
הוא  התורה  את  לנו  לתת  הקב"ה  שרצה  בשעה 
חיפש את המקום הראוי ביותר לתת עליו את התורה. 

אומרים חז"ל במדרש (בראשית רבה (וילנא) פרשת 
ויחי פרשה צט אות א):

"'למה תרצדון הרים גבנונים' (תהלים סח), רבי יוסי 
בהרים.  הפסוק)  את  (הסביר  קרא  פתר  הגלילי 
בשעה שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה בסיני היו 
עלי  אומר  זה,  אלו  עם  אלו  ומדיינים  רצים  ההרים 
תבור  ניתנת.  התורה  עלי  אומר  וזה  ניתנת  התורה 
בא מבית אלים וכרמל מאספמיא, הדא הוא דכתיב 
'חי אני נאם ה' וגו' כי כתבור בהרים' (ירמיה מו). זה 
אמר  נקראתי.  אני  אומר  וזה  נקראתי  אני  אומר 
גבנונים',  הרים  תרצדון  'למה  הוא  ברוך  הקדוש 
דאת  מה  היך  גבנונים,  כולכם  אלא  הרים  כולכם 
נעשה  כולכם  כא),  (ויקרא  דק'  או  גבן  'או  אמרת 
עבודת כוכבים על ראשיכם. אבל סיני שלא נעשה 
לשבתו'  אלהים  חמד  'ההר  עליו  כוכבים  עבודת 

(תהלים סח)- וירד ה' על הר סיני (שמות יט)".

להציג מועמדות  וכולם מנסים  כרמל  הר  הר תבור, 
לזכות שתנתן עליהם התורה. כל ההרים רצדו, אלא 
שלבסוף נבחר הר סיני, משום נקיותו מעבודה זרה. 

במדבר,  הרים  לחפש  למה  שלכאורה  קשה  והדבר 
הלא אפשר לתת את התורה בהר המוריה, שנתקדש 
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ה' סיוון פרשת נשא - חג השבועות
תשע"ט
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המזבח,  מקום  המוריה,  מהר  העולם.  מבריאת 
הוצבר עפרו של אדם הראשון, עליו חלקו קין והבל, 
שם עקד אברהם את יצחק בנו, שם היה סולם יעקב. 
ומדוע לתת את התורה דווקא על הר אחר אשר אין 
לו כל מעלה מלבד מה שלא עבדו על גביו עבודת 

כוכבים?

את  מביאה  א)  עמוד  ה  דף  (סוטה  שהגמרא  לאחר 
היא  קומתו  נמיכות  בשל  סיני  בהר  הקב"ה  בחירת 

מוסיפה: 

 - הרוח  גסות  בו  שיש  אדם  כל  אלעזר:  ר'  "אמר 
הקומה  "ורמי  הכא:  כתיב  כאשירה,  לגדעו  ראוי 

גדועים", וכתיב התם: "ואשיריהם תגדעון".

ויש להבין את הקשר  הגאוותן נמשל לעבודה זרה, 
ביניהם. מסביר המהר"ל מפראג זי"ע שככל שאדם 
מגביה את עצמו, עושה מעצמו דבר יותר מרכזי, כך 
הוא מתרחק יותר מהקב"ה. שכינתו של הקב"ה בכל 
יותר  שאנו  שככל  כך  פנימה,  בתוכנו  וגם  מקום, 
בטלים לגילוי אלוהותו אנו זוכים להיות קרובים אליו 
הרי  עיקר  עושים מעצמנו  אנחנו  כאשר  ואילו  יותר. 
לא  זרה  עבודה  עובדי  מהקב"ה.  מתרחקים  שאנו 
עוד  שיש  סברו  אלא  בעולם,  אלוהות  שאין  סברו 
כוחות בעלי משמעות כשלעצמם, שאינם כגרזן ביד 

המשך בעמוד הבא

גליון מספר 125

הגליון מוקדש לעילוי נשמת
צפורה (אנגלמן) בת אשר זעליג



המזבח,  מקום  המוריה,  מהר  העולם.  מבריאת 
הוצבר עפרו של אדם הראשון, עליו חלקו קין והבל, 
שם עקד אברהם את יצחק בנו, שם היה סולם יעקב. 
ומדוע לתת את התורה דווקא על הר אחר אשר אין 
לו כל מעלה מלבד מה שלא עבדו על גביו עבודת 

כוכבים?

את  מביאה  א)  עמוד  ה  דף  (סוטה  שהגמרא  לאחר 
היא  קומתו  נמיכות  בשל  סיני  בהר  הקב"ה  בחירת 

מוסיפה: 

 - הרוח  גסות  בו  שיש  אדם  כל  אלעזר:  ר'  "אמר 
הקומה  "ורמי  הכא:  כתיב  כאשירה,  לגדעו  ראוי 

גדועים", וכתיב התם: "ואשיריהם תגדעון".

ויש להבין את הקשר  הגאוותן נמשל לעבודה זרה, 
ביניהם. מסביר המהר"ל מפראג זי"ע שככל שאדם 
מגביה את עצמו, עושה מעצמו דבר יותר מרכזי, כך 
הוא מתרחק יותר מהקב"ה. שכינתו של הקב"ה בכל 
יותר  שאנו  שככל  כך  פנימה,  בתוכנו  וגם  מקום, 
בטלים לגילוי אלוהותו אנו זוכים להיות קרובים אליו 
הרי  עיקר  עושים מעצמנו  אנחנו  כאשר  ואילו  יותר. 
לא  זרה  עבודה  עובדי  מהקב"ה.  מתרחקים  שאנו 
עוד  שיש  סברו  אלא  בעולם,  אלוהות  שאין  סברו 
כוחות בעלי משמעות כשלעצמם, שאינם כגרזן ביד 

המשך בעמוד הבא
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החוצב למול הקב"ה. ההרים מהווים סימן וסמל לכך 
מתגאה  המידה,  על  יתר  עצמו  שמגביה  שמי 
ביד  ככלי  עצמו  רואה  ולא  כשלעצמו  במציאותו 
הקב"ה, הרי שהוא ממש כעבודה זרה. לעומת זאת 
הר סיני מנמיך עצמו, לא רואה עצמו ראוי כשלעצמו. 

גם משה רבנו מרוב ענוותנותו לא רצה להיות השליח 
וכי  פרעה  אל  אלך  כי  אנכי  "מי  ישראל  את  להוציא 
הקב"ה  לו  והשיב  ממצרים".  ישראל  בני  את  אוציא 
"ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך 
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על 
ניתן  איך  והרי  הקב"ה,  לו  השיב  מה  וכי  הזה".  ההר 
לתת אות על מה שיקרה בעתיד? אלא השיבו הקב"ה 
שהוא עימו, והסימן לזה שהוא עימו הוא משום שהוא 
הענוה  שבשל  וכשם  גדולה,  בענוה  סיני  כהר  נוהג 
עבדו  במשה  בוחר  הוא  כך  סיני-  בהר  הקב"ה  בחר 

העניו מכל אדם.

העובדה  דווקא  היא  סיני  הר  של  המיוחדת  המעלה 
מה  וכל  כשלעצמו  מעלה  בו  שאין  ויודע  חש  שהוא 
שיש בו הוא משל הקב"ה. מעמד הר סיני כשלעצמו 
כפי  התורה,  נתינת  בלי  אפילו  גדול,  ערך  בעל  הוא 
סיני  הר  לפני  קרבנו  "אילו  הסדר  בליל  שרים  שאנו 
סיני  להר  הקרבה  דיינו".  התורה  את  לנו  נתן  ולא 
מעמידה את העם למול ההבנה שקניית מידת הענוה 
אין  זה  ובלא  שכינה  להשראת  הבסיס  היא  והביטול 
בידינו כלום. על כך אומר התנא "משה קיבל תורה 

קנה  שמשה  סיני  מדריגת  בזכות  כלומר  מסיני"- 
בנפשו, ההבנה שאין בו מעצמו דבר וחצי דבר, היא 

מאפשרת את קבלת התורה.

שבת שלום וחג שמח לכל יקירינו האהובים ולכל בית 
ישראל,

שלכם,

חיים
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בתולדות בעל ה'לשם', אבי מחותנו, כתב ר' אריה על 
ר' ישראל איסר מפוניבז', בעל הספר 'מנוחה וקדושה', 
שהיה מגדולי תלמידיו של ר' חיים מוולוז'ין, כי פעם אחת 
הסליחות  אמירת  בעת  הציבור  לתפילת  להגיע  איחר 
מחמת הכרח כלשהו שהיה לו. כשבא מצא את הציבור 
מתחיל לומר "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים". תקפה 
אופן  בשום  מסוגל  היה  שלא  עד  גדולה  בושה  אותו 
להרים ראש במשך כמה רגעים, וזרם של דמעות ניגר 

מעיניו. 

ימיו של אותו צדיק היה מתפלל שיזכה לעוד  מאז, כל 
רגעים קדושים ונעלים כאלו בימי חייו... 



הלכה ומנהג
במוצאי שבת הקרובה יחול ערב חג מתן תורתנו. קדושת השבת חמורה וגדולה מקדושת יום טוב, 

ויש לכך מספר משמעויות הלכתיות;

ראשית, ידוע כי יש להגיע רעב לסעודת שבת וחג, ובשל כך בכל ערב שבת וחג איננו אוכלים סעודה 
משעה תשיעית, ונמנעים כבר מהבוקר מסעודה גדולה שאינה סעודת מצוה. בשל כך עולה השאלה 
האם וכיצד נאכל את הסעודה שלישית. מעלה גדולה יש באכילת סעודה שלישית מדי שבת בשבתו 
אחר תפילת מנחה על פת לחם או על כל פנים במיני מזונות. וכתבו המפרשים שלכן נקרא שמה 
"שלוש סעודות" משום שבאכילתה שלא מתוך רעב ניכר שכל שלוש סעודות השבת היו לשם כבוד 
השבת ועינוגה. בשל כך גם בשבת זו נאכל סעודה שלישית. יש אוכלים את הסעודה לקראת סיום 
השבת, מברכים ברכת המזון ולאחר רבע שעה מתחילים את סעודת החג. יש שהקפידו לעשותה 
כבכל שבת, אך נמנעו מלאכול יותר מ'כביצה' פת ועיקר סעודתם הייתה במיני פירות וכדומה. ויש 
את  אחריה  מיד  לאכול  מנת  על   (13:13) גדולה  מנחה  בשעת  שבת  של  מנחה  להתפלל  שנזהרו 

הסעודה השלישית כראוי.

הדלקת הנרות נעשית אחר צאת השבת (20:25) משום שבשונה משבת שחלה במוצאי יום טוב שאז 
מדליקים במהלך החג, כאן שהשבת קודם יש איסור מן התורה של הבערת אש. יחד עם זאת כמובן 
אין להדליק את האש בחג, אלא להעביר אש מאש דולקת, ועל כן יש להקפיד להשאיר נר נשמה 
דולק מערב שבת, נשים לב להשאיר נר של יותר מ-24 שעות על מנת שיישאר עד שעת ההדלקה. 
כבכל חג גם הנשים האשכנזיות קודם יברכו ואחר כך ידליקו, משום שאין איסור בהדלקה ביום טוב 
אפילו אחר קבלתו. טרם ההדלקה תברך האישה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש". יש המברכות 
"שהחיינו" בשעת ההדלקה, ויש הסומכות על ברכת הבעל בשעת הקידוש. נשים לב אחר ההדלקה 

לא לכבות את הגפרור אלא להניחו על גבי צלוחית כך שיכבה מעצמו.

בשונה מערב שבת שחל במוצאי יו"ט שאז עירוב התבשילין מתיר הכנה של צרכי השבת בחג, כאן 
שהשבת שקדושתה גדולה קודמת אין להכין את צרכי החג בזמן השבת. על כן את כל צרכי החג 
החג  הכנות  לקודש".  קודש  בין  המבדיל  "ברוך  לומר  ונקדים  השבת  צאת  אחר  רק  להכין  נתחיל 
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הלכה ומנהג
סידור  או  מן המקפיא  הוצאת מאכלים  ואף  גבי הפלטה,  על  בנתינת המאכלים  בין  היא  האסורות 

השולחן. אך ניקוי הבית והשולחן מותר משום שכבר בשבת יש לו הנאה מכך.

בתפילת ליל החג מוסיפים את תפילת "ותודיענו". בשעת הקידוש עושים גם הבדלה: מברכים על 
היין, אומרים את נוסח קידוש החג, מברכים על הנר "בורא מאורי האש", ברכת "המבדיל בין קודש 
לקודש" וברכת "שהחיינו". יש להיזהר גם כאן שלא לכבות את הנר אלא לתת לו לכבות מאליו, ולכן 
יכול לברך על הנר שנשאר מערב שבת בהצמדת גפרור, ולהניח את הגפרור כך שיכבה מעצמו. יש 

להימנע מהצמדת ב' נרות שעוה משום איסור ממחק שקיים גם ביום טוב.  
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

באמת מכח שאלה זו פסק מרן הראשל"צ (יחו"ד ח"ו סי' כ"ט) שלא לומר ביום האחרון את זה ב"לשם תשובה |
יחוד". אולם הציבור לא נוהג כך, ולעניות דעתי יש להם על מה לסמוך. ראשית, אמנם מרן השו"ע (סי' 
תפ"ט ס"ד) פסק שאם אדם אמר לחברו 'היום כך וכך ימים לעומר' לא יוכל לספור אחר כך בברכה, 
(שם סק"ד)  זה שנוי במחלוקת. שכן דעת האבודרהם כדעת מרן השו"ע, אולם הפר"ח  אבל דבר 
סובר שאפשר לכתחילה לומר לחברו כמה היום לעומר. כן לדעת מרן שפסק לאסור הוא דווקא אם 
כי הביא  (שם סק"כ. אם  ימים לעומר", כפי שהכריע בדעתו מרן המ"ב  וכך  "היום כך  אמר לחברו 
בשעה"צ סקכ"ה שהמאמ"ר פקפק בזה). אך בנוסח ה"לשם יחוד" לא אומרים 'היום שבע שבתות 
תמימות'. מעבר לכך, יש לדון אם ספירת העומר בזמן הזה היא מצווה מן התורה או מדרבנן. משום 
שאם היא מצווה מן התורה, כמו שסוברים חלק מן הראשונים (כרמב"ם הלכות תמידין ומוספים פ"ז 
הכ"ד, כפי שהבין בדבריו הב"י סי' תפ"ט), הרי היא צריכה כוונה כדין שאר מצוות דאורייתא, ובוודאי 
אדם שאמר "לשם יחוד" לא התכוון לספור ספירת העומר באמירת הפסוק "שבע שבתות תמימות". 

לכן יש לומר שגם מרן הראשל"צ זצ"ל התכוון שכן ראוי להנהיג לכתחילה שלא לומר "לשם יחוד", 
ואומר  וזו כנראה הסיבה שהעולם לא חושש  יכול לספור בברכה.  אך לא שבדיעבד אם אמר אינו 

תמיד את נוסח ה"לשם יחוד".

שאלה |

תשובה |

האם מותר להוציא אוכל מהמקפיא בשבת עבור יו"ט כאשר באופן אחר האוכל לא יפסיק להפשיר?

בנוסח של ה"לשם יחוד" אומרים "שבע שבתות תמימות", לכאורה אין לספור בברכה בלילה האחרון שאלה |
אחר אמירה זו?

אסור להכין משבת ליו"ט ומיו"ט לשבת, ולכן אסור לאפות או לבשל מיו"ט שחל בערב שבת עבור 
שבת (שו"ע סי' תק"ג ס"א). והח"א (כלל קנ"ג) והמ"ב (שם ס"ק א') הכריעו שאפילו אין לעשות דבר 
שהוא טירחא בעלמא, כגון לשטוף כלים שנשארו מסעודת החג לצורך ליל שבת. ודייקו בדבריהם 
שאם הכוונה בטרחה אינה כדי להרוויח זמן אלא כדי שלא ייגרם ביטול עונג החג- מותר. ולכן רצו 
אבל  אסור,  וודאי  הוא  שבת  או  החג  לצורך  ולאפות  לבשל  שאסור  אף  שעל  לומר  אחרונים  כמה 
זמן רב בערב החג עד  לעשות פעולה שתמנע צער בחג- מותר. לדוגמא, כאשר אצטרך להמתין 
יופשר  הדבר נחשב לעגמת נפש. אבל דעת מרן הגרש"ז לא נחה בזה, והוא אוסר בכל שהאוכל 

המשך בעמוד הבא 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

המשך 
תוקף להוציא אוכל מהמקפיא בשבת לצורך החג או בחג לצורך שבת. ולכן אנו מכריעים בשאלה זו תשובה |

נחשב  הוא  אז  מבושל  אינו  האוכל  שאם  ונעיר  כראוי.  מועד  מבעוד  להתכונן  וצריך  אסור,  שהדבר 
בשבת למוקצה, בשונה מיו"ט שמותר בבישול. 

אמנם אנו נתיר כאשר האדם רוצה שהבית יהיה נקי ויפה בשביל הרגשתו הטובה כבר בשבת קודש, 
שבכך אף שהבית ממילא יהיה מסודר גם בכניסת יו"ט הדבר מותר. וכן נתיר להיעזר בגוי להכנה 

משבת ליו"ט ולהיפך בדברים שאסורים רק משום טרחה, כגון נקיון הבית וסידור השולחן וכדומה. 
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