעה:
ֲשר ָר ִא ִ
)ד( וְ ִה ּנֵה ָׁשם ְ ּכבוֹ ד ֱאלֹהֵ י ִישְׂ ָראֵ ל ַּכ ּ ַמ ְראֶ ה א ֶׁ
יחזקאל י
ֹאש הַ ְ ּכ ֻר ִבים ְ ּכאֶ בֶ ן ַס ִּפיר ְ ּכ ַמ ְראֵ ה
ֲשר ַעל ר ׁ
יע א ֶׁ
)א( וָאֶ ְראֶ ה וְ ִה ּנֵה אֶ ל הָ ָר ִק ַ
דְּ מוּת ִ ּכ ּ ֵסא נִ ְראָ ה עֲ לֵ יהֶ ם:
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ֹאמר בּ ֹ א אֶ ל ֵּבינוֹ ת לַ ַ ּג ְל ַ ּגל אֶ ל ּ ַתחַ ת
יש ְלבֻ ׁש הַ ַּבדִּ ים ַו ּי ֶ
ֹאמר אֶ ל ָה ִא ׁ
)ב( ַויּ ֶ
ָ
לַ ְ ּכרוּב ו ַּמ ֵּלא חָ ְפנֶיך גַ חֲלֵ י אֵ ׁש ִמ ֵּבינוֹ ת לַ ְ ּכ ֻר ִבים וּזְ רֹק ַעל הָ ִעיר ַו ָּיבֹא ְל ֵעינָ י:
יש וְ הֶ ָענָ ן ָמלֵ א אֶ ת הֶ חָ צֵ ר
ימין לַ ַּביִת ְ ּבבֹאוֹ הָ ִא ׁ
)ג( וְ הַ ְ ּכ ֻר ִבים ע ְֹמ ִדים ִמ ִ
ימית:
הַ ְּפנִ ִ
הוָה ֵמ ַעל הַ ְ ּכרוּב ַעל ִמ ְפ ּ ַתן הַ ָּביִת ַויּ ּ ִָמלֵ א הַ ַּביִת אֶ ת הֶ ָענָ ן
)ד( ַו ָּי ָרם ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
הוָה:
בוד ְי ֹ
וְ הֶ חָ צֵ ר ָמ ְלאָ ה אֶ ת נֹגַ ּה ְ ּכ ֹ
)ה( וְ קוֹ ל ַּכנְ פֵ י הַ ְ ּכרו ִּבים נִ ְ ׁש ַמע ַעד הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצֹנָ ה ְ ּכקוֹ ל אֵ ל ַׁשדַּ י ְ ּב ַד ְ ּברוֹ :
תו אֶ ת הָ ִאי ׁש ְלבֻ ׁש הַ ַּבדִּ ים לֵ אמֹר ַקח אֵ ׁש ִמ ֵּבינוֹ ת לַ ַ ּג ְל ַ ּגל ִמ ֵּבינוֹ ת
)ו( ַוי ְִהי ְ ּבצַ וֹּ ֹ
לַ ְ ּכרו ִּבים ַו ָיּבֹא ַויַּעֲ מֹד אֵ צֶ ל ָהאוֹ ָפן:
)ז( ַויּ ְ ׁ
ֲשר ֵּבינוֹ ת הַ ְ ּכ ֻר ִבים
ִשלַ ח הַ ְ ּכרוּב אֶ ת יָדוֹ ִמ ֵּבינוֹ ת לַ ְ ּכרו ִּבים אֶ ל ָהאֵ ׁש א ֶׁ
ִשׂ א ַויּ ּ ִֵתן אֶ ל חָ ְפ ֵני ְלבֻ ׁש ַה ַּבדִּ ים ַויּ ַ ִּקח ַו ּיֵצֵ א:
ַויּ ּ ָ
)ח( ַו ּי ֵָרא לַ ְ ּכ ֻר ִבים ּ ַת ְבנִ ית יַד אָ ָדם ּ ַתחַ ת ַּכנְ פֵ יהֶ ם:
)ט( וָאֶ ְראֶ ה וְ ִה ּנֵה אַ ְר ָּב ָעה אוֹ ַפ ִ ּנים אֵ צֶ ל הַ ְ ּכרו ִּבים אוֹ ַפן אֶ חָ ד אֵ צֶ ל הַ ְ ּכרוּב
יש:
אֶ חָ ד וְ אוֹ ַפן אֶ חָ ד אֵ צֶ ל הַ ְ ּכרוּב אֶ חָ ד ו ַּמ ְראֵ ה ָהאוֹ ַפ ִ ּנים ְ ּכ ֵעין אֶ בֶ ן ּ ַת ְר ִ ׁש ׁ
ֲשר י ְִהיֶה הָ אוֹ ַפן ְ ּבתוֹ ְך ָהאוֹ ָפן:
)י( ו ַּמ ְראֵ יהֶ ם דְּ מוּת אֶ חָ ד ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתם ַּכא ֶׁ
ֲשר
)יא( ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם אֶ ל אַ ְר ַּב ַעת ִר ְב ֵעיהֶ ם יֵלֵ כוּ לֹא י ִַּסבּ וּ ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם ִ ּכי הַ ּ ָמקוֹ ם א ֶׁ
אש אַ ח ֲָריו יֵלֵ כוּ לֹא י ּ ִַסבּ וּ ְ ּבלֶ ְכ ּ ָתם:
י ְִפנֶה הָ ֹר ׁ
)יב( וְ כָ ל ְ ּבשָׂ ָרם וְ גַ ֵּבהֶ ם וִ ֵידיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם וְ ָהאוֹ ַפ ִ ּנים ְמלֵ ִאים ֵעינַ יִם ָס ִביב
ְלאַ ְר ַּב ְע ּ ָתם אוֹ ַפ ּנֵיהֶ ם:
)יג( ָלאוֹ ַפ ִ ּנים לָ הֶ ם קוֹ ָרא הַ ַ ּג ְל ַ ּגל ְ ּבאָ זְ נָ י:
)יד( וְ אַ ְר ָּב ָעה ָפנִ ים ְלאֶ חָ ד ְּפ ֵני ָהאֶ חָ ד ְּפנֵי הַ ְ ּכרוּב ו ְּפנֵי הַ ּ ֵׁשנִ י ְּפנֵי אָ ָדם
יעי ְּפנֵי נָ ֶׁשר:
ישי ְּפנֵי אַ ְריֵה וְ הָ ְר ִב ִ
וְ הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
יתי ִ ּבנְ הַ ר ְ ּכבָ ר:
ֲשר ָר ִא ִ
)טו( ַויֵּר ֹּמוּ הַ ְ ּכרו ִּבים ִהיא הַ חַ ּיָה א ֶׁ
)טז( ו ְּבלֶ כֶ ת הַ ְ ּכרו ִּבים י ְֵלכוּ ָהאוֹ ַפ ִ ּנים אֶ ְצלָ ם ו ִּבשְׂ אֵ ת הַ ְ ּכרוּ ִבים אֶ ת ַּכנְ פֵ יהֶ ם
לָ רוּם ֵמ ַעל ָהאָ ֶרץ לֹא י ּ ִַסבּ ּו ָהאוֹ ַפ ִ ּנים ַ ּגם הֵ ם ֵמאֶ ְצ ָלם:
)יז( ְ ּב ָע ְמ ָדם יַעֲ מֹדוּ ו ְּברוֹ ָמם יֵרוֹ ּמוּ אוֹ ָתם ִ ּכי רוּחַ הַ חַ יָּה ָּבהֶ ם:
הוָה ֵמ ַעל ִמ ְפ ּ ַתן הַ ָּביִת ַו ּיַעֲ מֹד ַעל הַ ְ ּכרו ִּבים:
)יח( ַו ּיֵצֵ א ְ ּכבוֹ ד ְי ֹ
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אתם וְ ָהאוֹ ַפ ִ ּנים
)יט( ַו ּיִשְׂ א ּו הַ ְ ּכרו ִּבים אֶ ת ַּכנְ פֵ יהֶ ם ַויֵּרוֹ ּמ ּו ִמן ָהאָ ֶרץ ְל ֵעינַ י ְ ּבצֵ ָ
הוָה הַ ַ ּק ְדמוֹ נִ י ו ְּכבוֹ ד ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל עֲ לֵ יהֶ ם
ְלעֻ ּ ָמ ָתם ַו ּיַעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח ַׁש ַער ֵּבית ְי ֹ
ִמ ְל ָמ ְעלָ ה:
יתי ּ ַתחַ ת ֱאלֹהֵ י יִשְׂ ָראֵ ל ִ ּבנְ הַ ר ְ ּכבָ ר וָאֵ ַדע ִ ּכי ְכרו ִּבים
ֲשר ָר ִא ִ
)כ( ִהיא הַ חַ ָיּה א ֶׁ
הֵ ּ ָמה:
)כא( אַ ְר ָּב ָעה אַ ְר ָּב ָעה ָפנִ ים ְלאֶ חָ ד וְ אַ ְר ַּבע ְ ּכנָ ַפיִם ְלאֶ חָ ד ו ְּדמוּת י ְֵדי אָ ָדם
ּ ַתחַ ת ַּכנְ פֵ יהֶ ם:
ֲשר ָר ִא ִ
)כב( ו ְּדמוּת ְּפנֵיהֶ ם הֵ ּ ָמה הַ ּ ָפנִ ים א ֶׁ
יתי ַעל נְ הַ ר ְ ּכבָ ר ַמ ְראֵ יהֶ ם וְ אוֹ ָתם
יש אֶ ל ֵעבֶ ר ּ ָפנָ יו יֵלֵ כוּ:
ִא ׁ
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משנה :בארבעה פרקים העולם נידון :בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות האילן ,
בראש השנה  -כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר היצר יחד לבם המבין
אל כל מעשיהם ,ובחג נידונין על המים.
גמרא :תניא ,אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא :מפני מה אמרה תורה הביאו עומר
בפסח  -מפני שהפסח זמן תבואה הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני עומר
בפסח ,כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות .ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם
בעצרת  -מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני
שתי הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו לכם פירות האילן .ומפני מה אמרה תורה נסכו מים
בחג  -אמר הקדוש ברוך הוא :נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה,
ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות .מלכיות  -כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות  -כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה  -בשופר
ð÷ à÷ñéô ñçðéô úùøô øáãîá éøôñ
מנין לנסוך המים בחג היה ר' עקיבא אומר נאמר הביאו עומר בפסח שתתברך לכם
תבואה שבשדות ונאמר הביאו ביכורים בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן אף
נסוך המים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה.
á ãåîò àì óã äìéâî úëñî éìáá ãåîìú
רבי שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת
כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? אמר אביי
ואיתימא ריש לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה .בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי
שתכלה שנה וקללותיה ,אלא שבתורת כהנים ,אטו עצרת ראש השנה היא?  -אין,
עצרת נמי ראש השנה היא ,דתנן :ובעצרת על פירות האילן.
à ãåîò æî÷ óã àøúá àáá úëñî éìáá ãåîìú
ת"ר ,שלשה דברים צוה אחיתופל את בניו :אל תהיו במחלוקת ,ואל תמרדו במלכות
בית דוד ,ויום טוב של עצרת ברור  -זרעו חטים .מר זוטרא אמר :בלול איתמר .אמרי
נהרדעי משמיה דר' יעקב :לא ברור  -ברור ממש ,ולא בלול  -בלול ממש ,אלא אפילו
בלול ורוח צפונית מנשבתו  -זה הוא ברור .אמר ליה רבי אבא לרב אשי :אנן אדרב
יצחק בר אבדימי מתנינן לה ,דאמר רב יצחק בר אבדימי :מוצאי יום טוב האחרון של
חג הכל צופין לעשן המערכה ,נטה כלפי צפון  -עניים שמחים ובעלי בתים עצבין,
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מפני שגשמי שנה מרובין ופירות מרקיבין; נטה כלפי דרום  -עניים עצבים ובעלי
בתים שמחין ,מפני שגשמי שנה מועטין ופירות משתמרין; נטה כלפי מזרח  -הכל
שמחין; כלפי מערב  -הכל עצבין .ורמינהי :מזרחית  -לעולם יפה ,מערבית  -לעולם
קשה ,רוח צפונית  -יפה לחטים בשעה שהביאו שליש ,וקשה לזיתים בשעה שיניצו,
ורוח דרומית  -קשה לחטין בשעה שהביאו שליש ,ויפה לזיתים בשעה שיניצו; ואמר
רב יוסף ,ואיתימא מר זוטרא ,ואיתימא רב נחמן בר יצחק ,וסימנך :שלחן בצפון
ומנורה בדרום ,האי מרבי דידיה והאי מרבי דידיה! לא קשיא :הא לן והא להו.
תניא ,אבא שאול אומר :יום טוב של עצרת ברור  -סימן יפה לכל השנה כולה.

÷úøöòá éùéìùä ùãåçá úàéø
á ãåîò ì óã äìéâî úëñî éìáá ãåîìú
משנה :בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים ,בעצרת שבעה שבעת
à ãåîò àì óã äìéâî úëñî éìáá ãåîìú
בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק ,אחרים אומרים :בחדש השלישי,
ומפטירין במרכבה .והאידנא דאיכא תרי יומי  -עבדינן כתרוייהו ,ואיפכא.
à ãåîò àì óã äìéâî úëñî é"ùø
ומפטירין בחבקוק  -שמדבר במתן תורה אלוה מתימן יבוא במתן תורה.
במרכבה  -דיחזקאל ,על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות אלפי שנאן.
והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא  -דקאמרי אחרים דאינהו בתראי
לתנא קמא ,בחדש השלישי ומפטיר במרכבה  -ביום הראשון קרינן להו ,ודקאמר תנא
קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק  -קרינן ביום השני ואיפכא ,דמתן
תורה בששי בסיון.

íéìâø ùìùá äçîùä úåâøã
úøçà äùøô - á íéçôñð (íéåáìãðî) àðäë áøã àú÷éñô
ושמחת בחגיך )דברים טז :יד( .את מוצא שלש שמחות כת' בחג ,ואילו ושמחת בחגיך
)שם שם /דברים ט"ז ,(/והיית אך שמח )שם שם /דברים ט"ז /טו( ,ושמחתם לפני
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י"י אלהיכם שבעת ימים )ויקרא כג :מ( .אבל בפסח אין את מוצא שכת' בו אפילו
שמחה אחת ,ולמה?
אלא את מוצא שבפסח התבואה נידונית ואין אדם יודע אם עושה היא השנה אם אינה
עושה ,לפיכך אין כת' שם שמחה .ד"א למה אין כת' שם שמחה ,בשביל שמתו בו
המצריים .וכן את מוצא כל שבעת ימי החג אנו קורין בהן את ההלל ,אבל בפסח אין
אנו קורין בהן את ההלל אלא ביום טוב הראשון ולילו ,למה ,כדאמר שמואל בנפול
אויביך אל תשמח )משלי כד :יז(.
וכן את מוצא שאין כת' בעצרת אלא שמחה אחת ,דכת' ועשית חג שבועות לי"י אלהיך
ושמחת אתה וביתיך )דברים טז :י  -יא( .ולמה כת' שם שמחה אחת ,מפני שהתבואה
נכנסת בפנים .ומאי טעמא אין כת' שם שתי שמחות ,שכן את מוצא שאעפ"י שנכנסה
התבואה בפנים אבל פירות האילן נידונין ,לפיכך אין כת' שם שמחה שנייה.
אבל בראש השנה אין כת' שם אפי' שמחה אחת .מאי טעמא ,שהנפשות נידונות
ומבקש אדם נפשו יותר מממונו.
אבל בחג לפי שנטלו הנפשות דימוס שלהם ביום הכיפורים ,כמו שכת' כי ביום הזה
יכפר עליכם )ויקרא טז :ל( ,ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים ,לפיכך כת' שם
שלש שמחות ,שנא' ושמחת בחגיך )דברים טז :יד( ,ושמחתם לפני י"י אלהיכם
)ויקרא כג :מ( ,והיית אך שמח )דברים טז :טו(.

úøöò úôå÷ú ìò
äáø úéùàøá - úøöò úôå÷úë äôé øéååà íäì äéä ìåáîä øåã
)ãì äùøô çð úùøô (àðìéå
הא כיצד היה להם אויר יפה כמן הפסח ועד העצרת.
(íåìù ùéà) éúáø àú÷éñô - úøöò úôå÷úá õøà úøáë ãåòá
éðéîùä íåéá - â à÷ñéô
אמר לו לאו בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה )שם /בראשית מ"ח (/בין פסח לעצרת
היה בזמן שהארץ מנופה והולכת ובאה ככברה שיכולים )הלו'( ]להלוך[.
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úéùàøá úùøô äáø úéùàøá - íéá ùåøôì íéàúî âçä ãò úøöòî
å äùøô
ר' יצחק בר מריון אמר אף הפרשת הים הגדול כה אמר י"י הנותן בים דרך )ישעיה מג
טז( ,מעצרת עד החג ,ובמים עזים נתיבה )ישעיהו מ"ג( מן החג עד חנוכה ,ר' כהן
אחוי דר' חייא בר אבא הוה מפרש בימה אמר ליה לאחוי צלי עלי ,אמר ליה מה נצלי
עלך ,הן דאת קטר לולבך קטור רגלך ,אין עלת לכנישתא ושמעת מצליין דמטרא לא
תסתמך על צלותי.
äáø àø÷éå - íéìåìö åìà úåòåáù åéäé íå÷î ìù åéðåöø íéùåòùë
çë äùøô øåîà úùøô
)שם ירמיהו ה'( שבועות חקות קציר ישמור לנו ישמור לנו מרוחות רעות ומטללין
רעים ואימתי באלו שבע שבועות שבין פסח לעצרת תני רבי חייא שבע שבתות
תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין רצונו של מקום.
à äùøô (àðìéå) äáø íéøéùä øéù - äáøò úøöò úðéù
וכתיב )שמות י"ט( כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם ,ישנו להם ישראל כל אותו
הלילה לפי ששינה של עצרת עריבה והלילה קצרה ,אמר ר' יודן אפילו פורטענא לא
עקץ בם ,בא הקדוש ברוך הוא ומצאן ישנים התחיל מעמיד עליהם בקלאנין הה"ד
ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים.

øîåòä úøéôñ úåòåáùä âç ïîæ ìò
æ äùøô (àðìéå) äáø íéøéùä øéù - úøöò éðéîùì úøöò ïéá
א"ר יהושע בן לוי ראויה היתה העצרת של חג שתהא רחוקה חמשים יום כנגד העצרת
של פסח ,אלא עצרת של חג על ידי שהן יוצאים מן הקיץ לחורף לית ביומיהו דייזלון
וייתון ,משל למה"ד למלך שהיו לו בנות הרבה ,מהן נשואות במקום קרוב ,ומהן
נשואות למקום רחוק ,יום אחד באו כלם לשאול שלום המלך אביהם ,אמר המלך אלו
שנשואות במקום קרוב אית בעונתה למיזל ולמיתי ,ואלין שנשואות במקום רחוק לית
בעונתה ליזיל ולמיתי ,אלא עד דאינון כלהון אצלי הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי
עמן ,כך עצרת של פסח עד דאינון נפקין מהחורף לקיץ אמר הקדוש ברוך הוא אית
ביומא למיזל ולמיתי ,אבל עצרת של חג על ידי שהן יוצאין מהקיץ לחורף ,ואבק
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דרכים קשה ,וידות דרכים קשות ,לפיכך אינה רחוקה חמשים יום ,אמר הקדוש ברוך
הוא לית ביומיא למיזל ולמיתי ,אלא עד דאינון הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי.
úøöò éðéîùä íåéá - çë à÷ñéô (íéåáìãðî) àðäë áøã àú÷éñô
ד"א ביום השמיני עצרת )במדבר כט :לה( .להלן את או' עצרת לי"י אלהיך )דברים
טז :ח( ,וכן עצרת תהיה לכם )במדבר שם /כ"ט .(/א"ר חנינ' בר אדא בפסח אני נועל
מפניכם את הרוחות ואת הגשמים בשביל שתיזקקו למלאכת השדה ,אבל עכשיו בחג
אתם נועלים עצמיכם מלפני ,ואני פותח לכם את האוצרות שבהם הרוחות ואוצרות
שבהם הגשמים ,הוי עצרת תהיה לכם )במדבר שם /כ"ט .(/ד"א להלן את או' עצרת
וכאן עצרת ,א"ר לוי בשם ר' חמא בר חנינה למה הדבר דומה ,לשני פרגמטיוטין
שניכנסו למדינה ,נענה אחד מהן וא' לחבירו אם פותחין אנו שנינו באחת הרי אנו
עושין אפרגיה במדינ' ,אלא את פתח שבתך ואני פותח שבתי.

äøåú åá äðúéðù íåé àåäù úøöò úìòîå úçîù
á ãåîò çñ óã íéçñô úëñî éìáá ãåîìú
דתניא ,רבי אליעזר אומר :אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב
ושונה .רבי יהושע אומר :חלקהו ,חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש .ואמר
רבי יוחנן :ושניהם מקרא אחד דרשו ,כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך ,וכתוב אחד
אומר עצרת תהיה לכם.
רבי אליעזר סבר :או כולו לה' או כולו לכם .ורבי יהושע סבר :חלקהו ,חציו לה' וחציו
לכם) .עב"ם סימן(
אמר רבי אלעזר :הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם .מאי טעמא  -יום שניתנה בו
תורה הוא.
אמר רבה :הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם .מאי טעמא  -וקראת לשבת ענג.
אמר רב יוסף :הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם  -מאי טעמא ימי משתה ושמחה
כתיב ביה.
מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא ,לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא
דכיפורי .עצרת  -יום שניתנה בו תורה ,פוריא  -ימי משתה ושמחה כתיב ,מעלי יומא
דכיפורי  -דתני חייא בר רב מדפתי :ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה
)הם( מתענין? והלא בעשירי מתענין! אלא לומר לך :כל האוכל ושותה בתשעה בו -
מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי.
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רב יוסף ביומא דעצרתא אמר :עבדי לי עגלא תלתא .אמר :אי לא האי יומא דקא גרים,
כמה יוסף איכא בשוקא?
רב ששת כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה ,ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר :חדאי
נפשאי ,חדאי נפשאי ,לך קראי לך תנאי .איני? והאמר רבי אלעזר :אילמלא תורה לא
נתקיימו שמים וארץ ,שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי!
 מעיקרא כי עביד איניש  -אדעתא דנפשיה קא עביד.èë äùøô øåîà úùøô (úåéìâøî) äáø àø÷éå
ר' הונא ור' משרשיא בשם ר' אידי מפני מה בכל הימים כתיב חטאת ובעצרת אין כתיב
חטאת ,אמר להם הקדוש ברוך הוא הואיל וקבלתם את תורתי מעלה אני עליכם כאילו
לא חטאתם לפני.
ã äùøô (àðìéå) äáø íéøéùä øéù
ר' אחא ור' משרשיא בשם ר' אידי אומר בכל המוספין כתיב )במדבר כ"ח( ושעיר
עזים אחד לחטאת ,ושעיר חטאת ,אבל בעצרת אין כתיב חטאת ללמדך שלא היה
בידם לא חטא ולא עון ,שכולם מתאימות.

ïåéñ 'æá åà ïåéñ 'åá äøåú ïúî
à ãåîò çô - á ãåîò åô óã úáù úëñî éìáá ãåîìú
תנו רבנן :בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל .רבי יוסי אומר :בשבעה בו.
אמר רבא :דכולי עלמא  -בראש חדש אתו למדבר סיני ,כתיב הכא ביום הזה באו
מדבר סיני ,וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים ,מה להלן  -ראש חדש ,אף כאן
 ראש חדש .ודכולי עלמא  -בשבת ניתנה תורה לישראל ,כתיב הכא זכור את יוםהשבת לקדשו ,וכתיב התם ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה ,מה להלן -
בעצומו של יום ,אף כאן  -בעצומו של יום .כי פליגי  -בקביעא דירחא; רבי יוסי סבר:
בחד בשבא איקבע ירחא ,ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי  -משום חולשא
דאורחא .בתרי בשבא אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ,בתלתא אמר להו מצות
הגבלה ,בארבעה עבוד פרישה .ורבנן סברי :בתרי בשבא איקבע ירחא ,בתרי בשבא
לא אמר להו ולא מידי  -משום חולשא דאורחא ,בתלתא אמר להו ואתם תהיו לי.
בארבעה אמר להו מצות הגבלה ,בחמישה עבוד פרישה .מיתיבי :וקדשתם היום
ומחר ,קשיא לרבי יוסי!  -אמר לך רבי יוסי :יום אחד הוסיף משה מדעתו ,דתניא:
שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו :הוסיף יום אחד
מדעתו ,ופירש מן האשה ,ושבר את הלוחות.
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מקורות לימוד לחג השבועות | חז"ל | תלמוד בבלי מסכת שבת דף פו עמוד ב  -פח
עמוד א

]וראה שם כל הסוגיא[
]אזכרות עצרת במשנה:
עצרת תחילת זמן ביכורים  -חלה פ"ד ,ביכורים פ"א,
עצרת כתקופה לגבי זריעה בערב שביעית  -שביעית פ"א ופ"ב ,לגבי יין ישן  -בבא
בתרא פ"ו
תרומת הלשכה בפרוס עצרת  -שקלים פ"ג ,גרן למעשר בהמה בפרוס עצרת -
בכורות פ"ט
שוויון המשמרות בחילוק הלחם  -סוכה פ"ה
דין על פירות האילן  -ראש השנה פ"א
קריאת התורה בעצרת  -מגילה פ"ג
לגבי אבלות כרגלים או כשבת  -מו"ק פ"ג
יום טבוח  -חגיגה פ"ב
משפט רשעים בגיהנום  -עדיות פ"ב
כבשי עצרת  -מנחות פ"ג ,פ"ה ,פ"ז
הודעת אותו ואת בנו  -חולין פ"ה
החליל  -ערכין פ"ב[
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ם | טעם המועדים בכללות

í"áîø
úåììëá íéãòåîä íòè
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מג )תרגום שוורץ(
המצוות הכלולות בקבוצה השמינית הן המצוות שמנינו בספר זמנים 1.טעמיהן
של כולן  -למעט מעטות  -מבוארים בכתוב[..] .
ימים טובים )8נועדו( כולם לשׂמחות ולהתכנסויות מענגות ההכרחיות לאדם
שתקְ ֶרינָה בין האנשים
לרוב .הם גם מועילים להתיידדויות אשר מבקשים ִּ
9
בהתאגדויות המדיניות .
ויש טעמים לפירוט אותם ימים.

ãáìá ãçà íåé úåòåáù úåéäå ,øîåòä úøéôñ ,úåòåáùä âç íòè
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מג )תרגום שוורץ(
שבועות 14הוא יום מתן תורה 15.כדי לכבד ולרומם יום זה סופרים את הימים מן
החג הראשון 16עד אליו ,כמו שהמצפה לאדם האהוב עליו ביותר סופר את
הימים בשעות .זה הוא הטעם לספירת העומר 17מיום הינתקותם ממצרים עד יום
מתן תורה ,אשר היה הכוונה והתכלית ליציאתם :ואבִ א אתכם אלַי )שמות י"ט,
 .(4אותו מעמד כביר 18לא היה אלא יום אחד .כן אִ זכורו בכל שנה יום אחד.
אבל אילו אכילת מצה 19היתה יום אחד לא היינו מרגישים בה ועניינה לא היה
מתברר ,שהרבה פעמים אוכל אדם מין אחד של מאכלים יומיים ושלושה .רק
כשמתמידים ואוכלים אותה במשך פרק זמן שלם 11,נעשׂה הדבר ברור
20
ומפורסם .
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ן | טעם מקראי קודש בכללות  -פרשת אמור
ויקרא כג ,ב

ï"áîø
á ,âë àø÷éå øåîà úùøô - úåììëá ùãå÷ éàø÷î íòè
וטעם מקראי קדש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו כי מצוה היא
על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל
בכסות נקיה ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה )נחמיה ח י( לכו אכלו
משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו
כי חדות ה' היא מעוזכם.
והנה "מקרא קדש" מלשון קרואי העדה )במדבר א טז( אחרי כן יאכלו הקרואים
)שמואל א ט יג( וכן על כל מכון הר ציון ועל מקראיה )ישעיהו ד ה( המקומות
שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה.
ואונקלוס עשאו מלשון אשר יקרא אתכם באחרית הימים )בראשית מט א( לשון
מאורע בכל יום שיארעו תעשו אותם קדש.
ורבותינו ז"ל אמרו )ספרי פנחס קמז( ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה כלומר
שלא יהא חוקם אצלך כחק שאר הימים אבל תעשה להם מקרא של קדש לשנותם
במאכל ובמלבוש מחול לקדש וגם זה דעת אונקלוס.
úùøô) - íéðôä úééàø ãåñå ,óéñàå øéö÷á íéìâø ùìù éðîæ íòè
(æè âë úåîù - íéèôùî
וחג הקציר בכורי מעשיך לא ידעתי למה יזכירם הכתוב בשם הידיעה ,כי לא צוה בהם
ולא הזכירם עד עתה ,וראוי הוא שיאמר ועשית חג קציר בכורי מעשיך ,כאשר אמר
במשנה תורה )דברים טז י( ועשית חג שבועות לה' אלהיך .ואולי בעבור שאמר
)בפסוק יד( שלש רגלים תחוג לי בשנה ,ופירש את חג המצות תשמור בחדש האביב
)פסוק טו( ,שתשמור לעשות חג בתחלת האביב ,חזר ואמר והאחר תשמור שיהיה חג
הקציר בכורי מעשיך ,והשלישי תשמור שיהיה חג האסיף בצאת השנה:
והנה כלם באספו כל מעשיו מן השדה לתת בהם הודאה לאלהים ,שהוא שומר חקות
שמים ומוציא לחם מן הארץ להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב וזה טעם אל
פני האדון ה' ,שהוא האדון המפרנס עבדיו ,ובנטלם פרס מלפניו יבאו אליו לראות
מה יצום .והנה אל פני כמו לפני:
ועל דרך האמת יהיה מן פנים ,וכבר רמזתי לך פירוש הפנים בעשרת הדברות )לעיל כ
ג( ,ולכן אמר האדון ה' ,כמו שאמר בפעם השנית האדון ה' אלהי ישראל )להלן לד
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ן | טעם מספר השבועות והמים הוא חוק ,והוא
סוד עצרת )פרשת ראה  -דברים טז ,יב(

כג( ,וכן הנה ארון הברית אדון כל הארץ )יהושע יג יא( ,מלפני אדון חולי ארץ )תהלים
צז ה(:
- äàø úùøô) úøöò ãåñ àåäå ,÷åç àåä íéîäå úåòåáùä øôñî íòè
(áé ,æè íéøáã
וזכרת כי עבד היית במצרים אמר ר"א שהוא דבק עם ועבדך ואמתך והנכון שהוא
כפשוטו שתשמור החקים האלה אשר צוך האדון הפודך מבית עבדים וכן נזכיר
בקדוש היום הזה זכר ליציאת מצרים
ואמר החקים האלה בחג השבועות בעבור שלא נתפרש בתורה טעם מספר שבעה
השבועות ומספר החמשים יום והוא לבדו העצרת וכבר הזכרתי סודם )ויקרא כג טו(:

) ,äøéôñä ãåñå ,øéö÷ä óåñå úìéçúá úåòåáùå äøéôñä úåöî øåàéá
(åè ,âë àø÷éå - øåîà úùøô
וטעם וספרתם לכם  -כמו ולקחתם לכם )להלן פסוק מ( ,שתהא ספירה ולקיחה לכל
אחד ואחד ,שימנה בפיו ויזכיר חשבונו כאשר קבלו רבותינו ,ואין כן "וספר לו" )לעיל
טו יג( "וספרה לה" )שם פסוק כח( דזבין ,שהרי אם רצו עומדים בטומאתם ,אלא שלא
ישכחוהו ,וכן "וספרת לך" )להלן כה ח( דיובל ,שתזהר במספר שלא תשכח .ובת"כ
)בהר פרשה ב א( ,וספרת לך ,בב"ד .ולא ידעתי אם לומר שיהיו ב"ד הגדול חייבין
לספור שנים ושבועות בראש כל שנה ולברך עליהן כמו שנעשה בספירת העומר ,או
לומר שיזהרו ב"ד במנין ויקדשו שנת החמשים:
והנה מספר הימים מיום התנופה עד יום מקרא קדש כמספר השנים משנות השמיטה
עד היובל ,והטעם בהם אחד ,על כן "תספרו חמשים יום" שיספור שבע שבתות תשע
וארבעים יום ויקדש יום החמשים הנספר בידו ,כמו שאמר ביובל .וזה טעם
"תמימות" ,שתהיינה מכוונות לא פחות ולא יותר ,כטעם תמימים יהיו )במדבר כח
יט( ,שהיתר כמו החסר איננו תמים:
והנה טעם הפרשה ,שיתחיל לספור בתחילת קציר שעורים ויביא ראשית קצירו כרמל
מנחה לשם ויקריב עליו קרבן ,וישלים מספרו בתחילת קציר חטים כעלות גדיש בעתו,
ויביא ממנו סולת חטים מנחה לשם ויביא קרבן עליו .ולכך הזכיר הקרבנות האלה
בפרשה ,כי הם בגלל המנחות שהם העיקר בחג הזה ,ולא הזכיר המוספין בהן ,כאשר
לא הזכירם בשאר המועדים .וטעם מנחה חדשה  -שלא יובא בית ה' מנחה עד שיביאו
זאת ,כמו שפירשו רבותינו )מנחות פג ב(:
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ן | הזכרת המועדים שהם ימי הקרבנות בתורת
כהנים ,ואינו מזכיר מוספים שהם תלויים בארץ ,ומזכיר העומר ושתי הלחם שימיהם
נוהגים מיד )פרשת אמור  -ויקרא כג ,ב(

øéëæî åðéàå ,íéðäë úøåúá úåðáø÷ä éîé íäù íéãòåîä úøëæä
íäéîéù íçìä éúùå øîåòä øéëæîå ,õøàá íééåìú íäù íéôñåî
(á ,âë àø÷éå - øåîà úùøô) ãéî íéâäåð
דבר אל בני ישראל אין לכהנים עסק בענין המועדות יותר מאשר לישראל בהם על כן
לא הזכיר בפרשה הזאת אהרן ובניו רק "בני ישראל" שיכלול את כולם כאחד כי לא
יפרש קרבנות המוספים בפרשה הזאת אבל הזכיר המועדים כאן בתורת כהנים בעבור
שהם ימי הקרבנות וירמוז אליהם כמו שאמר "והקרבתם אשה לה'" ואמר בסוף
הפרשה )פסוק לז( אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש להקריב אשה לה'
עולה ומנחה זבח ונסכים אבל לא האריך לבאר המוספים שלא רצה שינהגו להם
במדבר ואחרי שמנה באי הארץ בחומש הפקודים וצוה לאלה תחלק הארץ )במדבר
כו נג( ביאר המוספים כולם בפרשת פינחס שיעשו אותם בארץ מיד ולדורות ועל כן
אמר ביום הכפורים )לעיל טז לד( ויעש כאשר צוה ה' את משה שעשה כן במדבר.
והזכיר בפרשה הזו כבש העומר וכבשי עצרת כי בידוע שלא ינהגו אלא בארץ שהן
באים בגלל הלחם שאמר בו )פסוק י( כי תבאו אל הארץ וקצרתם את קצירה וגו' אבל
הימים עצמם נוהגים מיד.
- øåîà úùøô) úçà äùøôá àåä ïëì øîåòá éåìú úåòåáùä ïîæ
(é ,âë àø÷éå
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ בעבור שיחדש בכאן בכל אחד
מן המועדים מצוה חדשה מלבד השבתון והמקרא קודש תתיחד בכל מועד פרשה
בפני עצמה שיזהיר בה "דבר אל בני ישראל" ומפני שחג השבועות זמנו תלוי בעומר
אמר הכל בפרשה אחת ובעבור שיום הזכרון ויום הכפורים בחדש אחד ושניהם מענין
אחד בדין העונות וכפרתם לשבים לא אמר ביום הכפורים "דבר אל בני ישראל" כי
יספיק לו בדבור הראשון ועשה מהן שתי פרשיות שהם ענינים שונים.
וטעם וקצרתם את קצירה שלא תקצרו בארץ קציר עד שתקצרו העומר ותביאו אותו
ראשית קצירכם אל הכהן וכן מהחל חרמש בקמה תחל לספור )דברים טז ט( מהחל
לך חרמש בשום קמה כי אסור להניף חרמש על הקמה עד יום שתחל לספור.
(æé ,âë àø÷éå - øåîà úùøô) úøöòá åøúéäå çáæîì õîç øåñéà íòè
חמץ תאפינה צוה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה לשם כי חקות קציר שמר לנו
וקרבן תודה יבוא על לחם חמץ
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ן | סוד עצרת בחג השבועות )פרשת אמור -
ויקרא פרק כג(

ואולי אסור החמץ מפני שירמוז אל מדת דין כי נקרא "חמץ" כאשר יקרא היין אשר
יקהה חומץ יין וחומץ שכר )במדבר ו ג( והלשון נגזר מלשון מעול וחומץ )תהלים עא
ד( כי נגזל מהם טעמם ולא יאכלו וכן כי יתחמץ לבבי )שם עג כא( יכעוס ויאבד טעמו
ממנו ובעבור שהקרבנות לרצון לשם הנכבד לא יובאו מן הדברים אשר להם היד
החזקה לשנות הטבעים וכן לא יבאו מן הדברים המתוקים לגמרי כגון הדבש רק מן
הדברים המזוגים כאשר אמרו בבריאת העולם )ב"ר יב טו( שיתף מדת רחמים במדת
הדין ובראו
והנה בחג השבועות שהוא יום מתן תורה יביא הקרבן בדין תודה כי הוא יום העצרת
והמשכיל יבין וזה סוד מה שאמרו רבותינו )ויק"ר ט ג( כל הקרבנות בטלין וקרבן
תודה אינו בטל לעולם וכו' כי בו מצה וחמץ כענין בעולם הבא.
(âë ÷øô àø÷éå - øåîà úùøô) úåòåáùä âçá úøöò ãåñ
עצרת היא  -עצרתי אתכם לפני ,כשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים ,כיון
שהגיע זמנן ליפטר אמר בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד שקשה עלי פרידתכם,
לשון רש"י ,ודברי אגדה הם בויקרא רבה.
ועל דרך האמת ,כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ )שמות כ יא( ,ויום
השביעי הוא שבת ואין לו בן זוג ,וכנסת ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת הארץ ,והנה
היא שמינית" .עצרת היא" ,כי שם נעצר הכל .וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה
לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה' ,ומנה ממנו תשעה וארבעים יום
שבעה שבועות כימי עולם ,וקדש יום שמיני כשמיני של חג ,והימים הספורים בינתים
כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג ,והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו
הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש.
ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת ,כי הוא כיום שמיני של חג
שקראו הכתוב כן .וזהו מאמרם )חגיגה יז א( שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר
קש"ב .ותשלומין דראשון הוא ,כי הוא אצילות הראשונים ואינו כאחדות שלהם .ולכך
יזכיר בפרשת כל הבכור )דברים טז טז( בשלש רגלים ,חג המצות וחג השבועות וחג
הסוכות שבעת ימים ,ולא יזכיר השמיני ,כי שם אמר יראה כל זכורך וגו' ,והנה זה
מבואר:
(á ,äë àø÷éå - øäá úùøô) äøéôñå ìáåéå äèéîùá úåúáù òáù ãåñ
והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה ,כבר רמז לנו ר"א שכתב ,וטעם
שבת לה' כיום השבת ,וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה .וכוף אזנך לשמוע מה שאני
רשאי להשמיעך ממנו בלשון אשר אשמיעך ,ואם תזכה תתבונן .כבר כתבתי בסדר
בראשית )בראשית ב ג( כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם ,ויום השביעי שבת לה'
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מקורות לימוד לחג השבועות | רמב"ן | סוד היובל )פרשת בהר  -ויקרא כה ,י(

אלהיך כי בו יהיה שבת לשם הגדול ,כמו ששנינו )תמיד פ"ז מ"ד( בשביעי מה היו
אומרים מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים:
והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית ,והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל
ימי עולם .ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין ,וחייב הגלות עליה
כמו שהחמיר בעריות )לעיל יח כח( ,שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה )להלן כו
לד( .והחזיר הענין פעמים רבות ,כל ימי השמה תשבות )שם שם לה( ,ונאמר והארץ
תעזב מהם ותרץ את שבתותיה )שם שם מג( ,וכן שנינו )אבות פ"ה מ"ט( גלות באה
על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל שמיטת הארץ ,מפני שכל הכופר בה אינו מודה
במעשה בראשית ובעולם הבא .וכן החמיר הנביא וגזר גלות על שלוח עבדים בשנה
השביעית ,שנאמר )ירמיה לד יג יד( אנכי כרתי ברית את אבותיכם וגו' מקץ שבע שנים
וגו' ,כי גם בעבד שביעית כיובל כו' .והיובל יודע עוד מבראשית עד ויכולו ,כי ישובו
ביובל הכל איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ,כי הוא מוסד המאמין יחריש ,וזהו
שנאמר ושבתה הארץ שבת ,וקראתם דרור בארץ )פסוק י( ,כי היא ארץ החיים הנרמזת
בפסוק הראשון )בראשית א א( ,שבה נאמר והארץ אזכור )להלן כו מב( ,וכבר זכרתי
זה פעמים:
ושמא לזה רמזו רבותינו )ר"ה כא ב( באמרם ,חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם
נמסרו למשה חוץ מאחד ,כי כל שמיטה שער בית אחד ,והנה הודיעוהו כל ההויה
מתחילה ועד סוף חוץ מן היובל קדש:
(é ,äë àø÷éå - øäá úùøô) ìáåéä ãåñ
ועל דרך האמת" ,דרור" מלשון דור הולך ודור בא )קהלת א ד( ,וכן "יובל" שישוב
אל היובל אשר שם שרשיו ,והיא תהיה לכם.
(äë ,âë àø÷éå - øäá úùøô) õøàá ìáåéä ãåñ
וטעם "כי לי הארץ" על דרך האמת ,כמו ויקחו לי תרומה )שמות כה ב( ,וזהו שרמזו
כאן דיו לעבד שיהא כרבו ,כי יהיה היובל נוהג בעולם ,והמשכיל יבין:
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מקורות לימוד לחג השבועות | אבן עזרא | טעם שאין לחג השבועות יום  -ויקרא
פרק כג פסוק יא

àøæò ïáà
àé ÷åñô âë ÷øô àø÷éå - íåé úåòåáùä âçì ïéàù íòè
)יא(  ..והנה ארמוז לך סוד אחד ,שכל המועדים תלוים ביום ידוע מהחדש ,ולא נאמר
בחג השבועות )מספר( )ס"א יום מועד( ,בעבור הספירה שהיא מצוה .וחז"ל העתיקו,
כי בחג שבועות היה מתן תורה ,ועליו נאמר כי חג ה' לנו )שמות י ,ט(.
âë ÷øô àø÷éå - äøåúä øôñî íéùéîçå éòéáù
)יד( ולחם מחדש .והעד ,כי הפסח יאכלו על מצות ומרורים .לולי הקבלה היה נראה,
כי ספירת הימים כשנות היובל .והמכחישים אמרו ,כי טעם תמימות  -שלא תעלה
במספר השבת הראשונה שיחל ממחרתה:
)טז( תספרו חמשים יום כי כן מספר התורה ,וכן וביום השמיני בכל מקום:
á ÷åñô äë ÷øô àø÷éå - úåèéîùä ãåñ
וטעם שבת לה' כיום השבת .וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה:
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מקורות לימוד לחג השבועות | ספר החינוך | טעם שביתת המועדים  -מצוה רצח

êåðéçä øôñ
çöø äåöî - íéãòåîä úúéáù íòè
משרשי המצוה ,כדי שיזכרו ישראל הנסים הגדולים שעשה השם להם ולאבותיהם,
וידברו בם ויודיעום לבניהם ולבני בניהם ,כי מתוך השביתה מעסקי העולם יהיו
פנויים לעסוק בזה ,שאילו היו מותרין במלאכה ואפילו במלאכה קלה היה כל אחד
ואחד פונה לעסקו ,וכבוד הרגל ישכח מפי עוללים גם מפי הגדולים.
ועוד יש תועלות רבות בשביתה ,שמתקבצין כל העם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
לשמוע דברי ספר וראשי העם ידריכום וילמדום דעת ,וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה
]מגילה ל"ב ע"א[ משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין בהלכות הפסח בפסח
והלכות עצרת בעצרת.
çôú äåöî - íéãòåîä úçîù íòè
משרשי המצוה ,לפי שהאדם נכון על ענין שצריך טבעו לשמוח לפרקים כמו שהוא
צריך אל המזון על כל פנים ואל המנוחה ואל השינה ,ורצה האל לזכותנו אנחנו עמו
וצאן מרעיתו וציונו לעשות השמחה לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו .והנה קבע
לנו זמנים בשנה למועדים לזכור בהם הנסים והטובות אשר גמלנו ,ואז בעתים ההם
ציונו לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו .וימצא לנו תרופה גדולה בהיות
שובע השמחות לשמו ולזכרו ,כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך היושר
יותר מדאי .ואשר עמו התבוננות מבלי החפץ בקטרוג ימצא טעם בדברי.
åù äåöî - úåòåáùä âçå øîåòä úøéôñ úååöî íòè
משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה ,ומפני
התורה נבראו שמים וארץ וישראל ,וכמו שכתוב ]ירמיהו ל"ג ,כ"ה[ אם לא בריתי
יומם ולילה וגו' .והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה
בסיני ויקיימוה ,וכמו שאמר השם למשה ]שמות ג' ,י"ב[ וזה לך האות כי אנכי
שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה ,ופירוש הפסוק
כלומר ,הוציאך אותם ממצרים יהיה לך אות שתעבדון את האלהים על ההר הזה,
כלומר שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית
הטובה שלהם .וענין גדול הוא להם ,יותר מן החירות מעבדות ,ולכן יעשה השם
למשה אות צאתם מעבדות לקבלת התורה ,כי הטפל עושין אות לעולם אל העיקר.
ומפני כן ,כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה,
נצטוינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה ,להראות בנפשנו החפץ
הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו ,כעבד ישאף צל ,וימנה תמיד מתי יבוא העת
הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל
הזמן ההוא .וזהו שאנו מונין לעומר ,כלומר כך וכך ימים עברו מן המנין ,ואין אנו
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מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן ,כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן ,ועל
כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם
של עצרת.
ואל יקשה עליך לומר ,אם כן ,אחר שעברו רוב הימים של שבעה שבועות אלו ,למה
לא נזכיר מיעוט הימים הנשארים ,לפי שאין לשנות מטבע החשבון באמצעו .ואם
תשאל ,אם כן למה אנו מתחילין אותו ממחרת השבת ולא מיום ראשון ,התשובה כי
היום הראשון נתייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים ,שהוא אות ומופת
בחידוש העולם ובהשגחת השם על בני האדם ,ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו
שום ענין אחר ,ועל כן נתקן החשבון מיום שני מיד.
ואין לומר היום כך וכך ימים ליום שני של פסח ,שלא יהיה חשבון ראוי לומר ליום
שני ,ועל כן הותקן למנות המנין ממה שנעשה בו ,והוא קרבן העומר ,שהוא קרבן
נכבד שבו זכר שאנו מאמינים כי השם ברוך הוא בהשגחתו על בני אדם רוצה
להחיותם ומחדש להם בכל שנה ושנה זרע תבואות לחיות בו.
æù äåöî - äèéç ìù íçìä éúù íòè
משרשי המצוה ,כתבתי במצות העומר ,י' שבסדר זה ,מה שמספיק גם לשתי הלחם
על צד הפשט .ועוד אומר לי לבי בענין ,כי מפני זה היתה המצוה בחטים להיות
המנחה בככרות של לחם ,ובמנחת שעורים בקמח ,לפי שהחטים למאכל אדם ועל כן
ראוי להכינם בענין שהאדם נהנה וניזון מהם .וכל זה מן השורש אשר נטענו בתחילה
בענין הקרבן על צד הפשט ,כי מתוך המעשה תתעורר מחשבת האדם אל הדברים,
ועל כן כפי חשיבות הקרבן והכנתו הטובה ,לב אדם מתעורר עליו יותר.
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מקורות לימוד לחג השבועות | מהר"ל | ספר תפארת ישראל פרק כז  -התעלות
הימים עד יום החמישים הראוי למתן תורה מצד עצמו

ì"øäî
íéùéîçä íåé ãò íéîéä úåìòúä - æë ÷øô ìàøùé úøàôú øôñ
åîöò ãöî äøåú ïúîì éåàøä
כבר התבאר לך כי היו הימים מתעלים מדרגה אחר מדרגה ,עד יום חמשים ,שהוא
ראוי אל התורה .אמנם דבר זה שיום החמשים ראוי אל התורה ,הוא מצד השם יתברך,
אשר הוא הנותן .אבל קבלת התורה ,שהוא מקבל אותה המקבל ,הוא אחר כך ,וצריך
יום בפני עצמו אל קבלת התורה .ולכך לא היה יום קבלת התורה ביום חמשים ,רק
ביום חמשים ואחד .משל למלך שנתרצה לתת מתנה לאוהביו .הרצוי הזה הוא זמן
בפני עצמו ,והגעת המתנה אל האוהב הוא זמן בפני עצמו .ולפיכך ,אף שיום חמשים
הוא יום שראוי אל התורה ,מכל מקום צריך עוד יום אחד אל הגעת התורה אל המקבל,
שהוא דבר בפני עצמו.
ואל תאמר כי דבר זה דוקא למאן דאמר בשבעה נתנה תורה ,ולא למאן דאמר שנתנה
תורה בו' בו .כי אף למאן דאמר שנתנה תורה בו' בסיון ,היה קבלת התורה ביום נ"א.
דקאמר התם )שבת פז ב( ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' .צא וחשוב,
תמצא ביום השבת ,שבו נתנה התורה לדברי הכל )שבת פו ב( ,הוא ביום נ"א .לפיכך
קאמר שם )שבת פז ב( דאייר דההוא שתא עברוהו .והרי בין לרבי יוסי ובין לרבנן היה
נתינת התורה ביום נ"א .וזה כמו שאמרנו ,כי קבלת התורה בפני עצמה .ועוד ,כי היה
צריך נ' יום קודם מעשה נתינת התורה לעולם .ואם נתן התורה ביום נ' ,נתנה התורה
קודם שעברו נ' יום .וצריך להוסיף יום אחד.
ובין לרבנן ובין לרבי יוסי קבלת התורה ביום השבת )שבת פו ב( .וזה מפני כי הקבלה
יותר ראויה ביום השבת .וזה מפני שהוא יום שבאה בו הברכה מעליונים לתחתונים,
דכתיב )בראשית ב ,ג( "ויברך אלהים את יום השביעי וגו'" .הרי יום השביעי מוכן
שתבא הברכה מעליונים לתחתונים .ומפני זה הוא מוכן שתבא התורה מן עליונים
לתחתונים גם כן ,שאין לך יותר מן התורה ,שכולה ברכה .ואין לך יום שראוי שתבא
לעולם רק יום השבת ,שהוא יום מיוחד להגעת הברכה אל התחתונים .ועוד ,כי יום
השבת הוא קדוש ונבדל מן הגשמי ,במה שאין בו מלאכה ,וכמו שהתבאר למעלה.
ולפיכך ראוי שתנתן בו התורה ,שהיא שכל גמור ,מופשט מן הגשמי .ומכל שכן כי
יום השבת הוא השלמת העולם ,ונתינת התורה לעולם הוא הוא השלמת העולם.
ואנו אומרים בחג העצרת )תפילות החג( 'זמן מתן תורתינו' .ובודאי לרבנן הוי שפיר,
משום דלדידהו הוי יום ו' בסיון זמן מתן תורה .אבל לרבי יוסי ,דבז' בסיון נתנו עשרת
הדברות לישראל ,ואם כן לא היה זה 'זמן מתן תורה' .אבל ביאור זה כמו שכתבתי ,כי
בודאי מצד השם יתברך הנותן' ,זמן מתן תורה' ביום חמשים .רק שלא הגיע התורה
אל המקבל רק ביום נ"א .ומכל מקום 'זמן מתן תורה' הוא ביום החמשים .וכן קדושת
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חג העצרת שנתקדש ,לא נתקדש רק יום חמשים .וזה מפני שיום מתן תורה בעצמו
הוא יום חמשים ,והקדושה ליום מצד השם יתברך ,אשר הוא מקדש היום .ולפיכך יום
טוב הוא ביום חמשים ,רק קבלת המקבל ביום חמשים ואחד .ומזה תבין על דעת רבי
יוסי מה שאמר )שמות יט ,יא( "והיו נכונים ליום השלישי" ,דאין משמע זה רק ששי
בסיון ,מפני כי מצד הנותן ראוי ליום השלישי .ומשה שהוא המקבל ,צריך יום יותר.
לכך הוסיף יום אחד כפי אשר ראוי ,כמו שהתבאר .ורמז לו הכתוב מה שראוי אל
המקבל במלת "היום ומחר" )שמות יט ,י( ,כמו שהבתאר למעלה .ומעתה התבאר לך
שדברי חכמים הם דברים בנוים על יסוד החכמה ,כאשר תבין אמתת דברים אלו.
íéîéá éåìú úåòåáù úùåã÷ - å"î ÷øô 'ä úåøåáâ
אמנם שבועות אשר אינו בזמן שוה היה זה קשיא אילו היה לזמן שבועות יום קבוע
בחדש ,אבל אין לחג השבועות יום קבוע רק תלה הכתוב אותו בפסח ,כאלו חג הזה
קדושתו תלה בעילוי ובמספר הימים ,ולא שהוא יוצא לקצה הזמן שאם כן היה קשיא
שראוי לכל זמן קדוש שלא יהיה רק בזמן השוה ,אבל חג השבועות קדושתו שהימים
מתעלים עד חמשים ,כי בפסח קנו ישראל מעלתם בעצמם היא המעלה אלקית
שנקראת מצה ,וחג השבועות קנו המעלה הנבדלת השכלית בחדש זיו ,שהוא מוכן
לקבל אור התורה ,לכך היה ביום החמשים כדי שיהיה מספר ז' שבועות ,ויום
החמשים הוא עוד שבת לשבתות ,וזהו קדש קדשים ,כי שבעה ימים בהם שבת,
וכאשר ימנה שבעה פעמים שבעה ואחר כך יום החמשים ,הנה יום החמשים הוא שבת
לשבתות ,והוא קודש קדשים ,מאחר שהוא שבת לשבתות ואז קנו ישראל מעלת
התורה ,מעלת השכל שקנו ביום זה .נמצא כי חג השבועות אינו נמנה להיות בחדש
השלישי ,שאז היה יוצא החג הזה חוץ לשווי הזמן ,אבל הוא נמנה למספר ימי העלוי,
שהיום של חג השבועות בא אחר עלוי הימים ביום החמשים ,ואין העלוי במה שהוא
עלוי יוצא מן שווי הזמן כלל ,אדרבה ,הימים האלו עד יום החמשים התעלות ואין
כאן יציאה המתיחסת אל הגשם שיש לו יציאת הרוחק לצד אחד .לצד חג השבועות
הוא יותר במעלה ובעלוי שקדושת יום זה שקנו ישראל מעלת השכל.
àìå ìåò àåäù äøåú ïúî øëæð àì äøåúá - æ"ë ÷øô ìàøùé úøàôú
äçîù
אמנם מה ששואלים בני אדם ,כי אם חג השבועות הוא בשביל שנתן לנו התורה ,למה
כתב )במדבר כח ,כו( "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה" ,ולא כתב 'ביום מתן תורה',
מאחר שעיקר היום טוב הוא בשביל התורה ,כמו שאנו אומרים 'זמן מתן תורתנו' .אין
זה שאלה כלל ,כי השם יתברך נתן למועדים זמן אשר הם שמחת ישראל אשר זכו אל
הטוב .כמו שאמר בחג המצות ,שבו יצאו ישראל מבית עבדים )שמות כג ,טו( .וסוכות
)ר' ויקרא כג ,מו( "כי בסוכות הושבתי אתכם" .וביום הכפורים )ויקרא טז ,ל( "כי
ביום הזה יכפר עליכם" .ובחג השבועות ,התורה שנתנה בו  -נתנה מהשם יתברך,
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והיא לעול על ישראל .והרי אומות העולם מכחישי ה' לא היו רוצים לקבל התורה
)ע"ז ב ב( .ואף כי אנו אומרים 'זמן מתן תורתינו' ,היינו משום שקבלנו התורה
בעצמנו ,ואמרנו )שמות כד ,ז( "נעשה ונשמע" .אבל מכל מקום השם יתברך ,הנותן
התורה ,היה כופה ההר עליהם שיקבלו התורה בעל כרחם )שבת פח א( ,מפני שהיא
עול עליהם .ואיך יכתוב בתורה 'זמן מתן תורה' ,שנתן השם יתברך בגזרתו על האדם.
ומזה הטעם לא נכתב גם כן בראש השנה הטעם שהוא יום הדין )ר"ה טז א( .מפני כי
הדין מצד עצמו אינו מקובל ואינו נוח לאדם .ולכך לא תלה המועד בזה ,רק נכתב
)ויקרא כג ,כד( "זכרון תרועה" .והזכירה שנזכר על ידי תרועה לפני הקדוש ברוך הוא
לטובה ,וכן הוא הזכירה בכל מקום.
ותלה שלש מועדים; הפסח בחדש האביב )שמות כג ,טו( ,ושבועות חג הקציר )שם
פסוק טז( ,וסוכות חג האסיף )שם( .ועוד יתבאר ענין אלו שלשה זמנים אל המועדים
השלשה .והתבאר לך מה שלא קבע זמן חג השבועות שבו נתנה תורה לישראל.
ìàøùé úøàôú øôñ - ïîæäî äìòîì àåäù éùéìùä ùãåçá äøåúä
äë ÷øô
אך מה שנתנה "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים" )שמות יט ,א( ,ולא
קודם ,צריך לתת טעם לזה .אמנם הסבה מבוארת גם כן למעלה )פי"א ד"ה ואמר
בירח( .כי מפני שהתורה שכלית ,ואינה תחת הזמן ,ראוי לה השלישי .כי כבר אמרנו
כי העתה שאינו זמן ,הוא שייך דוקא לתורה .ומפני כי העתה הוא שלישי ,כי העתה
מחבר הזמן ,והוא שלישי ,ולכך בחודש השלישי נתנה התורה .כי השלישי בשביל
שהוא שלישי הוא כמו העתה ,שאינו זמן נחשב ,לכך הוא שייך לתורה ,כדכתיב "ועת
לכל חפץ".
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øäåæ
פרשת יתרו
äøåú ïúîå øîåòä úøéôñ íéøöî úàéöé
)זוהר כרך ב )שמות( פרשת יתרו דף פג עמוד ב  -פד עמוד א(
אמר ר' יהודה מיומא דנפקו ישראל ממצרים עד יומא דאתיהיבת
אורייתא חמשין יומין הוו ,מ"ט אמר ר' יהודה משום אינון שני
דיובלא דכתיב )ויקרא כה( וקדשתם את שנת החמשים שנה ,תאנא
אר"ש ההוא יובלא אפיק לון לישראל ממצרים ,ואי תימא דיובלא
ממש ,אלא )מו ב ,פה ב( מסטרא דיובלא הוה ומסטרא דיובלא
אתער דינא על מצראי ובגיני כך חמשין אלין דיובלא הוו,
תאנא לקבל דא חמשין זמנין אתמר ואדכר באורייתא נמוסין
דמצרים ושבחי אינון כלהו ,אשר הוצאתיך) ,דברים ד( ויוציאך,
)שמות יג( כי ביד חזקה הוציאך ,וכלהו זמני חמשין אינון ולא יתיר
משום דכלא ביובלא אתעטר ומסטרא דיובלא אתא כלא ,ובגיני
כך אורייתא דאתי מגבורה אתעטרת בימינא דכתיב )דברים לג(
מימינו אש דת למו ,ותניא חמשא קלין הוו ,וכלהו אתחזיאו בהו
ואתכלילו בהו ואתעטרו בדא ,אמר ר' שמעון בההוא זמנא דקבילו
ישראל אורייתא יובלא דא אעטר בעטרוי לקודשא בריך הוא
כמלכא דאתעטר בגו חיליה דכתיב )שיר ג( צאינה וראינה בנות
ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ,מאן אמו דא יובלא,
ויובלא אתעטר בחדוה ברחימו בשלימו דכתיב )תהלים קיג( אם
הבנים שמחה ,מאן אם הבנים ,אר"ש דא יובלא ,א"ר יהודה ע"ד
כתיב )משלי כג( ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך מאן אביך ואמך,
א"ר יהודה כמה דאוקמוה בספרא דצניעותא דכתיב )ויקרא יח(
ערות אביך וערות אמך לא תגלה ווי למאן דגלי ערייתהון.
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פרשת תצוה
úåúáù òáùå çñôä éîé úòáù
זוהר פרשת תצוה דף קפב עמוד ב
אור יקר תצוה סימן ב
את חג המצות תשמר ,האי איהו אתר דאקרי שמור ובגין כך כתיב
תשמר.
שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתיך .שבעת ימים ,לאו אלין
אינון שבעת יומין דסכות ,דאינון עלאין ואלין תתאין .ועל דא בהני
הלל גמור ובהני לאו הלל גמור .ועל דאינון לתתא כתיב שבעת
ימים תאכל מצות ,מצת כתיב חסר בלא ו' דעד לא שראן אינון
יומין עלאין רזא דו'.
ואי תימא כיון דהאי חג המצות אתקדש אמאי נחתא דהא תנינן
מעלין בקדש ולא מורידין ,אמאי נחתא לתתא באינון יומין תתאין.
תא חזי כתיב )ויקרא טז ,ו( וכפר בעדו ובעד ביתו וגו' ,מאן דכפר
אצטריך עליה בקדמיתא ולבתר על ביתיה .כגוונא דא האי דרגא
שארילאתקדשא ולנפקא בקדושא לכפרא עליה ,וכיון דאיהו
אתקדש בעי לכפרא על ביתיהולאתקדשא לון ועל דא נחית לתתא
לקדשא ביתיה.
ובמה מקדש לון ,בישראל לתתא ,וכיון דאלין מתקדשאן בעינן
לסלקא לעילא דהא כד ביתא דמטרוניתא אתקדשת כדין סלקת
לעילא לאתקשרא באינון יומין עלאין לעילא.
ועל דא אנן עבדין חושבנא בקיומא על קיימין בגין דאינון יומין
יומין עלאין אינון ,וכן בכל זמנא דעאל בר נש לאינון יומין עלאין
בין בצלותא בין בשבחא אצטריך לקיימא על רגלוי ירכין וגופא
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כחדא דתמן ירכין וגופא לקיימא כדכורא בחיליה ולא כנוקבא
דארחה למיתב.
ועוד בגין שבחא דעלמא עלאה.
ובגין דאיהו רזא דדכורא נשין פטורות מחושבנא דא ולא מחייבן
למימני בר דכורין לאתקשרא כל חד כדקא יאות .כגוונא דא )שמות
כג :יז( יראה כל זכורך ,דכורין ולא נשין בגין דרזא דברית בדכורא
איהו ולא בנוקבא ובגין דקיימא רזא לעילא נשין לא מתחייבן.
ורזא אוליפנא הכא דבכל שבעת יומין מאלין עלאין נטלא קדושתא
יומא חד דאלין תתאי והאי תתאה אקרי שבוע דאתקדש בשבע
יומין עלאין ,וכן בכל שבעה ושבעה מאינון חמשין יומין עד ולא
עד.
וכד אשתכחו ארבעין ותשע יומין עלאין אשתכחו לתתא שבע יומין
דאתקדשו בהו וכל חד אקרי שבוע דעאל באינון שבע.
ועל דא כתיב )ויקרא כג :טו( שבע שבתות תמימות תהיינה ,בגין
דאינון נוקבין נקט קרא לישנא דנוקבי.
וכד אתקדשו בהו וביתא מתתקנא לאתחברא אתתא בבעלה כדין
אקרי חג שבועות ,מאינון נוקבי דשארו עלייהו אינון יומין עלאין
ואתקדשו בהו.
ובגין כך כתיב בשבועותיכם ,אינון דלכון ולא כתיב בשבועות בגין
דהכי נמי מתקדשן ישראל לתתא עמהון.
ועל דא כד מטון לתשע וארבעין יומין ההוא יומא עלאה דעלייהו
אקרי יומא חמשין דשליט על מ"ט יומין רזא דכללא דאורייתא
במ"ט אנפין ,וכדין ההוא יומא עלאה יומא דחמשין באתערותא
דלתתא אפיק אורייתא כללא דמ"ט אנפין.
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äì ï÷ øåøãå úéá äàöî øåôö íâ
ר' אלעזר פתח ואמר )תהלים פד :ד'( גם צפור מצאה בית ודרור קן
לה אשר שתה אפרוחיה וגו' .גם צפור מצאה בית ,אלין צפרי שמיא
דמנהון שווי מדורהון לבר ומנהון שווי מדורהון בביתא כגון דרור
דאיהו עופא דשוי דיוריה בביתא דכל בר נש ולא דחיל.
אמאי ,בגין דכלא קראן ליה דרור .מאי דרור ,חירו כד"א )ויקרא
כה :י( וקראתם דרור ,חירו.
ודא איהו צפור דרור ,דהא מיומא דעביד קנא בביתא ואפיק בנין
מדוריה בביתא חמשין יומין בהו ולבתר מתפרשן אלין מאלין ודא
איהו עופא דאקרי דרור חירו.

תא חזי מה כתיב וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור
בארץ ,דהא מהכא נפקא חירו לכלא ,ובגין דנפקא מניה חירו
אורייתא דנפקא מניה חירו.
ועל דא כתיב )שמות לב :טז( חרות על הלחת ,דא אורייתא דאקרי
חירו דהא מה דאפיק יומא דא עלאה אקרי חירו ואיהו חירו דכלא.
האי יומא חירו עלאה בגין דאית חירו תתאה ,ה' עלאה ה' תתאה,
חירו עלאה חירו תתאה ,שמטה ויובל כחדא אינון.
íéîùä ïî íçì
תרי נהמי אכלו ישראל ,חד כד נפקו ממצרים וחד במדברא ,חד
בפסח וחד בשבועות.
דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,ועל דא קרבנא ביומא דא
נהמא איהו ועל נהמא אתקריב כל שאר קרבנין ,דנהמא איהו עקר
דכתיב והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים וגו' ,וכתיב
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ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' ,דדא איהו נהמא דאחכימו
ביה ישראל חכמתא עלאה דאורייתא ועאלו בארחהא.
השתא אית לאסתכלא ,בפסח נפקו ישראל מנהמא דאקרי חמץ
דכתיב )שמות יג :ז( ולא יראה לך חמץ ,וכתיב כי כל אוכל חמץ.
מאי טעמא ,בגין יקרא דההוא נהמא דאקרי מצה.
השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר לא יאות הוא לאתבטל
חמץ ולא אתחזי כלל?
ותו דקרבנא דא חמץ הוה דכתיב סלת תהיינה חמץ תאפינה.
ותו דהשתא ביומא דא אתבטל יצר הרע ואורייתא דאקרי חירו
אשתכח.
למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש .יומא חד הוה תאיב למיכל,
אמרו ייכול בריה דמלכא מיכלא דאסוותא דא ועד דייכול ליה לא
ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא .עבד הכי ,כיון דאכל ההוא
אסוותא אמרו מכאן ולהלא ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא יכיל
לנזקא ליה.
כך כד נפקו ישראל ממצרים לא הוו ידעי עקרא ורזא דמהימנותא,
אמר קב"ה יטעמון ישראל אסוותא ועד דייכלון אסוותא דא לא
אתחזי להון מיכלא אחרא .כיון דאכלו ההוא מצה דאיהו אסוותא
למיעל ולמנדע לרזא דמהימנותא אמר קב"ה מכאן ולהלא אתחזי
לון חמץ וייכלון ליה דהא לא יכול לנזקא לון ,וכ"ש דביומא
דשבועות אזדמן נהמא עלאה דאיהו אסוותא דכלא.
ועל דא מקרבין חמץ לאתוקדא על מדבחא ומקרבין תרי נהמין
אחרנין כחדא וחמץ אתוקדא בינייהו בנורא דמדבחא ולא יכיל
לשלטאה ולנזקא לון לישראל.
ובגיני כך ישראל קדישין אתדבקו ביה בקב"ה באסוותא דאורייתא
ביומא דא ,ואלמלא הוו נטרי ישראל תרי סטרי דנהמי אלין לא
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הוו עאלין בדינא לעלמין ביומא דראש השנה דאיהו יומא דדינא
וכל יומא דדינא לאו איהו אלא לאינון דלא נטלו ההוא מיכלא
דאסוותא ושבקו לאסוותא בגין מיכלא אחרא דאיהו חמץ ,דהא
ביומא דא דר"ה ההוא חמץ איהו סלקא וקטריג עליה דבר נש
ואלשין עליה ואיהו קיימא יומא דא מקטרגא על עלמא וקב"ה
יתיב בדינא על כלא ודאין עלמא.
ובגיני כך קב"ה כד יהב אורייתא לישראל אטעים לון מההוא נהמא
עלאה דההוא אתר ומגו ההוא נהמא הוו ידעין ומסתכלאן ברזי
דאורייתא למהך בארח מישר והא אוקמוה מלה אינון חברייא ברזין
אלין דקאמרן.

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

74

מקורות לימוד לחג השבועות | זוהר | ירננו עצי היער

פרשת אמור
øòéä éöò åððøé
זוהר פרשת אמור חלק דף צו עמוד א
אור יקר אמור סימן ז
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליי' בשבועותיכם וגו'.
ר' שמעון פתח ירננו עצי היער מלפני יי' כי בא לשפוט את הארץ.
זכאיןחולקיהון דאינון דמשתדלי באורייתא דידעין ארחוי דקב"ה
ואתאחדן בשמיה כל יומא .ווי לאינון דלא משתדלי באורייתא דהא
לית לון חולקא בשמא קדישא ולא אתאחדן ביה לא בהאי עלמא
ולא בעלמא דאתי .מאן דזכי בהאי עלמא זכי בעלמא אתי דהכי
תנינן דובב שפתי ישנים ,אע"ג דאינון בההוא עלמא שפוותייהו
מרחשן תמן אורייתא.
תא חזי עד השתא אתקריבו ישראל תבואת הארץ ,תבואת הארץ
ודאי ,ואתעסקו ביה ואתקשרו בההוא קשורא ,ואע"ג דדינא אשתכח
דינא דעלמא אתנהגא ביה .ואתקריב שעורים בגין דאיהו קדמאה
מכל שאר תבואה ומן קדמאה מתקרבא ולא מההוא דמתאחר דהא
אחידו קדמאה דישראל אתאחדו ביה בקב"ה הכא הוא.
אמר קב"ה אנא יהבית מן במדברא מההוא אתר דאקרי שמים
דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ואתון מקרבין קמאי
שעורים עד כאן.
ורזא דמלה זאת תורת הקנאת חסר ,אזהרותא לנשי עלמא דלא
יסטון תחות בעליהון ,ואי לאו קמח שעורים זמינא לקרבא.
זכאה חולקיהון דישראל דהא כנסת ישראל לא שקרת במלכא
קדישא לעלמין.
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כנסת ישראל תווהת אשר תשטה אשה תחת אישה .בגין כך דינא
דהאי אתתא מאתרהא קא אתייא .ומאן הוא אתרהא ,ההיא דכתיב
בה אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה ,אשת חיל עטרת
בעלה.
וההוא קמח שעורים דאתית ההיא אתתא מנחת קנאת אתקרי חסר,
כנסת ישראל הכי אתקרי.
ועל דא בפינחס כתיב תחת אשר קנא לאלהיו ,דקנאת הכא אתאחד,
דמאן דמשקר בהאי ברית קנאה אתערת עליה ועל דא קנאין פגעין
ביה.
תא חזי ,קמח שעורים האי עומר דכיון דהוה מטא לריחין דגרוסות
מפקי מניה עשרון מנופה בי"ג נפה.
ודא שבע שבתות תמימות.
לבתר דסלקין שבע שבתות אלין אתא מלכא קדישא לאזדווגא בה
בכנסת ישראל ואורייתא אתיהיבת וכדין אתעטר מלכא ביחודא
שלים ואשתכח אחד לעילא ותתא.
וכד אתער מלכא קדישא ומטא זמניה דאורייתא כל אינון אילנין
דמבכרי אבייהו סלקין שירתא סלקין שבחא .ומאי אמרי ,בשעתא
דמלקטי לון פתחי ואמרי יי' בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל
משלה ,יי' בהשמים חסדך וגו' ,וכתיב וכל עצי השדה ימחאו כף.
ùãç øéù 'äì åøéù
ועוד פתחי ואמרי )תהלים צח,א( מזמור שירו ליי' שיר חדש כי
נפלאות עשה וגו' .שיר חדש אקרי ,בגין כך בהקריבכם מנחה חדשה.
התם מנחת קנאות ,הכא מנחה חדשה ,חדשה דחדושא דכלא הכא,
קשורא דכלא דעילא ותתא ,קשורא דמהימנותא ,ועל דא יעקב
שלימא אתעטר בעטרוי ואורייתא אתיהיבת.
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וכד מטון בכורים לגבי כהנא הוה בעי בר נש למימר ולפרשא מלין
על ההוא אילנא דארעא דאשתלים כגוונא דלעילא בתריסר תחומין
בשבעין ענפין ובעא לאובדא ליה לבן ארמאה ויתפגים עלמא
בגיניה ,וקב"ה שזיב ליה ואתעטר בבנוי כמא דאוקימנא בגין ההוא
אילנא דכל קשרא דמהימנותא ביה תלייא.
ועל דא מנחה חדשה אתקרי ,מ"ט ,בגין דחדתותי דעלאי ותתאי
הוא וחדתותי דסיהרא ובכל זמנא חדתותי הוא דסיהרא.
åúéáå êìîì ìùî
למלכא דהוו ליה בנין וברתא חדא .אתקין סעודתא לכלהו בנין
ולא אשתכחת ההיא ברתא על פתורא .כד אתאת אמרה למלכא
מארי לכל אחי זמינת ויהבת לכל חד מאנין ידיען ולי לא יהבת
חולקא בינייהו .אמר לה חייך ברתי מנך ישתכחת על חד תרין ,הא
כלא ינתנון לך מחולקיהון .אשתכח לבתר בידהא חולקא על חד
תרין מכלא.
כך כנסת ישראל מכלא נטלא חולקין ועל דא אקרי כלה ,ככלה
דכלא זמינין לה מאנין וחולקין ותכשיטין ,כך היא כנסת ישראל
חדתותי דילה בכלא וכלא יהבין לה חולקין ומאנין.
תא חזי בשעתא דמלכא קדישא אשתכח בעטרוי חדוותא דכנסת
ישראל הוא ,וכד אורייתא אתיהיבת אתעטרת כנסת ישראל בעטרין
עלאין ,ובגין דכל קשרא דמהימנותא אתקשר בהאי אילנא אקרי
יום אחד כמא דכתיב )זכריה יד,ז( והיה יום אחד הוא יודע ליי' ,יום
אחד ודאי בכנסת ישראל ,יום אחד בקשורא דלעילא.
קשורא דלעילא רישא וגלגלתא ומוחי ,קשורא אחרא תרי דרועי
דאחידן מחילא דרישא.
ואוקמוה רב המנונא סבא בתרי קשורי אבהתא .תרין קיימין
דלתתא דאתמשכון בקיומא בתרי דרגין לאתכנשא זרעא לאפקא
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בדרגא אחרא בפום אמה .אילנא דא הוא גופא אמצעיתא דאחיד
לכל הני וכלא מתקשרן ביה והוא בהו ועל דא כלא חד ,וכד
אזדווגת ביה מטרוניתא כדין הוא אחד והא אוקימנא מלי.
àéôåðë úøöò
תא חזי כתיב ביום השמיני עצרת .מהו עצרת ,בההוא אתר דכלא
מתקשרן כחדא אקרי עצרת ,עצרת ,כנופיא.
ואי תימא הכא דאקרי עצרת מאי טעמא .אלא בכל אינון יומי
סעודתי דענפי אילנא הוו ועל דא שבעין פרין אינון .לבתר חדוותא
דגופא דאילנא ממש וחדוותא דאורייתא ובגין כך הוא יומא חד
עצרת חדוותא דאורייתא חדוותא דאילנא דהוא גופא.
ועל דא לית חולקא בהאי יומא אלא קב"ה וישראל ,בגין כך עצרת
תהיה לכם ,לכם ולא לאחרא דהא בשעתא דמלכא אשתכח כלא
אשתכח ביה.
ועל דא תנינן בעצרת על פירות האילן והא אוקמוה.
בגין כך יום אחד אקרי ,יום אחד הוא כמא דאמרן.
äðéôàú õîç
ועל דא תנינן מאי דכתיב ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' סלת
תהיינה חמץ תאפינה ,מאי שנא הכא חמץ בכנסת ישראל.
אלא בגין דכלא אחידן ביה וכן באילנא דהא באילנא אחידן ענפין,
באילנא אחידא דינא דינין סגיאין בכל סטרין ,כלא אשתכח ביה,
ובגין דהאי אילנא מכפר על יצר הרע דהוא בבי מותביה דב"נ.
אמר רבי אלעזר ,מהאי אילנא אתזנו כל שאר אילנין לתתא והוא
אשתרשא על חד נהרא עמיקא דנגיד ונפיק ולא פסקין מימוי
לעלמין .עליה כתיב )ירמיה יז,ח( והיה כעץ שתול על מים ועל יובל
ישלח שרשיו וגו'.
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ועל דא אורייתא כתיב )משלי ג ,יח( עץ חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה מאושר .מאי ותומכיה מאושר ,הא אוקמוה .אבל ותומכיה
מאושר כמה דאת אמר )בראשית ל ,יג( באשרי כי אשרוני בנות.
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תיקון ליל שבועות
זוהר אמור חלק ג צז ,א  -צח ,ב
אור יקר אמור סימן ח
íéé÷ð 'æ úøéôñë íëì íúøôñå
רבי אבא ורבי חייא הוו אזלי באורחא.
אמר רבי חייא כתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את
עמר התנופה ,מאי קא מיירי.
אמר ליה הא אוקמוה חברייא .אבל תא חזי ישראל כד הוו במצרים
הוו ברשותא אחרא ,והוו אחידן במסאבותא כאתתא דא כד היא
יתבא ביומי מסאבותא .בתר דאתגזרו עאלו בחולקא קדישא דאקרי
ברית ,כיון דאתאחדו ביה פסק מסאבו מנייהו כאתתא כד פסקו
דמי מסאבו מינה.
בתר דאתפסקו מינה מאי כתיב) ,ויקרא טו :כח( וספרה לה שבעת
ימים וגו' ,כך הכא כיון דעאלו בחולקא קדישא פסקא מסאבו
מנייהו ,אמר קב"ה מכאן ולהלא חושבנא לדכיותא.
וספרתם לכם ,לכם דייקא כד"א וספרה לה ,לעצמה ,אוף הכא לכם,
לעצמכם .ולמה ,בגין לאתדכאה במיין עלאין קדישין ,לבתר למיתי
לאתחברא ביה במלכא ולקבלא אורייתיה.
כתיב וספרה לה שבעת ימים ,אוף הכא שבע שבתות .אמאי שבע
שבתות ,בגין למזכי לאתדכאה במיין דההוא נהר דנגיד ונפיק
ואקרי מים חיים וההוא נהר שבע שבתות נפקי מניה ועל דא שבע
שבתות ודאי בגין למזכי ביה.
כמא דאתתא דכיו דילה בלילה לאשתמשא בבעלה כך כתיב
וברדת הטל על המחנה לילה ,על המחנה כתיב ולא כתיב וברדת
הטל לילה.
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ואימתי נחת האי טלא ,כד קריבו ישראל לטורא דסיני ,כדין נחת
ההוא טלא בשלימו ואידכו ופסקה זוהמתן מנייהו ואתחברו ביה
במלכא וקבילו אורייתא וכנסת ישראל הא אוקימנא.
ובההוא זמנא ודאי כל הנחלים הולכים אל הים ,לאתדכאה
ולאסתחאה וכלא אתקדשו ואתחברו ביה במלכא קדישא.
úåòåáù ìéìá ãåîéìä úáåçå äøäèá úåòåáù äðåîä úìòî
תא חזי כל בר נש דלא מני חושבנא דא אינון שבע שבתות תמימות
למזכי לדכיותא דא לא אקרי טהור ולאו בכללא דטהור הוא ולאו
הוא כדאי למהוי ליה חולקא באורייתא.
ומאן דמטי טהור להאי יומא וחושבנא לא אתאביד מניה כד מאטי
להאי ליליא לבעי ליה למלעי באורייתא ולאתחברא בה ולנטרא
דכיו עלאה דמטי עליה בההוא ליליא ואתדכי.
ואוליפנא דאורייתא דבעי ליה בהאי ליליא אורייתא דבעל פה,
בגין דיתדכון כחדא ממבועא דנחלא עמיקא.
ולבתר בהאי יומא ליתי תורה שבכתב ויתחבר בה וישתכחון כחדא
בזווגא חד לעילא.
כדין מכריזי עליה ואמרי )ישעיה נט ,כא( ואני זאת בריתי אותם
אמר יי' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך
ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יי' מעתה ועד עולם.
íéðåîã÷ä íéãéñç âäðî
ועל דא חסידי קדמאי לא הוו ניימי בהאי ליליא והוו לעאן
באורייתא ואמרי ניתי לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין
עלמין.
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וההוא ליליא כנסת ישראל אתעטרת עלייהו ואתיא לאזדווגא ביה
במלכא ותרווייהו מתעטרי על רישייהו דאינון דזכאן להאי.
ר' שמעון הכי אמר בשעתא דמתכנשי חברייא בהאי ליליא לגביה,
ניתי לתקנא תכשיטי כלה בגין דתשתכח למחר בתכשיטהא
ובתקונהא לגבי מלכא כדקא יאות.
זכאה חולקא דחבריא כד יתבע מלכא למטרוניתא מאן תקין
תכשיטהא ואנהיר עטרהא ושוי תקונהא ,ולית לך בעלמא מאן
דידע לתקנא תכשיטי כלה אלא חברייא ,זכאה חולקהון בעלמא
דין ובעלמא דאתי.
ùôåçì äìë úñéðë øãñ :åîà åì äøèòù äøèòá
תא חזי חברייא מתקני בהאי ליליא תכשיטהא דכלה ומעטרי לה
בעטרהא לגבי מלכא.
ומאן מתקין ליה למלכא בהאי ליליא לאשתכחא בה בכלה
לאזדווגא בה במטרוניתא ,נהרא קדישא עמיקא דכל נהרין ,אימא
עלאה הה"ד )שיר השירים ג ,יא( צאינה וראינה בנות ציון במלך
שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו.
לבתר דאתתקנת ליה למלכא ואעטרת ליה אתיית לדכאה לה
למטרוניתא ולאינון דמשתכחי גבה.
למלכא דהוה ליה בר יחידאי ,אתא לזוגא ליה במטרוניתא עלאה.
מה עבדת אמיה ,כל ההוא ליליא עאלת לבי גניזהא ,אפיקת עטרא
עלאה בשבעין אבני יקר סחרנהא ואעטרת ליה ,אפיקת לבושין
דמלכו ואלבשת ליה ואתקינת ליה בתקוני מלכין.
לבתר עאלת לבי כלה ,חמאת עולימתהא דקא מתקני עטרהא
לבושהא תכשיטהא לתקנא לה ,אמרה לון הא אתקינת בי טבילה
אתר דמיין נבעין וכל ריחין ובוסמין סוחרני אינון מיין לדכאה
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לכלתי ,ליתי כלתי מטרוניתא דברי ועולימתהא ויתדכון בההוא
אתר דאתקינת בההוא בי טבילה דמיין נבעין דעמי.
לבתר תקינו לה בתכשיטהא אלבישו לה לבושהא אעטרו לה
בעטרהא.
למחר כד ייתי ברי לאזדווגא במטרוניתא יתקין היכלא לכלהו
וישתכח מדוריה בכו כחדא.
כך מלכא קדישא ומטרוניתא וחברייא כהאי גוונא ואימא עלאה
דמתקנת כלא .אשתכח דמלכא עלאה ומטרוניתא וחברייא
מדוריהון כחדא ולא מתפרשין לעלמין.
הדא הוא דכתיב )תהלים טו ,א -ב( יי' מי יגור באהלך וגו' ,הולך
תמים ופועל צדק .מאן הוא ,אלא אלין אינון דמתקני למטרוניתא
בתשכיטהא בלבושהא בעטרהא וכל חד פועל צדק אקרי.

אמר רבי חייא אלמלא לא זכינא בעלמא אלא למשמע מלין אלין
דיי .זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא וידעין אורחוי
דמלכא קדישא ורעותא דלהון באורייתא ,עלייהו )תהלים צא( כי
בי חשק ואפלטהו וגו' אחלצהו ואכבדהו.

äìòáá äìë úåøáçúä ìéìá àééøáçä íò ãîåì é"áùø
הקדמת הזוהר חלק א דף ח עמוד א
אור יקר הקדמת הזוהר שער ב סימן ב
רבי שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא בליליא דכלה אתחברת
בבעלה.
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דתנינן ,כל אינון חברייא דבני היכלא דכלה אצטריכו בההיא ליליא
דכלה אזדמנת למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה ,למהוי עמה
כל ההוא ליליא ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי אתתקנת ,למלעי
באורייתא מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובמדרשות דקראי
וברזי דחכמתא ,בגין דאלין אינון תיקונין דילה ותכשיטהא.
ואיהי ועולמתהא עאלת וקיימת על רישיהון ואתתקנת בהו וחדת
בהו כל ההוא ליליא ,וליומא אחרא לא עאלת לחופה אלא
בהדייהו ,ואלין אקרון בני חופתא.
וכיון דעאלת לחופתא קב"ה שאיל עלייהו ומברך לון ומעטר לון
בעטרהא דכלה .זכאה חולקהון.
והוה רבי שמעון וכלהו חברייא בהדיה ומרננין ברנה דאורייתא
ומחדשן מלין דאורייתא כל חד וחד מנייהו ,והוה חדי רבי שמעון
וכל שאר חברייא.
אמר לון רבי שמעון בני זכאה חולקכון ,בגין דלמחר לא תעול כלה
לחופה אלא בהדייכו ,בגין דכלהו דמתקנין תקונהא בהאי ליליא
וחדאן בה כלהו יהון רשימין וכתיבין בספרא דדכרניא וקב"ה מברך
לון בשבעין ברכאן ועטרין דעלמא עלאה.
ìà ãåáë íéøôñî íéîùä
פתח רבי שמעון ואמר )תהלים יט ,ב( השמים מספרים כבוד אל
וגו' .קרא דא הא אוקימנא ליה ,אבל בזמנא דא דכלה אתערת
למיעל לחופה ביומא דמחר ,אתתקנת ואתנהירת בקישוטהא בהדי
חברייא דחדאן עמה כל ההיא ליליא ,ואיהי חדאת עמהון.
וביומא דמחר כמה אוכלוסין ,כמה חיילין ומשריין מתכנשין בהדה,
ואיהי וכלהו מחכאן לכל חד וחד דתקינו לה בהאי ליליא .כיון
דמתחברן כחדא ואיהי חמאת לבעלה ,מה כתיב ,השמים מספרים
כבוד אל.
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השמים ,דא חתן דעאל לחופה .מספרים ,מנהרין כזוהרא דספיר
דנהיר וזהיר מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא .כבוד אל ,דא כבוד
כלה דאקרי אל ,דכתיב )תהלים ז ,יב( אל זועם בכל יום.
בכל יומי שתא אקרי אל ,והשתא דהא עאלת לחופה אקרי כבוד
ואקרי אל ,יקר על יקר ,נהירו על נהירו ,ושלטנו על שלטנו .כדין
בההוא שעתא דשמים עאל לחופה ואתי ונהיר לה ,כל אינון חברייא
דאתקינו לה כלהו אתפרשי בשמהן תמן ,הדא הוא דכתיב ומעשה
ידיו מגיד הרקיע.
מעשה ידיו ,אלין אינון מארי קיימא דברית בהדי כלה ,ואינון מארי
קיימא דברית אקרון מעשה ידיו ,כמה דאת אמר ומעשה ידינו
כוננהו ,דא ברית קיימא דחתים בבשרא דבר נש.11

ובגין כך בעי לאסתמרא בר נש דלא יימא מלה כדוד ,בגין דלא
יכיל למימר לדומה )קהלת ה ,ה( כי שגגה היא ,כמה דהוה לדוד
ונצח ליה קב"ה בדינא .למה יקצוף האלהים על קולך ,על ההוא
קול דאיהו אמר .וחבל את מעשה ידיך ,דא בשר קדש ברית קדישא
דפגים ואתמשך בגיהנם על ידא דדומה.
ובגין כך ומעשה ידיו מגיד הרקיע .אלין אינון חברייא דאתחברו
בכלה דא ומארי קיימא דילה .מגיד ורשים כל חד וחד .מאן הרקיע,
דא איהו הרקיע דביה חמה ולבנה וככביא ומזלי ודא איהו ספר
זכרון .איהו מגיד ורשים להו וכתיב להו למהוי בני היכלא ולמעבד
רעותהון תדיר.

 11כאן הביא הזוהר דרוש אורך מרב המנונא על פסוק אל תתן את פיך לחטיא את בשרך בשמירת הברית
ונכנס מענין לענין חטא דוד המלך ולא העתקתי לפי שאינו מענין החג אע"פ שהוא מקושר וודאי שהרי מת
בחג השבועות וכן לפי חישוב הזוהר התחילה המלחמה בשבעה בסיון .ודילגתי לסיום הדרוש שחוזר
לפסוק השמים מספרים.
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יום ליום יביע אומר .יומא קדישא מאינון יומין עלאין דמלכא,
משבחין לון לחברייא ואמרין ההיא מלה דאמר כל חד לחבריה.
יומא ליומא יביע ההוא אומר ומשבח ליה.
ולילה ללילה .כל דרגא דשליט בליליא משבח דא לדא ההוא דעת
דכל חד מחברייא ,וברחימו סגי אתעבידו לון חבירין ורחימין.
אין אומר ואין דברים ,בשאר מילין דעלמא דלא אשתמעו קמי
מלכא קדישא ולא בעי למשמע לון.
אבל הני מילי ,בכל הארץ יצא קום ,עבדי משיחא אינון מלין ומדדי
עילא ומדדי תתא .מאלין אתעבידו רקיעין ומאלין ארץ בההוא
תושבחתא.
ואי תימא דאינון מלין באתר חד ,משטטי בעלמא ,בקצה תבל
מליהם .וכיון דאתעבידו רקיעין מנהון מאן שריא בהון.
הדר ואמר לשמש שם אהל בהם .ההוא שמשא קדישא שוי מדורה
ומשכניה בהו ואתעטר בהו.
כיון דשרי באינון רקיעין ואתעטר בהו כדין והוא כחתן יוצא
מחופתו ,חדי ורהיט באינון רקיעין ,נפיק מנייהו ועאל ורהיט גו
מגדלא חדא אחרא באתר אחרא.
מקצה השמים מוצאו ,ודאי מעלמא עלאה נפיק ואתא דאיהו קצה
השמים לעילא.
ותקופתו .מאן תקופתו ,דא קצה השמים לתתא דאיהי תקופת השנה
דאסחרא לכל סייפין ואתקשרת מן השמים עד רקיעא דא.
ואין נסתר מחמתו דההיא תקופה דא ותקופה דשמשא דאסחר בכל
סטרא.
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ואין נסתר ,לית דאתכסי מניה מכל דרגין עלאין ,דהוו כלהו מסחרן
ואתיין לגביה ,וכל חד וחד לית מאן דאתכסי מיניה מחמתו בשעתא
דאתחמם ותאיב לגבייהו בתיאובתא שלים.
כל שבחא דא וכל עלויא דא בגין אורייתא הוא דכתיב תורת יי'
תמימה.
שית זמנין כתיב הכא יי' ושית קראי מן השמים מספרים עד תורת
יי' תמימה .ועל רזא דא כתיב בראשית ,הא שית אתוון .ברא
אלהים את השמים ואת הארץ ,הא שית תבין אחרנין לקבל שית
זמנין יי' .שית קראי בגין שית אתוון דהכא ,שית שמהן בגין שית
תבין דהכא.
ãåîéìì åñðëð àáà éáøå øæòìà éáø
הקדמה לספר הזוהר חלק א ח ,א
אור יקר הקדמת הזוהר שער ב סימן ג
עד דהוו יתבי עאלו ר' אלעזר בריה ור' אבא.
אמר לון ודאי אנפי שכינתא אתיין ועל דא פניאל קרינא לכו ,דהא
חמיתון אנפי שכינתא אפין באפין.
והשתא דקא ידעתון וגלי לכו קרא דובניהו בן יהוידע ,ודאי מלה
דעתיקא קדישא איהו וקרא דאבתריה ,וההוא דסתים מכלא אמרו
והאי קרא איהו באתר אחרא כגוונא דא.
פתח ואמר והוא הכה את איש המצרי איש מדה חמש באמה....

12

 12כאן דרש רבי שמעון את כל הפרשה והוא המשך הדרוש בספר הזוהר למעלה בדף ו' העוסק בענין בניהו
בן יהוידע
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'ä áåè íòåèä úøéîù
תיבו יקירין ,תיבו ונחדש תקון דכלה בהאי ליליא ,דכל מאן
דאשתתף בהדה בהאי ליליא יהא נטיר עילא ותתא כל ההיא שתא
ויפיק שתא בשלם .עלייהו כתיב חונה מלאך יי' סביב ליראיו
ויחלצם ,טעמו וראו כי טוב יי'.
פתח ר' שמעון ואמר בראשית ברא אלהים.....
אמר ליה רבי אלעזר...
אמר ליה אלעזר ברי...
øáãîä ïî äìåò úàæ éî
א"ר שמעון לחברייא ,בני הלולא דא ,כל חד מנכון יקשט קשוטא
חד לכלה.
אמר לר' אלעזר בריה ,אלעזר הב נבזבזא חד לכלה ,דהא למחר
אסתכל כד יעול לחופה באינון שירין ושבחין דיהבו לה בני היכלא
לקיימא קמיה.
פתח רבי אלעזר ואמר מי זאת עולה מן המדבר וגו' .מי זאת ,כללא
דתרין קדושין דתרין עלמין בחבורא חדא וקשורא חדא .עולה ממש,
למהוי קדש קדשין ,דהא קדש קדשין מי ואתחברא בזאת בגין למהוי
עולה דאיהי קדש קדשין .מן המדבר ,דהא במדבר ירתא למהוי
כלה ולמיעל לחופה.
תו מן המדבר איהי עולה ,כד"א ומדברך נאוה .בההוא מדבר,
בלחישו דשפוון ,איהי עולה.
ותנינן מאי דכתיב האלהים האדירים האלה ,אלה הם האלהים
המכים את מצרים בכל מכה במדבר .וכי כל דעבד לון קב"ה
במדבר הוה ,והא בישובא הוה .אלא במדבר ,בדבורא ,כד"א
ומדברך נאוה ,וכתיב ממדבר הרים.
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אוף הכי עולה מן המדבר ,מן המדבר ודאי .בההיא מלה דפומא
איהי סלקא ועאלת בין גדפי דאמא ,ולבתר בדבורא נחתא ושריא
על רישייהו דעמא קדישא....
éðòä ÷ìç àåä ä"á÷ä ÷ìç
פתח ר' שמעון ואמר כל מאן דחדי באנון מועדיא ולא יהב חולקיה
לקב"ה ,ההוא רע עין שטן שונא אותו וקא מקטרג ליה וסליק ליה
מעלמא ,וכמה עקו על עקו מסבב ליה.
חולקיה דקב"ה למחדי למסכני כפום מה דיכיל למעבד ,בגין
דקב"ה ביומייא אלין אתי למחמי לאינון מאנין תבירין דיליה .ועאל
עלייהו וחמי דלא אית להון למחדי ובכי עלייהו ,סליק לעילא
לחרבא עלמא.
אתאן כמה בני מתיבתא קמיה ואמרי רבון עלמא רחום וחנון
אתקריאת ,יתגלגלון רחמך על בנך.
אמר לון וכי בני עלמא לא ידעין דלא עבדית ליה אלא על חסד,
דכתיב אמרתי עולם חסד יבנה ,ועלמא על דא קיימא.
אמרי קמיה מלאכי עלאי רבון עלמא הא פלניא דאכיל ורוי ויכיל
למעבד טיבו עם מסכני ולא יהיב לון מידי .אתי ההוא מקטרגא
ותבע רשו ורדף אבתריה דההוא בר נש.....

øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå
פתח ר' שמעון ואמר מאי דכתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל
אל יי'.
תא חזי כמה הוא תקיפא חילא דאורייתא וכמה הוא עלאה על
כלא .דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעילאי ומתתאי ולא
דחיל ממרעין בישין דעלמא ,בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף
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מיניה בכל יומא .דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל בארח קשוט,
תוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזרה ,דאפילו
אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה מיד אתבטל ואסתלק מניה
ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא.
ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא
יתעדי מינה ,הה"ד והגית בו יומם ולילה.
ואי אתעדי מינה דאורייתא או אתפרש מינה כאלו אתפרש מאילנא
דחיי.

ת"ח עיטא לבר נש ,כד איהו סליק בליליא על ערסיה בעי לקבלא
עליה מלכותא דלעילא בלבא שלים ולאקדמא לממסר קמיה
פקדונא דנפשיה ,ומיד אשתזיב מכל מרעין בישין ומכל רוחין בישין
ולא שלטין עליה.
ובצפרא כד קם מערסיה בעי לברכא למאריה ולמיעל לביתיה
ולמסגד קמי היכליה בדחילו סגיא ,ובתר כן יצלי צלותיה ויסב
עיטא מאינון אבהן קדישין דכתיב ואני ברוב חסדך אבא ביתך
אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך.
הכי אוקמוה ,לא לבעי ליה לבר נש לאעלא לבי כנישתא אלא אי
אמליך בקדמיתא באברהם יצחק ויעקב ,בגין דאינון תקינו צלותא
לקמי קב"ה ,הה"ד ואני ברוב חסדך אבא ביתך ,דא אברהם.
אשתחוה אל היכל קדשך ,דא יצחק .ביראתך ,דא יעקב .ובעי
לאכללא לון ברישא ובתר כן ייעול לבי כנישתא ויצלי צלותיה.
כדין כתיב ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
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פרשת פנחס
íäéùàø íéøòù åàù
זוהר פנחס דף רנג עמוד א
אור יקר פרשת פנחס סוף סימן יט – תחילת סימן כא
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליי' בשבועותיכם מקרא
קדש יהיה לכם.
רבי אבא אמר יום הבכורים ,מאן יום ,דא נהר היוצא מעדן דאיהו
יומא מאינון בכורין עלאין ,ודא איהו דאורייתא תליא ביה ואיהו
אפיק כל רזין דאורייתא ובגין דאיהו אילנא דחיי פרי אילנין
אצטריכו לאייתאה.

רבי שמעון פתח קרא ואמר שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי
עולם ויבא מלך הכבוד .האי קרא אוקמוה ואתמר ,אבל שאו שערים
ראשיכם ,אלין אינון תרעין עלאיןתרעין דסכלתנו עלאה ואינון
חמשין תרעין .ראשיכם ,אינון ראשין מאן אינון ,אלא כל חד וחד
אית ליה רישא לאתפשטא ולמיעל דא בדא ולאתכללא דא בדא.
אשכחנא בספרא דחנוך שאו שערים ,אלין אינון תרעין דלתתא
מאבהן ואינון תלת בתראי .ראשיכם ,אלין אינון ראשי אלפי ישראל
ואינון אבהן עלאי דאינון ראשין דאינון תרעין ,ובגין דאלין אינון
אופנים דסחרן ונטלין לון על כתפייהו אמ' שאו שערים .שאו למאן,
ראשיכם דאינון רישין עלייכו ושלטנין עלייכו.
והנשאו פתחי עולם ,אלין אינון אמהן וארבע אינון לתתא.
ויבא מלך הכבוד ,דא מלכא עלאה דכלא דאיהו מלך מההוא כבוד
דנהיר לסיהרא ,ומאן איהו ,יי' צבאות.
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ויבא ,לאן אתר ,למיעל אורייתא בארונא בחבורא חדא כדקא יאות.
וכיון דהאי עאל לאתריה כדין אורייתא עאל בארונא ואתחבר
חבורא חדא ואורייתא עלאה באורייתא דבעל פה מתחבראן
לאפרשא מילין סתימין.
אימתי ,בשבועותיכם ,למניינא דאתון מונין דבכל שעתא דישראל
עבדין חושבנין לירחין וזמנין קב"ה אתקין תיבה גו אינון רקיעין
ואעבר כרוזא הא בני לתתא קדשו ירחאקדשו זמנא ,אתקדשו כלכו
לעילא .ועביד לכל חילי דשמיא דמתקדשין כחדא בעמא קדישא
וכלהו נטרין כחדא נטורא חדא ,ועל דא בשבועותיכם דאתון מונים
באינון שבע שבתות.
וכדין משיך קב"ה משיכו דשבע דרגין לתתא בההוא דרגא דאתאחד
בהו באינון שבע .ואי תימא והא שיתא אינון ולא יתיר ,אלא כדין
אימא יתבא על אפרוחים ואשתכחת רביעא עלייהו ואנן פרחין לה
ונטלי אינון שית בנין בהאי דרגא דלתתא לקיימא קרא דכתיב
)דברים כב :ז( שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך.
àùéã÷ àøôö éàäã àãéö
רב המנונא סבא אמר בהאי יומא לא נטלי ישראל אלא חמש בנין
ואינון חמשה חומשי תורה.
ואי תימא שית אינון ,אלא שבע אינון בחד צפרא דאשתכח בין
גדפהא דאימא.
וישראל ידעי למיצד צידא רב ויקירא .מה עבדי ,מפקי תחות
גדפהא דאימא ההוא צפרא בלחישו דפומא מלחשי לגבה לחישו
בתר לחישו וההוא צפרא רחים לאינון לחישין ולאינון קלין דקא
מלחשי לגבה ,ואע"ג דאיהי תחות גדפי אימה זקיף רישא ואסתכלת
לגבי ההוא לחישו דקלא ופרחת לגבייהו ונפקת מתחות גדפהא
דאימה.
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כיון דישראל נטלי לה אתקיפו בה ולחשין לה וקשרין לה בקשורא
דלא תפרח ותזיל .מיד נטלי ישראל בההוא קשרא ואיהי פרחת
ולא יכילת למיזל לה.
בעוד דההוא קשירא בידייהו אינון מלחשי בקליהון ואיהי מצפצפא
בהדייהו ופרחא לעילא ונחתא.
כל אינון בנין דתחות גדפי אמהון כיון דשמעי צפצפא דאחתהון
ההוא צפרא ולחישו דההוא קלא מיד נפקי מתחות גדפהא דאמהון
ופרחי לגבי ההוא צפרא ,וישראל נטלי לון ואחדי בהו ,ואלמלא
ההוא צפרא דקא אחדי בקדמיתא אינון לא פרחי לגבייהו לעלמין
ולא יכלין לאחדא בהו.
היך צדין צידא דהאי צפרא קדישא ,מתקנין לגבה מיכלא יקירא
בחדווא וכל ענוגין ועאלין לבי כנישתא ולבי מדרשא ומצפצפין
לגבה מלחשין לגבה בקל לחישותא כדקא יאות ואיהי דמתטמרא
תחות גדפהא דאימה זקפת רישא וחמאת פתורין מתתקנן וצפצופין
לגבה כדקא יאות ,נפקת ופרחת לגבייהו כמא דאתמר ובה אחדין
כל אינון בנין .ומשלחי לאימא דרביעא עלייהו ואזלת בגין דהא מן
רקיעא שביעאה ולעילא באתכסי מינך אל תחקור ואל תדרוש ,שדר
ליה דלא תיכול לאדבקא ועל דא כתיב )דברים כב :ז( שלח תשלח
את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים.
מקרא קדש ,דא קריאה וצפצופא דעבדין לההוא צפרא קדישא
בקדמיתא ,וכיון דאחדין בה שאר יומין אקרון מקראי קדש.
האי צפרא אקרי קדש דכתיב )שמות לא:יד( כי קדש היא לכם ,ובגין
דאיהי קדש איהי קרא לכולהו ואתיין לגבה ,ובגין כך אקרון מקראי
קדש.
איהי קרא וישראל מצפצפי בהדה וקראן אוף הכי ,ועל דא אינון
אתיין לגבייהו ואחדי בהו ,ובגין כך כתיב )ויקרא כג :ד( אלה מועדי
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יי' מקראי קדש אשר תקראו אותם ,בצפצופא דילכון ובההוא צפרא
קדישא קדש דקרא לון.
äéåäì äìåò íúáø÷äå
והקרבתם עולה ליי' .ת"ח בפסח כתיב והקרבתם אשה עולה ליי',
והכא לא כתיב אשה דהא ביומא דא אשה לא כתיב ביה אלא
והקרבתם עולה ,מ"ט.
יומא דא יומא דעאלת כלה לחופה איהו והא נפקת מכל סטרי
בישא ונטרת יומי דכיו כדקא חזי.
ורזא דא מלכא טעם בתולה טעים ,ובגין כך לא כתיב ביה אשה
דהא אחרא לא קריב למשכנא והא אתרחק מתמן ,ועל דא אישים
לאו הכא ולא אצטריכו להכא ,וישראל מרחקן אינון מסטרא בישא
ומנו יומין דדכיו יומין ושבועין ואתכללו ועאלו ביומין דדכיו.

אמר רבי אבא ,עדיין צריכין אנו לפתחא דא למפתח.

אמר ר' שמעון ,ארימית ידי בצלו למאן דברא עלמא ,ורזא דא
אשכחן בספרי קדמאי.
אישים אינון באמצעיתא ואתיין בסטרא דא ובסטרא דא ,אתדבקו
באילנא דדעת טוב ורע ,אדבקן ברע ואדבקן בטוב ,ובגין כך בשאר
יומין כליל לאישים וכתיב בהו אשה עולה ,אבל בהאי יומא
דאילנא דחיי קיימא ולא אחרא לית אנן צריכין לאישים ולא
אצטריך למהוי תמן.
יומא דאילנא דחיי איהו ולא דדעת טוב ורע ובגין כך והקרבתם
עולה ליי' ,ולא אשה עולה ,ועולה לשום עולה כמא דאתמר ,והא
אתערנא מלי דפרים בני בקר וכל ההוא קרבן.
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àðîéäî àéòø
øîåòä úøéôñ úååöî
פרשת אמור דף צז עמוד א
וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' ,פקודא דא לספור ספירת העמר
הא אוקימנא ,ורזא דא ישראל אף על גב דאתדכו למעבד פסחא
ונפקו ממסאבו לא הוו שלמין ודכיין כדקא חזי ,ועל דא לאו הלל
גמור ביומי דפסח דעד כען לא אשתלימו כדקא יאות ,כאתתא
דנפקא ממסאבו ,וכיון דנפקא מתמן ולהלאה וספרה לה ,אוף הכא
ישראל כד נפקו ממצרים נפקו ממסאבו ועבדו פסח למיכל בפתורא
דאבוהון מתמן ולהלאה יעבדון חשבנא למקרב אתתא לבעלה
לאתחברא בהדיה ואינון נ' יומין דדכיו לאעלא לרזא דעלמא דאתי
ולקבלא אורייתא ולמקרב אתתא לבעלה ובגין דאלין יומין יומין
דעלמא דדכורא לא אתמסר חושבנא דא אלא לגברי בלחודייהו,
ועל דא חושבנא דא בעמידה איהו ומלין דעלמא תתאה בישיבה
ולא בעמידה ורזא דא צלותא דעמידה וצלותא מיושב ואלין חמשין
מ"ט אינון כלל אנפי אורייתא דהא ביומא דנ' איהו רזא דאורייתא
ממש ,ואלין אינון חמשין יומין דביה שמטה ויובלא ,ואי תימא
חמשין מ"ט אינון ,חד טמירא איהו ועלמא אסתמיך עליה ,ובההוא
יומא דחמשין אתגליא טמירא ואתכסיא )נ"א ואשתכח( ביה ,כמלכא
דאתי לבי שושביניה ואשתכח תמן אוף הכא יומא דחמשין והא
אוקימנא רזא דא.
úåòåáùä âç úååöî
פרשת אמור דף צז עמוד ב
פקודא בתר דא למעבד חג שבועות דכתיב ועשית חג שבועות ליי'
אלהיך ,שבועות על דעאלו ישראל לרזא דחמשין יומין דדינין
שבעה שבועות ובקרבנא דעמר אתבטל יצר הרע דערקת מאשת
חיל ,וכד תמן לא אתקריב מתדבקין ישראל בקודשא בריך הוא
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ואתבטל מעילא ומתתא ובגין כך אקרי בגוונא דא עצרת דאית ביה
בטול יצר הרע ועל דא לא כתיב ביה חטאת כשאר זמנין דכתיב
בהו חטאת )ליי'( וכדין כל נהורין אתכנשו לאשת חיל ובגין כך
עצרת שבועות ולא כתיב כמה אינון אלא בכל אתר דאתמר סתם
שמא גרים דאינון מן שבע ,וכתיב ז' שבועות תספר לך אמאי כתיב
שבועות בלחודוי אלא הכי אצטריך שבועות סתם לאכללא עילא
ותתא דהא בכל אתר דאלין מתערי אלין אוף הכי מתערי עמהון,
עד לא הוה שלמה לא הוה אתגליין כיון דאתא שלמה עבד מנייהו
פרט דכתיב )מלכים א ח( שבעת ימים ושבעת ימים דא איהו פרט,
בזמנא אחרא בכלל שבועות סתם ,ולא אצטריך לב"נ אחרא למעבד
מנהון פרט בר שלמה בגין דאינון שבעת יומין דלתתא לא נהירו
בשלימו עד דאתא שלמה וכדין קיימא סיהרא באשלמותא באינון
שבעת יומין ,והכא חג שבועות סתם בגין דאתכללו תתאי בעלאי
ולא אנהירו כיומא דשלמה:
íçìä éúù úååöî
פרשת אמור דף צח עמוד א
פקודא בתר דא לקרבא שתי הלחם ,הא אוקימנא שתי הלחם תרתי
שכינתי עילא ותתא ואתחברן כחדא לגביהון תרין נהמי בשבת
מזונא דחד תרין דעילא ותתא ועל דא כתיב )שמות טז( שני העמר
לאחד ,לאחד ודאי לאתייחדא באתר חד ,לההוא דאקרי אחד ,ומאן
איהו ,הקול קול יעקב דאיהו ירית עילא ותתא ,תרין נהמי כחדא
ובגין דשבת איהו רזא דעילא ותתא וכלא איהו שבת )אתקריבו(
תרין נהמי ,ע"כ:
פקודא בתר דא להסדיר לחם ולבונה להקריב עומר דכתיב ועשיתם
ביום הניפכם את העומר כבש תמים לעולה וכן בשבועות להקריב
שתי הלחם והכי בכל יומין טבין להקריב קרבן דמוספין אלא ודאי
בכל יומא דמועדייא צריך לקרבא קרבנא דיליה צריך לקרבא עליה
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תוספת דאית ליה כגון תוספת כתובתא ומתנתא דאוסיף חתן לכלה
ושבת מלכתא דאיהי כלה בשבתות ובכל יומין טבין צריכה תוספת
דאינון מוספין דקרבנין ומתנתא דאינון מתנות כהונה ,ובשבועות
דאיהו מתן תורה דאתייהיבו תרין לוחין דאורייתא מסטרא דאילנא
דחיי צריך לקרבא לגבייהו שתי הלחם דאינון ה"ה )דתרין יומין
דשבועות אינון י"ו צריך לקרבא לגבייהו שתי הלחם מאינון ה"ה(
דהא איהו נהמא דאורייתא דאתמר ביה )משלי ט( לכו לחמו בלחמי
ה"ה מן המוציא לחם מן הארץ ,והאי איהו מאכל אדם דאיהו יו"ד
ה"א וא"ו ה"א) ,במדבר יט( זאת התורה אדם) ,ויקרא א( אדם כי
יקריב מכם קרבן ליי' ,עומר שעורין מאכל בעירן דאינון חיות
הקדש דמנהון צריך לקרבא הדא הוא דכתיב )שם( מן הבהמה אלים
מנגחים במתניתין באלין פשטין ,מן הבקר פרים מנגחים במתניתין
בתוקפא יתיר ומן הצאן שאר עמא ,קרבנא דלהון צלותין ועלייהו
אתמר )יחזקאל לד( ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ,דמארי
קבלה ומארי מדות אינון מסטר דאילנא דחייא ,שאר עמא מסטרא
דאילנא דטוב ורע אסור והתר ובגין דא מן הבהמה דלהון עמר
לחם שעורים )רות ג( וימד שש שעורים וישת עליה אורייתא דבעל
פה דשית סדרי משנה ,אבל אלין דאילנא דחיי דאינון אדם
דאורייתא דלהון נהמא דקודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב )משלי
ט( לכו לחמו בלחמי והיינו שתי הלחם ,חדו כלהו תנאין ואמוראין
ואמרו מאן קאים קמי סיני ,ע"כ:
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ì"æéøà
úåòåáùä âç íåéå ìéì ãåñ
צריך שתזכור כל הדרושים שנתבארו לעיל בענין הפסח ובענין ספי' העומר
ובזה תבין מה שנבאר עתה בדרך קצרה.
הנה נת"ל כי בז' השבועות מתפשטים המוחין בז"א בז' בחי' שבו שהם חו"ב
וחו"ג שבדעת והחסד והגבו' והתפארת וגם המל' נכללת עם הת"ת יען כי
היא דבוק' יחד עמו אחור באחור ועתה בחג השבועות נתפשטו גם בנצח והוד
שבו והם סוד שתי לוחות האבנים שניתנו ביום שבועות כנז' בזוהר דתרין
לוחין אינון נצח והוד וכיון שנתפשטו עד שם אז מזדווג היסוד דז"א עם
המלכות בבחינת זווג דגדלות גמור.
גם יש ענין אחר זולת זה והוא כי הנה בז' שבועות של ספי' העומר הגדיל ז"א
גדלות גמור אפי' בגדלות הב' שהוא בחי' חו"ב עילאין שהם למעלה מיש"ס
ותבו' הנקרא גדלות א .ונמצא כי כבר ז"א הגדיל עד שיעור קומת כל או"א
ואין בו אלא בחי' גדלות מן חו"ב שבו ולמטה שהם מקום המוחין שלו אבל
בחי' הכתר שבו עדיין חסר ממנו כי הוא נעש' מן א"א עצמו כנודע כי או"א
הם בחי' חו"ב דא"א ולכן צריך שיעל' עתה ז"א בחג השבועות עד למע' עד
א"א כי זהו תכלית גדלות ז"א כי אז גדל ז"א ולוקח כל קומת א"א ונעשה
כמוהו וכבר ביארנו זו למעלה בדרוש הא' דחג הפסח בענין משנת פרקי אבות
הוא היה אומר בן ה' שנים למקרא כו' כי כמה מדרגות יש בענין גדלות ז"א
ותכליתם הוא בעלותו עד א"א כי אז עולה עד מקום הדיקנא קדישא דילי'
וכמו שדיקנא דא"א היא לבנה דיקנא חוורא כדכתיב ושער רישא כעמר נקא
כן דיקנא דז"א בעלותו עד שם נהפכת גם היא ללבן וגם הוא נקרא זקן כי
הגיע לימי הזקנה כבן ע' שנה או פ' שנה שמלבין זקנו.
ובזה תבין מ"ש רז"ל כי בים סוף נדמה הקב"ה לישראל כדמות בחור וזקנו
שחורה כאיש מלחמה יעיר קנאה להלחם עם המצרים ולהטביעם בים סוף
ובמתן תורה בחג השבועות נדמה להם כזקן שזקנו לבנה כשלג .והענין הוא
כי ביום ז' של פסח היה בזמן קטנותו כנ"ל ולכן דיקנא דיליה שחורה כי כך
הוא דיקנא דז"א שחורה כעורב כנז' באדרא רבא ובמתן תורה בחג השבועות
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עלה עד דיקנא דא"א ונהפכה זקנו ללבן ולכן נדמה להם אז כזקן לובש לבנים
כמש"ה לבושי' כתלג חיוור הנדרש בביאורנו על הדיקנא דילי' הנקרא בשם
מלבוש .ואמנם זה הכתר הניתן לז"א עתה הנה הוא מתחיל ליכנס בו בתחלת
ליל שבועות ואינו נגמר ליכנס עד אשמורת הבוקר ואח"כ בתפלת שחרית
ומוסף של יום שבועות אז מזדווג עם נוק' רחל כבשאר השבתות וי"ט שאז
הוא זמן זווגם אלא שעתה עלה עד א"א מבאשמורת הבוקר משא"כ בשבתות
וי"ט וזהו ענין מעלת חג השבועות ולכן הזווג התחתון נאסר בליל שבועות כי
גם למעל' לא יש זווג עד היום כנז' ולא עוד אלא שצריך האדם שלא לישן
בלילה הזאת כלל ולהיות כל הלילה נעורים ועוסקים בתורה כנז' באורך
בהק' ספר הזוהר בפ' בראשית ובפ' אמור.
ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל אפי' רגע אחד ויהיה עוסק בתורה
כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא וכמ"ש
הרשב"י בהקדמ' בראשית וז"ל דיפוק ההוא שתא בשלם כו' ע"ש ולא עוד
אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה כי אם לא ישן כלל ודאי
שלא ימות בשנה ההיא ודי בזה .ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק
בתורה כל ליל חג השבועות ואמנם הענין הוא זה כי ע"י היותם עוסקים
בתורה כל הלילה הם ממשיכים את הכתר הנז' בז"א שהוא בחי' דיקנא דא"א
שז"א עולה עד שם כנז':
úåòåáù ìéìá àø÷îä ãåîéì øãñ
וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנז'
תתחיל מפר' בראשית ותקרא פ' בראשית עד אלה תולדות השמים והארץ
בהבראם כו' ואח"כ תדלג ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית ומשם
ואילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג' האחרונים מכל פרשה ופרש' משאר
הפרשיות ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה' פסוקים הן בהתחלת
איזה פרשה הן בסופה תקראנה כולה וכשתגיע לפ' יתרו אז תקרא ג' פסוקים
הראשונים ותדלג ותקרא מן בחדש השלישי לצאת בני ישראל עד סוף פרשת
יתרו .וכשתגיע לפ' משפטים תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא
מן ואל משה אמר עלה אל ה' כו' עד תשלום הפרשה .וכשתגיע לפ' ואתחנן
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תקרא שלש' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא עשרת הדברות השניות שהם
מן ויקרא משה אל כל ישראל עד סיום פרשת שמע ישראל שהוא עד ובשעריך
ומשם תדלג ותקרא שלשה פסוקים האחרונים וכשתגיע לפרשת ראה תקרא
ג' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן שבעה שבועות תספר לך עד סוף הפ'.
וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר תקרא כל נביא ונביא וכל כתוב
וכתוב מן הכתובים ע"ד הנז' ג' פסוקים ראשונים וג' אחרונים שבכל א' וא'
מהם עד שתסיים כל הכ"ד ספרים .והפסוקים של מגילת איכה תקראם בלחש
מפני שהוא י"ט ומגלת רות תקראנה כולה .ובהגיעך אל יחזקאל תקרא
הפטרת יום א' של שבועות כולה שהיא מן ויהי בשלשים שנה כו' עד תשלומה
ותדלג אל פ' ותשאני רוח כו' ומשם תדלג אל שלשה פסוקים האחרונים שבו
ובהגיעך אל חבקוק תקרא שלשה פסוקים הראשונים שבו ותדלג אל פ' וה'
בהיכל קדשו כו' תפלה לחבקוק כו' עד סוף חבקוק כי זאת היא הפטרת יום
ב' דשבועות וזהו הסדר המוכרח בענין המקרא ואח"כ שאר הלילה בסודות
התורה ובס' הזוהר כפי השגת שכלך:
äìéáèä ãåñ
ובהגיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע
במזרח אשר אז נק' אילת השחר כנודע .אז צריך שתטבול במקוה ותכוין אל
המקוה העליון שהוא כתר עליון דז"א הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער
החמשים כמ"ש ועליו נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים כו' ועי"כ אנו
מקבלים תוספת קדושה מבחי' הכתר הזה .וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו
בלילה הזה עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את כתר העליון דז"א ע"י עסק
התורה כנז' ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים שושביני' דמטרוניתא רחל
נוק' דז"א ומוליכין את הכלה הכלולה לבית הטבילה וטובלת במקוה העליון
הנז' שהוא הכתר הנז' וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה .אבל אל תטעה
לומר כי אז היא עולה עד הכתר דז"א אבל היא מקבלת במקומה למטה טהרה
וטביל' מלמעלה מכתר דז"א בסוד וזרקתי עליכם מים טהורים כנז' ואחר כך
ע"י תפלת שחרית ומוסף דיום שבועות ממש אז היא עולה כמוהו ואז הם
מזדווגים יחד כנ"ל .ובחי' טבילת הכלה ושושבינין דילה נזכרים בס"ה בפ'
אמור:
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ונלע"ד ששמעתי ממוז"ל תוספת ביאור בענין הזה והוא כי כבר נתבאר אצלנו
כי הכתר דז"א והכתר דנוק' תמיד נעשים ברגע אחד והענין הוא כי החסד
המתפשט בת"ת דז"א להיותו במקום מגולה כנוד' לכן ניתוסף הארתו ונגדל
כפלים ונחלק לב' :חציו עולה למעלה בכתר דז"א וחציו יוצא ממקום החזה
דרך אחורי הת"ת וניתן אל רחל נוקבא דז"א לצורך כתר שבה .והנה בעלות
חצי החסד הנז' עד מקום הכתר דז"א אז יורד הכתר דז"א מלמעלה )שהוא
בחי' דיקנא דא"א( כנז' ויורד עד ראש ז"א ונעש' בו בחי' כתר על ראשו ונמצא
כי עליית חצי החסד הנז' גורם ירידת הכתר בראשו של ז"א ולכן הכתר של
ז"א נקרא שער החמשים של בינה כנז' בס' התיקונים .והענין הוא כי נודע
שאין כתר דז"א נעשה אלא מחצי הת"ת האחרון של אי' עצמה והוא עצמו
נעשה כמו שהוא בבחי' הכלי והעצמות שבתוכו בחי' כתר על ראש ז"א .והנה
יש באי' נ' שערים שהם סוד ה' חסדים שבה וכשנגמרים אלו הה' חסדים שלה
להתפשט )בכח"ב( דז"א אז יורד חצי הת"ת של אי' להיות כתר בראשו ונמצא
כי ענין הכתר אינו אלא ע"י החסדים של אי' שהוא החסד שבת"ת דז"א כנז'
ולכן נקרא שער החמישים ולכן בא הכתר דז"א באחרונה מכל שאר בחינות
דז"א .והנה באותו חציו של החסד דת"ת דז"א הנחלק ועלה למעלה בכתר
דז"א וגורם לכתר ההוא שירד ברישא דז"א הנה מאותו החצי החסד שהוא
בחינת מים כנודע משם נמשכים בנקב' וטובל' בהם כנז' בסוד וזרקתי עליכם
מים טהורים כו':
äìéáèä úðååë
ואמנם בענין כונת טבילה זו שבאשמורת הבוקר שמעתי ושכחתי ושאלתי את
פי הה"ר יצחק ז"ל אם היה זוכר וא"ל כי לא היה זוכר היטב .אבל הנלע"ד
שזה הוא מה ששמע ממוז"ל והוא שיכוין להמשיך בחי' הכתר שבה ג"כ כנז'
וזהו יהיה ע"י הטבילה הזו ותכוין בב' אותיות י"ה הראשו' שבהויה דע"ב
ודס"ג שהם יו"ד ה"י יו"ד ה"י והם בגימ' ע' ותחבר ג"כ עמהם שני מילויי
הויות דע"ב ס"ג שהם מ"ו ל"ז כנודע והם בגי' פ"ג ויהי' הכל בגי' קנ"ג הסר
משם ב' כוללים של ב' השמות הנז' וישארו בגי' קנ"א כמנין מקו"ה ותכוין
שהיא טובל' עתה במקוה הזה לקבל הכתר שבה כנז' וזהו הנר' לע"ד ששמע
בזה ואינו זוכר היטב:
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íçìä éúù ïéðò
ענין ב' הלחם שהיו מקריבים ביום חג השבועות יובן במש"ל בענין השעורים
שהיו מקריבים בלילה הא' בספי' העומר ושם ביארנו כי אז לא נתנו בנקבה
רק הה' גבו' מנצפ"ך שהם אותיות כפולות ואם תכפלם ב"פ יהיה מספרם
תק"ס ועשר' אותיות שבהם הם תק"ע ועם ה' אותיות השרשיות הרי הם
תקע"ה כמנין שער"ה .אבל עתה ביום חג השבועות יום החמישים לספי'
העומר אז מזדווגים זו"ן ונותן בה טפת מ"ד שהם ה' חסדים וכנגדם היו
מקריבים שתי הלחם מן החטים כי חטה היא בגי' כ"ב והם סוד כ"ב אותיות
דאלפא ביתא שהם כלולים בטיפת הה' חסדים שמהם נוצר הולד כנודע כי
ה' אותיו' מנצפ"ך היתירות על כ"ב אותיות האלפא ביתא שהם בחי' הה"ג
וכבר נכנסו בליל א' של העומר בסוד מנחת שעורים לטעם הנז':
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של"ה מסכת שבועות פרק תורה אור
קט .סוד חג השבועות .חג הכולל השבעה שבועות שהם מ"ט יום ,וחג הוא יום
החמישים רומז לשער החמישים משערי 'בינה' ,הכולל המ"ט שערים שמהם מ"ט
פנים ,כמו שנתבאר לעיל )מסכת פסחים ,אות קח( בסוד הספירה ,והיא ה' ראשונה
משם ידו"ד ,המוציאה ומגלה סוד אות י' מהשם ,שהיא סוד התורה קדומה ,וחמש
פעמים י' עולה נ' ,ובמקום הזה נאמר 'מ"ט פנים לתורה' )במדבר רבה פ"ב ס"ב( ,כי
השער החמישים הוא סגור מעין כל חי ,ונעלם אפילו ממשה רבינו ע"ה ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל )ראש השנה כא ב( .וזהו סוד 'מט"ה משה' ,כי השיג מ"ט שערים בבינה
שהיא ה' ראשונה ,ובהצטרף מ"ט לה' נעשה 'מט"ה' .ועליו נאמר )תהלים ח ,ו(
'ותחסרהו מעט מאלהים' ,כלומר ,איזה אות הוא המעט שבאותיות 'אלהים' ,זו
'אל"ף' ,כן היה חסר שער אחד ,כי זה השער הוא נוגע ומשתווה בסוד החכמה
הנעלמת שהיא תורה הקדומה ,בסוד 'ואאלפ"ך חכמה' )איוב לג ,לג( היא ה'אל"ף'
הזו.
קי .אמנם נשאר 'עי"ן' בתיבת 'מעט' ,כי אל תקרי 'מעט' אלא 'מ"ט' )ראה תקוני זהר,
בהקדמה דף ז' ע"ב( ,והם מ"ט פנים הנזכר לעיל .וה'עי"ן' זו רומזת לשבעים פנים
חירות ,שאמרו רבותינו ז"ל )במדבר רבה פי"ג סט"ו  -ט"ז; זהר ח"א דף מ"ז ע"ב,
ועוד( ,שבעים פנים לתורה ,המתגלות בסוד גילוי התורה בסוד אצילות המתגלה
שהוא הבנין .כי התורה הקדומה שהיא סוד חכמה המתגלית קצת בבינה ,הוא סוד
אותיות י"ה מהשם ,לעומתם באצילות הבנין הוא סוד ו"ה מהשם ,סוד תפארת
ומלכות ,הכוללת כל הבנין ,והתפארת סוד תורה שבכתב בסוד ]נובלת[ חכמה
שלמעלה תורה )בראשית רבה פי"ז ס"ה( ,ומלכות סוד תורה שבעל פה המגלית
ומפרשת את התורה שבכתב .ועל זה נאמר )דברים ד ,לו( 'מן השמים השמיעך את
קלו ועל הארץ הראך את אשו הגדולה' .השמים הוא התפארת ,והוא סוד הקול ,כי
הוא הקול היוצא מהשופר כנודע ,וקול שופר חזק מאד ,והארץ היא הארץ העליונה
ארץ חפץ ,ושם האש היא תורה שבעל פה סוד הפלפול אורייתא הוא דרתח )עי' תענית
ד א( ,ואלו כוללים שבע ספירות הבנין ,וכל ספירה כלולה מכל העשר ספירות ,הרי
שבעים פנים .ואלו שבעים פנים הם כמו ענפים לחמישים פנים הנזכרים לעיל.
קיא' .הנסתרות לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו' )דברים כט ,כח( .ופירשו בזהר )ח"ג
דף רמ"ה ע"א( ,הנסתרות הם אותיות י"ה ,והנגלות הם אותיות ו"ה ,ודבר זה יתבאר
עוד לקמן בארוכה )אות קיז( .והגם כי יש שבעים פנים בסוד הכללות שכל אחת כלולה
מי' ,מכל מקום זה הכללות כלול גם כן ,וכן כללי דכללות כלול גם כן עד אין סוף
ותכלית ,כמבואר בפרדס )שער המציאות פ"ב( .על זה אמרו )עירובין כא ב( על כל
קוץ וקוץ תילי תילין הלכות בלי ערך ושיעור ,כי יש פנים לפנים הנראים וכו' ,מול זה
בא הרמז 'פנים בפנים דבר ה' עמכם' )דברים ה ,ד( ,כי שני מיני פנים ,כדפירשתי*.
קיב .וכענין זה שכתבתי ,מצאתי בספר עבודת הקודש פרק כ"א מחלק היחוד ,שכתב
וזה לשונו :התורה כולה מבי"ת ב ראשית עד למ"ד לעיני כל ישראל ,כמו שהיא בידינו
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היום בנויה על שמות הקדוש ברוך הוא ומדותיו סוד האצילות שהוא האלהות ולזה
היא אלהית ,ונקראת תורת ה' ,לפי שהיא שם ה' ממש ,ולהורות על מקום שנאצלה
משם התחילה בבי"ת וסיימה בלמ"ד שהוא ל"ב ,כנגד החכמה העליונה ,הכוללת ל"ב
נתיבות שבם היוה כל הווה ,וזו היא התורה הקדומה שקדמה לעולם.
קיג .ובמדרשו של רבי נחוניה בן הקנה )ספר הבהיר אות י'( :אמר רבי ]בון[ ,מאי
דכתיב )משלי ח ,כג( 'מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ' ,מאי מעולם ,דבר הצריך
להעלים מכולי עלמא ,דכתיב )קהלת ג ,יא( 'גם את הָ עֹ לָם נתן בלבם' ,אל תקרי העולם
אלא העלם .אמרה תורה ,אני קדמתי להיות ראש לעולם ,שנאמר 'מעולם נסכתי
מראש' ,ואל תאמר שמא הארץ קדמה לה ,שנאמר 'מקדמי ארץ' כדאמרינן )בראשית
א ,א( 'בראשית ברא אלהים' ,ומאי ברא ,צרכי הכל .ואחר כך 'אלהים' ,ומה כתיב
בתריה )שם(' ,את השמים ואת הארץ' ,עד כאן.
והכוונה על חכמת אלהים ,שהיא תורה קדומה שקדמה לעולם אלפיים שנה ,וכמו
שאמרו עוד שם )בספר הבהיר אות ה'( 'ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום'
וגו' )משלי ח ,ל( ,אמרה תורה ,אלפיים שנה הייתי שעשועים בחיקו שנאמר 'יום יום',
ויומו של הקדוש ברוך הוא  -אלף שנים שנאמר )תהלים צ ,ד( 'כי אלף שנים בעיניך
כיום אתמול' וגו' ,עד כאן .והכוונה באלפיים שנה ,בסוד חכמה ובינה קודם עולם
הבנין ,וממנה נאצלת מדת תפארת סוד תורה שבכתב ,כי ממוח האב יצא הבן ,מקום
נבואות אדון כל הנביאים ,ומשם קבל התורה ,שהם תרי"ג מצות ,שנאצלו מספירת
חכמה שקבלתם מרום מעלה ,בסוד תר"ך מיני מאורות.
קיד .ובמדרש של רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות קכ"ד( אמרו :ומאי טעמא
בנשיאת כפים ,ולברכינהון בברכה .אלא משום דאית בידים עשר אצבעות ,רמז לעשר
ספירות ,שבהם נחתמו שמים וארץ .ואותם העשרה כנגד עשרת הדברות .ובכלל אותם
העשרה ,נכללין כל תרי"ג מצות ,ומנה אותן האותיות של עשרת הדברות ,ותשכח
דאינון תרי"ג אותיות ,עד כאן .פירוש ,תרי"ג אותיות עד 'אשר לרעך' )שמות כ ,יד(,
וכלל הכל תר"ך אותיות ,כנגד תר"ך מיני מאורות באויר הקדמון ,שמשם נאצלו .ולפי
שהתורה היא שם ה' ,בסוד תפארת ישראל ,השם המיוחד ,נקראת עץ החיים ,שנאחזת
בחיים העליונים ,חיי המלך ,אם הבנים .ולזה שנינו )אבות פ"ו מ"ז( גדולה תורה
שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה .וידוע לחכמי האמת ,שתורה שבכתב כלולה
בימין ושמאל ,כי כן ,שם ה' סוד תפארת ישראל באמצע ,כלול מימין ושמאל ,והוא
הטעם שכוללת מצות עשה ומצות לא תעשה .והתורה כלולה מכל שבע ספירות.
ולפיכך אמרו במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות כ"ח( ,הא למדת,
שבשבעה קולות ניתנה תורה ,עד כאן .ולזה שבעים פנים לתורה .ומה שאמרו בפרק
קמא דברכות )ו ב( זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות ,הכוונה אל מקום מחצבתה,
הנהר היוצא מעדן ,ה"א ראשונה ,ולזה כוללת חמשים שערי בינה ,ויודעיה דורשים
אותה במ"ט פנים טהור ובמ"ט פנים טמא) ,מסכת סופרים פט"ז; ירושלמי סנהדרין
פ"ד ה"ב( ,כי השער החמישים לא יושג אפילו לרבן של נביאים ,ולזה נתנה בחמשה
חומשין להורות על מקום אצילות בכלל ,עכ"ל )עבודת הקודש(.
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קטו .על כן נתנה התורה בחג השבועות ,כי בימי הספירה ,שהם ימי ליבון ,נטהרו
ישראל ממ"ט פנים )טהור( ]טמא[ .גם כי השבעה שבועות מורות על שבע שמיטות
ימי עולם ,כמו שנתבאר לעיל )אות קט( בסוד הספירה ,ויום החמישים סוד היובל
הגדול ,אז יתגלה אור הגנוז של התורה .ונודע מה שאמרו רבותינו ז"ל )עבודה זרה ג
א( שכל הבריאה תלויה ועומדת על מתן תורה ,אם יקבלו מוטב ,ואם לאו יחזור הכל
לתוהו ובוהו .על כן בהשתלם רמז זמן ימי עמידת הבריאה ,הוצרך קבלת התורה .ואז
'תורת ה' תמימה' ,שם מלא עולם מלא ,כי התורה כולה שם ידו"ד.
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åðúøåú ïúî ïîæ
åö ïîéñ ù"áéøä ú"åù
ומה שהוקשה לך אם כבר עברו ניסן וקדשו אייר ביום ל"א מה צריך להמתין לעדים
לקדש חודש סיון ,שהרי צריך לקדשו ביום שלשי' כדי שישלימו חמשים לעומר
בששה בסיון שבו נתנה תורה .שאם לא יבואו עדים וימתינו מלקדשו עד יום אחד
ושלשים הנה ישלימו חמשי' לעומר בחמשה בסיון ואינו יום שנתנה בו התורה דלרבנן
הוא הוא ששה בסיון ולרבי יוסי שבעה .י"ל שאין קפידא בזה ,שלא תלה הכתוב חג
שבועות ביום מתן תורה אלא ביום חמשים לעומר .אלא שבזמן הזה דידעינן בקביעא
דירחא ולעולם ניסן מלא ואייר חסר כלים חמשים לעומר ביום ו' בסיון שנתנה בו
תורה לדעת רבנן ,כדאיתא במסכת שבת בפ' אמר רבי עקיבא )פו .(:ולזה אנו מזכירין
בתפלה זמן מתן תורתינו .ותדע לך שהרי מתבאר שם בפרק הנזכר דבין לרבנן בין
לרבי יוסי ביום שבת נתנה תורה וט"ו בניסן שבו יצאו ישראל ממצרים היה חמישי
בשבת .אלא דלרבנן עשו ניסן ואייר שניהם מלאין הוקבע ר"ח סיון בשני בשבת ולכן
יום שבת שאחריו שבו נתנה תורה היה ו' בסיון .ולרבי יוסי היה אייר חסר והוקבע
ר"ח סיון בא' בשבת ולכן יום שבת שבו נתנה תורה הי' ז' בסיון .וכשתמנה מי"ו בניסן
שהוא זמן העומר חמשים יום תמצא שהם כלים בערב שבת שבו נתנה תורה והשבת
היה יום חמשי' ואחד לזמן העומר .אלא שאז לא קרב העומר כי לא נתחייבו בו עד
שנכנסו לארץ וגם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר שהוקם המשכן .ומ"מ
למדנו שאין הכרח להיות חמשים יום לעומר שתלה בו הכתוב חג שבועו' שיהיה ביום
שנתנה בו תורה לא פחות ולא יותר .אלא שעתה לפי חשבונינו שניסן מלא ואייר חסר
יבא כן לעולם שהחמשים כלים ו' בסיון .ובפ"ק דר"ה )ו (:גרסי' תני רב שמעיה עצרת
פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז' ,הא כיצד ,שניהם מלאים ר"ל ניסן ואייר ה' אחד מלא
ואחד חסר ו' שניהם חסרים ז' ,ע"כ .והרי זה מבואר שלא היו מקפידין שיבא שבועות
לזמן שנתנ' בו תור' .כך נ"ל לומ' בשאלותיך וחתמתי שמי יצחק ב"ר ששת זלה"ה.

à ãåîò àì óã äìéâî úëñî ïáà éøåè
והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא .פי' דביום א' קרינן בחודש
השלישי ופרש"י דה"ט דמתן תורה בששה בסיון הי' והיינו כרבנן כדתני' בפ"ט דשבת
)דף פ"ו ע"ב( ולא כר"י דאמר בז' בחודש .מ"מ ק"ל וכי פסקא דשבועות חל לעולם
בו' בסיון שהוא יום מתן תורה הא בפ"ק דר"ה תנא ר"ש עצרת פעמים ה' פעמים ו'
פעמים ז' הא כיצד שניהם מלאים כו' ולא אפשר לאוקמא סתמא דגמ' כאחרים דפליגי
התם ואמרי אין בין עצרת לעצרת אלא ד' ימים בלבד .ועוד לפום ריהטא משמע התם
אליבא דאחרים דבח' בסיון ניתנה תורה דהכי אמרי' התם לכ"ע בר"ח אתו למדבר
סיני וכו' ולכ"ע בשבת ניתנה תורה וכו' כי פליגי בקביע' דירחא ר"י סבר בחד בשבת
איקבע ירחא רבנן סברי בתרי בשבתא ,ולבתר הכי פריך מהא די' עטרות נטל יום
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הקמת המשכן שהי' בר"ח ניסן שנת ב' ליציאת מצרים וא' מהן שהי' בא' בשבת
ומדריש ירחא דניסן הי' בחד בשבתא אישתקד הי' בד' בשבת וכו' וכדאחרים ה"ל
ריש ירחא דאייר במעלי דשבת' כו' ,ומשני לר"י ז' חסרים עביד ולרבנן ח' חסרין ולית
ליה הא דאחרים ,מ"מ ש"מ דלאחרים ריש ירחא דסיון של מתן תורה שבת הי' דכיון
דנפקא לי' מגז"ש דבר"ח באו לסיני ובשבת שלאחריו ניתנה תורה ע"כ לא ניתנה
תורה עד ח' בסיון א"כ ששה בסיון לעולם אינו יום מ"ת .ומיהו זה י"ל דאחרים לית
להו הא דעשרה עטרות ור"ח ניסן דשנה ב' לא הי' בא' בשבת ואף על גב דמקשה
התם מהא בין לר"י ובין לרבנן לאו למימרא דליכא מאן דפליג אהא שהי' ראש חודש
דהקמת המשכן באחד בשבת ,אלא ה"ק נימא דהאי מתני' לא כר"י ולא כרבנן וכמה
פעמים אמ' התם בהאי שמעתא קשיא לרבנן או קשיא לר"י .ע"כ ה"ק דהאי ברייתא
אי רבנן היא קשיא לר"י והכי נמי איפכא .מכל מקום קושיא א' ודאי קשה דנימא
דסתמא דגמ' כאחרים ס"ל דבכמה דוכתא במס' ר"ה מוכח דלית הלכתא כאחרים.
ויש לומר דאע"ג דעצרת פעמים ה' וכו' מ"מ רוב פעמים קביעא דירחא הוי כסדר א'
מלא וא' חסר ,וכיון דברוב פעמים חל עצרת בו' בסיון מש"ה תקנו לקרות בעצרת
בחדש השלישי דאזלינן בתר רוב שנים כדאמרי' לענין נדרים כה"ג בפ"ב דערכין )דף
ט'( דהאומר כימות הלבנה מונה שנ"ד הלך אחר רוב שנים:
à ãåîò àì óã äìéâî úëñî äãù éîåøî
שם בגמ' .והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרווייהו ואיפכא .ופירש"י דמתן תורה
בששי בסיון .וקשה טובא ,הא פלוגתא דתנאי היא .ולא מיבעי אם קיי"ל כחכמים
בשבת דף פ"ו דשש עונות שלמין בעינן ,הרי ודאי משום דבשבעה נתנה תורה .אלא
אפילו להרמב"ם דפסק כר' אלעזר בן עזריה ,ג"כ אין הטעם משום דבששה ניתנה
תורה ,אלא משום דמשה הוסיף יום אחד מדעתו ,ומתחילה עלה ברצון ליתן בששה.
וביארנו במס' שבת שם ,דזהו מה שאמר רבינא למרימר ניתנה תורה לטבולי יום או
שראויה קאמרת ,וא"ל ראויה קאמינא .ופירושו דאם היה ניתן בששי היה ניתן לטבולי
יום ,אבל האמת שניתנה בשביעי .וא"כ קשה טובא טעמא דרש"י :ונראה דהנה
מתחילה יש להבין הא דתניא בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק ,אחרים
אומרים בחדש השלישי ומפטירין במרכבה .משמע דהא בהא תליא ,דהפטרה מעין
הקריאה היא ,והיינו דשבעה שבועות הוא עיקר ענין מתן תורה ,דמשו"ה נקרא יום
טוב של שבועות עצרת ,כמו שתרגם אונקלוס על דכתיב בשבועותיכם ,בעצרתיכון.
ומשמעו דענין מנין שבועות הוא ככלה הסופרת שבוע ימים לאישה .וכן ישראל
לקבלת עול מלכות שמים מנו שבעה שבועות .נמצא דפי' שבועות היינו מתן תורה.
ומשו"ה גם כן מפטירין בחבקוק ,שכתוב שם ענין המ"ת ,עמד וימודד ארץ ראה ויתר
גוים וגו' ,וכ"ז הוא במ"ת .ואם קורין בחדש השלישי ,והוא כל הענין של מעשה
העליה דמשה רבינו ,ע"כ מפטירין במרכבה מה שראה יחזקאל .והשתא עבדינן
כתרווייהו ואיפכא ,דבחודש השלישי יש בו כל ענין העליות דמשה עד הסוף וזה היה
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עוד בששי .ובשביעי קרינן שבעה שבועות ,שהוא קבלת עול תורה שהיה באמת רק
בשביעי:

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

108

מקורות לימוד לחג השבועות | זמן מתן תורתנו | מרומי שדה מסכת מגילה דף לא
עמוד א

בית המדרש עיון למחשבה – מקורות לימוד לחג השבועות

109

