בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

חג שבועות
מדוע מצווה לאכול בשבועות?
במסכת פסחים דף סח .מובאת מחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושע בשאלה :מה נדרש
מאיתנו לעשות ביו"ט? ר' אליעזר אומר  -או אוכל ושותה ,או יושב ושונה .ר' יהושע
סובר  -חלקהו ,חציו לה' וחציו לכם .ומוסיף ר' אליעזר  -ובעצרת (בשבועות) כולם
מודים דבעינן לכם ,כיון שכתוב "עצרת לה' אלוקיך" ,וכתוב "עצרת תהיה לכם".
שואל הבעש"ט :לכאורה ,דווקא ביום זה צריך ללמוד שהרי זהו יום מתן תורה ,ואיך
הגוף הגשמי בא לאכול?!
משל למלך שהגיע לכפר קטן ורצה לפוש ,אך בני העם הסתקרנו ורבו עם השומרים
לראות את המלך והפריעו את מנוחת המלך .אמר המלך לעשות להם סעודה ,כיון
שראו שולחן ערוך שכחו מהמלך וישבו לאכול.
הנמשל ,כדי שהגוף יעזוב במנוחה את הנשמה נותנים לו לאכול והוא נותן לה מנוחה.
סיבה נוספת  -אמר ר' יהושע בן לוי ,כשעלה משה לשמים וביקש את התורה ,אמרו
המלאכים להורגו ובקשו מה' "תנה הודך (=תורתך) על השמים" .ה' אמר למשה -
אחוז בכיסאי וענה להם .אמר להם ...מה כתיב בה? "זכור את יום השבת לקדשו" -
כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? "כבד את אביך ואת אמך"  -אב ואם
יש לכם?" ...לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב"  -קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם?
מיד הודו [המלאכים] לקב"ה ...וכל אחד ואחד נעשה אוהב למשה ומסר לו דבר,
ָאדם  -בִ ְשכַר
שנאמר (תהלים סח ,יט) :עָ לִ יתָ לַמָ רום ָשבִ יתָ ֶּׁשבִ י ל ַָק ְח ָת מַ ָתנות בָ ָ
שקראוך אדם ,לקחת מתנות .וכך הוכיח להם משה שכל עשרת הדברות נאמרו לבני
אדם ,עד שהודו לו ואמרו" :ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ" ,ולא אמרו בשמים.
יוצא אם כן שבעקבות ההבדל בינינו לבינם קיבלנו את התורה .לכן אוכלים ושותים
דווקא ביום מתן תורה ,כדי להדגיש את ההבדל שיש בינינו לבין המלאכים...

חג שמח!
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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