
'עמל התורה'
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

בגמ' )שבת פג:( הובא, אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי 
שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל.

ועוד אמרו במס' אבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.

נתן לבני אדם,  והארץ  ושתיה, שאמרו חז"ל  דברי תורה שונה מאכילה 
שאדם מברך הרי הדברים נתונים לו, וקונה אותם מה שאין כן דברי תורה 
אף שניתנים על ידי ברכה שמברך על התורה ומותר לעסוק בדברי תורה.  
אבל יש ענין שני בתורה שצריך שתתקיים התורה בו ואינם מתקיימים אלא 

במי שממית עצמו עליה.
וההסבר בזה כי באכילה ושתיה שאדם אוכל מה שחפץ בו ושמח באכילתו 
וערב לו לחיך הרי נתקיימה ברכתו.  ואם קץ באוכל והדבר מר לו, האוכל 

אינו נחשב מברך, אלא מנאץ.
והיינו בתורת ה' אם חפץ בה ועריבה, הרי הוא יעמול בה וימית רצונותיו 
כי אם  זה אמר דוד המלך ע"ה  ועל  ופנאי.  ויהגה בתורה בכל עת  עליה 
בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם.  אם הוא חפץ בתורה הרי הוא הוגה 
בה יומם ולילה ואם אינו הוגה בה סימן שאינה חפצו. ועליו נאמר בפרשת 

בחוקותי ואם לא תשמעו לי - שלא תהיו עמלים בתורה.
ויתכן זה מה שאמרו  והקץ בתורה, קרוב ברכותיו לבטלה כקץ באוכל, 
שאינם מתקיימים היינו שהתורה שלמד כאילו לא למד אותה כיון שקץ בה 

וברכתו שברך על התורה היא ריקה.
והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פ"ג הי"ב( כתב, שאין דברי תורה מתקיימין 
במי שמרפה עצמו עליהן ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה 
ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה 
לעיניו ולעפעפיו תנומה, ואמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות 
באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים עכ"ל. 
והמהר"ל בנתיבי התורה )פ"ג( ביאר, שהכוונה היא שממית את החומריות 
שבו, כי התורה היא שכלית והיא היפוכו של הגוף החומרי ואין ראוי השכל 
להתקיים, אלא במי שמסלק את הגשמיות שבו בשביל לקנות את חכמת 
לו  נחשב  גופו  גופו מראה שאין  על  התורה  את  וכשהוא מעדיף  התורה, 

כלפי התורה וכאילו ממית עצמו.
)ד"ה אין( כתב, שהלשון מתקיימין משמעו שיזכה שתתקיים  ובעיון יעקב 

התורה גם בבניו ולזה זוכה על ידי עמל ויגיעה בתורה.
םובספר חסידי )סי' תתקנה( ביאר שממית עצמו אין זו המתת גופו אלא שיי
מות באהל דהיינו שיחיה חיי צער בביתו ויעמול בתורה או שיגלה לאהל 
תורה של רבו אף שבביתו יש תענוגים והוכיח כן ממה שדרשו )יומא פד(, 
ולא שימות בהם שאסור לאדם למסור את  וחי בהם  יח ה(  )ויקרא  מהפסוק 
נפשו אלא על שלש מצוות. ועוד שנינו )בבא קמא סא(, שהמוסר עצמו על 
דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו הרי שאין לאדם למסור את עצמו 

למיתה על דברי תורה.
ואשרינו ומה טוב חלקינו שבליל חג השבועות הקרב ננדוד שינה מעינינו, 
ונתאסף בבתי כנסיות ובתי מדרשות ללמוד כל הלילה, ולא נדבר חלילה 
בדברים בטלים ונקיים וכמו שאמר הרמב"ם הנ"ל, ויחשב לנו עמל ואהבת 

התורה. וזכות התורה תגן עלינו אלף המגן אמן.      שבת שלום !

'בכל שנה ניתנת התורה מחדש'
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
 להצלחת:  ציון בן אסתר הי"ו.

משפחת משה היקרה הי"ו
אפרים בן אוסנת, ולינוי מזל בת אוסנת הי"ו
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חלפו להם חמישים יום ביעף מחג הפסח, ועתה אנו ניצבים ועומדים בערבו של חג מתן  הנה 
ההר  על  האלקים  את  תעבדו'ן  ממצרים  העם  את  בהוציאך  הקדושה,  התורה  וכלשון  תורתנו, 
הזה, וביאר בעל השבלי הלקט )סדר עצרת סימן רלו(, 'הרי הנו"ן של תעבדו'ן יתירה, לומר לך לקץ 
חמישים יום תעבדון את האלהים שתקבלו את התורה, וישראל מרוב חיבה היו מונין בכל יום 
ויום ]ואומרים[ הרי עבר יום אחד ויום שני וכן כולם שהיה נראה בעיניהם כזמן ארוך מתוך חיבתן 

הגדולה על הדבר לכך הספירה נקבעה לדורות. ע"כ. 
אלא שעלינו לעמוד על טיבו של יום גדול זה, עד שאמר עליו רב יוסף ביומא דעצרתא אמר, עבדי 
לי עגלא תלתא, אמר, אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא )פסחים סח ע"ב( והיינו שאם 
לא אותו היום של חג השבועות כמה יוסף יש בשוק, ופרש"י: "אי לאו האי יומא - שלמדתי תורה 

ונתרוממתי, הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם". 
דאיכא  ענוה  תיתני  "לא  מט:(  )סוטה  אמר  עצמו  יוסף  רב  הלא  יוסף,  רב  דברי  את  להבין  ויש 
אנא", והיינו שהיה עניו גדול, והיאך בא כאן לפאר ולרומם מדרגתו. וכמה תירוצים נאמרו בזה 
במפרשים ובספרי דרוש. עוד יש להבין, מה בא להשמיענו דווקא בעצרת, ולכא' שמחה זו שייכת 

לכל השנה ולא דווקא לחג השבועות?
הוא  ברוך  הקדוש  'אמר  רסח(  רמז  יתרו,  פרשת  תורה  שמעוני  )ילקוט  המדרש  דברי  ע"פ  ליישב,  וחשבתי 
לישראל, בני היו קורין את הפרשה הזו בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאלו אתם עומדים לפני הר 
סיני ומקבלין את התורה, שנאמר ביום הזה באו מדבר סיני ]י"ט, א[ אימתי בחדש השלישי. ע"כ. 
ומבואר שבשעת קריאת פרשת נתינת התורה בחג השבועות, נחשב כאילו עומדים אנו בהר סיני 

בשעת מתן תורה. )ועי' בס' בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ד - מעלת החג, ע"ד המדרש הנ"ל(. 

347( שכתב,  עמ'  ב' שבועות תרס"א,  )מועדים  הרב שפת אמת  דברי  את  נביא  הדברים,  ולבאר את 
שהתורה נקראת 'עץ חיים' וכמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כמו כן התורה מתחדשת 
פירותיה בכל שנה ושנה, ולכן בחג השבועות נידונין על פירות האילן, והכוונה על התחדשות 
התורה שנקראת עץ חיים, וכמו כן בכל חג שבועות זמן מתן תורתנו מקבלין בני ישראל חלק 
בתורה המתחדשת על כל ימי השנה, ואחר כך מוציאים מכח אל הפועל כל אחד במקומו ושעתו. 

והחלק שיקבל כל אחד ואחד תלוי כפי הכנתו.
ומבואר שיום מתן תורה חוזר ושב מידי שנה בשנה בחג השבועות, ובו ניתנת התורה מחדש לכל 
אחד, וזה לפי גודל הכנתו ומעלתו בחג, וזהו שורש המילה 'חג' לשון מחוגה, שההשפעות שהיו 

בזמן אבותינו במעמד זה, חוזרים ונשנים בכל שנה.
ולפ"ז יש לבאר את דברי רב יוסף, שאמר מידי חג השבועות, עשו לי עגל משולש שאילולי יום 
מתן תורה כמה יוסף יש בשוק, וכוונתו הייתה ללמדנו דווקא בחג השבועות שאדם נידון על חלקו 
בתורה, וזוכה להתחדשות בלימודו מידי שנה, ועל כן היה שמח, משום שבכל שנה ושנה יכול 
להוסיף יותר ויותר משנה קודמת לפי גודל דרגתו, וזה כוונתו 'אי לאו ההוא יומא', דהיינו אם 
לא אותו היום שחוזר ושונה מידי שנה, כמה יוסף יש בשוק, ורצה ללמדנו גודלו ומעלתו של יום, 

ולא לדבר במעלת עצמו.
'ונהגו שלא להקיז  )או"ח ס"ס תסח(  וכמו שפסק הרמ"א  והדברים מפורשים גם בענייני הלכה, 
)ס"ק  והטעם כמו שביאר המשנ"ב  )כל בו בשם מהרי"ו('.  ואין לשנות  יום טוב,  דם בשום ערב 
לח(, דבערב שבועות יצא ש"ד דשמו טבוח, ואלו לא קיבלו ישראל את התורה היה טובח לדמם 

ולבשרם,  וגזרו רבנן על כל ערב יום טוב, משום ערב שבועות.
והוסיף לבאר שם הרב מחצית השקל )ס"ק טו( 'ונודע דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה, 
כשיגיע זמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא'. ומבואר שהמאורעות וההשפעות 

שהיו בזמן אבותינו במתן תורה, שייכים ממש היום בדיוק כמו בזמנם.
וזה ביאור הפסוק בתחילת עשרת הדיברות "וידבר אלקים את כל הדברים האלה 'לאמר' )פ"כ פס' 
א(, ועמדו המפרשים על השאלה מה כוונת התורה בציווי 'לאמר', למי יש לומר את הדברים הללו?

אלא הביאור נראה, שכוונת התורה הייתה לצוות את אבותינו שיעבירו את המראות של אותו 
וזאת  ומרומם,  נשגב  מעמד  באותו  היה  מה  בדיוק  ידעו  והצאצאים  שהנכדים  'לדורות',  מעמד 

משום שכל שנה הוא חוזר ונשנה מחדש.
וכפי שהקדמנו, הכל תלוי בהכנתו של האדם קודם החג, ובחג עצמו. ועל כן יש להתאמץ מאוד 
לשמור על קדושת החג, ולנצל אותו ללימוד תורה, וקבלות טובות, ועל ידי כך, ללא ספק יזכה 

האדם לכל ההשפעות הרוחניות והגשמיות שהיו במעמד הר סיני.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



שינה בשבת לצורך הלימוד בליל שבועות| אע"פ שאין לאדם לומר אשן בשבת כדי שאעשה את 
מלאכתי במוצאי שבת, מפני שמראה שמה שישן ונח בשבת עשה כן לצורך החול והרי הוא כמכין 
משבת לחול. אלא צריך לומר "אנוח כי  שבת היום" וכמו שכתב המג"א בסימן ר"צ ומקורו מספר חסידים סימן 
רסו, מ"מ אם חל שבועות במוצאי שבת, יכול לומר שהולך לישון בשביל להיות ער בליל שבועות, 

כיון שהוא לצורך מצוה, ואין הלימוד דבר חול האסור בשבת, שיש לאסור את הכנתו  )אור לציון ח"ג 
פי"ח עמוד קצה(.

יום טוב,  ליל  נוסח הקידוש של  הבדלה במוצאי שבת| סדר ההבדלה במוצאי שבת משולב עם 
כפי שמופיע בסידורים, והוא נאמר כסדר יקנה"ז שהוא יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן שהוא ברכת 
שהחיינו )שו"ע סימן תעג א(.ואין מברכים על הבשמים. משום הבשמים הוא כדי להשיב את הנפש 
שכואבת על הנשמה יתירה שניטלה ממנו אחר השבת ובליל יו"ט יש מאכלים טובים שמישבים 

את דעתו כמו הבשמים )משנ"ב סימן תצ"א סק"ג(.

 יש אומרים שנכון להקפיד ביום טוב שחל במוצאי שבת, שלא לברך "ברכת מאורי האש" על 
הנרות שהודלקו בברכה לכבוד יו"ט, כי "אין עושים מצוות חבילות חבילות", אלא ידליק נרות 
סימן מב(. אמנם מנהג העולם  חי"ד  "בורא מאורי האש" )צי"א  לצורך ברכת  גפרורים  או שני  אחרים, 
אינו כן )פסקי תשובות סו"ס תקיד(. וכן הורה הגרב"צ אבא שאול זצ"ל שאפשר לברך ברכת "בורא מאורי 

האש" על נרות שהודלקו לכבוד יו"ט )ח"ג פי"ח- ה(.

והוו  ליליא  בהאי  ניימי  הוו  לא  קדמאי  חסידי  דא  ועל  הקדוש:  בזוהר  איתא  חג השבועות|  ליל 
לעאן באורייתא ואמרי ניתי לאחסנא ירותא קדישא לן ולבנן בתרין עלמין חסידים ראשונים לא היו ישנים 
בלילה הזה, והיו עמלים בתורה. ואומרים בואו ונירש ירושה קדושה לנו ולבנינו בשני עולמות. וצריך האדם שלא יישן כלל 

בלילה הזה, ולהיות ניעור כל הלילה, ועוסק בתורה וכו', וכל מי שלא ישן בלילה הזה כלל אפילו 
רגע אחד ויהא עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה 
ההיא וכו' ע"ש. )שער הכוונות )דף פ"ט ע"א(: הטעם ללימוד בלילה זה: לפי שבערב קבלת התורה היו ישראל ישנים כל הלילה, 
משנ"ב  תצד|  סימן  מג"א  זה.  פגם  לתקן  צריכים  אנו  לכך  התורה,  את  לקבל  שיוכלו  מנת  על  וברקים,  בקולות  לעוררם  הקב"ה  והוצרך 

שם(.  קודם עלות השחר מעט, ילך לטבול, כדי לקבל תוספת קדושה, ובטבילה זו עושים תיקון 

גדול )ספר יסוד ושורש העבודה(.

תיקון ליל שבועות| מרן החיד"א בספר לב דוד )פרק ל"א( כתב, המנהג המפורסם בכל תפוצות ישראל 
לקרות בליל חג השבועות בחבורה הסדר המתוקן מרבינו האר"י. ואמנם שמעתי כי קצת לומדים 
קבעו לימודם ברמב"ם, ולא רצו ללמוד התיקון של האר"י ז"ל, שהוא תחילת וסוף פסוקי הפרשיות 
ונביאים וכתובים, ולא טוב עשו לבנות במה לעצמם, ואף על פי שלא באו בסוד ה', מכל מקום 
חיים  רבי  הגאון  כתב  ישראל. וכן  ברוב  קבוע  מנהג  שהוא  התיקון  ללמוד  עליהם  מוטלת  חובה 
מוילנא ללמוד  הגר"א  מנהג  היה  וכן  והלאה(. ועוד אחרונים,  י"ב  אות  ח'  חי )סימן  לכל  פלאג'י במועד 

התיקון.

אולם בספר בספר חק יעקב )סימן תצ"ד( כתב, שבביתו של זקנו הגאון לא נהגו ללמוד התיקון בעשרה 
בליל חג השבועות, כי עיקר התיקון לא נתקן אלא רק לעמי הארץ שאינם יודעים ללמוד ע"כ. 
ובעניין זה שאלו למרן החזו''א האם לומר התיקון אן ללמוד? לאחד השיב לומר התיקון, ולשני 
השיב שילמד כרגיל, והיינו שכל אחד לפי עניינו ומעלתו, ומכוון שלימוד הלילה הזה הוא כהכנה 
ליבו  את  להכין  שיכול  טוב  היותר  האופן  מהו  לראות  ואחד  אחד  כל  על  א''כ  התורה,  לקבלת 
ג סימן לב(  כתב: מהיות  יחווה דעת )חלק  לקבלת התורה, מתוך אהבה ושמחה )הלכות חג בחג(. ובשו"ת 
נראה  ובחבורה. מכל מקום  בכנופיא  ללמוד התיקון  רבותינו המקובלים  לדברי  לחוש  נכון  טוב 
שבני הישיבות שלומדים תלמוד בלילה הזה, בשקידה והתמדה, אין למחות בידם, שיש להם על 

מה שיסמוכו,

הזמין  לוילנא.  נזדמן  חג השבועות  לפני  על המגיד מדובנא, שפעם אחת  מעשה שהיה| מסופר 
אותו הגר"א זי"ע לחוג את החג בביתו והיו שניהם ערים כל אותו הלילה. הגר"א עסק בלימוד 
"תיקון ליל שבועות" , ואילו המגיד מדובנא ישב כל הלילה והגה בגמרא, ראה הגר"א את אורחו 
יושב ועוסק בלימוד הגמרא כבכל ימות השנה ניגש אליו ושאל אותו: “מה טעם אין כבודו קורא 
ב"תיקון ליל שבועות", כפי המנהג”? אמשול לך משל – החזיר המגיד מדובנא – למה הדבר דומה? 
לאותם הסוכנים הנוסעים מטעם הסוחרים שבכרכים ו"דוגמאות" בידם, חתיכות שונות של ארג 
מכל מין, ועל פי ה"דוגמאות" האלה הם מוכרים סחורותיהם לסוחרים שבעיירות הקטנות, על מנת 
להמציא להם אחרי כן, מאת הסיטונאים את הסחורה בהתאם לכמות שהזמינו. כמובן שיש ערך 
ל"דוגמאות" אלו רק אם במחסני הסיטונאים ישנה סחורה לרוב מכל מין ומין, אבל ה"דוגמא" 

כשהיא לעצמה, מבלי שתהא במחסן סחורה מן המוכן במידה מספקת – אין לה כל ערך.

 והנמשל – המשיך המגיד מדובנא את דבריו – בליל שבועות צריכים אנו להראות "דוגמאות" 
מכל מה שקרינו ושנינו ולמדנו בתורה שבכתב ושבעל פה במשך כל ימות השנה. קטעי הפרשיות 
ומכתובים,  מתורה,מנביאים  מין:  מכל  הדוגמאות  הנה  הן  שבועות",  ליל  תיקון  והמשניות “שב 
ממשנה תלמוד וכדומה. אבל כל ה"דוגמאות" האלה, יש להן ערך רק כשהן יוצאות מפי רבינו, 
ולא  ימות השנה סחורה לרוב מכל המינים... ברם, אדם כמוני, שלא קריתי  אשר צבר לו בכל 
ולא למדתי כלום בכל השנה, אם אבוא בליל שבועות להראות את ה"דוגמאות" בשעה  שניתי 

שמחסני ריק לגמרי, הרי אני מביא עצמי לידי גיחוך...)פנינים לחג השבועות(.

שאלה: יום טוב שחל במוצאי שבת ורוצה לקדש לאחר צאת 
הכוכבים ואת ברכת הנר לעשות לאחר שיגיע זמן רבינו תם אם 

רשאי לעשות כן.
תשובה: הרוצה לקדש בצאת הכוכבים ולהדליק את הנר להבדלה 

ולברך עליו לאחר שיגיע זמן רבינו תם במקום צורך גדול ואין 
לו אדם שאינו מוציא לפי רבינו תם שידליק את הנר לאחר צאת 

השבת, רשאי לעשות כן.

ביאורים: הרוצה לקדש מוקדם לאחר צאת הכוכבים ולהדליק הנר 
לאחר רבינו תם אם יש דוחק גדול ואין מי שידליק את הנר כגון קטן או 
שכן שלא מקפיד על ר"ת יש להקל שידליק ויברך על הנר לאחר רבינו 
תם דלא גרע מאחד שאין לו נר. אבל אם אין צורך גדול לזה אין ראוי 
לעשות כן שהרי מאבד את סדר ההבדלה וסדר זה הוא בדוקא מדינא 

דגמ' בפסחים קג. וגם סתם סדר הבדלה בכל מוצאי שבת שסימנו יבנה 
מובא בכב"ש ח"א עמ' תשכא' ג' טעמים בדוקא לסדר זה או מצד חושי 
גוף האדם וגם מצד תדיר ושאינו תדיר עיי"ש ולכן עדיף שלא לעשות 

כן כדי שלא לשנות הסדר.

 

שאלה: ליל שבועות שחל במוצאי שבת ורוצה להתפלל ערבית    
מוקדם וכן יום טוב שחל ביום שישי ורוצה להקדים לקבל שבת 

מוקדם אם יש בעיה שפוגם בכבוד השבת או בכבוד יום טוב בזה 
שמקבל יום טוב על חשבון השבת או שבת על חשבון יום טוב. ואם 

יש בעיה מטעם שבע שבתות תמימות תהיינה.

תשובה: בין בשבת שלפני יום טוב ובין ביום טוב שלפני שבת מותר 
לקבל את קדושת היום הבא מבעוד יום ואין לחשוש בזה לכבוד 

השבת או לכבוד יום טוב.

ביאורים: לגבי יום טוב שלפני שבת ורוצה לקבל שבת מוקדם אם יש 
לחשוש לכבוד יום טוב עיין כי בא מועד יו"ט עמ' קכב' שאין חשש 

לפגיעה בכבוד יום טוב במה שמקבל שבת מוקדם כיון שקדושת השבת 
היא תוספת על קדושת יו"ט ולא דחיית קדושת יו"ט וממילא אין כאן 
יפגיעה אלא תוספת. וראיה לכך מבואר בסימן תקכז' לגבי עירובי תב

שילין שיש להכין את האוכל מוקדם שיהיה ראוי לאכילה לפני כניסת 
השבת וכתב המ"ב בס"ק ג' בשם הלבוש וא"ר שנהגו להקדים תפלת 
ערבית של שבת מבעוד יום כדי שלא יאחרו את הבישולים עד סמוך 

לחשיכה וזה ראיה שאפשר לעשות כן ללא חשש.
ולגבי שבת ואחריו יום טוב ורוצה להתפלל ערבית מוקדם אין לחשוש 
לכבוד השבת בזה שמקבל עליו קדושת יום טוב שחמור בכמה עניינים 

יכגון לגבי מוקצה ועוד שלפי הטעם במקרה הקודם נמצא שמרבה בק
דושה לגבי זה ולא שעוקר את הקדושה הראשונה ומצד שיום טוב מותר 
במלאכת אוכל נפש הרי ודאי שאדם לא יכול לקבל עליו יו"ט מוקדם 

ולבטל ממנו דיני שבת וממילא זו רק תוספת קדושה ואין חשש.
ס' דעת שו"ת  בכי בא מועד ספירת העומר עמ'  ולגבי תמימות הבאנו 
לכם  וספרתם  אומר  שהפסוק  כיון  שלו  השו"ת  בסוף  בנימין  משאת 
ממחרת השבת שבע שבתות תמימות ולכן לאחר שעברו ארבעים ותשע 
ימים שלימים אז מקבלים את חג השבועות וכתב במשאת בנימין שצריך 

ישיתחיל ערבית של החג בצאת הכוכבים ולא לפני כן וכ"כ הט"ז בתחי
לת סי' תצד' ח"י ס"ק א' ומ"ב ס"ק א' וכה"ח ס"ק א' ושו"ת אול"צ ח"ג 
עמ' קצ' אלא שהוסיף באול"צ שם במקום צורך שקשה רשאי להתפלל 
ולקדש מבעוד יום. ודעת שו"ת יחו"ד ח"ו סי' ל' וחזו"ע יו"ט עמ' שה' 
שטוב להמתין לקדש עד לאחר צאת הכוכבים ובמדינות שהשקיעה מאוד 
יום וטוב שיאכלו עוד כזית לחם  מאוחרת רשאים להקל לקדש מבעוד 

לאחר צאת הכוכבים.

מדיני חג השבועות שחל במוצאי שבת          שו"ת מעניני דיומא



                נוהגים היו תלמידי הסבא משפולי לספר בשבח רבם ובנפלאותיו.    
במיוחד מפליגים היו בסיפורים אלה בחגים – כל חג וסיפוריו-הוא.

והנה סיפור שמורגל היה בפיהם כל שנה ושנה בחג-השבועות:
לא-הרחק משפולה התגורר פריץ בעל אחוזות, איש רע לב. כל כפרי המחוז 
שייכים היו לו ובכלל זה גם שדות, כרמים ובתי-מזיגה. רבים מאלה הוחכרו 

ליהודים בעבור דמים מרובים.
בכל שנה ושנה, בתקופת החורף, היה הפריץ עובר להתגורר בארמון שהחזיק 

בעיר הבירה, שם התהולל ובזבז את הכסף הרב שצבר בדרכים שונות, בעיקר מן 
היהודים. בחודשים אלה נהנו יהודי המחוז משקט ושלווה יחסיים.

אולם בבוא האביב היה הפריץ שב לביתו הקבוע, אז גם החלו ימי הפורענות.

איש הולל וגחמן היה. לעולם לא היה אפשר לדעת מה יהיה הרעיון הבא שיוליד 
מוחו הקודח. מדי פעם בפעם נוהג היה לגרור אל חווילתו יהודים על-מנת שאלה 

ירקדו וישמחו את חבריו הפריצים אשר באו לבקרו.

רודה היה בתושבים היהודים, מטיל עליהם קנסות שונים ומשונים, וכשהתקשו 
לעמוד בהם, לא היסס להלקותם בשוט או להשליכם לבור.

בימים ההם התפרסם שמו של הסבא משפולי, תלמידו של מורנו הבעש"ט הקדוש 
)הסתלק מהעולם בחג-השבועות(. חסידים רבים היו לו לסבא משפולי. כל דל 

ונדכא הגיע אליו כדי לבקש ברכה לישועה. וכל צמא לדבר ה', בא בשעריו על-
מנת להסתופף בצילו ולהתחמם באש קדושתו.

בין הבאים היו גם אותם יהודים כפריים שסבלו 
מידו הקשה של הפריץ. בפתקאות שהגישו 

לצדיק ביקשו להעתיר למענם בתפילה, כי יהפוך 
ה' את לב הרשע, לטובה. צרותיהם של יהודים 
אלה – כמו גם צרות אחרות של יהודים באשר 

הם – ציערו את הצדיק צער עמוק, והוא אכן נשא 
למענם תפילות חמות.

ימים עברו ומצבם של היהודים באחוזותיו של 
הפריץ, הורע עוד.

לרעיונות הרעים של זה האחרון – כך מסתבר 
– לא היה קץ. יום אחד, לשם דוגמה, ציווה על כל היהודים לתלות בבתיהם את 

תמונת פני 'אותו האיש'. ועוד כהנה וכהנה, טירופים שלא שערום אבותינו. אולם 
לשיא נבזותו ואכזריותו הגיע כאשר ימים מספר לפני חג-השבועות ציווה להביא 

אליו אל ביתו את בתו של אחד היהודים, כלה שיום חתונתה נקבע לשבוע שלאחר 
החג.

הדרישה החמורה והמחוצפת הזאת הריצה את בני משפחתה ביחד עם ראשי 
הקהילה, אל הסבא משפולי. "הגיעו מים עד נפש!", זעקו באוזני הצדיק. "איננו 
יכולים עוד!", הוסיפו. "אנא יתפלל הרבי למעננו וישים קץ לסבלנו!", התחננו 

בדמעות.
*

דבריהם זעזעו את הסבא משפולי. "אכן, הגיעו מים עד נפש", הצטרף הצדיק 
לאמירתם והוסיף, "כבר זמן רב ממתין הנני לאותו רשע כי יעזוב את דרכו הרעה. 

אולם עתה לא אחכה עוד. הגיעה השעה ללמדו לקח ומוסר. מוכרחים להשמיע 
באוזניו את עשרת-הדברות!"...

משתוממים הקשיבו הנוכחים לדברי הצדיק ולא הבינו למה ירמזו.

דבריו הבאים של הצדיק פתרו רק חלק קטן מהחידה, לא את כולה. "הקשיבו היטב 
לדבריי", אמר להם. "כל שנה נוסעים אתם לחוג את חג-השבועות בעיר הגדולה. 

הפעם, שנו ממנהגכם והתאספו כולכם בבית הוריה של הבת המדוברת. שם תקבלו 
את התורה. אך עוד קודם לכן, בערב החג, גשו אל הפריץ וספרו לו על תכניתכם. 

הזמינו אותו ואת חבריו להגיע לאותו בית כדי לחזות בתפילתכם".

"ועוד דבר", הוסיף הצדיק בארשת פנים רצינית. "אתם וכל בני הקהילה, התקדשו 
והיטהרו לקראת היום הגדול. עתה סעו לביתכם לשלום!".

השליחים היהודים עשו כדברי הצדיק והתייצבו לפני הפריץ כדי להזמינו לצפות 
במעמד התפילה החגיגית בבית החוכר שאת בתו ציווה להביא אליו.

הרעיון לצפות ביהודים בשעת תפילתם, דווקא מצא חן בעיני הפריץ. אם שירתם 
וריקודיהם של אחדים מביניהם שעשעה אותי ואת חבריי, חשב הפריץ בליבו, 
תפילה חגיגית משותפת של יהודים רבים כל-כך – על-אחת-כמה-וכמה!...

בערב החג ממש אירעה הפתעה: הסבא משפולי בכבודו ובעצמו הגיע לביתו של 
החוכר היהודי ועמו קהל רב.

מכיוון שהבית והחצר סביבו היו צרים מהכיל את הציבור הגדול, הורה הצדיק 
לצאת החוצה ולקיים את התפילות על גבעה סמוכה. כמו כן ציווה להקים על 

ראש הגבעה חופה ולהציב תחתיה בימה לקריאת התורה.

תפילת ליל החג עברה על הקהל בתחושת התעלות ועם לא-מעט מתח 
לקראת הצפוי ביום המחר.

השחר עלה. בהתקרב מועד התפילה התמלאה הגבעה בהמון אדם. במרכז 
ניצבו הצדיק וכל היהודים ואילו סביבם התקבץ ערב-רב של גויים, בעלי 
אחוזות עשירים ובראשם הפריץ המרושע. אלה האחרונים המתינו כמובן 

ל'הצגה' המובטחת.
*

לפני התיבה עבר הצדיק בעצמו. התפילה הנלהבת סחפה עמה את כל 
היהודים. הגויים לעומת זאת, בראותם את הצדיק מתנועע בחרדת-קודש 

כשהוא עטוף בטלית המכסה את ראשו וציציותיה מתבדרות לכל עבר, פרצו 
בצחוק רועם. הצחוק הופסק באחת כשהגיע הצדיק ל'קריאת שמע'.

כשקרא הסבא משפולי "שמע ישראל", נשמע קולו כשאגת אריה ביער, וכל 
העומדים סביב הזדעזעו. הפריץ וחבר מרעיו התאמצו להסוות את האימה 

שאחזה בהם פתאום. וכשהגיע הצדיק לחזרת הש"ץ וקולו הערב, המתחנן, 
התפשט בחלל האוויר – השתררה דממה מוחלטת על הגבעה וסביבותיה.

לאחר תפילת 'שמונה עשרה' ואמירת 'אקדמות', גלל הצדיק את ספר-התורה, 
פתחו בפרשת 'יתרו' והזמין לקרוא בתורה את אחד האנשים שנלוו אליו. בעל 

הדרת-פנים היה הקורא. הוא אף ניחן בקול ערב ועדין ועם זאת חזק מאוד. 
כשהגיע ל'עשרת הדברות' אחזה חרדה בכל הנאספים.

אותו יום היה בהיר במיוחד. שמש זרחה בשמים שהיו זכים מכל צל ענן. 
לפתע התקדרו השמים. ענן כבד נפרש ממעל וקולות רעמים נשמעו בחוזקה.

ליד הפריץ עמד יהודי שהסביר לו כל מילה ומילה שיצאה מפי הקורא בתורה. 
"אנוכי ה' אלוקיך... לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל 

וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר על הארץ מתחת...", רעם קולו של 
הקורא, והמתרגם מפרש.

פניו של הפריץ, שעד לפני שעה קלה נראו משועשעות למדיי, עטו לפתע 
ארשת מתוחה. אפשר כי נזכר בהוראתו לתלות את פני 'אותו האיש' בבתי 

היהודים...
"זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת לה' 

אלוקיך", קרא הקורא והמתרגם הסביר זאת לפריץ.

הפריץ נראה עתה מבועת לגמרי. האם ראה בכך תזכורת לכל אותן פעמים 
שבהן הורה ליהודים לפתוח בתי-מזיגה בשבת, רק כדי לספק את צרכיו ואת 

צורכי חבריו ההוללים?

והנה גם "לא תרצח" ו"לא תנאף". ברגע הזה נראה היה כי עווית אוחזת 
בבטנו של הפריץ. הוא נראה סובל ומיוסר.

בהגיע הדיבר האחרון, "לא תחמוד...", אירע דבר-מה מוזר ביותר. פתאום, 
בלי כל הסבר גלוי לעין וללא שום הודעה מוקדמת, נראו הפריץ וכל הנלווים 

אליו נוטשים את המקום בראש מורכן ובברכיים כושלות.

אחרי התפילה הסב הסבא משפולי עם הקהל הרב לסעודת חג, בביתו של 
החוכר, אבי הכלה. פתח הצדיק את פיו ואמר: "את עשרת-הדברות האלה 

ששמעו היום, לא ישכחו הפריץ וחבריו עד יומם האחרון. כדי שדבר זה יקרה, 
נאלצתי להטריח ממרומים את משה רבנו עליו-השלום".

וכעבור רגע הוסיף: "אך דעו לכם כי הפריץ המתעלל איננו ככל הגויים. 
ניצוץ מנשמתו של יתרו כהן מדיין התגלגל בו".

איש מהקהל לא ידע לפענח את צפונות דבריו של הסבא משפולי, אך איש גם 
לא העז לשאול שאלות ולבקש הסברים.

עם צאת החג, שלח הפריץ שליחים אל בית החוכר וביקש מהצדיק כי יואיל 
ויבוא אליו. נענה הסבא משפולי לבקשתו וסר לביתו.

שעות מספר נמשכה שיחת הצדיק והפריץ. למחרת שב הסבא לשפולי.

מאותו יום והלאה לא הצר עוד הפריץ את צעדי היהודים היושבים באחוזותיו. 
להפך, הוא נטה להם חסד. יותר מזה: על הגבעה שבה התקיימו התפילה 

וקריאת עשרת-הדברות, הקים הפריץ מכספו בית-כנסת.

יום אחד נעלם הפריץ מחווילתו. תחילה סברו הכול כי שוב נדד לארמון 
החורף שלו. אך משחלף זמן רב והוא לא שב, התברר כי הפריץ עזב שלא על-
מנת לחזור. והיו אף שטענו כי רמיזתו של הצדיק בסעודת החג, בדבר ניצוץ 
נשמתו של יתרו שנתגלגל בו, התקיימה בפריץ הלכה-למעשה, והוא התגייר 

והצטרף לעם היהודי.

ויהי קולות וברקים...



לבקש על הפרנסה
פרנסה  השפעת  זמן  השבועות  "חג  יששכר":  "שער  הרב  כתב    
פרנסה  זמן השפעת  בחג השבועות  אז  כי  ומזוני אמרתי  חיי  ובני 
שנקראו  ישראל  בשביל  נברא  שהעולם  כיון  ומזוני  חיי  ובני 
עמודי  תורה  מתן  ובעת  ראשית  שנקרא  התורה  ובשביל  ראשית 
העולם  יהפך  התורה  את  ישראל  יקבלו  לא  אם  ירופפון  שמים 
מזוטו  מציל  כדין  הזה  העולם  לישראל  מגיע  כן  על  ובוהו  לתהו 
של ים ומשלוליתו של נהר שהרי זה שלו" )שער יששכר, מאמר חג הבכורים(.

סגולה לרפואה
 כתב בס' ליקוטי מוהר"ן )ח"א סי' רס"ז( שיש לבקש בחג השבועות על 
הרפואה לנשימה "שבועות הוא רפואה להריאה כי ה' כנפי ריאה 
בנגד ה' חומשי תורה )תיקון כ"ה( ובשבועות יכולין לקבל חיות חדש.

ימים המסוגלים למשוך שפע לאדם
 כתב מורינו הרי"ח הטוב ז"ל, 'כי כפי סדרן הנזכר הם ראשי תיבות 
שפע שבת פורים עצרת, לרמוז שאם האדם התנהג בהם כראוי, ימשך 
לו שפע מהם, מה שאין כן אם קלקל חס ושלום בהם,  יהפוך לו לפשע 
בר מינן. ובזה יובן בסיעתא דשמיא נמי הטעם שניתנה תורה בשבת 
משום דבשבת ושבועות שוים לענין זה דבעינן לכם' )בן איש חיל ד כלה ג(.

טבילה בחג השבועות
אדם  חייב  שפח(.  עמ'  השבועות  חג  הל'  ריש  השמים,  )שער  הקדוש  השל"ה  כ'   
שבו  הזה  ברגל  שכן  ומכל  לטבול,  ולילך  ברגל  עצמו  לטהר 
כמו  יתברך,  השם  בציווי  ונשים  אנשים  ישראל  כל  עצמן  טבלו 
הרגל,  בהכנסת  שיטהר  כדי  וגו׳,  וקדשתם  העם  אל  לך  שנאמר 
וגם זכר לאבותינו שטבלו בערב הרגל קודם שקיעת החמה. ע"כ. 

הניעור בלילה הזה- מובטח לו שלא ינום מזלו
מי  סט"ז(,  ס"ח  סיון  )חודש  חי  לכל  מועד  בספרו  פלאג'י  מהר"ח  כתב 
ולא  ינום  דלא  טבא  לסימנא  לו  יהיה  הזאת  בלילה  ישן  שאינו 
בנים  ובני  לכנים  וזוכה  שנתו  דישלים  לו  ומובטח  מזלו  ישן 
הראות. פגם  ומתקן  לשכינה  תיקון  ועושה  חכמים  תלמידי 
ונפש  לגוף  דמז  הזה  כיום  ומעה  חמץ  לאכול  נכון  מנהג  יא 
הלחם  כשתי  ומעה  חמץ  היה  זה  כעכוד  כי  לעתיד  שיתעדנו 
מעדים  ליעיאת  זכד  דהוא  טעמי  תדי  ועוד  נסכים  ומנחת 
הדל. פרק  דוד  לב  הרב  שם  עיין  כר  פדאנו  כן  מנת  דעל 

נתינת צדקה בערב החג- סגולה לחשוכי בנים
שני  שיעוד  עד  וישלים  פרוטות,  צ"א  יפריש  שבועות  ערב 
תיקון  והוא  ועניו,  עני  חכם  לתלמיד  ויתנם  כ"ן,  פעמים 
סגולה  והוא  הברית,  ולפגם  העגל  ועוון  הראשון  אדם  לעון 
ע"ב(. ק"ט  דף  הצדקה  מעשה  )ספר  הגאולה  ומקרב  בנים  לחשוכי 

שבועות חג המסוגל לבנים
ימים,  אריכות  )בנים,  ומזוני  חיי  בני  כנגד  הם  רגלים  שלש 
ופרנסה( והרגל המסוגל לבנים הוא שבועות ולכן מסוגל בתפילה 
ס'(. עמ'  ר"ה  לגפן  אוסרי  ברגלים,  חגיגה  מצוות  החיים  )אוצר  עקרות  פקידת  על 

יום הדין על חידושי התורה
הרב שפ"א )שבועות תרס"א ד"ה המנהג( כתב וז"ל, כמו כן בבל חג השבועות 
זמן מתן תורתינו מקבלין בני ישראל חלק התורה המתחדשת על 
ואח"כ מוציאים מכח אל הפועל כל אחד במקומו  ימי השנה,  כל 
רמז  זה  ועל  אחד.  כל  הכנת  כבפי  תלוי  ההתחדשות  וזה  ושעתו, 
כל  שיבין  לך  ירושה  שאינה  תורה  ללמוד  עצמך  התקן  התנא 
שאינה  שנה  בכל  המתחדשת  מתורה  חלק  לקבל  עצמו  את  אחד 
השנה. כל  של  שורש  זה  ויום  עת  בכל  מתחדשת  רק  ירושה 

מקווה של חג השבועות - מסוגל להציל מכל הצרות 
)ח"א  מוהר"ן  ליקוטי  בספרו  זצוק"ל  מברסלב  מוהר"ן  כתב 
בחינת  שהיא  שבועות  של  המקוה  בחינת  וזה  וז"ל,  נ"ו(  מאמר 

מחמישים  העליון  שער  שהוא  החמישים,  שער  של  מקוה 
עליון  חסד  בחינת  עליון,  ודעת  שכל  בחינת  שהוא  בינה,  שערי 
הצרות  מבל  מושיע  המקוה  וע"כ  כנ"ל.  גדולים  ורחמים 
עליון  חסד  הוא  כי  צרה,  בעת  מושיעו  ישראל  מקוה  כמש"כ 
הצרות  מבל  שמושיע  המקוה  וע"כ  הצרות  מכל  שמושיע 
עכ"ל. החטאים  ומכל  טומאות  מכל  מטהר  הוא  היסורים  ומכל 

שלש סגולות מהאר"י ז"ל - ללומד כל הלילה
סגולות  ז"ל ששלש  הרב  וכתב  נא(  אות  )פ"ב  ימים  חמדת  הרב  כתב 
כבר  אשר  הראשונה,  שבועות(  )ליל  הזה  בלימוד  נמצאות 
שאמרו  כמו  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  לבנים  שזוכה  ביארנוה 
אותם  בריתי  זאת  ואני  ואמרי  עליה  מכריזין  כדין  אמור  בזוהר 
להוציא  בטוח  הוא  אשר  השניה,  וגו'.  עליך  אשר  רוחי  ה'  אמר 
שנתו בחיים והשלום והוא מה שאמרו בזוהר בראשית דף ט' זה 
מאן דאשתתף  דכל  ליליא  בהאי  דכלה  תקון  ונחדש  תיבו  לשונו 
בשלם  שתא  ויפוק  ותתא  לעילא  נטיר  יהא  ליליא  בהאי  בהדא 
מה  השלישית,  ליראיו.  סביב  ה'  מלאך  חונה  כתיב  עלייהו 
פועל  הזאת  בלילה  הלימוד  כי  כ'  תקון  התקונין  בספר  שאמרו 
הזה. החיל  מגלות  אותם  להוציא  ישראל  ועם  השכינה  עם  צדק 

מה כוונת האר"י שישלים שנתו  
עד ר"ה או עד שבועות הבא?

כתב מהר"ר המקובל ר' אברהם אזולאי בספר אור החמה )על הזוה"ק 
בראשית( וז"ל אפשר שהוא מעת לעת עד ליל שבועות אחר, ואפשר 

ג"כ עד ר"ה, כלומר ויצא שאר השנה בשלום עכ"ל. וע"ע בספר 
כ"א. אות  הביכורים  חג  מאמר  סיון  חדש  מאמרי  יששכר  שער 
 והמקובל ר' שלום בוזאגלו בספר מקדש מלך על בראשית  כתב 
כנזכר  השנה  כל  להם  ייטב  שבועות  ליל  לימוד  בזכות  כי  וז"ל, 
לקמן ובפרשת אמור, והטעם שביום שבועות נעשה הזיווג המובחר 
שבועות  בוא  עד  שנה  אותה  לבל  שורש  והוא  המועדים  שבכל 
הבא. לשבועות  עד  הזוה"ק  שכוונת  מדבריו  ומשמע  ע"כ.  אחר 

 סגולה הנעור בשבועות והו"ר לתקן פגם העיניים
האמיתי  שהתקון  הרב,  ואמר  נב(  )אות  חמד"י  הרב  כתב  עוד   
בהתנודד  הוא  עילאין  בעיינין  פגם  אשר  הראות  לפגם 
ובהושענא  בעצרת  אלו  לילות  בשני  מעינים  שינה 
בקבר. האדם  עיני  את  המשבר  מהמלאך  ויפטר  רבה 

סגולות נפלאות לחג השבועות
מאת: הרב דוד אטדגי שליט"א


