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Pre-Shavuot Learning @ the Seattle Kollel  

Memorial Day May 29 2017 

Source 1: Remah on Shulchan Aruch Orach Chayim 494 

 ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות...

It is a custom everywhere to eat dairy foods on the first day of Shavuot 

Source 2: Kol Bo Ch. 52 

 

.…Sephardic custom 

ח בעדות המזרח נהוג לקרוא את שיר השירים לפני קבלת שבת בעיקר בין פס

 . לשבועות. בדרך כלל אנשים שונים קוראים כל פרק ולפעמים כל הקהילה ביחד

Source 3a): Shir HaShirim 4:11 

ְך ַכָלה ְדַבׁש ְוָחָלב ַת  ְפתֹוַתיִּ ֹטְפָנה שִּ ְך ֹנֶפת תִּ ַחת ְלׁשֹוֵנְך ְוֵריַח ַשְלֹמַתיִּ
  ְכֵריַח ְלָבנֹון: 

 honey and milk are under your--oneyp hilips, O my bride, dr 11 Your

.garments is like the smell of Lebanon yourtongue; and the smell of  
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3b) Rashi 

מצות הגונות הנוהגות  - וריח שלמתיך :טעמ' תורה - תטפנה שפתותיך :מתוק -נפת )יא( 

 :בשלמותיך ציצית תכלת בגדי כהונה איסור שעטנז

The pasuk is a reference to Torah learning and mitzvah performance 

Source 4: Midrash Shir HaShirim Rabba 

י ֶשהּוא  י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ָכל מִּ יָנא ְוַרָבָנן, ַרבִּ י יֹוֵסי ַבר ֲחנִּ ְמעֹון ְוַרבִּ י שִּ י ֶאְלָעָזר ְבַרבִּ ַרבִּ
ין ְלשֹוְמֵעיֶהן ְכֹסֶלת זֹו ֶשָצָפה ַעל ַגֵבי ָנָפה, נֹוַח לֹו  ים ְוֵאיָנן ֲעֵרבִּ ְבֵרי תֹוָרה ָבַרבִּ אֹוֵמר דִּ

ין ַעל ׁשֹוְמֵעיֶהן ַר ֶשלֹא ֲאָמָרן.  ים ְוֵאיָנן ֲעֵרבִּ ְבֵרי תֹוָרה ָבַרבִּ י ֶׁשאֹוֵמר דִּ י יֹוֵסי אֹוֵמר ָכל מִּ בִּ
ים  ְבֵרי תֹוָרה ָבַרבִּ י ֶׁשאֹוֵמר דִּ ּצּוף, נֹוַח לֹו ֶׁשלֹא ֲאָמָרן. ַרָבָנן ָאְמֵרי ָכל מִּ ְדַבׁש ֶזה ֶׁשָבא מִּ כִּ

ין ַעל ׁשֹוְמֵעיֶהן  ין ֶזה ָבֶזה, נֹוַח לֹו ֶׁשלֹא ֲאָמָרן.ְוֵאיָנן ֲעֵרבִּ ְדַבׁש ְוָחָלב ַהְמֹעָרבִּ  כִּ

Source 5a): Shemot 31:18 

יַני ְשֵני ֻלחֹ  תֹו ְבַהר סִּ ֵתן ֶאל־ֹמֶשה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר אִּ ים:יח( ַויִּ ים ְבֶאְצַבע ֱאֹלהִּ  ת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְכֻתבִּ

18 And He gave unto Moses, when He had made an end of speaking with him 

upon mount Sinai, the two tables of the testimony, tables of stone, written 

with the finger of God. 

5b) Rashi 

ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה  -ככלתו 
מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין, הן האמורים בספר  דבר אחרבזמן מועט כזה. 

 כד( אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בעשרים וארבעה ספרים: -שעיה ג יח ישעיה )י

Source 5c): Rabbeinu Bachya 

ככלותו. "ככלתו" כתיב שנמסרה לו תורה במתנה ככלה זו הנמסרה לחתן, שאם לא כן לא היה 
 יכול ללמוד התורה במ' יום.

כלה למד משה, במ' יום, והלא כתיב: )איוב יא, וכי כל התורה ובמדרש: )תנחומא כי תשא טז( 
אלא כללים למדו הקדוש ברוך הוא, אמר ריש לקיש , ט( "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"

כל מי שמוציא דברי תורה ואינם ערבים על שומעיהם ככלה זו שהיא ערבה על בעלה נוח לו 
בה על ישראל ככלה זו שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל היתה חבי שלא אמרם,

שהיא חביבה על בעלה. אמר רבי שמעון מה כלה זו צריכה כ"ד מיני קשוטין, שנאמר: )בראשית 
ב, כב( "ויבאה אל האדם", מנין "ויבא"ה" ללמד שקשטה הקדוש ברוך הוא לחוה בכ"ד מיני 

 קשוטים והם אמורים בישעיה, כך תלמיד חכם צריך שיהיה בקי ומקושט בכ"ד ספרים.
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 Source 6: Sefat Emet 

בפסוק ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו. ונסמך לפרשת שמירת שבת דאיתא במד' ככלתו כל 
שאומר ד"ת ואין חביבין על שומעיהן ככלה העריבה לבעלה נוח לו שלא אמרן שכשנתן הקדוש 

והנה מרע"ה הי' לו זה התשוקה ב"ה התורה לישראל היתה חביבה להם ככלה על בעלה כו'. 
ולא זו בלבד אלא שנטע זה . מש"ה גי' רצו"ןוהרצון בשלימות לכן זכה שניתן התורה על ידו. 

. פרש"י כחתן היוצא הרצון בכל בנ"י כמ"ש ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה
ובש"ק מתגלה הארת מרע"ה בכלל ישראל ובאים אל זו התשוקה. לכן מתגלה להקביל פני כלה. 

. ולכן אומרים בקבלת שהוא יום רצון לבנ"י כמ"ש באהבה וברצון הנחילנוהארת התורה בש"ק 
שבת המזמורים של מרע"ה. וזה באמת בכח הנפש יתירה שבא בש"ק. נפש פי' רצון. וז"ש וינפש 
ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו. הוא דביקות עצום. כמ"ש לדבר אתו. פרש"י ובמד' שהיו שונים 

ולמשה רבינו ע"ה נשאר זו הבחי' כמ"ש פה אל פה יבר ה' עמכם. יחד. זה בחי' פנים בפנים ד
אדבר בו. וזה שנאבד מבנ"י על ידי החטא כמ"ש הורד עדיך. וע"ז מביא במדרש לך ה' הצדקה 
ולנו בושת הפנים שהרי הרצון למעלה מתעורר בכל עת להשפיע התורה. ולנו בושת הפנים שאין 

  .מוכנים לקבל ולשמוע בחביבות ורצון שלם

Source 7: Birkot HaTorah 

 

Source 8: Mei HaShiloach Toldot 
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Source 9: From the shiurim of Rabbi Avraham Manning 

 

 

Yaakov Tzvi Mecklenburg Yaakov Tzvi Mecklenburg (יעקב צבי מקלנבורג) was a German Rabbi 

and scholar of the 19th century, best known as author of the Torah commentary Haketav 

VehaKabbalah (HaKsav VeHaKabalah). Haketav VehaKabbalah (alt. HaKsav VeHaKabalah; 

Heb. הכתב והקבלה: The Written [Torah] and the [Oral] Tradition) was first published in 1839. 

Mecklenburg's intent was "to demonstrate the indivisibility of the written Torah and its 

counterpart, the oral Torah”.[2] His explanations thus connect the literal meaning (peshat) 

to the hidden meaning (derash), focusing on the traditional Jewish sources (the Mishna, 

the Talmud, and the Midrash).[1] The commentary draws on that of the Vilna 

Gaon and Shadal [3] and occasionally includes contemporary non-traditional sources   

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torah_commentaries
https://en.wikipedia.org/wiki/Oral_Torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Tzvi_Mecklenburg#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Peshat
https://en.wikipedia.org/wiki/Pardes_(Jewish_exegesis)#Derash_.28Midrash.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Mishna
https://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://en.wikipedia.org/wiki/Midrash
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Tzvi_Mecklenburg#cite_note-tzvi-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Gaon
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Gaon
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadal
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaakov_Tzvi_Mecklenburg#cite_note-3
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Source 10: Haketav Vehkabbalah - Introduction  (footnotes) 

"ותן בלבנו להבין ולהשכיל וכו' ועל הענין הגדול הלזה תקנו לנו אנשי כה"ג בברכת אהבה רבה 
ורתך" אבל הורונו כי דברי התורה שבע"פ בכוונה לא אמרו "דברי ת את כל דברי תלמוד תורתך"

  לכן נקראים "דברי תלמוד תורתך" הם מלמדים אותנו את המכוון האמתי שבתורת הכתב

וטעם התפלה בזה שלא יהיו לנו הי"ג מדות סימן זכרוני לבד, אבל נזכה להיותם לנו לסימן 
המרומז בי"ג מדות, מודעי, ונבוא על ידם לכלל דעת להבין בלשון תורת הכתב עצמו את הדין 

וע"ז  וכל הדינים המסורים בתורה שבע"פ יהיו מובנים ונודעים בבירור לפנינו בספר תורת משה
אנו מתפללין בכל יום גם בברכת התורה. והערב נא ה"א את דברי תורתך בפינו. ר"ל כי לפעמים 

תוק לחיך יקשה לנו השתוות ואחדות דברי תורה שבכתב עם דעת מקבלי תורה שבע"פ, ולא ימ
לנטות מפשוטי המקראות כפי מובנם בהשקפה ראשונה בדרך מהלכי הפשט המיוסד על יסודי 
הלשון ולשמעו דעת רבותינו בעלי התלמוד שאין הוכחתם ברורה לחולשת השגתינו, לכן נשפוך 
שיחנו לפני החונן לאדם דעת ית"ש, הערב דברי תורתך בפינו, שיערבו וימתקו גם לחכנו למצוא 

העליון להבין דעת התורה שבע"פ בדברי התורה שבכתב עצמם, להשוותם יחד ולאחדם נועם 
דברי התורה . באחדות גמורה, עד שלא יהיה הבדל אצלנו בין אמתת הפשט לאמתת הדרש

שבכתב יערבו וימתקו לנו עם דברי התורה שבפינו, שיאורו עינינו לראות בעומק ים התורה 
בע"פ להבין בסתר מליצות התורה שבכתב בעצמה את כל שבכתב את פניני התבונה שבתורה ש

, עפ"י מדות התורה המדקדקת אחר כל מלה ומלה אשר למדונו רבותינו מקבלי התורה שבע"פ
 אות ואות קוץ וקוץ על אמתת עומק ענינם. אשרי האיש הזוכה למעלה זו.


