
 The Gemara in Menachos (99a) says that one may 
fulfill his daily obligation to learn Torah with the 
recitation of the daily Krias Shema. The question is why 
do we not say that this is in violation of the concept of 
 that one may not – ״ein osin mitzvos chavilos chavilos״
perform multiple mitzvos at once?

4. Since we have just completed the 
mitzvah of counting Sefiras Haomer, 
it is appropriate to celebrate with a 
meal. Since we anyways eat a meat 
meal in honor of Yom Tov, it would 
not be recognizable that this meal is a 
celebration for the completion of the 
mitzvah. Therefore, we do something 
different and eat a dairy meal (Mishnas 
Yaakov, cited ad loc.).

5. Har Sinai had eight names, one 
of which was Har Gavnunim which 
reminds of cheese (gevinah) and 
therefore we eat cheese to remind of the 
giving of the Torah which took place 
on Shavuos on Har Sinai (R’ Shamshon 
M’Ostropoly, cited in Otros Hatorah pg. 
149).

6. In order to truly acquire Torah, one 
must make himself humble. Therefore, 
on Shavuos we eat “simple” foods such 
as dairy, as opposed to meat which is 
generally more expensive, to help us be 
humble (R’ Pinchus M’Kuritz, cited ad 
loc. pg. 150). 

 Morning Berachos after Staying 
Awake the Night of Shavuos Many 
have the custom to stay awake during the 
night of Shavuos learning Torah. This 
creates some challenges regarding davening 
in the morning, as follows:

Birkas HaTorah – one who remains 
awake for the entire night may not recite 
Birkas HaTorah the next day because, 
according to some opinions, going to 
sleep is what obligates one to recite the 
beracha anew since it interrupts the 
beracha recited the previous day (M.B. 
47:28).

Al Netilas Yadayim – according to 
some opinions, one may only recite this 
beracha after going to sleep, when one׳s 
hands are assumed to have come into 
contact with unclean areas of the body 
(see Shulchan Aruch 4:13). 

Tzitzis – those who recite a beracha on a 
tallis katan (such as boys and unmarried 
men) should not recite the beracha after 
wearing tzitzis all night (see M.B. 8:42).

Birchas Hashachar – the berachos of 
Elokai Neshama and Hama׳avir sheina 
are only recited after going to sleep 
since they refer to one who gets up from 
sleeping (see M.B. 46:24).

Practical Guide (largely based on 
Mishnah Berurah 494:1): When it reaches 
the time for Alos Hashachar (4:16 am in 
Chicago), one should use the restroom and, 
since this involves touching unclean parts 
of the body, he may now recite Al Netilas 
Yadayim and Asher Yatzar. (Some say that 
there is no need to interrupt his learning 
to do this right away at Alos Hashachar – 
Halichos Shlomo 12:4.) If one slept in a bed 
on Erev Shavuos for at least 30 minutes, he 
may now recite Birkas HaTorah according 

Did You Know?
הלכות החג

Rabbi Akiva Niehaus

1. On Shavuos we are commanded to 
bring two loaves of bread in the Bais 
Hamikdash. As a remembrance for this, 
we eat dairy and meat products at the 
same meal. Since one may not use the 
same loaf of bread for both dairy and 
meat, one must have two loaves of bread 
on the table which is reminiscent of the 
mizbe’ach (Rama ibid.).

2. When Klal Yisroel received the Torah, 
they were commanded in the mitzvah 
that meat requires shechitah and they 
realized that their meat wasn’t kosher 
and all their pots and pans were not 
kosher. Since it would take a long time 
to prepare and kasher (and according 
to some opinions it was Shabbos when 
these actions were prohibited) they ate 
a dairy meal instead of meat (Mishnah 
Berurah ad loc.).

3. The words used to describe the korban 
brought on Shavuos are, “(Minchah) 
Chadasha L’Hashem B’Shavu’oseichem”, 
and the first words are an acronym for 
the word Chalav – dairy (Mateh Moshe, 
cited in Minhag Yisroel Torah pg. 199). 
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The Rama (494:3) writes that the common custom is 
to eat dairy foods on the first day of Shavuos. Many 
reasons are given for this custom:

7. Klal Yisroel became weak from the 
experience at Har Sinai and acceptance 
of the Torah on Shavuos. Therefore, they 
needed to eat ״light״ foods, such as dairy 
products (Chida, cited ibid.).

8. The Torah is comparable to honey 
and milk (see Shir Hashirim 4:11), 
therefore on Shavuos we eat dairy foods 
to remind us of the Torah which was 
given to us on Shavuos (Chok Yaakov 
494:9).

9. There is a question why milk is 
permissible to be consumed. The 
Gemara (Bechoros 6b) explains that 
milk may be considered like aver min 
hachai – separating from a live animal 
– something forbidden even to b’nei 
Noach. However, the Gemara cites 
various sources that milk is, in fact, 
permitted. To commemorate the fact 
that milk became permissible when the 
Torah was given, we eat milk products 
on Shavuos (R’ Nochum Aharon 
Rokach, cited in Ta’amei HaMinhagim).

 Rashi (Rosh Hashanah 33a) rules 
that women cannot opt to do a mitzvas 
aseh she׳ha׳zman grama (time-bound 

mitzvos) because this is in violation of 
bal tosif (adding new mitzvos). If so, how 

is it permitted for women to learn Torah? 
And it is clear that women are allowed to learn 

Torah because Bruriah, the wife of R׳ Meir, was a noted 
Torah scholar. (Although the halacha doesn׳t follow 
Rashi׳s opinion, how does Rashi explain the fact that 
Bruriah learned Torah?)

 The Gemara rules that if one ״steals״ a 
mitzvah from someone else, he must pay 
him 10 zehuvim (gold pieces). The Taz says 
(28:8) that this only applies if he actually 
fulfills the mitzvah which he stole, but if he 
doesn׳t end up fulfilling the mitzvah, he does 
not need to pay money (although the fact that he 
prevented his friend from doing a mitzvah grants 
him the status of a mazik). The question is that the very 
action of stealing a mitzvah is considered a mitzvah haba׳ah b׳aveirah – 
doing a mitzvah through a sin; if so, he automatically doesn׳t fulfill the 
mitzvah. So how is it ever possible to be obligated in the 10 zehuvim?

 The Gemara (Sukkah 25a) teaches us that if one is middle of performing 
a mitzvah, he is exempt from other mitzvos (osek b׳mitzvah patur min 
hamitzvah). If so, why does it say in Shulchan Aruch (O.C. 64:3) that if one is 
middle of reciting Krias Shema and hears Kaddish or Kedushah, he should 

stop and answer – why isn׳t he exempt 
because he׳s in middle of a different 
mitzvah? (3 Good Answers)

    Food for  
Thought

Rabbi Moshe Revah

According to some of the reasons (#1-3), a dairy meal may be more appropriate by day as opposed to the night meal (#4). Further, 
according to reason #1, it may be appropriate to eat dairy and meat by the same meal (with proper separations) as opposed to a single 
dairy meal. Although the Rama writes that this custom applies the first day of Yom Tov, others note that in Chutz L’Aretz where we 
celebrate two days of Yom Tov, the custom applies on both days (Kaf HaChaim #67).

Rabbi Akiva Niehaus

פניני המועד
 The Highest Level     Chashivus Hatorah. The term gets thrown about very liberally. “Yankel is machshiv 
Torah.” “Berel is a real machshiv Torah.” What does the word machshiv mean? It means it is considered of 
great importance. What does important mean? Generally, important denotes a comparison between two 
things in which one is of greater significance. “It was an important meeting.” “It was an important letter.” 
Not regular. Important. This is a wonderful level, to recognize that Torah is more significant than anything 
else. However, this is not the highest level. The Medrash in Parshas Yisro states, אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן 
 כשנתן הקב״ה את התורה צפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות
 The Medrash informs us that every single sound in the .לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הקול אנכי ה׳ אלקיך
universe was still at the time of Matan Torah. Why? Why did everything have to be still? Was it too noisy 
in the desert for Klal Yisael to hear the booming voice of Hashem? The Medrash is teaching us that Torah is 
not just important. It is not only more significant. It is the ONLY worthwhile sound. There is nothing else. 
There is no comparison between it and anything else in the universe. Every year we must reevaluate our 
commitment to this ideal which will help bring us closer to a true Kabbalas Hatorah.

 The Ways of the Torah When Yisro comes to Moshe and witnesses the scene of Klal Yisroel 
standing over him from morning until night, he tells him that things must change. The message that gets 
the most attention is that Yisro told Moshe that he must appoint others to help him. However, there is 
another fundamental idea that Yisro pointed out to Moshe. Moshe relayed to Yisro that Klal Yisroel comes 
to him for judgment and he informs (v׳hodati) them of the words of Hashem. Yisro responds that this is 
incorrect; rather, he should warn (v׳hizharta) them and demonstrate how much these things mean to you – 
not simply informing them of the words of the Torah. Further, it׳s not enough to teach them Torah; rather, 
tell them also the ״derech asher yeilchu bah – the path to travel.״ Tell them the derech eretz that one must 
have. They should understand that the Torah must change your life and every action that you perform. But 
he tells Moshe that if you are mazhir them, if you warn them correctly, then all you must do is to inform 
them on how to live, for through your constant urging, prodding, and cajoling, they will see how important 
it truly is.
This is a fundamental idea in bringing up our children. If we are constantly moving, growing, urging and 
showing how much the Torah means to us, we will only need to let our children know how to live and they 
will follow it with pride.

 A Commitment to Torah     The Gemara in Berachos (63a) relates that R׳ Tevi said in the name of 
R׳ Yoshiya: Anyone who is lax (marpeh) in his matters of Torah, will lack the strength to stand on a day of 
adversity, as it is stated: “If you faint in the day of adversity, your strength is small indeed״ (Mishlei 24:10). 

Rabbi Yitzchok Simcha



Kabbalas HaTorah With Achdus
As Shavuos approaches we all get ready to greet the Yom Tov with the proper level of anticipation 
and it is very hard to contain our excitement as we get ready to accept the Torah anew.

On the morning of Shavuos, we read from Parshas Yisro and once again we are transported 
back to Har Sinai as we hear the words of the Aseres Hadibros. Paying attention to the reading, 
one can׳t help but notice that we learned about these mitzvos just a few weeks ago. The Sforno 
and Kli Yakar both point out that many of the mitzvos mentioned at the beginning of Parshas 
Kedoshim are strikingly similar to the Aseres Hadibros. For example, Al tifnu el ha׳elilim (do not 
turn to idols) and Veilohei maseicha lo sa׳asu lachem (and molten gods you shall not make for 
yourselves) are parallel to Anochi Hashem and Lo yiheyeh lecha. The mitzvos of Shabbos and 
Kibud Av V׳em are also mentioned in Parshas Kedoshim. These are just a few examples.

The Vilna Gaon also notes these similarities but points to an extraordinary difference between 
them. In Parshas Kedoshim, all the mitzvos are mentioned in lashon rabim – plural form. At Har 
Sinai, however, the mitzvos were said in lashon yachid – singular form. This is because at Har 
Sinai, the achdus – the unity – amongst Klal Yisrael was perfect, as it is written, ״vayichan sham 
yisrael neged hahar – and Yisroel (singular) encamped there opposite the mountain.״ Hence, the 
singular form was used. However, when the mitzvos of Parshas Kedoshim were said, the achdus 
was not quite on the same level as at Har Sinai, so the more common plural form was used.

How was that level of achdus present at Har Sinai achieved? We know that it wasn׳t merely unity 
of purpose. After all, even the Egyptians attained that level of unity (see Rashi Shemos 14:10). 
The achdus of Bnei Yisroel was more profound and it didn׳t magically manifest at Har Sinai just 
prior to Matan Torah; it needed to be cultivated over time. How did 3 million people perfect 
themselves to be considered as one? 

Perhaps we can find a hint with the help of another insight from the Vilna Gaon. The passuk 
tells us that Hashem told Moshe to please speak in the ears of the people, ״Let each man request 
of his fellow (rei׳ei׳hu) and each woman of her fellow (ri׳u׳sah) silver vessels and gold vessels.״ 
The simple understanding is that the Jewish slaves should request silver and gold vessels from 
their Egyptian masters. The Gaon says that this can׳t be the case since the word rei׳ei׳hu – fellow, 
can׳t refer to an Egyptian (see Baba Kama 37b). Rather, the intention of this command is that 
Jewish men and women should borrow from their fellow Jews. What is the purpose of that? The 
Vilna Gaon says that some of the Jewish slaves were better off and lived under more favorable 
conditions than their fellow Jewish slaves. They weren׳t only better nourished, but their clothing 
was also in better condition.

Let׳s pause for a moment and consider the following question: Two people have similar intellect 
and skills. They are both competing for the same job. One is healthy looking and well-dressed. 
The other is malnourished and his clothes are well-worn and threadbare. Which one of these two 
candidates will get the job? Which one do you think made a more favorable impression? Hashem 
wanted to fulfill his promise to Avrohom Avinu and wanted all of Bnei Yisroel to go out b׳rchush 
gadol – with great wealth. If a poor, disheveled looking Jew were to have requested fine items 
from an Egyptian, he would have been refused. Therefore, Hashem told Moshe to instruct the 
comparatively wealthy Jewish slaves to lend out their (designer label?) clothing to their brethren. 
By doing so, they enabled the poorer slaves among them to make a favorable impression on the 
Egyptian slave masters who were now all too willing to comply with their request to give them 
gold and silver (״they found favor in their eyes״). The passuk tells us that Bnei Yisroel did as 
instructed, and they lent out their garments without any personal considerations even though 
this would cause them to get a smaller piece of the pie of Egyptian wealth.

This selflessness and total devotion – to the point that each one helped the other even when he 
might lose out – is a valuable lesson in the quality of the chesed that was performed in Mitzrayim 
and is an indication of the achdus present among Bnei Yisroel. This is the level of achdus that 
is a prerequisite for Kabbalas Hatorah and it starts with selfless chesed. We are privileged to be 
part of a community known for its magnanimous chesed. May we merit to accept the Torah once 
again and see the arrival of Mashiach to redeem us b׳mheirah b׳yameinu amen.

to some opinions (R׳ Akiva Eiger, cited in M.B. 
47:28). If not, he should attempt to hear the beracha 
from someone else who went to sleep during the 
night. (Until one hears the beracha, some rule 
that all learning after Alos Hashachar must be 
done by thinking the words without verbalizing 
them – Kovetz Halachos 11:23, but others rule 
that one may learn as normal – Halichos Shlomo 
12:7.) The beracha on a tallis gadol should not be 
recited until reaching misheyakir (there are many 
opinions how to calculate this, ranging from 4:28 
am until 4:52 am in Chicago). One who needs to 
recite a beracha on tzitzis (tallis katan) should 
hear the beracha from someone who is reciting 
the beracha on a tallis gadol. One should hear the 
berachos of Elokai Neshama and Hama׳avir sheina 
from one who slept; the other berachos may be 
recited as normal.

 Trees and Flowers
Many people have a custom to decorate their 
homes and the shuls with flowers to remind us of 
the joy of receiving the Torah on Har Sinai, which 
was adorned with grass and beautiful greenery 
(see Rama 494:3). The Mishnah Berurah (494:10) 
cites a custom mentioned in Magen Avrohom that 
people would decorate their homes and the shuls 
with trees because Shavuos is judgement day for 
fruit (trees) [and one should use the opportunity 
to daven for favorable outcome – Magen Avrohom 
494:5]. However, he notes that the Vilna Gaon 
abolished this custom because it mimics the ways 
of the nations who commonly decorate their 
homes with trees on their holidays. Some note that 
the Vilna Gaon also abolished the use of flowers 
(see Aruch Hashulchan 494:6), but others rule that 
the non-Jewish custom only applied to trees – not 
flowers (Shalmei Moed pg. 459).

בענין הפסק בברכת התורה
בתוס׳ ברכות יא: כתבו בשם ר״ת דאם א׳ קם ממטתו בלילה קודם עלות השחר א״צ לברך 
אחרת״,  שחרית  עד  פוטרת  שחרית  אתמול  של  התורה  שברכת  ״מפני  התורה  ברכת  שנית 
יג( דאם ברך ברכה״ת ויצא  וסיימו ע״ז ״ולא נהירא״. ולכאו׳ כוונתו כמו שכ׳ הרא״ש )סי׳ 
לעסקיו, כשחוזר ללימודו א״צ לברך דאינו היסח הדעת דדעתו לעולם לחזור ללימודו דכתי׳ 
והגית בו יומם ולילה וכל שעה חייב ללמוד, וכ׳ שם הרא״ש ״וכן אם למד בלילה, הלילה הולך 
אחר היום וא״צ לברך כ״ז שלא ישן ולכן מי שרגיל לישן ביום שינת קבע על מטתו הוי הפסק 
וצריך לחזור ולברך״. ונמצא מבואר מדבריו דשינה חשיבא הפסק והיסח הדעת ומחייב עוד 
ברכה וממי׳ בקם ממטתו בלילה צריך לברך מצד השינת קבע )ולרא״ש גם שינת קבע ביום 
הוא הפסק(. ומבו׳ דר״ת פליג וס״ל דשינה לא הוי הפסק דברכת התורה פוטרת עד שחרית 
הבא, וכן הוא שי׳ מהר״ם מרוטנברג מובא במרדכי ברכות רמז כ״ט. והא דמבו׳ בהרא״ש 
דשינת קבע חשיבא הפסק ואפי׳ ביום, הב״י הביא שי׳ האגור שכ׳ ״ומורי אבי מהר״ר יהודא 
לנדא הנהיג שלא לברך ביום אפי׳ אחר שינת קבע ביום, וכן ראוי לעשות כי המיקל בברכות 
במקום שיש מחלוקת הרי זה לא הפסיד כי הברכות אינן מעכבות״. והב״י בי׳ שהמחלוקת 
שאליו כוון האגור הוא שי׳ ר״ת הנ״ל דשינת לילה לא חשיבא הפסק, ״ואע״פ שאין הלכה 
כמותו מפני שכל הפוסקים חולקים עליו היינו בשינת הלילה, אבל בשינת יום מיהו יש לחוש 
לדבריו״. וכן פסק בשו״ע סי׳ מז דבסעי׳ י״ב כ׳ כשי׳ הרא״ש דשינת קבע בלילה חשיבא הפסק, 
ובסעי׳ י״א הביא מחלוקת הפוסקים אם שינת קבע ביום הוא הפסק, וכ׳ דנהגו כפסק האגור 
דאינו הפסק. ונמ׳ דקי״ל דשינת לילה הוא הפסק אך לגבי שינת יום קי״ל דאינו הפסק דלזה 

מצרפים שי׳ ר״ת דשינה בכלל אינו הפסק.

השחר.  עלות  לאחר  התורה  ברכת  לברך  מחויב  אם  הלילה  כל  שניעור  במי  לדון  יש  ועפי״ז 
וכפשוטו לשי׳ הרא״ש אין לברך דרק שינת קבע מפסיק וכאן לא ישן, וכן דקדק המג״א בדברי 
השו״ע סעי׳ י״ב שם. אך הק׳ המג״א דהרי קי״ל כאגור דשינת קבע ביום אינו הפסק וא״כ מה 
שמברך כל בוקר ״היינו משום שקבעו חכמים ברכה זו בכל יום דומיא דשאר ברכות השחר. 
תדע דהא לר״ת כשעומד קודם עלות השחר א״צ לברך וכשמאיר היום צריך לברך, א״כ לדידן 
נמי אף שלא ישן כשמאיר היום צריך לברך וכו׳ שלא הי׳ דעתנו לפטור רק ליום א׳ כתקנת 
אך  הפסק  אינו  ביום  קבע  דשינת  פסקי׳  דרק  המג״א  על  תמה  מרדכי  מאמר  ובס׳  חז״ל״. 
בלילה חשיבא הפסק וא״כ קי״ל כשי׳ הרא״ש בעצם ורק דמקילים לגבי שינת יום. וכן הק׳ 
הגרעק״א דמשום חומר ברכה לבטלה אין מברכין בשינת היום בצירוף שי׳ ר״ת, אך באמת 
קי״ל כהרא״ש דאין היום גורם הברכה, ולכן מסיק הגרעק״א דאין לברך בניעור כל הלילה, 
זולת אם ישן ביום הקודם )אפי׳ ביום( דאז ממנ״פ מברך למחר, או מצד היום וכר״ת או מצד 
השינה וכשי׳ הרא״ש, ולא חיישי׳ שנפטר בברכת אהבת עולם במעריב, שיש הרבה צירופים, 
חדא שי׳ ר״ת הנ״ל, שני שי׳ הראב״ד דאהבה רבה )ואהבת עולם( רק פוטר הלימוד שלומד 
אח״כ ולא כל מה שילמוד, ושלישי דקי״ל מדינא דקר״ש לא חשיב לימוד לגבי ברכת התורה 

וא״כ בלא למד אחר מעריב לא יצא חיוב ברכת התורה.

אך מכ״מ חזי׳ במג״א איך הוא מבאר שי׳ ר״ת דהיום גורם הברכה, דהבי׳ הוא דאף דברכת 
רצו  חז״ל  אך  ברכה,  מחייב  תורה  והלמוד  תורה  תלמוד  ממצות  נובע  ברכה  החיוב  התורה 
דחז״ל מברך  כל המברך אדעתא  ולכן  ברכות השחר,  יום כשאר  בכל  ברכת התורה  שיברך 
ומכוון להגביל הברכה שלו שלא תפטור אלא עד יום המחרת. ובא״ר מבואר עוד יותר שאפי׳ 
לשי׳ הרא״ש צריך לברך למחרת בניעור כל הלילה דמסתמא לא הי׳ דעתו אלא לפטור ליום 
א׳. וכן מדויק לשון השו״ע ורא״ש דהלומד בלילה א״צ לברך ״דלילה הולך אחר היום״ ומש׳ 

דרק הלילה נגרר ולא יום המחרת. 

והנה בראשונים מובא שי׳ רש״י )הגה״מ הל׳ תפילה פ״ו אות כ׳ וברשב״א ברכות יא: והרא״ש 
שם סי׳ י״ג( בהשכים ללמוד קודם תפילה ובירך ברכת התורה, כשאח״כ בא לבית הכנסת הי׳ 
חוזר ומברך ברכת התורה משום אמירת קרבנות וכמו דבקריאת התורה חוזר העולה ומברך 
אשר בחר בנו אף שכבר בירך ברכת התורה. והראשונים חולקים ע״ז דל״ד לקריאת התורה 
ששם הוא תקנה בפנ״ע לקרות התורה בצבור. ובס׳ עמודי אש )קונטרס מעון ברכות סי׳ ב׳( 
כ׳ דשי׳ רש״י לברך פעם שני הוא רק אם השכים ללמוד קודם עלות השחר, דמפורש ברש״י 
עצמו בספר הפרדס דבלמד קודם תפלה ובירך ברכת התורה דאינו חוזר ומברך, וע״כ דזהו 
בי׳ ע״פ המבואר במג״א דמלבד הדין שלימוד  ירח למועדים  ובס׳  בלמד אחר עלות השחר. 
התורה מחייב ברכה יש תקנה מיוחדת לברך כל יום כמו ברכת השחר ולכן ס״ל דמה שבירך 
קודם עלות אינו פוטר החיוב ברכה שאחר עלות. ויש להוסיף בי׳ בזה דמלבד הדין מצד ברכת 
המצוות שתורה טעונה ברכה, יש עוד חיוב הודאה על התורה דומיא דברכות השחר וכמו שכ׳ 

הרמב״ן בס׳ המצוות שזהו יסוד דין ברכת התורה, וזה בעי בכל יום יום.

הרב יהושע משה גולדשטיין

?Did You Knowיש לעיין עבודת המועד
Rabbi Aharon Cohen

(Continued)

The Maharsha notes that the word rifyon (lax) does not refer 
to one who doesn׳t learn. Rather, it is discussing someone 
whose learning is not serious and set; it is happenstance 
and unreliable. A similar expression is used to describe Klal 
Yisroel when they traveled from Refidim, as explained by the 
Meforshim who say that rafu yedeihem min Hatorah – they 
weakened their hands from Torah study. They did not stop 
learning; they just lost some of their commitment. In order to 
have our learning stand up for us and protect us on a day of 
challenge, we must commit to our learning fully and without 
distractions.

פניני המועד
(Continued)

הרב יואל שטיינמץ
יסודי החג

יום הדין של חג השבועות
הנה איתא בשל"ה הקדוש )מס' שבועות( וז"ל 

הקב"ה  רצה  השנה  שבראש  כמו  כי  ודע  יעקב,  תולעת  לשון  וזה 
להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה 
וחידוש העולם... כן רצה ביום מתן תורה שהוא מורה על חידוש 
העולם להשגיח ולדרוש על מעשה העולם ולדונו על פירות האילן... 
וכבר ביארנו כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של 
שבטלו  בו  שניתנה  התורה  על  זה  ביום  נידון  והעולם  הקב"ה, 
עצמם ממנה והוא אמרם על פירות האילן, בלא השלימם בתורה 

ובמצוות כראוי. 
בשבועות  פירות  על  נידון  שהעולם  שכמו  הקדושים  מדבריו  ומבואר 
ישראל  נשמות  שהם  הפירות  על  נידון  כמו"כ  ר"ה,  במס'  כדמבואר 
ויש לעיין  שנידון בחג השבועות אם השלימם בתורה ומצוות כראוי. 
בפשר הדברים, למה יש דין על האדם בגלל שהוא יום הדין לפירות, 

ומה ענין זה לדין על התורה ומצוות של אדם. 
והנה איתא במהר"ל )חידושי אגדות על ר"ה טו:( שהתורה נקראת עץ 
חיים לכן נידון בעצרת על פרי העץ. ואיתא עוד בשפת אמת )פ' במדבר 
שנת תרס"א( שענין פירות אילן שהוא על התורה שהתורה נקראת עץ 
חיים, וכמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כן התורה מתחדשת 
פירותיה בכל שנה והוא ענין בעצרת נידון על פירות האילן. אולם עדיין 
יש לעיין בעמקות הדברים, למה שייך תורה לענין עץ ולמה שייך דין 
על התורה ומצוות של אדם בחג השבועות בכלל שהוא דין על הפירות?

זלמן  שלמה  )מר'  התורה  מעלות  איתא בספר  הנה  לבאר,  ונראה 
לזכות  מוילנא, אח של הגר"א( שמבאר במה דאיתא שרצה הקב"ה 
את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שלכאו' קשה דהלא היה 
טוב יותר שלא יהיה כ"כ הרבה מצוות וממילא לא יהיה כ"כ חיובים 
עלינו ועי"ז יהיה שייך לקבל שכר ביותר, ולמה הרבה יותר חיובים כדי 
להרבות השכר? ותירץ שהקב"ה באמת לא היה מצמצם קיום התורה 
רק בעת לימודו אלא כל חיים של אדם שייך לקיים ביה התורה בכל 

עת ובכל מקום וז"ל שם 
עין  לו  ועצמו עד אין מספר עד מי שיש  והנה באמת המצות רבו 
השכלי ולב מבין ויוכל להתנהג בכל פרטי הנהגותיו ועניניו מקטן 
ועד גדול על פי התורה והמצות ואז היה עושה מצותו בכל עת ובכל 

רגע עדי אין חקר. 
ועי"ש שמפרש שמשום כך דומה תורה לעץ וז"ל 

ולכן נמשל התורה לעץ כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, 
כמו שהעץ שורש אחד מתפשט לכמה ענפים וכל ענף וענף לכמה 
וכמה  כמה  בו  יש  פרי  וכל  פירות  לכמה  שרביט  וכל  שרביטים 
גרעינין וכל גרעין יש בו כח להוציא אילן שם... כן הוא בדיבורי 
התורה והמצות כל דיבור ומצוה כולל כל המצות והדיבורים. ועוד 
אבל  ונכמשין  ונובלין  נושרין  העלין  האילנות  שכל  לתורה  יתרון 

בדברי תורה כתיב ועליהו לא יבול וגו'. 
ועפ"ז מפרש למה הוא זכות שהרבה להם תורה ומצות וז"ל 

דיבורים  כמה  להם  במה שהרבה  לישראל  הוא  גדול  זכות  נמצא 
ופרטים על כל הענינים בכדי להרבות להם שכר שכל אחד נחשב 
להם למצוה בפני עצמו ואין לך זכות גדול מזה עד שיכול האדם 

לעשות מצוה בכל עת ובכל רגע ממש בכל הנהגותיו. 
זכויות  להם  הרבה  לישראל  תורה  נתינת  שע"י  הנ"ל  מכל  ומבואר 
מסתם  שלו  החיים  שנתהפך  עולם  חיי  לחיי  אדם  שייך  שעי"ז 
התורה  ע"פ  רגע  כל  לחיות  שייך  התורה  דע"י  עולמים",  ל"חי  חיים 
וממילא נעשה מעשה זו כחלק מן התורה עד שיהיה בגדר "ועלהו לא 
תורה  של  לחפצא  מעשיו  תורה נעשה  ע"פ  הנהגהותיו  יבול", שע"י 
על הפירות  וא"כ מובן למה בחג השבועות שהוא ר"ה  לנצח.  שקיים 
שבו נמשלו לתורה, נדון גם על התורה והמצוות של אדם, שתורה הוא 
ההיכא תמצא לאדם שלא יהיה חיי שנגיע לריק, אלא לחיות חיי עולם 
שכל מעשיו נעשה רושם שקיים לנצח, והוא תלוי אם הנהגותיו וחייו 
כמה  זו  בשעה  בדוקא  העולם  נדון  וממילא  לא.  או  התורה  ע"פ  הוא 
הוא שייך לחיים זו – לחי עולמים, וכמה היה מעשיו נעשה פירות, ולא 
יהיה מעשיו כמעשה שפורח באויר בלי שום קיום לעולם. וזהו העיקר 
נצח של התורה,  זו – כמה מתייחס מעשיו לחי  דין על האדם בשעה 

ויה"ר שיזכה לכך. 



Kabbalas HaTorah With Achdus
As Shavuos approaches we all get ready to greet the Yom Tov with the proper level of anticipation 
and it is very hard to contain our excitement as we get ready to accept the Torah anew.

On the morning of Shavuos, we read from Parshas Yisro and once again we are transported 
back to Har Sinai as we hear the words of the Aseres Hadibros. Paying attention to the reading, 
one can׳t help but notice that we learned about these mitzvos just a few weeks ago. The Sforno 
and Kli Yakar both point out that many of the mitzvos mentioned at the beginning of Parshas 
Kedoshim are strikingly similar to the Aseres Hadibros. For example, Al tifnu el ha׳elilim (do not 
turn to idols) and Veilohei maseicha lo sa׳asu lachem (and molten gods you shall not make for 
yourselves) are parallel to Anochi Hashem and Lo yiheyeh lecha. The mitzvos of Shabbos and 
Kibud Av V׳em are also mentioned in Parshas Kedoshim. These are just a few examples.

The Vilna Gaon also notes these similarities but points to an extraordinary difference between 
them. In Parshas Kedoshim, all the mitzvos are mentioned in lashon rabim – plural form. At Har 
Sinai, however, the mitzvos were said in lashon yachid – singular form. This is because at Har 
Sinai, the achdus – the unity – amongst Klal Yisrael was perfect, as it is written, ״vayichan sham 
yisrael neged hahar – and Yisroel (singular) encamped there opposite the mountain.״ Hence, the 
singular form was used. However, when the mitzvos of Parshas Kedoshim were said, the achdus 
was not quite on the same level as at Har Sinai, so the more common plural form was used.

How was that level of achdus present at Har Sinai achieved? We know that it wasn׳t merely unity 
of purpose. After all, even the Egyptians attained that level of unity (see Rashi Shemos 14:10). 
The achdus of Bnei Yisroel was more profound and it didn׳t magically manifest at Har Sinai just 
prior to Matan Torah; it needed to be cultivated over time. How did 3 million people perfect 
themselves to be considered as one? 

Perhaps we can find a hint with the help of another insight from the Vilna Gaon. The passuk 
tells us that Hashem told Moshe to please speak in the ears of the people, ״Let each man request 
of his fellow (rei׳ei׳hu) and each woman of her fellow (ri׳u׳sah) silver vessels and gold vessels.״ 
The simple understanding is that the Jewish slaves should request silver and gold vessels from 
their Egyptian masters. The Gaon says that this can׳t be the case since the word rei׳ei׳hu – fellow, 
can׳t refer to an Egyptian (see Baba Kama 37b). Rather, the intention of this command is that 
Jewish men and women should borrow from their fellow Jews. What is the purpose of that? The 
Vilna Gaon says that some of the Jewish slaves were better off and lived under more favorable 
conditions than their fellow Jewish slaves. They weren׳t only better nourished, but their clothing 
was also in better condition.

Let׳s pause for a moment and consider the following question: Two people have similar intellect 
and skills. They are both competing for the same job. One is healthy looking and well-dressed. 
The other is malnourished and his clothes are well-worn and threadbare. Which one of these two 
candidates will get the job? Which one do you think made a more favorable impression? Hashem 
wanted to fulfill his promise to Avrohom Avinu and wanted all of Bnei Yisroel to go out b׳rchush 
gadol – with great wealth. If a poor, disheveled looking Jew were to have requested fine items 
from an Egyptian, he would have been refused. Therefore, Hashem told Moshe to instruct the 
comparatively wealthy Jewish slaves to lend out their (designer label?) clothing to their brethren. 
By doing so, they enabled the poorer slaves among them to make a favorable impression on the 
Egyptian slave masters who were now all too willing to comply with their request to give them 
gold and silver (״they found favor in their eyes״). The passuk tells us that Bnei Yisroel did as 
instructed, and they lent out their garments without any personal considerations even though 
this would cause them to get a smaller piece of the pie of Egyptian wealth.

This selflessness and total devotion – to the point that each one helped the other even when he 
might lose out – is a valuable lesson in the quality of the chesed that was performed in Mitzrayim 
and is an indication of the achdus present among Bnei Yisroel. This is the level of achdus that 
is a prerequisite for Kabbalas Hatorah and it starts with selfless chesed. We are privileged to be 
part of a community known for its magnanimous chesed. May we merit to accept the Torah once 
again and see the arrival of Mashiach to redeem us b׳mheirah b׳yameinu amen.

to some opinions (R׳ Akiva Eiger, cited in M.B. 
47:28). If not, he should attempt to hear the beracha 
from someone else who went to sleep during the 
night. (Until one hears the beracha, some rule 
that all learning after Alos Hashachar must be 
done by thinking the words without verbalizing 
them – Kovetz Halachos 11:23, but others rule 
that one may learn as normal – Halichos Shlomo 
12:7.) The beracha on a tallis gadol should not be 
recited until reaching misheyakir (there are many 
opinions how to calculate this, ranging from 4:28 
am until 4:52 am in Chicago). One who needs to 
recite a beracha on tzitzis (tallis katan) should 
hear the beracha from someone who is reciting 
the beracha on a tallis gadol. One should hear the 
berachos of Elokai Neshama and Hama׳avir sheina 
from one who slept; the other berachos may be 
recited as normal.

 Trees and Flowers
Many people have a custom to decorate their 
homes and the shuls with flowers to remind us of 
the joy of receiving the Torah on Har Sinai, which 
was adorned with grass and beautiful greenery 
(see Rama 494:3). The Mishnah Berurah (494:10) 
cites a custom mentioned in Magen Avrohom that 
people would decorate their homes and the shuls 
with trees because Shavuos is judgement day for 
fruit (trees) [and one should use the opportunity 
to daven for favorable outcome – Magen Avrohom 
494:5]. However, he notes that the Vilna Gaon 
abolished this custom because it mimics the ways 
of the nations who commonly decorate their 
homes with trees on their holidays. Some note that 
the Vilna Gaon also abolished the use of flowers 
(see Aruch Hashulchan 494:6), but others rule that 
the non-Jewish custom only applied to trees – not 
flowers (Shalmei Moed pg. 459).

בענין הפסק בברכת התורה
בתוס׳ ברכות יא: כתבו בשם ר״ת דאם א׳ קם ממטתו בלילה קודם עלות השחר א״צ לברך 
אחרת״,  שחרית  עד  פוטרת  שחרית  אתמול  של  התורה  שברכת  ״מפני  התורה  ברכת  שנית 
יג( דאם ברך ברכה״ת ויצא  וסיימו ע״ז ״ולא נהירא״. ולכאו׳ כוונתו כמו שכ׳ הרא״ש )סי׳ 
לעסקיו, כשחוזר ללימודו א״צ לברך דאינו היסח הדעת דדעתו לעולם לחזור ללימודו דכתי׳ 
והגית בו יומם ולילה וכל שעה חייב ללמוד, וכ׳ שם הרא״ש ״וכן אם למד בלילה, הלילה הולך 
אחר היום וא״צ לברך כ״ז שלא ישן ולכן מי שרגיל לישן ביום שינת קבע על מטתו הוי הפסק 
וצריך לחזור ולברך״. ונמצא מבואר מדבריו דשינה חשיבא הפסק והיסח הדעת ומחייב עוד 
ברכה וממי׳ בקם ממטתו בלילה צריך לברך מצד השינת קבע )ולרא״ש גם שינת קבע ביום 
הוא הפסק(. ומבו׳ דר״ת פליג וס״ל דשינה לא הוי הפסק דברכת התורה פוטרת עד שחרית 
הבא, וכן הוא שי׳ מהר״ם מרוטנברג מובא במרדכי ברכות רמז כ״ט. והא דמבו׳ בהרא״ש 
דשינת קבע חשיבא הפסק ואפי׳ ביום, הב״י הביא שי׳ האגור שכ׳ ״ומורי אבי מהר״ר יהודא 
לנדא הנהיג שלא לברך ביום אפי׳ אחר שינת קבע ביום, וכן ראוי לעשות כי המיקל בברכות 
במקום שיש מחלוקת הרי זה לא הפסיד כי הברכות אינן מעכבות״. והב״י בי׳ שהמחלוקת 
שאליו כוון האגור הוא שי׳ ר״ת הנ״ל דשינת לילה לא חשיבא הפסק, ״ואע״פ שאין הלכה 
כמותו מפני שכל הפוסקים חולקים עליו היינו בשינת הלילה, אבל בשינת יום מיהו יש לחוש 
לדבריו״. וכן פסק בשו״ע סי׳ מז דבסעי׳ י״ב כ׳ כשי׳ הרא״ש דשינת קבע בלילה חשיבא הפסק, 
ובסעי׳ י״א הביא מחלוקת הפוסקים אם שינת קבע ביום הוא הפסק, וכ׳ דנהגו כפסק האגור 
דאינו הפסק. ונמ׳ דקי״ל דשינת לילה הוא הפסק אך לגבי שינת יום קי״ל דאינו הפסק דלזה 

מצרפים שי׳ ר״ת דשינה בכלל אינו הפסק.

השחר.  עלות  לאחר  התורה  ברכת  לברך  מחויב  אם  הלילה  כל  שניעור  במי  לדון  יש  ועפי״ז 
וכפשוטו לשי׳ הרא״ש אין לברך דרק שינת קבע מפסיק וכאן לא ישן, וכן דקדק המג״א בדברי 
השו״ע סעי׳ י״ב שם. אך הק׳ המג״א דהרי קי״ל כאגור דשינת קבע ביום אינו הפסק וא״כ מה 
שמברך כל בוקר ״היינו משום שקבעו חכמים ברכה זו בכל יום דומיא דשאר ברכות השחר. 
תדע דהא לר״ת כשעומד קודם עלות השחר א״צ לברך וכשמאיר היום צריך לברך, א״כ לדידן 
נמי אף שלא ישן כשמאיר היום צריך לברך וכו׳ שלא הי׳ דעתנו לפטור רק ליום א׳ כתקנת 
אך  הפסק  אינו  ביום  קבע  דשינת  פסקי׳  דרק  המג״א  על  תמה  מרדכי  מאמר  ובס׳  חז״ל״. 
בלילה חשיבא הפסק וא״כ קי״ל כשי׳ הרא״ש בעצם ורק דמקילים לגבי שינת יום. וכן הק׳ 
הגרעק״א דמשום חומר ברכה לבטלה אין מברכין בשינת היום בצירוף שי׳ ר״ת, אך באמת 
קי״ל כהרא״ש דאין היום גורם הברכה, ולכן מסיק הגרעק״א דאין לברך בניעור כל הלילה, 
זולת אם ישן ביום הקודם )אפי׳ ביום( דאז ממנ״פ מברך למחר, או מצד היום וכר״ת או מצד 
השינה וכשי׳ הרא״ש, ולא חיישי׳ שנפטר בברכת אהבת עולם במעריב, שיש הרבה צירופים, 
חדא שי׳ ר״ת הנ״ל, שני שי׳ הראב״ד דאהבה רבה )ואהבת עולם( רק פוטר הלימוד שלומד 
אח״כ ולא כל מה שילמוד, ושלישי דקי״ל מדינא דקר״ש לא חשיב לימוד לגבי ברכת התורה 

וא״כ בלא למד אחר מעריב לא יצא חיוב ברכת התורה.

אך מכ״מ חזי׳ במג״א איך הוא מבאר שי׳ ר״ת דהיום גורם הברכה, דהבי׳ הוא דאף דברכת 
רצו  חז״ל  אך  ברכה,  מחייב  תורה  והלמוד  תורה  תלמוד  ממצות  נובע  ברכה  החיוב  התורה 
דחז״ל מברך  כל המברך אדעתא  ולכן  ברכות השחר,  יום כשאר  בכל  ברכת התורה  שיברך 
ומכוון להגביל הברכה שלו שלא תפטור אלא עד יום המחרת. ובא״ר מבואר עוד יותר שאפי׳ 
לשי׳ הרא״ש צריך לברך למחרת בניעור כל הלילה דמסתמא לא הי׳ דעתו אלא לפטור ליום 
א׳. וכן מדויק לשון השו״ע ורא״ש דהלומד בלילה א״צ לברך ״דלילה הולך אחר היום״ ומש׳ 

דרק הלילה נגרר ולא יום המחרת. 

והנה בראשונים מובא שי׳ רש״י )הגה״מ הל׳ תפילה פ״ו אות כ׳ וברשב״א ברכות יא: והרא״ש 
שם סי׳ י״ג( בהשכים ללמוד קודם תפילה ובירך ברכת התורה, כשאח״כ בא לבית הכנסת הי׳ 
חוזר ומברך ברכת התורה משום אמירת קרבנות וכמו דבקריאת התורה חוזר העולה ומברך 
אשר בחר בנו אף שכבר בירך ברכת התורה. והראשונים חולקים ע״ז דל״ד לקריאת התורה 
ששם הוא תקנה בפנ״ע לקרות התורה בצבור. ובס׳ עמודי אש )קונטרס מעון ברכות סי׳ ב׳( 
כ׳ דשי׳ רש״י לברך פעם שני הוא רק אם השכים ללמוד קודם עלות השחר, דמפורש ברש״י 
עצמו בספר הפרדס דבלמד קודם תפלה ובירך ברכת התורה דאינו חוזר ומברך, וע״כ דזהו 
בי׳ ע״פ המבואר במג״א דמלבד הדין שלימוד  ירח למועדים  ובס׳  בלמד אחר עלות השחר. 
התורה מחייב ברכה יש תקנה מיוחדת לברך כל יום כמו ברכת השחר ולכן ס״ל דמה שבירך 
קודם עלות אינו פוטר החיוב ברכה שאחר עלות. ויש להוסיף בי׳ בזה דמלבד הדין מצד ברכת 
המצוות שתורה טעונה ברכה, יש עוד חיוב הודאה על התורה דומיא דברכות השחר וכמו שכ׳ 

הרמב״ן בס׳ המצוות שזהו יסוד דין ברכת התורה, וזה בעי בכל יום יום.

הרב יהושע משה גולדשטיין

?Did You Knowיש לעיין עבודת המועד
Rabbi Aharon Cohen

(Continued)

The Maharsha notes that the word rifyon (lax) does not refer 
to one who doesn׳t learn. Rather, it is discussing someone 
whose learning is not serious and set; it is happenstance 
and unreliable. A similar expression is used to describe Klal 
Yisroel when they traveled from Refidim, as explained by the 
Meforshim who say that rafu yedeihem min Hatorah – they 
weakened their hands from Torah study. They did not stop 
learning; they just lost some of their commitment. In order to 
have our learning stand up for us and protect us on a day of 
challenge, we must commit to our learning fully and without 
distractions.

פניני המועד
(Continued)

הרב יואל שטיינמץ
יסודי החג

יום הדין של חג השבועות
הנה איתא בשל"ה הקדוש )מס' שבועות( וז"ל 

הקב"ה  רצה  השנה  שבראש  כמו  כי  ודע  יעקב,  תולעת  לשון  וזה 
להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה 
וחידוש העולם... כן רצה ביום מתן תורה שהוא מורה על חידוש 
העולם להשגיח ולדרוש על מעשה העולם ולדונו על פירות האילן... 
וכבר ביארנו כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של 
שבטלו  בו  שניתנה  התורה  על  זה  ביום  נידון  והעולם  הקב"ה, 
עצמם ממנה והוא אמרם על פירות האילן, בלא השלימם בתורה 

ובמצוות כראוי. 
בשבועות  פירות  על  נידון  שהעולם  שכמו  הקדושים  מדבריו  ומבואר 
ישראל  נשמות  שהם  הפירות  על  נידון  כמו"כ  ר"ה,  במס'  כדמבואר 
ויש לעיין  שנידון בחג השבועות אם השלימם בתורה ומצוות כראוי. 
בפשר הדברים, למה יש דין על האדם בגלל שהוא יום הדין לפירות, 

ומה ענין זה לדין על התורה ומצוות של אדם. 
והנה איתא במהר"ל )חידושי אגדות על ר"ה טו:( שהתורה נקראת עץ 
חיים לכן נידון בעצרת על פרי העץ. ואיתא עוד בשפת אמת )פ' במדבר 
שנת תרס"א( שענין פירות אילן שהוא על התורה שהתורה נקראת עץ 
חיים, וכמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כן התורה מתחדשת 
פירותיה בכל שנה והוא ענין בעצרת נידון על פירות האילן. אולם עדיין 
יש לעיין בעמקות הדברים, למה שייך תורה לענין עץ ולמה שייך דין 
על התורה ומצוות של אדם בחג השבועות בכלל שהוא דין על הפירות?

זלמן  שלמה  )מר'  התורה  מעלות  איתא בספר  הנה  לבאר,  ונראה 
לזכות  מוילנא, אח של הגר"א( שמבאר במה דאיתא שרצה הקב"ה 
את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שלכאו' קשה דהלא היה 
טוב יותר שלא יהיה כ"כ הרבה מצוות וממילא לא יהיה כ"כ חיובים 
עלינו ועי"ז יהיה שייך לקבל שכר ביותר, ולמה הרבה יותר חיובים כדי 
להרבות השכר? ותירץ שהקב"ה באמת לא היה מצמצם קיום התורה 
רק בעת לימודו אלא כל חיים של אדם שייך לקיים ביה התורה בכל 

עת ובכל מקום וז"ל שם 
עין  לו  ועצמו עד אין מספר עד מי שיש  והנה באמת המצות רבו 
השכלי ולב מבין ויוכל להתנהג בכל פרטי הנהגותיו ועניניו מקטן 
ועד גדול על פי התורה והמצות ואז היה עושה מצותו בכל עת ובכל 

רגע עדי אין חקר. 
ועי"ש שמפרש שמשום כך דומה תורה לעץ וז"ל 

ולכן נמשל התורה לעץ כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה, 
כמו שהעץ שורש אחד מתפשט לכמה ענפים וכל ענף וענף לכמה 
וכמה  כמה  בו  יש  פרי  וכל  פירות  לכמה  שרביט  וכל  שרביטים 
גרעינין וכל גרעין יש בו כח להוציא אילן שם... כן הוא בדיבורי 
התורה והמצות כל דיבור ומצוה כולל כל המצות והדיבורים. ועוד 
אבל  ונכמשין  ונובלין  נושרין  העלין  האילנות  שכל  לתורה  יתרון 

בדברי תורה כתיב ועליהו לא יבול וגו'. 
ועפ"ז מפרש למה הוא זכות שהרבה להם תורה ומצות וז"ל 

דיבורים  כמה  להם  במה שהרבה  לישראל  הוא  גדול  זכות  נמצא 
ופרטים על כל הענינים בכדי להרבות להם שכר שכל אחד נחשב 
להם למצוה בפני עצמו ואין לך זכות גדול מזה עד שיכול האדם 

לעשות מצוה בכל עת ובכל רגע ממש בכל הנהגותיו. 
זכויות  להם  הרבה  לישראל  תורה  נתינת  שע"י  הנ"ל  מכל  ומבואר 
מסתם  שלו  החיים  שנתהפך  עולם  חיי  לחיי  אדם  שייך  שעי"ז 
התורה  ע"פ  רגע  כל  לחיות  שייך  התורה  דע"י  עולמים",  ל"חי  חיים 
וממילא נעשה מעשה זו כחלק מן התורה עד שיהיה בגדר "ועלהו לא 
תורה  של  לחפצא  מעשיו  תורה נעשה  ע"פ  הנהגהותיו  יבול", שע"י 
על הפירות  וא"כ מובן למה בחג השבועות שהוא ר"ה  לנצח.  שקיים 
שבו נמשלו לתורה, נדון גם על התורה והמצוות של אדם, שתורה הוא 
ההיכא תמצא לאדם שלא יהיה חיי שנגיע לריק, אלא לחיות חיי עולם 
שכל מעשיו נעשה רושם שקיים לנצח, והוא תלוי אם הנהגותיו וחייו 
כמה  זו  בשעה  בדוקא  העולם  נדון  וממילא  לא.  או  התורה  ע"פ  הוא 
הוא שייך לחיים זו – לחי עולמים, וכמה היה מעשיו נעשה פירות, ולא 
יהיה מעשיו כמעשה שפורח באויר בלי שום קיום לעולם. וזהו העיקר 
נצח של התורה,  זו – כמה מתייחס מעשיו לחי  דין על האדם בשעה 

ויה"ר שיזכה לכך. 



 The Gemara in Menachos (99a) says that one may 
fulfill his daily obligation to learn Torah with the 
recitation of the daily Krias Shema. The question is why 
do we not say that this is in violation of the concept of 
 that one may not – ״ein osin mitzvos chavilos chavilos״
perform multiple mitzvos at once?

4. Since we have just completed the 
mitzvah of counting Sefiras Haomer, 
it is appropriate to celebrate with a 
meal. Since we anyways eat a meat 
meal in honor of Yom Tov, it would 
not be recognizable that this meal is a 
celebration for the completion of the 
mitzvah. Therefore, we do something 
different and eat a dairy meal (Mishnas 
Yaakov, cited ad loc.).

5. Har Sinai had eight names, one 
of which was Har Gavnunim which 
reminds of cheese (gevinah) and 
therefore we eat cheese to remind of the 
giving of the Torah which took place 
on Shavuos on Har Sinai (R’ Shamshon 
M’Ostropoly, cited in Otros Hatorah pg. 
149).

6. In order to truly acquire Torah, one 
must make himself humble. Therefore, 
on Shavuos we eat “simple” foods such 
as dairy, as opposed to meat which is 
generally more expensive, to help us be 
humble (R’ Pinchus M’Kuritz, cited ad 
loc. pg. 150). 

 Morning Berachos after Staying 
Awake the Night of Shavuos Many 
have the custom to stay awake during the 
night of Shavuos learning Torah. This 
creates some challenges regarding davening 
in the morning, as follows:

Birkas HaTorah – one who remains 
awake for the entire night may not recite 
Birkas HaTorah the next day because, 
according to some opinions, going to 
sleep is what obligates one to recite the 
beracha anew since it interrupts the 
beracha recited the previous day (M.B. 
47:28).

Al Netilas Yadayim – according to 
some opinions, one may only recite this 
beracha after going to sleep, when one׳s 
hands are assumed to have come into 
contact with unclean areas of the body 
(see Shulchan Aruch 4:13). 

Tzitzis – those who recite a beracha on a 
tallis katan (such as boys and unmarried 
men) should not recite the beracha after 
wearing tzitzis all night (see M.B. 8:42).

Birchas Hashachar – the berachos of 
Elokai Neshama and Hama׳avir sheina 
are only recited after going to sleep 
since they refer to one who gets up from 
sleeping (see M.B. 46:24).

Practical Guide (largely based on 
Mishnah Berurah 494:1): When it reaches 
the time for Alos Hashachar (4:16 am in 
Chicago), one should use the restroom and, 
since this involves touching unclean parts 
of the body, he may now recite Al Netilas 
Yadayim and Asher Yatzar. (Some say that 
there is no need to interrupt his learning 
to do this right away at Alos Hashachar – 
Halichos Shlomo 12:4.) If one slept in a bed 
on Erev Shavuos for at least 30 minutes, he 
may now recite Birkas HaTorah according 

Did You Know?
הלכות החג

Rabbi Akiva Niehaus

1. On Shavuos we are commanded to 
bring two loaves of bread in the Bais 
Hamikdash. As a remembrance for this, 
we eat dairy and meat products at the 
same meal. Since one may not use the 
same loaf of bread for both dairy and 
meat, one must have two loaves of bread 
on the table which is reminiscent of the 
mizbe’ach (Rama ibid.).

2. When Klal Yisroel received the Torah, 
they were commanded in the mitzvah 
that meat requires shechitah and they 
realized that their meat wasn’t kosher 
and all their pots and pans were not 
kosher. Since it would take a long time 
to prepare and kasher (and according 
to some opinions it was Shabbos when 
these actions were prohibited) they ate 
a dairy meal instead of meat (Mishnah 
Berurah ad loc.).

3. The words used to describe the korban 
brought on Shavuos are, “(Minchah) 
Chadasha L’Hashem B’Shavu’oseichem”, 
and the first words are an acronym for 
the word Chalav – dairy (Mateh Moshe, 
cited in Minhag Yisroel Torah pg. 199). 
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The Rama (494:3) writes that the common custom is 
to eat dairy foods on the first day of Shavuos. Many 
reasons are given for this custom:

7. Klal Yisroel became weak from the 
experience at Har Sinai and acceptance 
of the Torah on Shavuos. Therefore, they 
needed to eat ״light״ foods, such as dairy 
products (Chida, cited ibid.).

8. The Torah is comparable to honey 
and milk (see Shir Hashirim 4:11), 
therefore on Shavuos we eat dairy foods 
to remind us of the Torah which was 
given to us on Shavuos (Chok Yaakov 
494:9).

9. There is a question why milk is 
permissible to be consumed. The 
Gemara (Bechoros 6b) explains that 
milk may be considered like aver min 
hachai – separating from a live animal 
– something forbidden even to b’nei 
Noach. However, the Gemara cites 
various sources that milk is, in fact, 
permitted. To commemorate the fact 
that milk became permissible when the 
Torah was given, we eat milk products 
on Shavuos (R’ Nochum Aharon 
Rokach, cited in Ta’amei HaMinhagim).

 Rashi (Rosh Hashanah 33a) rules 
that women cannot opt to do a mitzvas 
aseh she׳ha׳zman grama (time-bound 

mitzvos) because this is in violation of 
bal tosif (adding new mitzvos). If so, how 

is it permitted for women to learn Torah? 
And it is clear that women are allowed to learn 

Torah because Bruriah, the wife of R׳ Meir, was a noted 
Torah scholar. (Although the halacha doesn׳t follow 
Rashi׳s opinion, how does Rashi explain the fact that 
Bruriah learned Torah?)

 The Gemara rules that if one ״steals״ a 
mitzvah from someone else, he must pay 
him 10 zehuvim (gold pieces). The Taz says 
(28:8) that this only applies if he actually 
fulfills the mitzvah which he stole, but if he 
doesn׳t end up fulfilling the mitzvah, he does 
not need to pay money (although the fact that he 
prevented his friend from doing a mitzvah grants 
him the status of a mazik). The question is that the very 
action of stealing a mitzvah is considered a mitzvah haba׳ah b׳aveirah – 
doing a mitzvah through a sin; if so, he automatically doesn׳t fulfill the 
mitzvah. So how is it ever possible to be obligated in the 10 zehuvim?

 The Gemara (Sukkah 25a) teaches us that if one is middle of performing 
a mitzvah, he is exempt from other mitzvos (osek b׳mitzvah patur min 
hamitzvah). If so, why does it say in Shulchan Aruch (O.C. 64:3) that if one is 
middle of reciting Krias Shema and hears Kaddish or Kedushah, he should 

stop and answer – why isn׳t he exempt 
because he׳s in middle of a different 
mitzvah? (3 Good Answers)

    Food for  
Thought

Rabbi Moshe Revah

According to some of the reasons (#1-3), a dairy meal may be more appropriate by day as opposed to the night meal (#4). Further, 
according to reason #1, it may be appropriate to eat dairy and meat by the same meal (with proper separations) as opposed to a single 
dairy meal. Although the Rama writes that this custom applies the first day of Yom Tov, others note that in Chutz L’Aretz where we 
celebrate two days of Yom Tov, the custom applies on both days (Kaf HaChaim #67).

Rabbi Akiva Niehaus

פניני המועד
 The Highest Level     Chashivus Hatorah. The term gets thrown about very liberally. “Yankel is machshiv 
Torah.” “Berel is a real machshiv Torah.” What does the word machshiv mean? It means it is considered of 
great importance. What does important mean? Generally, important denotes a comparison between two 
things in which one is of greater significance. “It was an important meeting.” “It was an important letter.” 
Not regular. Important. This is a wonderful level, to recognize that Torah is more significant than anything 
else. However, this is not the highest level. The Medrash in Parshas Yisro states, אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן 
 כשנתן הקב״ה את התורה צפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות
 The Medrash informs us that every single sound in the .לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הקול אנכי ה׳ אלקיך
universe was still at the time of Matan Torah. Why? Why did everything have to be still? Was it too noisy 
in the desert for Klal Yisael to hear the booming voice of Hashem? The Medrash is teaching us that Torah is 
not just important. It is not only more significant. It is the ONLY worthwhile sound. There is nothing else. 
There is no comparison between it and anything else in the universe. Every year we must reevaluate our 
commitment to this ideal which will help bring us closer to a true Kabbalas Hatorah.

 The Ways of the Torah When Yisro comes to Moshe and witnesses the scene of Klal Yisroel 
standing over him from morning until night, he tells him that things must change. The message that gets 
the most attention is that Yisro told Moshe that he must appoint others to help him. However, there is 
another fundamental idea that Yisro pointed out to Moshe. Moshe relayed to Yisro that Klal Yisroel comes 
to him for judgment and he informs (v׳hodati) them of the words of Hashem. Yisro responds that this is 
incorrect; rather, he should warn (v׳hizharta) them and demonstrate how much these things mean to you – 
not simply informing them of the words of the Torah. Further, it׳s not enough to teach them Torah; rather, 
tell them also the ״derech asher yeilchu bah – the path to travel.״ Tell them the derech eretz that one must 
have. They should understand that the Torah must change your life and every action that you perform. But 
he tells Moshe that if you are mazhir them, if you warn them correctly, then all you must do is to inform 
them on how to live, for through your constant urging, prodding, and cajoling, they will see how important 
it truly is.
This is a fundamental idea in bringing up our children. If we are constantly moving, growing, urging and 
showing how much the Torah means to us, we will only need to let our children know how to live and they 
will follow it with pride.

 A Commitment to Torah     The Gemara in Berachos (63a) relates that R׳ Tevi said in the name of 
R׳ Yoshiya: Anyone who is lax (marpeh) in his matters of Torah, will lack the strength to stand on a day of 
adversity, as it is stated: “If you faint in the day of adversity, your strength is small indeed״ (Mishlei 24:10). 
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