„ÚÂÓÂ ‚Á

וְèחַëג שָûבוּעוֹת תַüעֲôשֶׂûה לְָïך

בְּãחַëג הַéשָûבוּעוֹת.
√ הַéמְñגִåילָïה מְñסַòפֶֶּöרת עַôל ְקצִõיר הַéשְׂûעוִֹרים ,וְèשָûבוּעוֹת הוּא

שְûמוֹת הַéחַëג

בְּãיוֹם זֶêה הֵéחֵëלָïה סְòפִöיַרת הָéעוֹמֶñר.

חַëג הַָéקצִõיר.

√ חַëג הַéשָûבוּעוֹת – סוֹפְִöרים שִûבעָôה שָûבוּעוֹת ) 49יוֹם(

הַéסְòפִöיָרה נִóמשְûכָîה  49יוֹם ,וּבַãיוֹם הַéחֲëמִñישִûים חָëל חַëג

√ רוּת הַéמוֹאֲäבִãיָìה הִéתגַåייָרה ,וּבְãנֵóי יִìשָׂראֵäל ,שִֶûקיבּלוּ אֶäת

מֵñחַëג הַéפֶּöסַòח ,וְèאָäז חוֹגְåגִåים אֶäת שָûבוּעוֹת.

הַéשָûבוּעוֹת ,שֶûבּוֹ עָôלוּ לֶָïרגֶåל וְèהֵéבִãיאוּ בִּãיכּוִּרים לְïבֵãיתײַ

√ יוֹם הַéחֲëמִñישִûים – חוֹגְåגִåים אֶäת הַéחַëג בַּãיוֹם הַéחֲëמִñישִûים שֶûל

ַהַéמִñקָדש.

לֵïיל הַéשִûימוִּרים שֶûל שָûבוּעוֹת

הַéסְòפִöיָרה.
√ חַëג הַָéקצִõיר – הֶéחָëג חָëל בִּãתְüקוּפַöת הַָéקצִõיר ,וּבִãימֵñי ֶקֶדם,

הַéתוָֹרה בְּãסִòינַóי ,גַåם הֵéם כְּîאִäילוּ הִéתגַåיירוּ אָäז.

לֵïיל שִûימוִּרים הוּא לַïילָïה שֶûבּוֹ ֹלא יְìשֵûנִóים .בְּãשָûבוּעוֹת

הֲéבָãאַäת בִּãיכּוִּרים
בַּãזְêמַñן ש ֵֶûבּãיתײַהַéמִñקָדש הָéיָìה ַקייָìם ,נָóהֲéגוּ בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל

נָóהוּג לְïהִéישָûאֵäר עִֵôרים כֹּל הַéלַïילָïה וְèלִïלמוֹד תוָֹרה .מַñדוּעַ?ô

√ חַëג הַéבִּãיכּוִּרים – בְּãיוֹם זֶêה נָóהֲéגוּ לְïהָéבִãיא לְïבֵãיתײַהַéמִñקָדש

לְïהָéבִãיא לְïבֵãיתײַהַéמִñקָדש בִּãירוּשָûלַïיִìם אֶäת בִּãיכּוֵּרי פֵּöירוֹתֵüיײַ

הָéאַäגָָåדה מְñסַòפֶֶּöרת שֶûבִּãזְêמַñן מַñתַüן תוָֹרה בְּãהַéר סִòינַóי ,הָéיוּ כֹּל

אֶäת הַéבִּãיכּוִּרים ,אֶäת הַéתוֹצֶֶõרת הַéחַëקלָïאִäית הִָéראשוֹנָóה שֶûל

הֶéם )הַéפֵּöירוֹת הִָéראשוֹנִóים שֶûהִéבשִûילוּ( .אֶäת הַéבִּãיכּוִּרים שָׂûמוּ

בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל שְûקוּעִôים בְּãשֵûינָóה עֲôמוָּקה .ה' הָéיָìה צִָõריך

עִôיַקר הַéמַñשמָñעוּת שֶûלוֹ הָéיתָüה חַëקלָïאִäית.

הַéשָûנָóה.

לַïעֲôבוֹר וּלְïהָéעִôיר כֹּל אֶäחָëד וְèאֶäחָëד ,כְֵּîדי שֶûכּוּלָïם

√ עֲôצֶֶõרת – שְûמוֹ שֶûל הַéחַëג בַּãמִñשנָóה וּבַãתַüלמוּד.

יִìשתַüתפוּ בְּãמַñתַüן הַéתוָֹרה .הַéנוֹהַéג לְïהִéישָûאֵäר

עֲôצֶֶõרת הִéיא הַéיוֹם הָéאַäחֲëרוֹן שֶûל הַéחַëג )הַéיוֹם

עִֵôרים בְּãלֵïיל הַéחַëג הוּא כְּîמוֹ כַּîפָָּöרה )סְòלִïיחָëה( עַôל

הַéשְûבִãיעִôי שֶûל פֶּöסַòח וְèהַéשְûמִñינִóי שֶûל סוּכּוֹת(,

הַéשֵûינָóה הַéהִéיא שֶûל בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל.

וְèשָûבוּעוֹת הוּא כְּîמוֹ הַéיוֹם הָéאַäחֲëרוֹן שֶûל פֶּöסַòח,

מַñאַäכלֵïי חָëלָïב

הַéחַëג שֶûמַñשלִïים אֶäת הַéפֶּöסַòח ,אַäחֲֵëרי סְòפִöיַרת

ַñדוּע אוֹכלִïים מַñאַäכלֵïי חָëלָïב בְּãשָûבוּעוֹת?
מ ַô

הָéעוֹמֶñר.
√ חַëג מַñתַüן תוָֹרה – הַéתוָֹרה נִóיתְüנָóה לְïעַôם

לַïמִñנהָéג הַéזֶêה כַּîמָñה הֶéסבִֵּãריםֵ .ראשִûית ,אִäם

יִìשָׂראֵäל בְּãמַñעֲôמַñד הַéר סִòינַóי ,בְִּãדיוּק בַּãתְüקוּפָöה

נְóחַëשֵûב אֶäת סְòכוּם הָéאוֹתִüיוֹת שֶûל הַéמִñלָïה חָëלָïב

שֶûבָּãהּ חָëל חַëג הַéשָûבוּעוֹת.

)ח =  ,8ל =  ,30ב =  (2נְַóקבֵּãל  ,40כְּîמִñספַּöר
הַéיָìמִñים שֶûשֶûהָéה מֹשֶûה עַôל הַéר סִòינַóי ,כְּîשִֶûקיבֵּãל
אֶäת הַéתוָֹרה בְּãחַëג הַéשָûבוּעוֹת.

שָûלוֹש ְרגָåלִïים

אֲäבָãל זֹאת אֵäינָóהּ הַéסִòיבָּãה הַéיְìחִëיָדה .לִïפנֵóי

חַëג הַéשָûבוּעוֹת הוּא אֶäחָëד מִñשָûלוֹש הְָéרגָåלִïים,
צילם :אפי שריר

שֶûהֵéם שְûלוֹשֶûת הַéחַëגִåים הַéגְåדוֹלִïים בַּãיַìהֲéדוּת:
פֶּöסַòח ,שָûבוּעוֹת וְèסוּכּוֹת .חַëג הַéשָûבוּעוֹת הוּא

ַקבָּãלַïת הַéתוָֹרה ֹלא הָéיוּ ִדינֵóי כַּîשרוּת .בְּãנֵóי
יִìשָׂראֵäל אָäכְîלוּ חָëלָïב וּבָãשָׂûר וּבְãהֵéמוֹת שֶûאֵäינָóן
כְּîשֵûרוֹת.

הַéשֵûנִóי מִñשָûלוֹש הְָéרגָåלִïים ,כִּîי מַñתחִëילִïים לִïספּוֹר אֶäת

בְּãסַòל מְñיוּחָëד וּמְñקוּשָûט ,הַéנִóקָרא טֶíנֶóא .הָéעוֹלִïים לֶָïרגֶåל

הְָéרגָåלִïים מִñפֶּöסַòח .יִìיחוּדוֹ הוּא ,שֶûבִּãתְüקוּפָöה זֹאת שֶûל הַéשָûנָóה

הֵéבִãיאוּ אֶäת סַòלֵïי הַéבִּãיכּוִּרים לִïירוּשָûלַïיִìם בְּãתַüהֲéלוּכָîה

עִôם ַקבָּãלַïת הַéתוָֹרה וְèהַéהַéבטָíחָëה לְַïקייֵìם מִñצווֹת ,הֵéבִãינוּ

נִóיתנָóה הַéתוָֹרה לְïמֹשֶûה בְּãהַéר סִòינַóי .שְûלוֹשֶûת הַéחַëגִåים

חֲëגִåיגִåית .כֹּל תוֹשָûבֵãי יְìרוּשָûלַïיִìם נָóהֲéגוּ לָïצֵõאת לִïקַראת עוֹלֵïי

בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל שֶֹûלא יוּכְîלוּ לְïהִéשתַüמֵñש בַּãכֵּîלִïים שֶûהִéשתַüמְñשוּ

מְñבַãטאִäים אֶäת הֶַéקשֶûר שֶûבֵּãין עַôם יִìשָׂראֵäל לֵïאלוָֹקיו ,אֶäת

הֶָéרגֶåל וְèלִïיווּ אוֹתָüם בְַּãדרכָּîם לְïבֵãיתײַהַéמִñקָדש.

בָּãהֶéם עַôד אָäז ,וַèעֲôלֵïיהֶéם לְïהַéכשִûיר אֶäת הַéכֵּîלִïים וְèאֶäת הַéבָּãשָׂûר.

הֶַéקשֶûר לָïאֲָäדמָñה וְèלַïטֶíבַãע ,וְèאֶäת עֲôבוַֹדת הַéמִñקָדש.

הַéיוֹם ,בֵּãיתײַהַéמִñקָדש כְּîבָãר אֵäינוֹ ַקייָìם ,וְèעִôם זֹאת ,מִñנהַéג
הֲéבָãאַäת הַéבִּãיכּוִּרים מַñמשִûיך לְïהִéתַקייֵìם ,בְּãעִôיָקר בַּãיִìישוּבִãים

לָïכֵîן הָéחלִïיטוּ לֶïאֱäכוֹל בְּãיוֹם זֶêה מַñאַäכלֵïי חָëלָïב ,פֵּöירוֹת
וִèיָרקוֹת ,וְèהַéמִñנהָéג הַéזֶêה הִéשתַüמֵñר עַôד הַéיוֹם.

הַéחַëקלָïאִäיִìים בָּãאֶָäרץ ,אֲäבָãל גַåם בְּãבָãתֵüיײַהַéסֵòפֶöר וּבְãגַåנֵóיײַהַéיְìלִָïדים.

סִòיבָּãה נוֹסֶòפֶöת :נָóהוּג לְïהַéמשִûיל אֶäת הַéתוָֹרה לְïחָëלָïב וְּדבַãש

לָïרוֹב ,אַäחֲֵëרי הַéטֶֶíקס תוֹרמִñים אֶäת הַéפֵּöירוֹת וְèהַéיְָìרקוֹת

)"ְדבַãש וְèחָëלָïב תַüחַëת לְïשוֹנֵóך"( ,וְèלָïכֵîן בְּãחַëג מַñתַüן תוָֹרה

נִóידוֹן הָéעוֹלָïם עַôל הַéתְüבוּאָäה" ,כְּîלוֹמַñר ,כְּîמוֹ שֶûיֵìש ֹראש

לְïמוֹסָòדוֹת שוֹנִóים.

אוֹכלִïים מַñאַäכלֵïי חָëלָïב.

הַéשָûנָóה לָïאָָäדם וְèלָïאִäילָïנוֹת ,כָּîך יֵìש ֹראש הַéשָûנָóה גַåם

מְñגִåילַïת רוּת

סְòפִöיַרת הָéעוֹמֶñר
חֲëזָ"êל )ֲëחכָîמֵñינוּ ִêזכרוֹנָóם ִïלבְָãרכָîה( הִéסבִּãירוּ שֶ"ûבְּãפֶöסַòח

לַïתְüבוּאָäה .בְּãנֵóי הָéאָָäדם מְñבִãיאִäים לָïאֵäל אֶäת הַָéקצִõיר הִָéראשוֹן,

לָïמָñה קוְֹראִäים בְּãשָûבוּעוֹת אֶäת מְñגִåילַïת רוּת? הַéמְñגִåילָïה

נַóעֲôשֶׂûה וְèנִóשמַñע

מְñסַòפֶֶּöרת עַôל רוּת הַéמוֹאֲäבִãיָìה ,שֶûהִéתגַåייָרה וְèהִéצטָíרפָöה לְïעַôם

קוֶֹדם שֶûנָóתַüן ה' אֶäת הַéתוָֹרה לְïעַôם יִìשָׂראֵäל ,הָéלַïך לְïכֹל

יִìשָׂראֵäל .יֵìש כַּîמָñה סִòיבּוֹת לְïכָîך שֶûהַéמְñגִåילָïה הַéזוֹ ְקשוָּרה

הָéעַôמִñים שֶûהָéיוּ בָּãעוֹלָïם וְèשָûאַäל" :הַéאִäם אַäתֶüם רוֹצִõים לְַïקבֵּãל

שְûאַäר הְַéדגָåנִóים .לָïכֵîן יָìצאוּ בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל בְּãמוֹצָõאֵäי הַéחַëג

לְïשָûבוּעוֹת:

אֶäת הַéתוָֹרה?" שָûאַäל כֹּל עַôם" :מַñה כָּîתוּב בַּãתוָֹרה?" סִòיפֵּöר

הִָéראשוֹן שֶûל פֶּöסַòח לְïשֶָׂûדה הַָéקרוֹב לִïירוּשָûלַïיִìם ,וּבְãטֶֶíקס

√ הַéמְñגִåילָïה מְñבִãיאָäה סִòיפּוּר אֱäנוֹשִûי עַôל רוּת ,שֶûנִóשאֲָäרה

הקב"ה ְïלכֹל עַôם עַôל מִñצווָèה אַäחַëת מִñמִñצווֹת הַéתוָֹרה ,וְèכֹל

חֲëגִåיגִåי ָקצְõרוּ כַּîמוּת ְקטַíנָóה שֶûל שְׂûעוִֹרים .אֶäת הַéשְׂûעוִֹרים

נֶóאֱäמָñנָóה לַïחֲëמוֹתָüהּ נָóעֳôמִñי ,וְèעַôל בּוֹעַôז ,הַéחַëקלַïאי שֶûעָôזַêר לְïרוּת.

עַôם סֵòיֵרב ,בְּãטַíעֲôנָóה שֶûאֵäינוֹ יָìכוֹל לְַïקייֵìם מִñצווָèה זוֹ.

טָíחֲëנוּ וְèאַäחַëרײַכָּîך נִóיפּוּ )סִòינְóנוּ( אוֹתָüם ,עַôד שִֶûקיבּלוּ ֶקמַñח

מַñעֲôשִׂûים אֵäלֶïה מַñראִäים אֶäת רוּחָëהּ שֶûל הַéתוָֹרה ,שֶûמַñדגִåישָûה

סוֹלֶïת נִָóקי וּמְñעוּלֶïה .אַäחַëרײַכָּîך עָôשׂוּ תַüהֲéלוּכָîה גְåדוֹלָïה,

גְåמִñילוּת חֲëסִָòדים ,אַäהֲéבַãת אָָäדם וְèכִîיבּוּד אָäב וָèאֵäם.

אֶäת הַéתוָֹרהֹ ,לא שָûאֲäלוּ אוֹתוֹ מַñה כָּîתוּב בָּãהּ ,אֶäלָïא מִñיָìד

ֵãח בְּãבֵãיתײַהַéמִñקָדש.
וּבְãסִòיוּמָñהּ הֵéנִóיפוּ אֶäת הַéסוֹלֶïת מֵñעַôל הַéמִñזבּ ַë

√ ָדוִèד הַéמֶñלֶïך נוֹלַïד לְïיִìשַûי ,שֶûהָéיָìה בְּãנוֹ שֶûל עוֹבֵãד ,שֶûהָéיָìה

אָäמרוּ" :נַóעֲôשֶׂûה וְèנִóשמַñע וּנְַóקייֵìם אֶäת כֹּל הַéתוָֹרה" –

ַרק אָäז הָéיָìה מוּתָüר לֶïאֱäכוֹל מִñן הַéתְüבוּאָäה הַéחֲָëדשָûה.

בְּãנָóם שֶûל בּוֹעַôז וְèרוּת .לְïפִöי הַéמָñסוֶֹרתָ ,דוִèד הַéמֶñלֶïך נִóפטַíר

וּמִñיָìד ִקיבּלוּ אֶäת הַéתוָֹרה.

כְֵּîדי שֶûיְìבֵָãרך אֶäת שְׂûדוֹת הַéתְüבוּאָäה לַïשָûנָóה הַéבָּãאָäה.
הַéשְׂûעוָֹרה )סוּג שֶûל ָדגָåן( מַñבשִûילָïה בְּãחַëג הַéפֶּöסַòח ,לִïפנֵóי כֹּל

כְּîשֶûשָûאַäל ה' אֶäת בְּãנֵóי יִìשָׂראֵäל אִäם הֵéם מוּכָîנִóים לְַïקבֵּãל

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1393ג' בּסיוון תשס"ו 30 ,בּמאי 2006
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