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Bringing Shavuos into the Year 
 

  ט. דף חגיגה מסכת 1
עבר הרגל ולא חג אינו   מי שלא חג ביו"ט הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויו"ט האחרון של חג,מתני'. 

ת ֹל וָּ עְֻ ְֻ נֹות" (קהלת א, טו)...  חייב באחריותו, על זה נאמר "מ  ִִהמָּ רֹון ֹלֹא יַוַכל ל  ס  ח   ֹקן ו   ֹא יַוַכל ִלֹת 
  

  לו קלו:  ברורה הנמש 2
ויש מקומות נוהגין שלא ליפול כל הששה ימים שאחר שבועות מפני שהקרבנות של חג    -עד אחר שבועות  

 :'השבועות היה להם תשלומין כל ז

  )זצ"ל ריישר יעקב ר'( א ס"ק תעג, סימן – יעקב חק 3
או באחד משאר ימים כשיזכור, ואם אין  ומברך שהחיינו. ואם לא אמר אותו ביום ראשון מברך ביום שני 

דהוא הדין אם שכח  מברך זמן בלא כוס... וכתב עוד המ"א [שם] ונראה לי,  ידושלו כוס של יין בשעת הק
ונראה דהוא הדין בעצרת, אף על גב דהוא רק שני ימים מכל  , עכ"ל. לומר זמן בליל שני מברך כל שבעה

 ...  לה תשלומין כל שבעה מקום יש
  

  כא:  דף ומאי כתמס 4
ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום, שסילוקו , מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים...אלא: 

ם ח  ׂשום ל  יֹום  ֹחם   כסדורו, שנאמר "לָּ חֹו" (שמואל א, פרק כא)    ב   ִהלָּ ק 
  

  קעח אלפים ב' סימן ו, חלק - רדב"ז שו"ת 5
מגביהין את השלחן ומושכין אותו מעט לצד פתח  .כי בשבת שבתוך המועד סמוך לסדור לחם הפנים היו ..

ההיכל כדי שיראו אותו מרחוק... ומיד היו הכהנים מסדרין הלחם החדש ומוציאין הישן ומראין אותו  
זה שאתם   לעולי רגלים ראו חיבתכם לפני המקום שעברו עליו ח' ימים ועדיין הוא חם והוא עושה נס

בשבת, אפשר היו מתעכבים לראות הנס; ואם לא התעכבו כבר  ואפילו בעצרת אם לא חל חביבין לפניו. 
 הכירו הנס מהרגלים שעברו. 

  

  כז פסוק ה, פרק – ואתחנן 6
ֹמר ם   ֵֵלְך ֹאֱֹ ה  ם.  ּלָּ  ם ְלָאֳהֵליֶָכֶָ כֶָ  ׁשּובּו ָלֶָ

  

  שמות לספר הקדמה – חכמה משך 7
וזה שאמר: "שובו לכם לאהליכם", היינו לבחירה ולכוחות הגוף המוקף באלפי כוחות דמיונות ההטעאה  

  והל הנפש, שבעת מתן תורה יצאה נשמתםשהגוף הוא א וזה ה"אוהל",שקריות תאוות חשק וכיו"ב, 
 (שבת פח, ב), הוא שהחומר לא היה חוצץ מאומה. 

 ח:  נדרים  8
והלא   נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך  (תהילים קיט קו )מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר

ואמר רב גידל אמר רב האומר    זרוזי נפשיהמושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קמ''ל דשרי ליה לאיניש ל
אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה  

 חלה על שבועה מאי קמ''ל דאפי' זרוזי בעלמא היינו דרב גידל קמייתא 

 קיט:קו תהילים רד"ק 9
 :בצדק שהם משפטים  הם כי כלומר  צדקך משפטי  לקיים עצמי   לזרז. נשבעתי
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   ואתחנן פרשת – מעון שיר 10
ל ר ִדֵֵברו. - "...ֵהִיִטיבו, כָּ ש  יָּה ֵתן ִמי יִ ֲא  הָּ םו  בָּ בָּ ה ל  ל  ז  ִתי... כָּ ה ֹאִ אָּ ִי ר  ם, ל  ה    (ויק"ר ל"ב ב')ַהיִִָּמים." במדרש ַ- לָּ 

. והוא תמוה מאד. וי"ל ידוע בשעה שעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמתן  כהטבת הנרותאמר  חד מ"ד 
(שבת קמ"ו ע"א), ופנים בפנים דבר ד' עמהם, ונתקדשו יותר ממלאכי השרת, ואז אין חידוש כ"כ שהיה  

הם  אבל אח"כ בלכתם מהר סיני לשוב לאהלילהם התשוקה כ"כ גדולה לתורה עד שהקדימו נעשה לנשמע,  
. והנה המנורה כל זמן שהיא דולקת  ל הוא מאד שיפלו ממדריגתם להיות כאנשים פשוטיםולעסקיהם, נק

ַַרב ע וגו'    מאירה אבל אם אינה דולקת חושך הוא כבראשונה. וזה שאמר הקב"ה אחר שאמרו "ק  מָּ ש  ה ו   ַאתָּ
נו   ע  ַמ  שָּ ַמע ד'  ו  ִִׂשינו. ַוִיש  ּעָּ ת ו  ם...-א  ֵרי כ  ר... הֵ   קֹול ִדב  מ  ל ַויֹא  ר ִדֵֵברו" -ִיִטיבו, כָּ ש  היינו , (כד-פרק ה, כג) ֲא 

, אבל ִ"ִמי  כהטבת הנרות כל זמן שדולקין מאירין, הוא הדין כל זמן שעמדו לפני הר סיני היטיבו דברים
יָּה   ִיֵֵתן הָּ ם ו  בָּ בָּ ה ל  ל   ז  ִתי... כָּ ה ֹאִ אָּ ִי ר  ם, ל  ה  ם  ֹמר היינו ֵ"ֵלְך ֹאֱֹ  ,(ה, כה)ַַהיִִָּמים" - לָּ  כ  ם:  שובו לָּ  ה  ם"   לָּ  ֳהֵלי כ  אָּ ל 

 שאח"כ גם כאשר יהיו באהליהם ויתעסקו בעניניהם יראו אותי.   ,(ה, כו)
  

  ז פסוק ב, פרק – השירים שיר 11
כ ם ת   ִִתי א  ַבע  נֹות    ִהש  לֹותב  י  ַא  אֹות, אֹו ב  בָּ צ  ַלִִם ִב  רושָּ ה:  י  ד  ָבה  עְוְררּו ִעירּו ְוִִאם ְת ִאם תִָ  ַהשָּ  ת ָהַאֲהָ ָפץ.  אֶָ ְחָ תֶָ  ַעד ׁשֶָ

  

  יט פרק - לרמב"ן והבטחון האמונה 12
... לא התעוררות האהבה עד שיהיה שם הדבר הראוי  עד שתצא מן הכח אל הפועלופי' "עד שתחפץ",  

מלשון רז"ל זהו "עד שתחפץ", שתעשה חפץ על ידי הסבה ההיא,  שיהיה התעוררות בזה על ידו.
 י חפצא בידיה, כלומר כלי.  לאנקוט

 ו:יג במדבר 13
ת את תֹוַרַ֖ ֹֹ֥ ז יר  ו  ִזִ֑ ד׃ ַהנָּ ל מֹוֵעֵֽ ה  ַתח ֹאֹ֥ ַ֖ ל־פ  יא ֹא֔תֹו א  ִבֵ֣ ֔רֹו יָּ י ִנז  ֵמֵ֣ לֹא֙ת י  ֗יֹום מ     ב 

 ו׳:יג:א במדבר על ספורנו 14
כבר בארו ז''ל הוא יביא את עצמו וזה כי אמנם כל הקרב אל מי שיחדש דבר מעצמו נאמר שהוא   יביא אותו

מובא אל המחדש בו על ידי נכבד ממנו כזה שאין חבוש מתיר עצמו ולזה נכתב במצורע בטומאתו ובטהרתו  
ן ובסוטה והביא האיש את אשתו אל הכהן וכן בעבד והגישו אדוניו אל האלהים אמנם בנזיר  והובא אל הכה

 :אשר יחודש בו גילוח ובו יהפך לאיש אחר אין נכבד ממנו שיביאהו אבל הוא יביא את עצמו

 ב ו:  במדבר 15
ד   ֹדר נ  ִלא ִלנ  ה ִכי ַיפ  ם ִאיׁש אֹו־ִאשָּ תָּ ֲאֵלה  ַמר  אָּ ֵאל ו  רָּ ֵני ִיׂש  ל־ב  ה׃ ַדֵבר א  ַהִזיר ַליהוָּ ִזיר ל   ר נָּ

 ו:ב במדבר "ירש 16
ׁשַ  .כי יפלא רָּ ה פָּ כָּ מ  ה ִנס  מָּ ִריׁש; לָּ מֹו ִמן  ַיפ  ה ַיִזיר ַעצ  קולָּ ִקל  ה ב  ה סֹוטָּ רֹוא  ל הָּ כָּ ָך ׁש  ה? לֹוַמר ל  ַׁשת סֹוטָּ רָּ פָּ ִזיר ל  ת נָּ

הוא ֵמִביא ִליֵדי ִנאוף    ַהַיִין, ׁש 
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  נשא פרשת – הארץ פרי

  

 
 

 שמחה לב 17
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