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  ושבת נשא בועותחג שלגיעות  נ

 

קבלת  ,סלע קיומנו  ,האירוע הגדול ביותר ביהדות. לעם ישראל תורהמתן אירוע ן את ייצמשבועות  חג 

רים  בניגוד לחגים האחו  מלים מיוחדיםללא סנחגג  גילוי השכינה לכלל עם ישראלתוך  משמייםהתורה 

   , סוכה, מצה  , יש סמלים מיוחדיםי ראש השנה ועד יום כיפור ימוסוכות   לפסח. ם אחד בלבדמצוין ביו 

"ר הירש מסביר שהתורה גדולה ועצומה מכל דבר  הרש .אילו לחג שבועות אין כל סמלשופר ומינים   4

 . להתעמק בתורה עצמהוהתרכז למוד לויש ל למ ולא יכולה להצטמצם לכדי ס 

 

ערב חג השבועות: "אני  חושותיותעל שבו דיבר הרב זקס נקודות משיעור של כתבה סיון רהב מאיר 

ש'לא רוצה לדבר על התורה, על הזמן ועל המקום. נתחיל בזמן. מסופר שהתורה ניתנה לנו בקול גדול 

יסף'. יש פרשנים שאומרים שהכוונה היא שזה היה אירוע חד פעמי. מאז ועד היום לא נשמע שוב קול 

?  כזה. יש כאלה שאומרים שמאז ועד עתה הקול הזה לא פוסק לרגע. איך מיישבים בין שתי הגישות

. אלה מתכוונים לתורה שבכתב ואלה לתורה שבעל פה. התורה שבכתב, התנ"ך, אכן הפשוטהתשובה 

סופית, אבל התורה שבעל פה, אותה אנחנו ממשיכים לפתח בכל דור ודור, היא אינסופית. זו השיחה 

 .הנצחית שלנו עם הבורא, שבה אנחנו הופכים את הטקסט הכי עתיק לטקסט חדשני

 .זו האמירה היהודית ביחס לזמן, ועכשיו נדבר על המקום

העם היהודי זה רעיון ישן. יצאנו מישראל לכל גלובליזציה היא דבר חדש עבור שאר העולם, אבל עבור 

פינות העולם וכך הפכנו לעם הגלובלי היחיד. לא היה לנו שום מאפיין רגיל של אומה: לא ממשל, לא 

האינטרנט להבדיל  שפה, לא מקום, לא תרבות. איך שרדנו בכל העולם? על ידי התורה. התורה היא

יחה לחבר אותנו בכל רחבי הגלובוס במשך אלפי  הראשון, היא הקהילה הווירטואלית הראשונה, היא הצל

מדינות שונות בגלות ומתאחדים בה   150-בדורות האחרונים ראינו יהודים חוזרים לארץ ישראל מ .שנים

מחדש. זו ממש יציאת מצרים שנייה. אפשר לקרוא לזה 'פסח שני'. אבל עדיין לא ראינו חג שבועות שני, 

. יש עניין רב ביהדות בדור האחרון, וגם בחג השבועות אנשים חג של קבלת התורה מחדש. זה מתחיל

שלא מגדירים את עצמם כ'דתיים' מתעניינים בתורה ולומדים אותה, והיא הופכת שוב למשהו משותף, 

   .אקטואלי, חי. אחרי פסח שני שכבר חווינו

 

אנחנו יודעים להתאחד מול אויבים. כשמדובר   " מדבר על רעיון אקטואלי  הרב שלום רוזנר מבית שמש

אנחנו מצטיינים בסולידריות. גם מול משבר הקורונה הראינו ערבות הדדית. יש   –בטרור או במלחמות 

מגביר אצלנו את תחושת האחדות, וזה חשוב. אבל מעמד הר סיני בישר   דוגמאות רבות לכך שאויב חיצוני

 .על מהפכה. הוא העלה אותנו לרמה חדשה של אחדות

לראשונה, לא ברחנו מפני אף אחד, אלא באנו בשמחה לקבל את הזהות שלנו. לא הצטופפנו אחד לצד 

  ד ולקבל את עשרת הדיברות. השני בגלל הנאצים, האנטישמים או כל איום אחר, אלא בחרנו להיות ביח

זו לא הגדרה על דרך השלילה אלא על דרך החיוב. לא ממה אני מפחד, אלא מה אני רוצה להיות. 

בחודשים האחרונים חווינו את הסוג הראשון של האחדות, הפחד מפני מגיפה עולמית. בחג השבועות 

 .אחדות סביב הסיפור המשותף שלנו –אפשר לעלות לשלב הגבוה יותר 

 

ר נשא "בפרשת  םהכוהניעל מצוות ברכת בשבת נקרא  אֹמר-ֶאלה'  ַוְיַדבֵּ ר ֶאל.ֹמֶשה לֵּ נָּיו -ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַדבֵּ בָּ

ְרכּו ֶאת אֹמר, ֹכה ְתבָּ ל:-לֵּ אֵּ ֶהם. ְבנֵּי ִיְשרָּ מֹור, לָּ ֶרְכָך אָּ ר. ְוִיְשְמֶרָך ה' ְיבָּ .ה'  יָּאֵּ ֶליָך, ִויֻחֶנךָּ נָּיו אֵּ א פָּ נָּיו ה'  ִישָּ פָּ

לֹום. ם ְלָך שָּ ֶליָך, ְויָּשֵּ מּו ֶאת אֵּ ם.-ְשִמי, ַעל-ְושָּ ְרכֵּ ל; ַוֲאִני, ֲאבָּ אֵּ דיבור   יש הדגשה על יםבפסוק " ְבנֵּי ִיְשרָּ

ר :ואמירה אֹמר, ַוְיַדבֵּ ר  ,לֵּ מֹור ,לֵּאֹמר ,ַדבֵּ מלוא הכוונה ב. לדיבור ולאמירה יש כח עצום ולכן יש להתכוון אָּ

פזון  ב מלא "לא תברכם בחיאמור שנכתבה בכתיהמילה את ש י מפרש על פי המדררש" .והרצינות לברכה

אשר קדשנו  "מברכים את עם ישראל הם מברכים  לכן הכהנים לפני שובהלות אלא בכוונה ובלב שלם " 

הרי לא נדרשה אהבה אלא כשמברכים באהבה   ן וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה "בקדושתו של אהר

 .בכל הברכות באהבה וך רנתבובע"ה שהצלחת והתגשמות הברכה  משפיעה על הברכה  הכוונ ומתוך 

 

 

 ומבורך . שבת שלוםחג שמח 

 שלר איתן

 
 ולרפואת חולי ישראל.   , מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"לאבי ת נשמ  לעילוי


