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  ב"תשע'ח סיוון ה"ה ר"ב

   שורשים ופירות:חג השבועות

כמו גם לחג הסוכות וליום הכפורים ,  המצות–לחג הפסח . חג השבועות כפי שמתואר בתורה טומן בחובו סוד

אולם לחג השבועות לא ]. מצוי בתחום התעלומה' ראש השנה'גם [ניתן בתורה נימוק ברור לסיבת החגיגיות 

  :אמנם בספר שמות יש רמזים. ניתן טעם

  
  שמות כג

ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ) טו:  (ָׁשלׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנה) יד(

ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ) טז:  (ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהHִביב ִּכי בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם

  :ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה ְוַחג ָהHִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבHְסְּפָך ֶאת ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה

  שמות לד 

  : ְוַחג ָהHִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנהְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים) כב(
  

  :גם בספר דברים יש דברים שראוי לענות בהם

  
  דברים טז

  :ְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹותִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל לִ ) ט(

  :לֶֹהיךָ -לֶֹהיָך ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ְידָֹוד אֱ -ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלידָֹוד אֱ ) י(

לֶֹהיָך Vָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום -ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְידָֹוד אֱ ) יא(

  :לֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם-ְוָהVְלָמָנה ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְידָֹוד אֱ 

  :ִים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלהְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצרָ ) יב(

  
נסו לשכוח מה שקראתם עד כה וקראו . אך הפרשה העיקרית המעידה על המסתוריות מצויה בספר ויקרא

  :קריאה נטולת משקעים את הפרשה הבאה

  

  ויקרא כג

  :ֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנהּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹ) טו(

  :ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלידָֹוד) טז(

  :ְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתHֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַלידָֹודִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ּתִ ) יז(

ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו עָֹלה ַלידָֹוד ) יח(

  :ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַלידָֹוד

  :ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים) יט(

  :ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְידָֹוד ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַלידָֹוד ַלּכֵֹהן) כ(

ּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם הַ ) כא(

  :מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם

ֲעזֹב ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר Vְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפVת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ּתַ ) כב(

  :לֵֹהיֶכם- אָֹתם ֲאִני ְידָֹוד אֱ 
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  : שאלות6-בפרשיה זו יש להשיב תשובה ל

 ?מה סופרים ולמה? )טז-טו' פס(מהי הספירה  .1

 ?המוזכר בפסוקים אלו אין תאריך) כא'  פס–מקרא קדש (מדוע לחג  .2

 ?למה חוגגים חג זה .3

 ?שם תתנו לואיזה ? המוזכר בפסוקים אלו אין שם) כא'  פס–מקרא קדש (מדוע לחג  .4

 ?בפרשת החגים) כב' פס(מה עושות מתנות עניים  .5

  ? מה קוראים–) כא' פס(' וקראתם בעצם היום הזה' .6

  .יג-ויקרא כה חלהרחבת הדעת ומצע התשובות ניתן עתה להשתמש גם במידע הקודם וגם בפסוקים 

ל על בסיס מצע זה אב. סימן שיש לכם זכרון טוב. אם אתם נזכרים ברעיונות שלמדנו בבית המדרש בעבר

  .מתחיל המסע החשוב באמת

********  

הצביעו . לאור לימודינו בתורה ניתן להציע גשר איתן המחבר את החג למגילת רות אותה נהוג לקרוא בשבועות

  .על קו הרצף

מהו התוואי בו ? במה היא עוסקת. עלעלו במגילת רות ונסו להעלות את קווי התימה המרכזיים של המגילה

מה מבקש מחבר המגילה לומר באלו ? מה חשוב להם בעולמם? מה מניע את הגיבורים? מונעים גלגלי העלילה

  ?התחומים

  :להכוונה מדוייקת יותר אני מציע להתבונן בפסוקים אלו

  
  יג- א' פרק א פס

   יד-פרק ב פסוקים ב
  פרק ג

  יז- יא' פרק ד פס

  

  .לא חייבים לקרוא את כל הפסוקים אלא לקבל את הרושם הכללי מתוך אחיזה בחלק מן הפרטים

שימו לב לפסוקים שנתפשים במהלך הדורות . רות נחשבת כגיורת האולטימטיבית. סוגיה אחת ראויה לליבון

  :כמייצגים את תהליך הגיור

  פרק א

ּתֹאֶמר רּות Vל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמVֲחָרִיְך ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני Hִלין ַעֵּמְך ַעִּמי וַ ) טז(

ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי Hמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ּכֹה ַיֲעֶׂשה ְידָֹוד ִלי ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ) יז: (לָֹהי-לַֹהִיְך אֱ -ֵוא

  :ּוֵביֵנךְ 
  

  ראו את דברי התלמוד? האם זהו מניע כשר? מהו המניע של רות להצטרף לעם ישראל

  

  יבמות כד ב

  אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה לשום איש 

  נחמיה '  דברי ראינן גריםוכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים לשום עבדי שלמה 

שהיה רבי נחמיה אומר אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי מרדכי ואסתר אינן גרים עד 

תנו רבנן אין מקבלין גרים לימות המשיח ... ד אלא אימא כבזמן הזה"שיתגיירו בזמן הזה בזמן הזה ס

מי . אפס מאותיר אליעזר מאי קרא הן גור יגור "כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה א

  :אבל אידך לא! עליך יפול? גר אתך

מי גר אתך :  הבא להתגייר יגור אפס מאותי בעוד שאין אני עמכם יתגייר דהיינו בזמן הזה-הן גור : י"רש

ב יפול ינוח כמו על פני כל אחיו נפל " לעוה-עליך יפול :  מי גר אתך בעניותך כאשר אמרת- עליך יפול 

  ):תהלים צא(אלף יפול מצדך ) בראשית כה(
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  :לחידוד השאלה ולפתח לתשובה שימו לב לספור התלמודי הבא

  
  מנחות מד א

מאות זהובים בשכרה ' מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד

שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח נכנסה שפחתה ואמרה לה 

מטות שש ' מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא יכנס נכנס הציעה לו ז' ותו אדם ששיגר ליך דא

של כסף ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב עלתה וישבה על גבי עליונה 

שב לו על גבי ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וי' כשהיא ערומה ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה באו ד

קרקע ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום 

אלהינו וציצית שמה ' ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה יפה כמותך אלא מצוה אחת ציונו ה

לשלם שכר עכשיו נדמו אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד ' וכתיב בה אני ה

עדים אמרה לו איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך ' עלי כד

שאתה למד בו תורה כתב ונתן בידה עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה 

וה עלי ויעשוני גיורת אמר לה חייא אמרה לו רבי צ' בידה חוץ מאותן מצעות ובאת לבית מדרשו של ר

בתי שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו אמר לה לכי זכי במקחך אותן 

  ...ב איני יודע כמה"ז ולעה"מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר זה מתן שכרו בעה
  

מה חשב בשאלתו ומדוע . שימו לב לשאלתו של רבי חייא? האם אותה אשה מקובלת לגיור: שאלת השאלות

  ?מהי המשמעות הדתית של בירור זה? קיבל אותה לבסוף

  .ושאלה לסיום

  :ותוהה מי נמצא לצידו משיבה רות לשאלתו בנוסח הבא) פרק ג(כאשר בעז מתעורר בגרן 

  

  :אֶמר Hנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ִּכי גֵֹאל Hָּתהַוּיֹאֶמר ִמי Hְּת ַוּתֹ) ט(
  

 ?מדוע לדעתכם היא משתמשת דווקא בניסוח זה


