
,  מנהיגי חינוך יקרים

מהווה הכנה לחג " תחילה למקראי קדש"מבאר ששבת שהיא " נתיבות שלום"ספר 

בחג  . וכל הארות החג מתחילות ונמשכות מכוח שבת זו, שחל במהלך השבוע אחריה

ולפי זה יוצא שהשבת  , השבועות זמן מתן תורתנו מתחדשת קבלת התורה בכל שנה

מתוך הארת הנשמה היתירה של השבת נוסיף  . הקרובה מהווה הכנה לקבלת התורה

ובאהבת התורה ומתוך כך נגיע מוכנים וראויים לקבלתה , ונתעלה בלימוד התורה

.מחדש

שחג השבועות הוא מעין ראש השנה אלא שבראש  "  הנתיבות שלום"מבאר שם עוד 

על  , השנה נקבעים העניינים הגשמיים ואילו בשבועות דנים על העניינים הרוחניים

ולכן דווקא לשבועות יש הכנה  . ולאיזו דרגה של קבלת התורה אדם ראוי, הקשר לתורה

משמעותית בימי הספירה שכולם מכוונים לתכלית זו של מוכנות לקבלת התורה  

.בקדושה

" 'עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה"הפסוק 

היא המכינה לקבלת , מתפרש לפי זה שהשבת האחרונה בין שבתות ספירת העומר

".מנחה חדשה"כפי שרמוז במילים -התורה מחדש בכל שנה

מאחר  " פרק קנין תורה"פרק זה נקרא . בפרקי אבות' זו אנו קוראים פרק ובשבת 

.ומובאים בו ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם

ביום  . ובערב שבועותהקניןיש שנהגו לעמול כל יום מימי הספירה על אחת מדרכי 

מתוך  . נהגו לחזור על כולן או להרבות בתפילה לזכות בהן ובתורה,  הארבעים ותשע

תורה וארץ  ". קבלת הייסורים"הרשימה של דרכי הקניין מתאים להזכיר בימים אלו את 

והדבר מורה על מעלתם וחשיבותם המחייבת לנכונות למסירות  , ישראל נקנים בייסורים

מכוח ייסורים אלה ה"ובעז, בימים אלו אנו חווים ייסורים בקניין הארץ. נפש למענם

.נזכה להעמיק את אחיזתנו בה

מה חשיבות פרט  ". האומר דבר בשם אומרו"אחר כל המעלות הדרגה האחרונה היא 

כל האומר  ( "'ז' קידושין א)י הירושלמי "ל מבאר עפ"הרב צבי יהודה קוק זצ?  זה

כאשר מצייר  ". שמועה משם אומרה יהא רואה בעצמו כאילו בעל השמועה עומד בפניו

הירושלמי  . ומחברת לאומרהאמיתיתאדם למול עיניו את אומר השמועה הבנתה היא 

כך מתחברת השמועה  ". אם יכול אתה לשלשל שמועה עד משה שלשלה: "שם מוסיף

זהו המשך תורה שבכתב ושבעל פה שתחילתה בדברי . בהר סיני' דבר ה-למקורה

.משה מפי הגבורה והמשכה בחכמים הלומדים איש מפי איש

אמירה שהיא  ". כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"מסיימת שהמשנה 

,  המחייה את העולם, היא המחברת את התורה, בשם אומרה היא יסוד התורה והעולם

יש בה את מעלת כלל ישראל מקבלי התורה  . וחשובה, לסיני ועושה את התורה למאירה

.המשולבת  במעלת לומדיה המחדשים בה

כמועיל  " האומר דבר בשם אומרו"אבות מסביר את מעלת ' למס" מדרש שמואל"בספר 

לקניין התורה בכך שאם יתלה כל אמירה בשם אומרה ירצה גם לחדש ולומר משלו ולא 

.להסתפק בהיותו בור סוד אלא ישאף להיות כמעין המתגבר

:  כתבה"השל. ח סיון"אותה נוהגים לומר בערב רה"השלהתבוננות בתפילת מתוך 

והכונה" ולימדתם אותם את בניכם"וכתבת בתורתך " פרו ורבו"כתבת בתורתך "

הכוונה היא שיש דמיון בין חידושי התורה לפריה ורביה שבשתיהן  ". 'וכובשתיהן אחת 

הגאולה תלויה בהורדת כלל הנשמות מאוצר הנשמות לעולם  . מתיישב ומתקיים העולם



הגאולה תלויה בהורדת כלל הנשמות מאוצר הנשמות לעולם  . ומתקיים העולםמתיישב 

לפי זה אפשר לומר , "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף"ל  "וכשם שאמרו חז. הזה

שגם ביחס לחידושי תורה יש להוריד לעולם את כלל החידושים שנאמרו למשה בסיני  

לאחר שנזכה לחדש בתורה את כל החידושים  . כ במהלך הדורות"על מנת שיאמרו אח

.שנאמרו בה נזכה לגאולה השלימה

מחברת חידושי תורה בה בקשנו שיאספו את  ד"החמהשנה זכינו לפרסם עבור תלמידי 

ס אשר זכו להצטרף למיזם ומעודדים את  "אשרי בתיה, חידושי התורה שהם לומדים

בזמן זה בו שוהים רוב תלמידנו  , תלמידנו להוריד חידושי התורה שנאמרו בהר סיני

!!  נקפיד על חיזוק לימוד התורה!!! בלמידה מרחוק נקפיד על סדר יום לימודי מלא 

,  זכות התורה תעמוד לכל עם ישראל, נעודד המשך משימות לכתיבת חידושי תורה....ו

.ולכל הפצועים, הבטחוןלכוחות 

.נזכה לקבל התורה מתוך שמחה וברכה גדולה, חג שבועות שמח

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


