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322פעמי מועד,  .1  

לא בכדי נבחר חודש סיון, שמזלו "תאומים", לחודש שבו ניתנה התורה לישראל, באשר כאמור, בשעה 

.  ..הגדולה ההיא קיבלו יחסי האהבה ההדדיים שבין הקב"ה וכנסת ישראל, את מלוא עוצמת ביטויים  

 שבשעת קבלת התורה נתנו גם בני ישראל פרים, כמו שנאמר:  שהיה הנותן והמקבל בהסכמה אחת.    

 שיר השירים ה:ב .2

פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי   

325פעמי מועד  ... שחג זה אינו קרוי "חג שבועה", אלא "חג השבועות", בלשון רבים, ויש בזה רמז לכפל   :

גם הקב"ה  –העם נשבע להקב"ה שישמור אמונים לתורתו ולמצוותיו, ומאידך  –השבועות שהיו ביום זה.  מחד 

 נשבע לנו שלא יחליף אותנו באומה אחרת ושקשרי אהבתו אלינו לעולם לא יפוגו.  

 Shemos Rabbah – שמות רבה ב:ה  .3

 

וירא מלאך ה' אליו הדא הוא דכתיב אני ישנה ולבי ער, אני ישנה מן המצות ולבי ער לעשותן.  

תמתי בסיני שנתממו עמי בסיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע.  אמר רבי ינאי מה 

 התאומים הללו, אם חשש אחד בראשו חברו מרגיש. כן אמר הקב"ה כביכול עמו אנכי בצרה.

כשיש להם צרה אינם קוראים אלא להקדוש ברוך הוא... אמר לו  דבר אחר מהו עמו אנכי בצרה

רגיש שאני שרוי בצער כשם שישראל שרוים בצער, הוי יודע ממקום הקב"ה למשה, אי אתה מ

 שאני מדבר עמך מתוך הקוצים...

 

 שמות כד:ז .4

ר  ֶבֶּ֥ ל ֲאֶשר־דִּ ּו כ ֹּ֛ רִ֔ אמְּ ם ַוי ֵ֣ ֵ֣י ָהָעָ֑ נ  ָאזְּ א בְּ ָרָ֖ קְּ ית ַויִּ ִ֔ רִּ ֶפר ַהבְּ ֵ֣ ַק֙ח ס  ע׃  ה'ַויִּ ָמָֽ שְּ נִּ ה וְּ ַנֲעֶשֶּ֥  

Then he took the record of the covenant and read it aloud to the people. And they said, 

“All that the LORD has spoken we will faithfully do!” 

 Nesivos Shalom, Shemos ,נתיבות שלום שמות .5

 

שכך הוא סדר הבריאה שתמיד יש עליות וירידות, אחר כל עליה באה ירידה ואח"כ שוב עליה, וטעם הדבר הוא   

בוה מאד... ויהודי צריך גם בזמן ירידה להיות דבוק בה' וזה עיקר קבלת התורה שישראל יהיו תמיד דבוקים ענין ג

בה' אפילו בזמן ירידה.  וזהו ענין הקדימו נעשה לנשמע, היינו שנעשה גם בלא שנשמע ונבין, שגם בזמנים ירודים 

בוה של דבקות בה' יתברך בזמן עליה.  וזוהי נהיה דבוקים בה', ואח"כ באה מדרגת נשמע, שהיא המדרגה היותר ג

גדלותם של ישראל אשר הקב"ה התפאר בהם על כך שהקדימו נעשה לנשמע, שהשיגו האמת שלעולם יהיו דבוקים 

 בהשי"ת אפילו בזמן חשכות...



 חת"ם סופר פרשת משפטים דפ קכ"ג: .6

הנה מפורסם שהקב"ה נשבע לנו להיות לאלקים לישראל ולא יחליפם בשום אופן... והיכן מצינו  

שבועה, נראה הכא היה כריתות ברית בין שני חלקי הדם ונשבעו ישראל בברית להיות לו לעם וכל 

 אשר דבר נעשה ואז נשבע הקב"ה להיות להם לאלקים לעולם אפילו בגליות...

שמות כד:י -  .7 Shemos 24:10 

ת ֱאֹל ָ֖ ֕אּו א  רְּ ַהר׃ קַויִּ ם ָלט ָֽ יִּ ֶצם ַהָשַמָ֖ ֶעֶּ֥ יר ּוכְּ ַנֵ֣ת ַהַספִִּ֔ בְּ ֙ה לִּ ַמֲעש  יו כְּ ָלָ֗ ַחת ַרגְּ ַתֵ֣ ל וְּ ָ֑ ָרא  שְּ י יִּ  

and they saw the God of Israel: under His feet there was the likeness of a pavement of sapphire, 

like the very sky for purity. 

 Rashi, Shemos 24:10 – רש"י שם  כמעשה לבנת הספיר .8

ְעָבִדים ְבַמֲעֵשה ְלֵבִנים  ָהיּו ְמשֻׁ ל ִיְשָרֵאל שֶׁ ר ָצָרָתן שֶׁ  ִהיא ָהְיָתה ְלָפָניו ִבְשַעת ַהִשְעבּוד, ִלְזכֹּ

 

311קריאי מועד ,  .9  

ישראל, והיא נבעה מתומתם כאמור, היתה הכרזת "נעשה לנשמע" ביטוי שיא של גדלות מצידם של   

ומישרותם.  אולם מאז נעשתה זו לתופעת קבע בעם.  הנכונות להלך אחר רצון ה' בכל התנאים ובכל 

 המצבים מאפיינת את עם ישראל בכל הדורות...

 Nesivos Shalom, Shemos, 183 – נתיבות שלום, שמות .10

לות, כאשר יהודי מרגיש את גדלות הבורא ומתענג ... שיש ב' בחי' בדבקות של יהודי להשי"ת, יש דבקות מתוך גד

על ה', ויש דבקות בה' מתוך קטנות, כאשר יהודי נמצא בשפל המצב, ודוקא מתוך הכרתו את מצבו השפל והירוד, 

 הריהו מתבטל לגמרי להשי"ת...

 ממשבצות זהב, ישעיה נד .11

על כל הצער גאולה, יעמוד השהיסוד שעליו תעמוד ירושלים בעת  –ויסדתיך בספירים 

 הגדול שהיה לה בכל אריכות הגלות

 

 Tehillim 119:92 – תהלים קיט:צב .12

 

י ְדִתי ְבָעְנִיִֽ ז ָאַבַ֥ ָ֝֗ י ָא  ָעָ֑ י ֭תֹוָרְתָך ַשֲעשֻׁ  לּוֵלֵ֣

Were not Your teaching my delight I would have perished in my affliction. 

 

 Mishlei 3:18 – משלי ג:יח .13

ר׃ )פ(  ֻאָשָֽ יָה מְּ ֶכֶּ֥ מְּ ת  ָֽ ּה וְּ ים ָבָ֑ ֵ֣ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ ים הִִּ֭ ֵ֣ ץ־ַחיִּ  ע 

She is a tree of life to those who grasp her, And whoever holds on to her is happy. 



 Even Sapir, Mishlei – אבן ספיר, משלי ג:יח .14

ע"מ להחזיק ולקיים מצוותיה...ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דהיינו ללמוד   

  306קריאי מועד,  .15

מתחילה הכריזו "נעשה" ולאחר מכן הוסיפו והכריזו בשנית "נעשה ונשמע".  הרי זה בא להורות את   

דבר חשיבותם של המעשים ואת הצורך ליישם כל ידיעה שכלית בצעדים מעשים נלווים עד שלא 

 תהיה החכמה רבה מן המעשים.  

 

532פעמי מועד  .16  

ההתגלות הגדולה של "אנכי ה' אלקיך" שבה נוכחו ישראל לדעת "כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו", גרמה להם   

להחליט ולקבל על עצמם עד עומק נשמתם להישאר נאמנים לה' ולתורתו.  כיון שהחלטה זו היתה בעוצמה אדירה 

"שבועות" ללמדנו שבכח השבועה מאז  כל כך נשאר ממנה רושם לדורות, ולכן עד עצם היום הזה החג קרוי

 מסוגלים אנו גם ביום הזה לקבל על עצמנו עול מלכות שמים כראוי.

. 

 


