
 טתשע" סיון            בס"ד 

   וחג שבועות  נשאפרשת השבוע נגיעות מ

 

אנו תורה מתן אירוע לכבוד שראוי ומתאים צא ויוכך  שבועותסמוך לחג בתמיד נקראת  נשאפרשת 

עבודות סדר  -הקמת המשכן סיום לכבוד  יםנושאובה ה בתורה הפרשה הארוכה ביותראת  קוראים

    .ועודישראל  נשיאיקורבנות לעם ישראל  , ברכת הכהנים, נזירדיני סוטה ,הלווים

כמו חיים  ידרסמצוות משנות  בואין  מיוחדים הלכות ודיניםלו אין  הרגלים תחג שבועות הוא אחד משלוש

ולא  בלבד יום אחדג גחנהוא  .לת מצההימנעות מחמץ ואכי ,ליל הסדר, מינים 4נוע נע,  סוכהיציאה ל

  . שלומ יםגלו מנה ישל שבעה אב

תחיל רע שמסיפור  -המואביה  גילת רותקריאת מ -  לחג הסבריםו ריכז מספר מנהגיםד"ר יואל רפל 

רה בח ...שלא היה עובר היום גיורת שהצטרפה לעם ישראל בגיור מהיר . הקצירקופת בת טובומסתיים 

י ֶאל"  וקיבלה על עצמה בכך שהצהירהוהתגיירה ביהדות מרצונה  לֵּ -כִּ י אֵּ ְלכִּ ין ְך, ּוַבאֲ ֲאֶשר תֵּ לִּ י אָּ ינִּ לִּ ֶשר תָּ

ְך  י, וֵּאֹלַהיִּ ְך ַעמִּ יַעמֵּ אין מצווה הנזכרת בתורה מספר  -סיפורה של רות תואם את רוח התורה  . " ֱאֹלהָּ

   .וכדו'שבת כשרות  יותר משמירת זאתו לפגוע בומהאזהרה כיבוד הגר ו כה רב כמו פעמים

נולד ונפטר ש דוד מלך ישראליהיה  מצאצאיהאחד שזכתה  "הגויה "רות  .סוחמסתיימת ביימגילה ה

שממנו  לחמהגיבור מואל נעים זמירות ישר , , איש רוחוהמהולל ביותר הנערץהיהודי המלך  .בשבועות

דווקא בשל יכולתו לשוב בתשובה אולי חטאיו ולמרות וזאת על רקע אנושיותו ו למשיח בן דוד מצפיםאנו 

ים שנכדיו של המן בגמרא אף טוענ , לאורך הדורות יצאו גדולי דור רבים שהיו גרים . ללמרות הכו

נכדיו של סנחריב מלך אשור היו שמעיה ואבטליון מגדולי הדור,  , ולמדו תורה בבני ברק והרשע התגייר

   .ועודהפרשן הגדול אונקלוס שלפי הסברה הוא אחיינו של טיטוס הקיסר 

 "  ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלשֹונָּּה מגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד שנאמר: " "המדרש מלמד 

 

ב"ה מסר את התורה הק"מתן התורה "  ? לא חג קבלת התורהמדוע  , חג מתן תורה - לחג שמות רבים

  היא מעשה שעל כל יהודי לעשות מדי יום.התורה  קבלת .הר סיניבל לעם ישרא

של רוח  שילוב חג הקצירומאידך  מידי יוםמפסח העומר לאורך השבועות בחיבור ספירה  – חג שבועות

את הביכורים הב - חג הביכורים ." אין קמח –אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה  "ה כאמרת חז"ליעשו

ְתָך  היא מצווה לעצמה, האמורה בסמוך למצוות רגלים " ...בחג השבועות אינה תלויה י ַאְדמָּ כּורֵּ ית בִּ אשִּ רֵּ

ית יא בֵּ בִּ בזמן בית המקדש השני הפך יום הביכורים לחג עממי גדול ועולי הרגל לירושלים "   יָךקֶ ֱאֹלה'  תָּ

הבאת ופסקה רגל אחר החורבן חדלה העלייה לל הביאו מביקורי אדמתם, בסלים מעוטרים מלאי פירות.

הקשר החקלאי של החג מקבל ביטוי בלתי שגרתי בעיטור בתי הכנסת והבתים בענפי עץ גדולים  ביכורים.

 ישנם בתי כנסת בהם ענפי העצים מכסים חלק גדול של הקירות. . פירותו פרחים שעליהם ירוקים,

ראה בכך 'חוקות הגויים' הנוהגים לקשט את בתי ולמנהג הירק בשבועות התנגד בחריפות הגאון מוילנה 

  תפילתם במועדיהם.

 

תחדש על ידי המקובלים הנשכח במרוצת הדורות ואך  קדום מאודשהוא  דעותיש  תיקון ליל שבועות

המתארסת מטרת "התיקון" היא "לקשט את הכלה". "הכלה" היא "כנסת ישראל".  .16-בצפת במאה ה

הכתובה", החוזה הנצחי לקיום ההתחייבות על ידי שני הצדדים. ים, והתורה היא "קלאהובה, הוא האלו

 משנה, תלמוד, מדרשים. -שב"ע תורה שבכתב ותוהתיקון מורכב מה

לא התעוררו או ת המעוות. לפי המסורת, בני ישראל ישנו המנהג נקרא "תיקון", משום שהוא בא לתקן א

לפיכך, על מנת "לתקן" את מעשי אבותינו, קיבלנו על עצמנו להיות ערים כל  .ביום קבלת התורה בזמן 

על ידי אמירת התיקון "מקשטים" ", קישוטמילה תיקון משמעה בארמית "ה ליל שבועות ולעסוק בתורה.

 התורה לקראת נתינתה למחרת.  את

לא היו מיומנים שעדיין  ןמכיוו .כשרות הבשרמתן תורה נצטוו בני ישראל על בזמן  - מאכלי חלב

ב ַתַחת ְלשֹונְֵּךְדַבש ְוחָּ  לחלב: " משולההתורה בשחיטה, אכלו בינתיים מאכלי חלב .  על פי מסורת . "  לָּ

 והסתפקו תאווהמביאים לידי משום שהם  תורהבזמן מתן ה בשרמאכלי לת יכמאנמנעו בנ"י ת, ראח

  את הטוהר והניקיון. לסמהלבן מלב, שצבעו ח מאכליב

  (, כנגד ארבעים יום וארבעים לילה ששהה משה על הר סיני.40"חלב" בגימטרייה ארבעים )

 ,שאם יהיו ישראל עשירים אינם מתעסקים בתורה…לא ניתנה תורה אלא על ידי ייסוריםמלמד " המדרש 

    .יוותרו לנו על הייסוריםוה תורנעסוק בשבע"ה ו "הרותב םיקסעתמ םה םיינע םהשכ לבא

 

  .שבת שלום וחג שמח

 איתןשלר 

 .אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל נשמת  לעילוי


