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ָׁשלֹום ָהַרב יֹונִי. קֹוְרִאים לִי ָׁשֵקד וֲַאנִי לֹוֶמֶדת ְּבכִָּתה ב׳ ֶׁשל 
ַהּמֹוָרה מֹוִרּיָה. ֶאְפָׁשר ֶעזְָרה ְּבִׁשעּוֵרי ַּביִת? �� 

ַּתּגִיד ָהַרב, יְלִָדים ַחּיִָבים לְִהָּׁשֵאר ָעִרים ּכָל לֵיל ָׁשבּועֹות וְלִלְמֹד 
ּתֹוָרה?

ַּדוְָקא ָּבא לִי לְִהיֹות ֵעָרה ּכָל ַהּלַיְלָה. ֲאנִי לֹא אֹוֶהֶבת ֶׁשאֹוְמִרים 
ֹן. ָמָחר יֵׁש ֵּבית ֵסֶפר״ . ַּבָּׁשבּועֹות  לִי: ״ ּכְָבר ְמֻאָחר. לְכִי לִיׁש
ֹן ָמַתי ֶׁשרֹוִצים. חּוץ ִמּזֶה, ָׁשַמְעִּתי  יֵׁש חֶֹפׁש וְֶאְפָׁשר לָלֶכֶת לִיׁש
ֶׁשּיֵׁש ּגַם ּכִּבּוד ַמָּמׁש ָׁשוֶה ֶׁשל עּוגֹות, רֹוגְַעּלַךָ וְקֹוָראסֹונִים ּכָל 

ַהּלַיְלָה. ֲאנִי ֵמָתה ַעל זֶה.

ֶּבַטח. ּגַם ֶאת זֶה ָהיָה לָנּו ְּבִׁשעּוֵרי ַהַּביִת: קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה ֶאת 
ַהִּסּפּור ַעל ַמַּתן ּתֹוָרה, וֲַעֶׂשֶרת ַהִּדּבְרֹות וְֶאת ְמגִּלַת רּות. יּו, ֲאנִי 
ַמָּמׁש אֹוֶהֶבת ֶאת ַהְּמגִּלָה ַהּזֹו. ַהַהְתָחלָה ֶׁשּלָּה נֹוָרא ֲעצּוָבה 
�� ֵאיךְ ּכֻּלָם ָׁשם ֵמִתים: ֱאלִיֶמלֶךְ ּוַמְחלֹון וְכִלְיֹון, ֲאָבל ַּבּסֹוף 
רּות ּובַֹעז ִמְתַחְּתנִים וְנֹולָד לֶָהם ֶּבן ֶׁשהּוא ָהיָה ַהַּסָּבא ֶׁשל 

ָּדוִד ֶמלֶךְ יְִׂשָרֵאל.

ֶּבֱאֶמת, לָָּמה? ֶאת ְמגִּלַת ֶאְסֵּתר קֹוְרִאים ְּבפּוִרים ּכִי ִהיא 
ְמַסֶּפֶרת ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה ַּבַחג ַהּזֶה. ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין רּות 

לְֵבין ַמַּתן ּתֹוָרה?

יֶָפה ְמאֹוד. ַּתּגִיד ָהַרב, ּגַם יְלִָדים ַחּיִָבים לִלְמֹד ּתֹוָרה? ֲאנִי 
לֹא ִמְתּכַּוֶנֶת לְִׁשעּור ּתֹוָרה ֶׁשל ֵּבית ֵסֶפר, ֶאּלָא ּכְמֹו ֶׁשַאָּבא 
ֶׁשּלִי עוֶֹׂשה - ֶׁשַּבּלַיְלָה ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא חֹוזֵר ֵמָהֲעבֹוָדה הּוא הֹולֵךְ 

לְִׁשעּור ַּדף יֹוִמי וְלֹוֵמד ּגְָמָרא ��.

ֶּבַטח. וְגַם ָהיִיִתי ְמִביָאה ֶאת ּכָל ַהֲחֵברֹות ֶׁשּלִי. יֵׁש ּכַָּמה 
ֶׁשָהיּו ַמָּמׁש ְׂשָמחֹות לָבֹוא, ְּבִעָּקר ִאם זֶה ִּבְמקֹום לָלֶכֶת 

לְֵבית ֵסֶפר... ��

וַאי. ָאז ּכַּנְִרֶאה ֶּבֱאֶמת ַהּלִּמּוד ֶׁשּלָנּו 
ָחׁשּוב ְמאֹוד. ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ֲחָבל, ָהַרב 
יֹונִי? ֶׁשִאם ָׁשבּועֹות הּוא ּכָזֶה ַחג יֶָפה – 
ּגַם ִּבּכּוִרים, ּגַם ְמגִּלַת רּות, ּגַם עּוגֹות 
ּגְִבינָה, ּגַם לִּמּוד ּתֹוָרה – לָָּמה ָעׂשּו אֹותֹו 

ַרק יֹום ֶאָחד?! ��

ֲאנִי ְצִריכָה לִכְּתֹב ְׁשלוָֹׁשה ְׁשמֹות לְַחג ַהָּׁשבּועֹות, וְיֵׁש לִי ַרק 
ֶאָחד: ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה. ַאָּתה ַמּכִיר עֹוד ְׁשנַיִם?

נּו, ֲאנִי יֹוַדַעת ָמה זֶה: ִּבּכּוִרים. ְּבָׁשבּועֹות ָהיּו ְמִביִאים אֹוָתם 
לְֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ְמֻצּיָן. ָאז ַהְּתׁשּוָבה ְּבֶעֶצם ִהיא ַחג ַהִּבּכּוִרים וְַחג ַהָּקִציר. ָאח 
, ֲאָבל נְִרֶאה לִי  ֶׁשּלִי, ּתֶֹמר, קֹוֵרא לֹו ּגַם ַחג עּוגֹות הּגְִבינָה 

ֶׁשּזֶה הּוא ִהְמִציא ֶאת זֶה.

ְּבַבָּקָׁשה.

ּגַם ְמֻבּגִָרים לֹא ַחּיִָבים, ֲאָבל זֶה ִמנְָהג יֶָפה ְמאֹוד. ַּבּלַיְלָה ַהּזֶה 
ָּבֵּתי ַהּכְנֶֶסת ְמלִֵאים ִּביהּוִדים ֶׁשּיוְֹׁשִבים וְעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 
ֵחלֶק ֵמֶהם ׁשֹוְמִעים ִׁשעּוִרים ְמַענְיְנִים, וֲַאֵחִרים עוִֹׂשים ׳ִּתּקּון 
לֵיל ְׁשבּועֹות׳ ּובֹו קֹוְרִאים ִמּכָל ֵסֶפר ַּבָּתנָ״ ךְ ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ַהִּמְׁשנָה  ֶאת  ַמֶּסכֶת  ּוִמּכָל  ֶׁשּלֹו  וְָהַאֲחרֹונִים  ָהִראׁשֹונִים 
ָהִראׁשֹונָה וְָהַאֲחרֹונָה ֶׁשּלָּה, קֹוְרִאים ְקָטִעים ִמְסַּפר ַהּזַֹהר, 
ֶאת ְרִׁשיַמת תרי״ ג ַהִּמְצוֹות וָעֹוד. יְלִָדים לֹא צְִריכִים לְִהָּׁשֵאר 
ֵעִרים ּכָל ַהּלַיְלָה, ֲאָבל טֹוב ֶׁשּיִלְְמדּו ּגַם ֵהם לְָפחֹות ִּבְתִחּלַת 

ֹן ְמֻאָחר ֵמָהָרגִיל. ַהּלַיְלָה, ּגַם ִאם יֵלְכּו לִיׁש

יֵׁש ּכֵָאּלּו ֶׁשּלְִטעֹם ַמֶּׁשהּו ֵּבין ַהִּׁשעּוִרים עֹוזֵר לֶָהם לְִהָּׁשֵאר 
ֹן ְקָצת ַּבּלַיְלָה ּכְֵדי  ָעִרים, ֲאָבל לָךְ ֲאנִי ַמִּציַע ְּבכָל זֹאת לִיׁש
ֶׁשּיְִהיֶה לְךָ ּכֹוַח לְַהְקִׁשיב לְָמֳחָרת לְַּקִריָאה ַהּיָָפה ֶׁשל ַהְּמגִּלָה. 

יֹוַדַעת ָמה קֹוְרִאים ַּבָּׁשבּועֹות?

ְּבַחג  ַהּזֹו  ַהְּמגִּלָה  ֶאת  ַּדוְָקא  קֹוְרִאים  לָָּמה  יֹוַדַעת  וְַאְּת 
ַהָּׁשבּועֹות?

ַאַחת ַהְּתׁשּובֹות ִהיא ֶׁשּכְמֹו ֵׁשרּות ִהְתּגַּיְָרה וְִקְּבלָה ָעלֶיָה ֶאת 
ַהּתֹוָרה וְַהִּמְצוֹות, ּכָךְ ַעם יְִׂשָרֵאל ּכֻּלֹו ִקֵּבל ָעלָיו ֶאת ַהּתֹוָרה 

וְַהִּמְצוֹות ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות.

ִמְצוֹות לִּמּוד ּתֹוָרה ִהיא ִמְצוָה נְִפלָָאה וִיָקָרה ֶׁשְּׁשקּולָה ּכְנֶגֶד 
ּכָל ַהִּמְצוֹות. זֶה נָכֹון לְגֵַּבי ְמֻבּגִָרים, ֲאָבל יֵׁש ֵעֶרךְ ְמיָֻחד ַּדוְָקא 
ָ, ָׁשֵקד, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָהיָה  לְלִּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל יְלִָדים. ָּתֲאִרי לְַעצְְמך
ַמּגִיַע וְָהיּו ַמְתִחילִים לְִבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדש,. וְָהיּו ְמנִַּסים 
לְִהזְָּדֵרז ּכְֵדי לְַסּיֵם ֶאת ַהְּבנִּיָה ֶׁשּלֹו ַעד יֹום ַהּכִּפּוִרים. ַהִאם 
לְַדְעְּתךָ ָהיָה ּכְַדאי לְגַּיֵס לִָענְיָן ּגַם ֶאת ַהּיְלִָדים? נַּגִיד, ֶׁשּיָכִינּו 

ֶסנְְּדוִיִצ׳ים לַּפֹוֲעלִים. ָהיִיָת ִמצְָטֶרֶפת לָזֶה?

ָאז אּולַי ֻּתְפְּתִעי לְגַּלֹות ֶׁשָהַרְמָּב״ ם, 
ֶאָחד ִמּגְדֹולֵי ַחכְֵמי יְִׂשָרֵאל, ּכֹוֵתב ַאֶחֶרת: 
״ֵאין ְמַבְּטלִים ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן 
ֲאִפּלּו לְִבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש״ . ּכְלֹוַמר, לֹא 
ַמְפִסיִדים לִּמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל יְלִָדים, ֲאִפּלּו 
לְצֶֹרךְ ַמָּטָרה ּכָל ּכָךְ ֲחׁשּוָבה ּכְמֹו ְּבנִּיַת 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֶאֵּתן לָךְ ֶרֶמז: ָאָדם ֶׁשּגְֵדלִים ַּבָּׂשֶדה ֶׁשּלֹו ֵּפרֹות ִמִּׁשְבַעת ַהִּמינִים 
ָצִריךְ לְָהִביא ֶאת ָהִראׁשֹון ִמּכָל סּוג לְֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ָהֵחל ִמָּׁשבּועֹות ַמְתִחיל זְַמן ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים, וְזֶה ּגַם ַהּזְַמן 
ֶׁשּבֹו ָקצְרּו ֶאת ַהִחָּטה וְֵהִביאּו ִמֶּמּנָה ִמנְָחה לָה׳.

ּכַּנְִרֶאה ֶׁשַאְּת צֹוֶדֶקת, ִאם ּכִי יֵׁש ָאכֵן ִמנְָהג לֱֶאכֹל ַמַאכְלֵי ָחלָב 
ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, וְגַם לְַקֵּׁשט ֶאת ַהַּביִת ַּבֲעָׂשִבים ּוִּבְפָרִחים זֵכֶר 

לְַהר ִסינַי ֶׁשִהְתַקֵּׁשט לְִקַראת ַמַּתן ּתֹוָרה.


