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 , ל"חוברת שבועות מוקדשת לעילוי נשמת יקירנו אהובנו אברהם יהודה בן לוי סלומון ז הסברים ובאורים
  ה"תנצב...מנוחתו עדן

 !חג הקציר שמח/ חג עצרת / חג מתן תורה / חג שבועות 

מצאת השבת ואילך , ביוני 8, מתחיל במוצאי שבת( ט"תשע) 9102חג השבועות 

 01, ובחוץ לארץ החג נמשך עד יום שני)בערב , ביוני 2, ונמשך עד יום ראשון

 (.בערב, ביוני

הוא חג המציין את היום בו , אך בראש ובראשונה, לחג השבועות יש משמעויות רבות

, י"הוא נחשב לחג תנכ. שנים 0033-קיבלנו את התורה בהר סיני לפני למעלה מ

זה אחד החגים . מדליקים בו את נרות החג ועורכים סעודות חגיגיות גם בלילה וגם ביום

מלא נקודות מעניינות למחשבה ומסורות , חג אהוב עלי במיוחד, המשמעותיים שיש לנו

  .מרתק...עתיקות מראשית ההיסטוריה שנמשכו עד היום

? מהו הדבר שהופך את עם ישראל למה שהוא? ראשית נשאל מה מייחד אותנו כעם

  .שנים 0011-לפני למעלה מ, התורה שניתנה לנו בסיני בראש ובראשונה זו

הר סיני והכריז  התגלה האלוקים פיזית במעמד רווי הוד על בחג השבועות, לפי האמונה

 "!אלוקיך' אנוכי ה: "לעין כל

  .מכאן התחילה הברית של אלוהים אתנו כעם

, והחלה העבודה הרוחנית שלנו כבודדים וכעם" לוחות הברית"נחקקו , כסימן לברית

דרך התמצית הרוחנית המגולמת , שהתווה לנו אלוהים" הדרך אל האושר האישי"החלה 

  .ודרך שאר המצוות" עשרת הדיברות"ב

דרך ימי המקדש ותקומת עמנו בעידן המודרני ועד ממש סבינו , מזמן אברהם אבינו

אבותינו  -אלפי שנים ידעו מה שבדור הזה טיפה שכחנו , הדורות שלפנינו, וסבותינו

  .ידעו היטב לשלב עולמות ולהיות מאושרים

ממש כמו סימן הניקוד , ולמצוא את דרך האמצע, שני הפכים, ידעו לקחת שני קצוות

  "(.עם סגולה)"הסגול  –שמסמל את העם שלנו 

אבל גם פעולה נמרצת " הכרת תודה על מה שיש"כולם שילבו , מזמן אבותינו הקדומים

התעקשו אך גם התפשרו וידעו , נלחמו ביד אחת ועבדו את האדמה בשנייה ,"יותר"ל

                  . הכל יחד... היו מאושרים ככל האפשר. להתמקד בעיקר ולא בטפל

  .גם אנחנו ניסינו לעשות כך בחוברת שלפניכם

 

שלא נגענו , "הרגילות“, הכשר של הברכות המסורתיות, הטקסט העתיק -מצד המסורת 

נאמן למסורת אבותינו ומתוך האמונה שהלימוד  , טקסט קדום בן אלפי שנים ...בו כלל

 ".מה שיהיה"הוא שיקבע את " מה שהיה"של 

מעט , תרגום של סמלי החג לנקודות לחשיבה והתבוננות פנימה -מצד הפרשנות 

  .הרחבה על מושגי החג בשפה מודרנית וגם נקודות למחשבה לילדים ולנוער

כמו גם , כי כל חג ומועד בחגי ישראל".. מה זה נוגע לי כיום"מעט הסברים על , כלומר

נותן לנו הזדמנות לעשות עבודה פנימית מענגת , ימי הולדת וצמתים אחרות בשנה

 .אצלנו
 

- יעזרו בקיום המצווה החשובה ביותר של חג זה, אנו מאמינים שההסברים שערכנו

בצורה חיה ועכשוית לילדינו ולדורות הבאים , העברת המסורת העתיקה של אבותינו

  .אחרינו
 

 ...לגמרי בהתנדבות ורק מתוך רצון לטובת הכלל, תודה לכל התורמים למפעל הזה

 ,בקידה ובברכת חג שמח, באהבה
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 :לערב החג, קידוש ליל יום טוב   
 

 !: יש להקפיד שיצאה שבת, הטקס מתחיל בהדלקת נרות של יום טוב
 : הערה חשובה

 , !(כמו השנה, או שבת ולאחריה יום טוב)טובים רצופים -כאשר יש שני ימים

לפני  –השנה )לפני כניסת החג ( שעות 24ועדיף של )שעות  22של -יש להדליק נר

כנהוג ביום טוב , בלילה הראשון לצורך הדלקת הנרות של הלילה השני כך( כניסת שבת

אש " מבעירים"ולא ( מותר)אש מנר לנר " מעבירים"בעצם אנו ( להבדיל משבת)

 (.אסור)חדשה 
 

( תבעיר אותם מהנר שהבערנו יממה קודם)האישה תדליק את הנרות של יום טוב 

 :ותברך

רּוְך " םבָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ יו ְוִצּוָּנּו ְלַהְדִליק  , ַאתָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ֲאֶשר ִקְדשָּ

 ."ֵנר ֶשל יֹום טֹוב

ם" עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן ַהֶזה, בָּ נּו ְוִהִגיעָּ  ."ֶשֶהֱחיָּינּו ְוִקְיימָּ
 

  :יש האומרים לפני הקידוש מזמור זה. כעת הגבר מתחיל את הקידוש

ִוד. 1 ר' ה, ִמְזמור ְלדָּ  :רִעי לא ֶאְחסָּ

 :ַעל ֵמי ְמֻנחות ְיַנֲהֵלִני, ִבְנאות ֶדֶשא ַיְרִביֵצִני

 :ַיְנֵחִני ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְשמו, ַנְפִשי ְישוֵבב

ִדי ה ִעמָּ ע ִכי ַאתָּ א רָּ ֶות לא ִאירָּ ה , ַגם ִכי ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלמָּ ִשְבְטךָּ ּוִמְשַעְנֶתךָּ ֵהמָּ

  :ְיַנֲחֻמִני

י ן ֶנֶגד צְררָּ ַני ֻשְלחָּ   :ִדַשְנתָּ ַבֶשֶמן ראִשי כוִסי ְרווָּיָּה, ַתֲערְך ְלפָּ

ל ְיֵמי ַחיָּי    :ְלאֶרְך יִָּמים' ְוַשְבִתי ְבֵבית ה, ַאְך טוב וֶָּחֶסד ִיְרְדפּוִני כָּ
 

   :ְלַחִיים -ועונים המסובים 

 הסברים ובאורים

 :שמות החג ומנהגיו

 !?על שום מה חג השבועות
מלמחרת חג , (יום 94)השבועות בהם אנו סופרים את ספירת העומר  שבעה על שם. 1

שהוא החודש השלישי מאז , בחודש סיון( 'ו) 6-הפסח ועד יום החמישים הוא היום ה
  .שחצו את הים ויצאו ממצרים

כשבכל יום  -התכונן העם היהודי לקבלת התורה , יום מטלטלים אלו 94במהלכם של 
  .הייתה עבודה רוחנית מסוימת וספציפית

בתקופה זו הכינו היהודים את עצמם מבחינה רוחנית והפכו לעם קדוש הראוי לבוא 
 בברית 

 .בעת נתינת התורה, ברית שהתגשמה. נצח עם בורא העולם
ישראל -על שם שבועת האמונים של בני ,"שבועה" יש הגורסים כי שם זה הוא מלשון. 2

ה שנתן את הבטחתו לעם ישראל "ומאידך שבועת הקב, "נעשה ונשמע"ה כשאמרו "לקב
 .כי לא יחליפנו בעם אחר

 

 !?חג מתן תורה על שום מה
 

שם זה בא להדגיש כי מטרת כל הנס הגדול של יציאת מצרים הייתה להגיע למעמד הר 
זמן מתן , חג השבועות הזה"  שם זה מזכירים בכל תפילות החג. סיני ולקבל את התורה

  ."תורתנו
לפני למעלה , יום חג השבועות הוא היום בו קיבל עם ישראל את התורה על הר סיני

  .משלושת אלפים שלוש מאות שנה
וכן )הסבים שלנו והסבים שלהם , אני אתה ואת -כל נשמות בני ישראל , לפי המסורת

מכאן המנהג לבוא  .בעצמו' עמדו למרגלות הר סיני כדי לקבל את התורה מאת ה( הלאה
לבית הכנסת יחד עם כל המשפחה כדי לשמוע שוב את עשרת הדברות ולחזק את בריתנו 

יש לעשות    , יש המאמינים שמכיוון שכל עם ישראל נכח במעמד הר סיני .עם האלוקים
למעמד קריאת עשרת  -אפילו תינוקות  -כל מאמץ כדי להביא את כל המשפחה 

 ...פסח-של ערב סדר" והגדת לבנך"המשך מרגש ל .הדברות
 

 !?על שום מה חג הביכורים
 

המכונים    , (שבועות וסוכות, פסח" )החגים הגדולים"שבועות הוא החג השני משלושת 
היו עולים ברגל לבית המקדש בירושלים , על שום שבחגים אלה" שלושת הרגלים"גם 

  .ומביאים תוצרת חקלאית שזה עתה הבשילה תרומה לבית המקדש
 -את ראשית ביכורי אדמתו ( ראשון -כמו בן בכור " )ביכורים"היו מביאים לבית המקדש 

את הביכורים היו . על שהנחיל לו את נחלת אבותיו וברך את יבולה' כביטוי של תודה לה
:                           מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל אך ורק מביאים

  .זית ותמר, רימון, תאנה, גפן, שעורה, (חיטה שמבשילה בדיוק בעונה הזו)
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 :בכל הימים –ממשיכים מכאן . 3

רּוְך  ה הבָּ ם', ַאתָּ עולָּ ם, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ל עָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ נּו . ֲאֶשר בָּ ְורוְממָּ

שון ל לָּ יו. ִמכָּ נּו ְבִמְצותָּ נּו ה. ְוִקְדשָּ ה' ַוִתֵתן לָּ -בערב שבת . )ֱאלֵהינּו ְבַאֲהבָּ

ה ּו תות ִלְמנּוחָּ ה( ַשבָּ שון. מוֲעִדים ְלִשְמחָּ -בערב שבת . )ַחִגים ּוְזַמִנים ְלשָּ

ת ַהֶזה וְ  בּועות ַהֶזה( ֶאת יום ַהַשבָּ ֵתנּו, ֶאת יום ַחג ַהשָּ  :ְזַמן ַמַתן תורָּ

ה –בערב שבת ) א קֶדש( ְבַאֲהבָּ ִים. ִמְקרָּ ַחְרתָּ . ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצרָּ נּו בָּ  ִכי בָּ

ַעִמים ל הָּ נּו ִקַדְשתָּ ִמכָּ תות ּו -בשבת . )ְואותָּ ְדְשךָּ ( ְוַשבָּ -בשבת )מוֲעֵדי קָּ

צון ה ּוְברָּ נּו( ְבַאֲהבָּ שון ִהְנַחְלתָּ ה ּוְבשָּ  .ְבִשְמחָּ

ה ה רּוְך ַאתָּ ׁש ', בָּ ת וְ )ְמַקדֵּ ל ְוַהְזַמִנים( בשבת ַהַשבָּ אֵּ  :ִיְשרָּ

 (:2-ובסוף ממשיכים ב)רק בשישי בערב אומרים 
 :( יביט בנרות ויברך)

ם :יום ַהִשִשי אָּ ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ַמִים ְוהָּ  :ַוְיֻכּלּו ַהשָּ

ה שָּ ַוִיְשבת ַביום ַהְשִביִעי , ַוְיַכל אלוהים ַביום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתו ֲאֶשר עָּ

ה שָּ ל ְמַלאְכתו ֲאֶשר עָּ  :ִמכָּ

ֶרְך אלוהים ֶאת יום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש אתו ל ְמַלאְכתו , ַוְיבָּ ַבת ִמכָּ ִכי בו שָּ

א אלוהים ַלֲעשות רָּ  :ֲאֶשר בָּ

 
 :מתחילים מכאן( וגם במוצאי שבת' ה-'א)אם חל יום טוב ביום חול 

 :(יביט בנרות ויברך). 2

י ה ֶלה מוֲעדֵּ י קֶדׁש' אֵּ אֵּ ם ,ִמְקרָּ ם ְבמוֲעדָּ  :ֲאֶשר ִתְקְראּו אתָּ

ֵאל', ַוְיַדֵבר מֶשה ֶאת מֲעֵדי ה  :ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ

ן נָּ רָּ  :ַסְבִרי מָּ

רּוךְ  ה ה בָּ ם', ַאתָּ עולָּ  (ולא שותים עדיין) :בוֵרא ְפִרי ַהֶגֶפן, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

 הסברים ובאורים

 !?חג עצרת על שום מה
כך חג השבועות עוצר את   -את חג הסוכות ( עוצר)כשם ששמיני עצרת הוא היום הנועל 

 ."עצרת"לכן בתלמוד הוא מכונה . ספירת העומר

  !?חג הקציר על שום מה
 .כי בתקופה זו החלו לקצור את החיטים שהן המאוחרות שבתבואות הארץ

  !?על שום מה מאכלי חלב
 : אך יחד עם זאת אנו מצווים לשמוח בחג כמו שנאמר, נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג

צרכים לאכול גם " אין שמחה אלא בבשר ויין"כי , ל קבעו"והיות וחז". ושמחת בחגך"
  ..בשר

יאכלו תחילה , שעה אחת לאחר אכילת חלב( כפי שמובא בקבלה)לכן הנוהגים להמתין 
גם בארוחה ( כי אם יאכלו ארוחה בשרית יצטרכו להמתין שש שעות)ארוחה חלבית 

 החלבית לא 
יברכו ברכת המזון ורק , (כי גם אחריה צריכים להמתין שש שעות)יאכלו גבינה קשה 

 .בסעודה הבאה לאחר שעה לפחות יפרסו מפה אחרת ויאכלו ארוחה בשרית
 

 :למנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות ישנם מספר טעמים והם

 ". דבש וחלב תחת לשונך: "ככתוב, במגילת שיר השירים נמשלה התורה לדבש וחלב .א
חלב : להם נמשלה, ביום קבלתה של התורה מציינים אנו זאת אפוא באכילת הדברים

  .ודבש
 , זכר לארבעים הימים והלילות שעשה משה בהר סיני, (ארבעים) 94 –חלב בגימטרייה . ב

 .עד שקיבל את התורה והלוחות
עד לקבלת התורה לא חוייבו עם ישראל : הטעם השלישי הוא פשוט חישוב הגיוני. ג

במיוחד מה שנוגע למאכלי בשר והפרדתם ממאכלי  -בשמירת דיני הכשרות המיוחדים 
  !בכלים שונים –חלב 

כלומר היה בהם בשר " טרפים"כאשר התברר להם כי כל הכלים שלהם , במתן תורה
פירות , לא נותרה בידם הברירה אלא להסתפק במאכלי חלב, וחלב ואסורים הם בשימוש

 , וירקות
 .עד שיכשירו את הכלים

קרבן המורכב משני , "שתי הלחם"המקדש את -בחג השבועות היו מביאים אל בית  .ד
  .לחמים

, הראשונה ארוחה חלבית: אנו אוכלים במהלך החג שתי ארוחות, כדי לציין זאת
 .ארוחה בשרית( לאחר הפסקה בת שעה)ולאחריה 

מכיוון . כולל דיני השחיטה הכשרה, במתן תורה ניתנו לעם היהודי חוקי הכשרות  .ה
 ( לא שוחטים בשבת)לא ניתן היה לשחוט בהמות לאכילה , שהתורה ניתנה בשבת

 .ולפיכך העם הסתפק במוצרי חלב
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  :מוסיפים שתי ברכות אלו( כמו השנה)אם חל ליל יום טוב במוצאי שבת       

רּוְך  ה הבָּ ם', ַאתָּ עולָּ ֵאש, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  :בוֵרא ְמאוֵרי הָּ

 !(לא מדליקים נר הבדלה)

רּוךְ  ה ה בָּ ם', ַאתָּ עולָּ ּוֵבין אור . ַהַמְבִדיל ֵבין קֶדש ְלחול, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ַעִמים. ְלחוֶשךְ  ֵאל לָּ ֵבין . ּוֵבין יום ַהְשִביִעי ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה. ּוֵבין ִיְשרָּ

ת ִלְקֻדַשת יום טוב ִהְבַדְלתָּ  ְוֶאת יום ַהְשִביִעי ִמֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה . ְקֻדַשת ַשבָּ

ֵאל בקדושתךְ . ִהְקַדְשתָּ ְוִהְבַדְלתָּ  ה ה. ְוִהְקַדְשתָּ ֶאת ַעְמךָּ ִיְשרָּ רּוְך ַאתָּ ', בָּ

 :ַהַמְבִדיל ֵבין קֶדש ְלקֶדש
 

 :וממשיכים

רּוְך  .4 ה הבָּ ם', ַאתָּ עולָּ נּו ַלְזַמן , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְוִהִגיעָּ ֶשֶהֱחיָּינּו ְוִקיְימָּ

 (ושותים מן היין) :ַהֶזה
 

 ( נוטלים ידיים): וסעודת חג" המוציא"ברכת , נטילת ידיים. 5

רּוְך  ה הבָּ ם', ַאתָּ עולָּ יו ְוִצּוָּנּו ַעל ְנִטיַלת , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצותָּ ֲאֶשר ִקְדשָּ

 :ידיים
 (ברכת המוציא)

ם ְבִעתו. ֵעיֵני כל ֵאֶליךָּ ְיַשֵברּו ְכלָּ ֶהם ֶאת אָּ ה נוֵתן לָּ  :ְוַאתָּ

צון. פוֵתַח ֶאת יֶָּדךָּ  ל ַחי רָּ  :ּוַמְשִביַע ְלכָּ

רּוךְ  ה ה בָּ ם', ַאתָּ עולָּ ֶרץ, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ אָּ  :ַהמוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ

 הסברים ובאורים

המדרש מספר כי בלילה שלפני מתן תורה שכב כל העם לישון  - תיקון ליל שבועות
היה צריך משה להרים את קולו כדי , רצה לתת להם את התורה' שה, ולעת בוקר

באופן סמלי את חטא השאננות וחוסר הדריכות לקראת " לתקן"כדי . להעירם משנתם
בקהילות . אנו מקדישים את כל הלילה עד עלות השחר ללימוד תורה, קבלת ותורה

המכיל את תמצית חמישה " תיקון ליל שבועות"רבות נוהגים לקרוא מתוך הספר 
, שלא ישנו ותר מחצי שעה, הנעורים כל הלילה. ומשנה והגמרא, הנביאים, חומשי תורה

ברכות "נוטלים ידיים כדין ומברכים את , מפסיקים את הלימוד בעלות השחר
  ".התורה

 .כדאי מאוד לישון מעט לפני תפילת שחרית, כדי שהתפילה תהיה בכוונה הרצויה

בבוקר של שבועות מוציאים שני ספרי תורה ובראשון קוראים פרשת  - קריאת התורה
בשנים האחרונות החל מנהג לאסוף את כל הילדים . יתרו שבספר שמות על מתן תורה

כדי , אפילו את הקטנים והקטנות שאינן מבינים את פירוש המילים, לבתי הכנסת
למי שאביו " הזכרת נשמות"לאחר קריאת התורה עורכים  .לשמוע את עשרת הדיברות

 .או אמו נפטרו

, נוהגים לקשט את הבית ובית הכנסת בענפים ירוקים ופרחים - קישוט בית הכנסת
 ....התכסה בירוק לכבוד מתן תורה, זכר להר סיני שדרך פלא

בין . יש מקומות שנוהגים לקרוא לפני קריאת התורה את מגילת רות - מגילת רות 
 :הטעמים הרבים שניתנו לכך

חג השבועות הוא יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך ובמגילת  -לכבוד דוד המלך . 1
  .בועז –רות אנו קוראים על שורשי משפחתו ויחוסו שהגיע מזרע רות ובעלה 

, שם שקע בטומאת הארץ, כל העם היהודי הוא בבחינת גר צדק שיצא ממצרים. 2
, מהמקרה הפרטי של רות המואביה שהתגיירה. וקיבל על עצמו עול תורה בהר סיני

 .ניתן ללמוד על כלל ישראל
המצוות המיוחדות רק ליהודים ובהצטרפותן  646-רמז ל, 646רות בגימטריא . 3
( 616)ג "מגיעים לתרי( המצוות בהם חייבים גם הגויים כולם" )שבע מצוות בני נח"ל

 .מצוות התורה
אירועי הקציר המתוארים במגילת רות תואמים את חג השבועות המכונה גם בשם . 4

 .חג הקציר

כדי להפגין שנוח ומקובל , בחג השבועות יש עניין מיוחד להרבות בשמחה - שמחת החג
בלי קשר )מלבד אכילת הבשר מרבים בשתיית יין . עלינו אותו יום שניתנה לנו התורה

 .ומרבים במיני מאכלים וכל דבר המעורר את שמחת החג( לקידוש
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 לחג שבועות, קידוש סעודות היום   
 

 :אם חל בשבת מתחילים כאן

ִוד ר' ה, ִמְזמור ְלדָּ  :רִעי לא ֶאְחסָּ
 :ַעל ֵמי ְמֻנחות ְיַנֲהֵלִני, ִבְנאות ֶדֶשא ַיְרִביֵצִני

 :ַיְנֵחִני ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְשמו, ַנְפִשי ְישוֵבב

ִדי ה ִעמָּ ע ִכי ַאתָּ א רָּ ֶות לא ִאירָּ  ,ַגם ִכי ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלמָּ

ה ְיַנֲחֻמִני  :ִשְבְטךָּ ּוִמְשַעְנֶתךָּ ֵהמָּ

י ן ֶנֶגד צְררָּ ַני ֻשְלחָּ  :ִדַשְנתָּ ַבֶשֶמן ראִשי כוִסי ְרווָּיָּה, ַתֲערְך ְלפָּ

ל ְיֵמי ַחיָּי  :ְלאֶרְך יִָּמים' ְוַשְבִתי ְבֵבית ה, ַאְך טוב וֶָּחֶסד ִיְרְדפּוִני כָּ

ת ַרְגֶלךָּ  ִשיב ִמַשבָּ ְדִשי, ִאם תָּ ֶצךָּ ְביום קָּ ת עֶנג, ֲעשות ֲחפָּ אתָּ ַלַשבָּ רָּ  ְוקָּ

ֶכיךָּ ' ְִקדוש ה ד ְוִכַבְדתו ֵמֲעשות ְדרָּ ר, ְמֻכבָּ בָּ  :ִמְמצוא ֶחְפְצךָּ ְוַדֵבר דָּ

ז ִתְתַעַנג ַעל ה ֶרץ' אָּ ֳמֵתי אָּ ִביךָּ , ְוִהְרַכְבִתיךָּ ַעל בָּ  ְוַהֲאַכְלִתיךָּ ַנֲחַלת ַיֲעקב אָּ

 :ִדֵבר' ִכי ִפי ה

ת ֵאל ֶאת ַהַשבָּ ְמרּו ְבֵני ִיְשרָּ ם, ְושָּ ם ְבִרית עולָּ ת ְלדרתָּ  :ַלֲעשות ֶאת ַהַשבָּ

ם ֵאל אות ִהיא ְלעלָּ ה ה, ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשרָּ שָּ ַמִים' ִכי ֵשֶשת יִָּמים עָּ  ֶאת ַהשָּ

ַבת ַוִינַָּפש ֶרץ ּוַביום ַהְשִביִעי שָּ אָּ  :ְוֶאת הָּ
 

 :מתחילים כאן( כמו השנה)אם חל יום טוב בחול 
 

ֵאי קֶדש' ֵאֶּלה מוֲעֵדי ה ם, ִמְקרָּ ם ְבמוֲעדָּ  :ֲאֶשר ִתְקְראּו אתָּ

ֵאל', ַוְיַדֵבר מֶשה ֶאת מֲעֵדי ה  :ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ

ל ְזכּוְרךָּ ֶאת ְפֵני ה ֶאה כָּ נָּה ֵירָּ ִמים ַבשָּ לוש ְפעָּ ר' שָּ קום ֲאֶשר ִיְבחָּ  ֱאלֶהיךָּ ַבמָּ

ֻבעות ּוְבַחג ַהֻסכות ֶאה ֶאת ְפֵני ה, ְבַחג ַהַמּצות ּוְבַחג ַהשָּ ם' ְולא ֵירָּ  :ֵריקָּ

ךְ ' ְכִבְרַכת ה, ִאיש ְכַמְתַנת יָּדו ַתן לָּ  :ֱאלֶהיךָּ ֲאֶשר נָּ

ת ַוְיַקְדֵשהּו' ַעל ֵכן ֵבַרְך ה - בשבת  :ֶאת יום ַהַשבָּ

ן נָּ רָּ  :ַסְבִרי מָּ

 :ְלַחִיים -עונים 

רּוךְ  ה ה בָּ ם', ַאתָּ עולָּ  :בוֵרא ְפִרי ַהֶגֶפן, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

 

 הסברים ובאורים

גם על בגד חדש " )שהחיינו"והיות וגם ככה מברכים , בכל יום טוב - בגדים חדשים
.                   לכבוד החג להדלקת הנרות החגיגית, לבנה, יש הנוהגות לקנות שמלה חדשה, (מברכים

קבלת תורה והתקדמות רוחנית בעשרת  –כך גם פנימיות מחודשת , כמו כסות חדשה
 ...המצוות ובכלל

להתכונן חגיגית למעמד   , כמו אז - ולטבול לכבוד החג לרחוץ היטב, מצווה להסתפר
 .הר סיני

חג  בערב, הרגילים בנתינת צדקה בכל יום -צדקה ותמיכה בנזקקים והחלשים 
  .השבועות נא ייתנו כפול

אודות   יש להדגיש .טוב-קודש וערב יום-דרך זה בכל ערב שבת-ועל. גם בעד חג השבועות
ובהדגשה יתירה בנוגע , מבחינת נתינת צורכי החג לכל הזקוקים" עם אחד ולב אחד"

.           ."שישמח בו במאכל ומשתה" –הן מצד הנותן והן מצד המקבל , לחג השבועות
אין צורך שוב להזכיר שהנותן זוכה יותר מהמקבל ובמיוחד בשעה זו של פתיחת שערי 

  !ויפה שעה אחת קודם... שמיים
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 הסברים ובאורים

 "התורה"מאמר על 
האם באמת אנחנו צרכים אותה כיום אחרי , מה זה בעצם...הזו שקיבלנו" תורה"ה

?!שנים ולמי זה טוב 3300  
כמו )וגם שיטה ( מכוון, זה מצביע" מורה)"משמעותה ציווי של דרך " תורה"המילה 

  "(.תורת לחימה"
כדי , זה בעצם אוסף חוקים של מה כדאי לעשות וממה חייבים להימנע, אז התורה

  .להיות מאושרים
  .ככה פשוט בנוי העולם. חילונים או אתאיסטים", מאמינים", "דתיים"בלי קשר ל

 -בכל מישור , מבטיחה זרימת שפע לחיינו, דרך אוסף ההנחיות שבה, השיטה הזו
.הגשמה עצמית ועוד ועוד, חינוך הילדים, זוגיות, פרנסה, בריאות  

בעשרת הדיברות והפרשנות העמוקה , התמצית של התורה נמצאת כמובן
מישהו ניסה להתחכם וביקש מרבי עקיבא , שנים 2850לפני , מעניין שפעם...שלהם

לא יותר "שלוקח להבין אותו , לתמצת אפילו את עשרת הדיברות למשפט אחד בלבד
  "(.על רגל אחת" )"מאשר בזמן שאני עושה צעד אחד

המוסר , שהיא שינתה את עולם הדת, התשובה של רבי עקיבא היתה כל כך מהפכנית
  .והפסיכולוגיה העולמי לנצח

מוָך"הוא אמר     ".ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ
?מה החידוש בזה  

ֲהֵריִני ְמַקֵבל : "ישנה הקדמה לתפילה, בתפילת השחרית, בתפילה הראשונה בכל יום
ל ָחד ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ְכַנְפִשי , ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמוָך: ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה שֶׁ ַוֲהֵריִני אוֵהב ָכל אֶׁ

  ".ּוְמאוִדי
?למה. זה הבסיס לכל  

  .נוהגים וחוקים למצוות שבין אדם לחברו, כי יש המון הלכות
  ...ועוד, גזל, לשמח את זוגתי, מענה רך, עזרה הדדית, צדקה, יש הלכות לשון הרע

לא נצטרך לדאוג שאיננו , אם נקיים במלואה את מצות ואהבת לרעך כמוך...אך בעצם
  .מקיימים את כל ההנחיות ההומאניות הללו

ברור שאזהר לא להגיד , כי אם באמת אוהב את חברי כמו שאני אוהב ומפרגן לי עצמי
ברור שאשפוט אותו , ברור שלא אנטור לו טינה ואנקום בו, שום דבר שיכול לפגוע בו

ברור שאזהר , ברור שאסלח לו מייד על הטעויות שלו כמו שאני מוחל לעצמי, לכף זכות
אעזור לו , לא ארמה אותו בעסקים, לא אחמוד את אשתו, מאוד לא לפגוע ברכושו

בשמחה ועוד הרבה הלכות שפשוט לא נצטרך ללמוד ונקיים אותן כדבר הברור מאליו 
. .בטבעיות  

וכמעט אף אחד לא מקיים אותה , שההנחיה של רבי עקיבא לא טבעית לנו, הבעיה היא
-כלומר שכל. התאפקות –אחרי עבודה פנימית של שנים ובעיקר , בלי מודעות עצמית

"...אהבת"שלנו הוא פעמים רבות הפוך מ" טבעי"כי ה. רגש-מעל  

 :וסעודת יום החג" המוציא"ברכת , נטילת ידיים    
רּוְך  ה הבָּ ם', ַאתָּ עולָּ יו ְוִצּוָּנּו ַעל ְנִטיַלת , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצותָּ ֲאֶשר ִקְדשָּ

  :ידיים

ם ְבִעתו. ֵעיֵני כל ֵאֶליךָּ ְיַשֵברּו ְכלָּ ֶהם ֶאת אָּ ה נוֵתן לָּ  :ְוַאתָּ

צון. פוֵתַח ֶאת יֶָּדךָּ  ל ַחי רָּ   :ּוַמְשִביַע ְלכָּ

רּוךְ  ה ה בָּ ם', ַאתָּ עולָּ ֶרץ, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ אָּ  :ַהמוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ



 (המשך) -" התורה"מאמר על 

כמו ". איך עושים את זה"לכן צריך שיטה שתעזור לנו באוסף הנחיות וכלים של 
רפואה או כל תחום , כמו בשיווק( רמזורים ותמרורים)כמו בכביש , (מתכונים)בבישול 

  .למעננו. אחר
 

מכיוון שלא ידענו מראש מה " נכפתה עלינו"שבעצם קבלת התורה , ישנה פרשנות
לבורא עולם שבמשך חודשיים " נחשוב על זה"מציעים לנו וברור שלא העזנו להגיד 

המטיר , ליווה אותנו במסע במדבר כעמוד ענן ואש לפנינו, חולל ניסים גלויים לפנינו
 !?מי היה מעיז? נכון.. המתיק את המים ועוד ועוד, עלינו מן ושליו משמיים

כי בתורה עצמה ישנה הלכה שמי שכופה את עצמו  "... יצא לנו טוב"שדווקא , אז זהו
הקדוש , כך. אין הגבר יכול להתגרש מהאישה בשום נסיבות כלל( גבר ואישה)על האחר 
יהיה אתנו שומר ומגן " הרגזנו אותו ומרדנו בחוקיו"למרות שלא פעם , ברוך הוא

 ...לנצח

הם כנגד ', עשה'מצוות ה 892. הנחיות של איך לחיות נכון. מצוות( ג"תרי)  616ישנם 
שוות למספר הגידים בגוף האדם ולמספר ' לא תעשה'מצוות ה 663. כלל אברי האדם

להיות מאושרים , הימים בשנה כדי לרמז לנו שאין יום שבו אנחנו חופשיים מהחובה
 .בעצמנו ולעשות את קרובינו מאושרים

דרך ', ידי לימוד התורה וקיום המצוות אנו מקשרים את עצמנו ואת הסביבה לה-על
  .לא בקבלה. כי האושר הכי גדול טמון בנתינה .גופנו

,   ידי האלוקים היתה כדי לקדש את העולם-מטרת בריאת העולם על, לפי הקבלה
.         את הרע עשה האדם. רק טוב. למלא אותו בקדושה וברוחניות ולהוריד שפע טוב לעולם

 ...כי לא ציית לחוקים
 

היות והזמן ביהדות הוא כמו ספירלה . בכל שנה ושנה אנו מקבלים את התורה מחדש
נפתחים שערי שמיים ויש לנו הזדמנות מיוחדת , באותם שעות בכל שנה, ולא קו ישר

 .לקחת החלטות טובות למעננו ולמען אהובינו
 

  .ידי היהודים-שיבטיחו את קיום התורה על (לברית)
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כך על , אנשים נשים וטף, בדיוק כשם שבזמן מתן תורה על הר סיני נכחו כל ישראל, כך
בדיוק , לספר בו לילדיו ולהמשיך מסורת אבות, כל אחד להשתדל להבין את מהות החג

  .בערב פסח" והגדת לבנך"במצוות  –ימים  94כמו שהתחלנו לפני 
 

כדי להיות , הכנסת בבוקר חג השבועות-ישנה מצווה מיוחדת להגיע לבית, למי שיכול
שכן חכמינו , חשיבות מיוחדת ישנה להבאת הילדים .נוכח בזמן קריאת עשרת הדברות

 הוא ביקש ערבים , את התורה לעם ישראל' זכרונם לברכה מספרים כי לפני שנתן ה
 

' הסכים ה" ילדינו ערבים בעדנו"אך רק כאשר אמרו , היהודים הציעו ערבים שונים
  .לקבלת התורה" ערבים"אל לנו לשכוח להביא עמנו את ה .לתת את התורה

 
" ואהבת"זוהי שעת כושר נפלאה להיזכר ולחזק את , ערב חג השבועות ובלילה שאחריו

השונים ויוצאי הדופן , החולים, על החלשים, שנה 6644כמו אז לפני , ולהתאחד כעם
  .כאיש אחד. כאחים לגורל. ולאהוב אתם באמת
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 השביעיות המדהימות ביהדות

כיוונים  6 ישנם. ימים 7 העולם הושלם לאחר. מייצג שלמות 7-ש, הקבלה מלמדת
 . למעלה ולמטה, מערב, מזרח, דרום, צפון: בעולמנו

 , (הכל יחסי אלי או התבוננות פנימה)אם נוסיף לכך את המיקום שבו אתה נמצא 

 .נקודות התייחסות 7 -נגיע ל 

ידי מעלת קבלת התורה והברית עם -על, שמציין את היווצרות עם ישראל, חג השבועות
אולי מסיבה זו הוא זכה לכינוי . מסמל גם הוא שלמות, אלוהים דרך לוחות הברית

 .אנחנו מזהים אותו עם השלמת תהליך ההיווצרות הלאומית של העם -" שבועות"

. על מנת לסמל שלמות, 7 אף אחד אינו יודע בוודאות מדוע בחר האלוקים דווקא בספרה
 .להתבונן ולשער, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להתפעל

 

רמזים  94 הנה, המובילים לשבועות, הימים 94 לכבוד חג שבועות והשלמת התקופה בת
 .7 שמתייחסים לספרה, מהיהדות ומהבריאה

 
 .שבת הוא היום השביעי בשבוע. 1

 (.ו"ט,ג"ויקרא כ)לפני חג השבועות , שבועות בספירת העומר 7 ישנם. 2

 (.ד"ל',ו, ג"ויקרא כ)ימים  7 סוכות ופסח נמשכים כל אחד .3

שנת " -מפסיקים לעבד את הקרקע למשך שנת השמיטה , בכל שנה שביעית. 4
 (.'ד,ה"ויקרא כ" )השבע

 (.ח,ה"ויקרא כ)מגיעה שנת היובל , לאחר שבעה מחזורים של שמיטה. 5

 .יושבים עליו שבעה, כשקרוב משפחה נפטר. 6

ענפי  8 ,אתרוג 1 ,לולב 1 -פריטים של ארבעת המינים  7 בסוכות אנחנו מנענעים. 7
 .ענפי הדס 6 ,ערבה

 (.שאחת מהן נשאה למשה)בנות  7-שמות שונים ו 7 היו, גר הצדק הראשון, ליתרו. 8

 .באדר( 7)' ז -משה רבינו נולד ונפטר באותו יום . 9

, משה, יעקב, יצחק, אברהם -( אורחים)אושפיזין  7 הסוכה שלנו זוכה לביקורם של. 10
 .ושבועות.יוסף ודוד, אהרון

 

 .קנים 7 למנורה שבמקדש היו. 11

אסתר )ימים  7 ערך משתה בן, בעת התרחשות נס פורים, מלך פרס, אחשוורוש. 12
 (.'ה',א

 פסח , פורים, חנוכה, סוכות, יום כיפור, ראש השנה -חגים בשנה היהודית  7 ישנם. 13

 .נוספות 7 ל"הוסיפו חז, המצוות 616 -בנוסף ל . 14

 .מצוות שנתנו לבניו של נח וחלות על האנושות כולה 7 ישנן. 15

 .בכל חתונה יהודית מברכים את החתן והכלה בשבע ברכות. 16

 .אנשים עולים לתורה 7 ,מידי שבת. 17

 (.אותיות 82)מלים  7 הפסוק הראשון בתורה מכיל. 18

 .ששה בנים ובת -ילדים  7 ללאה אמנו היו. 19

 (.ה"ל',ויקרא ח)ימים של הכנות  7 לבניית המשכן במדבר קדמו. 20

 .פעמים מתחת לחופה 7 הכלה סובבת סביב החתן, (בחלק מהעדות)על פי המנהג . 21

 .פעמים סביב היד 7 אנחנו כורכים את רצועות התפילין. 22

 .משה היה הדור השביעי מאברהם. 23

 .ימים 7 כל מכה במצרים נמשכה. 24

 (.א"בראשית ל)שיבולים  7 -פרות ו  7 בחלומו של פרעה היו. 25

 (.'ד,ג"ויקרא י)ימים  7 התפתחות הצרעת המקראית נמשכה. 26

מכאן הביטוי ) -כשבשביעי נמצאות הנשמות הטהורות  -רקיעים  7 ה ברא"הקב. 27
 "(.אני מרגיש ברקיע השביעי"

 .ברכות בתפילת העמידה 7 בשבת ובחגים אנחנו אומרים. 28

זית , רימון, תאנה, גפן, שעורה, חיטה: מינים שבהם התברכה ארץ ישראל 7 ישנם. 29
 (.'ח',דברים ח)ותמר 

 .יבשות בעולם 7 ישנן. 30



 (המשך) -השביעיות המדהימות ביהדות 

ההנהגות בהן  7 -הסֵפירות הרוחניות  7-מתייחסים ל, השבועות של סִפירת העומר 7 .31
 .יסוד ומלכות, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד: אנחנו עובדים את האל

בראשית )ימים לבדוק מה מצב המים  7 נח שלח את היונה ואת העורב לסיור של. 32
 (.'י',ח

היבוסי , הפריזי, האמורי, החיווי, החיתי, הכנעני: אומות ישבו בארץ ישראל 7 .33
 .והגרגשי

ויקרא )פעמים את הדם בבית המקדש  7 ביום הכיפורים הכוהן הגדול היה מתיז. 34
 (.ז"ט

 (.ד"כ,ג"ויקרא כ)תשרי  -דווקא בחודש השביעי , ראש השנה היהודי מופיע בהפתעה. 35

שנים  7 ישנה מחזוריות של, שנקבע באופן כללי על פי הירח, בלוח השנה היהודי. 36
 .שנים 14 מעוברות בכל

 (.סי, לה, סול, פה, מי, רה, דו)תווים בסולם המוסיקלי  7 ישנם. 37

בתו ואשתו , בנו, אחיו, אחותו, אמו, אביו: קרובים בלבד 7 -הכהן יכול להיטמא ל . 38
 (.'ב,א"ויקרא כ)

 .הקפות בשמחת תורה 7 אנחנו עורכים. 39

 .טפחים 7 טפחים על 7 גודלה המינימאלי של הסוכה הוא. 40

 .ימים ואוקינוסים בעולם 7 ישנם. 41

 (.ו"ט',יהושע ו)פעמים עד שהן נפלו  7 יהושע ובני ישראל הקיפו את חומות יריחו. 42

 (.ז"כ,ט"בראשית כ)על מנת להינשא לבנותיו ( פעמיים)שנים  7 יעקב עבד ללבן. 43

 .שערי כניסה 7 לבית המקדש היו. 44

 .בלילה 9 -בבוקר ו  6 -ברכות לפני ואחרי קריאת השמע  7 מידי יום אנחנו מברכים. 45

 .חולדה ואסתר, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרה: נביאות 7 התלמוד מונה. 46

 (.'ב,א"שמות כ)שנות עבדות  7 עבד יהודי זוכה לשחרור לאחר. 47

 !"הוא האלוקים' ה"קריאות של  7-אנחנו מסיימים את תפילות יום הכיפורים ב. 48

 "(.שבע ברכות"ימים שמכונים  7)הנישואין היהודיים מלווים בשבעה ימי משתה . 49
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, המאמרות של בריאת העולם 10נקודות למחשבה על הקשר בין 
 :לעשר מכות מצרים לעשר הדיברות

הדבר , התורה מדגישה בכל הזדמנות את האחריות שלנו על מה שיוצא לנו מהפה
ממש כאילו היתה לה יד  -ללשון יש יכולת לברוא . הדיבור –המבדיל אותנו מהחיות 

  "(.חיים ומוות ביד הלשון)"
מסופר לנו שאלוהים ברא את , כדי להמחיש את האחריות והכוח שבתיקון הלשון

אחידה ללא , הבריאה הייתה לכל העולם בצורה שווה. לא אחרת. העולם במאמרות
  .הבדל הין אדם לאדם

  .הפוטנציאל היה שווה לכולם
  .לא כולם לקחו את אינסוף השפע הזה וניצלו אותו בצורה מתוקנת

את הקלקול של כל מידה , אלוהים הדגים בעשר מכות מצרים, דורות 86כעבור , לכן
  .כל מישור שבבריאה, ומידה

כעבור , ויצא ממצרים‘ שמע בקול ה, כשעם ישראל הוכיח את מידת תיקון הלשון
בעצם עבר . היהודים. ובא פיזית לדבר אתנו" ירד מכס הכבוד"אלוהים , חודשיים

  .כמו המעבר ממורה שמסביר לכולם למחנך אכפתי מעורב. מאמירה לדיבור

אין הפרש בין , מצד המאמר האלוקי, ל"אומר ריה, מצד הבריאה, כך: בריאת העולם
שהרי , וכל אחד ניצב בפני עשרה המאמרות בשווה ובאופן בלתי מחייב, כל בריה ובריה

 .ה לאיש"במאמרות אלו לא פנה הקב

, ניצבים כל בני האדם בפני עשר המכות, מצד יציאת מצרים. הקלקול: מכות מצרים
 .מעניש רשעים וגומל טוב לצדיקים, ה משפיל גאים ומגביה שפלים"ומבינים כי הקב

, ניצבים בני ישראל בפני עשרת הדיברות, במעמד הר סיני ומתן תורה: עשרת הדיברות
ומן ההצהרה שהפכה , מן הטבע שהפך לנס, ומתפעמים מן המאמר שהפך לדיבור

את המחויבות , היא המכוננת והמעצבת את אמונת ישראל, והתפעמות זו. לפנייה
מעניקה פרספקטיבה אחרת גם , תודעה עמוקה זו. ה"והנאמנות האינסופית לקב

כולם מצטרפים לדבר אלוהים , כל חוק וחוק, כל מאמר ומאמר, ובשעה זו, לבריאה
 .'דברך ניצב בשמים' לעולם ד' -הפונה ויוצר עימנו שיח ודיבור בלתי פוסק 

 (:המסר/זה לצד זה לפי הסדר והעיקרון. מול המכות ומול הדיברות, הבה נבחן את המאמרות 

 .אין חיים, בלי תנאי בסיס: המסר/העיקרון. 1
בפסוק זה יצר ". )בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: "בריאת העולם

 (.ן"כפי שמבאר הרמב, אלוקים לראשונה את מושג החומר והזמן
  (.הנוזל הבסיסי שבלעדיו אין חיים. )דם: מכת מצרים

אני ורק ." )אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' אנכי ה: "עשרת הדיברות
 (.אני יכול לברוא מציאות בסיסית אחרת
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 .שני מישורי החיים. יצירת הכלי והאור: המסר/העיקרון. 2

 ".ויהי אור": בריאת העולם
 ((פונטית)נושם מהעור , יצור דו חיים גם ביבשה וגם במים)צפרדע : מכת מצרים

לא תעשה לך פסל וכל תמונה . לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני": עשרת הדיברות
לא תשתחוה להם ולא . אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

על שילשים ועל ריבעים , אלהיך אל קנא פקד עוון אבות על בנים' כי אנכי ה, תעבדם
איסור היתפסות לכלים ." )ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי, לשונאיי

 (.מזוייפים והתבלבלות בין אור לחושך
 

 . ההבדלה והבחירה בין הקצוות ההפוכים בחיים: המסר/העיקרון. 3

בין טוב . יש להבדיל". )יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים": בריאת העולם
 (.לא להתבלבל בטפל ועיקר, ורע

 (העונש על חוסר נקיון פנימי וחיצוני)כינים : מכת מצרים
את אשר ישא את ' כי לא ינקה ה, אלהיך לשוא' לא תשא את שם ה": עשרת הדיברות

 (.לא ינקה אותו במקומו' ה, לשווא, מי שלא יבחר נכון. האחריות שלנו) .שמו לשוא
 

 

 .ההבדלה בין קודש לחול. הנעלה. הקידוש: המסר/העיקרון. 4

בכל מקום ) ".יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותיראה היבשה": בריאת העולם
 (כמו חול וקודש..מלבד ביבשה, יש מים

 (.אוסף חיות רעות. אבל טורפות-חיות . הקלקול)ערוב : מכות מצרים
. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. זכור את יום השבת לקדשו": עשרת הדיברות

עבדך ואמתך , לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, אלהיך' ויום השביעי שבת לה
את הים ואת , את השמים ואת הארץ' כי ששת ימים עשה ה. ובהמתך וגרך אשר בשעריך

ברכת השבת ) .את יום השבת ויקדשהו' על כן ברך ה. וינח ביום השביעי, כל אשר בם
 (.המבדילה בין עבודה למנוחה והתבוננות

 

 .כבד את ברכת האדמה שבאת ממנה ואליה תשוב: המסר/העיקרון. 5

תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו ": בריאת העולם
 ".על הארץ

 (.אוכלות העשב על האדמה נפגעות ממגפה)דבר : מכות מצרים
' כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה": עשרת הדיברות
שלושה שותפים לבריאת ...מהם באת ונבראת, כבד את שורשיך. )אלהיך נותן לך

 ...(האדם

 

 ...לא אנחנו. הבדלה מהו מקור האור ומי נותן או מכבה: המסר/העיקרון. 6

יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום לבין הלילה והיו לאתת ": בריאת העולם
  ".והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ. ולמועדים ולימים ולשנים

  "(אני ואפסי"מחלה עקב . הקלקול)שחין : מכות מצרים
 (תיקון הלשון. רק אלוהים נותן ולוקח) "לא תרצח": עשרת הדיברות

הוא לא בהכרח מתאים לנו או , למרות שיש שפע מדבר מסוים: המסר/העיקרון. 7
 .שרצים. שלנו

 ".פני רקיע השמים-הארץ על-ועוף יעופף על, ישרצו המים שרץ נפש חיה": בריאת העולם
 (.מזיק...מתוקן/שפע לא מבורך. אבני קרח ואש)ברד : מכות מצרים

 (.אישה נשואה אינה שייכת לך" )לא תנאף": עשרת הדיברות
 

 .חיים ופרנסה מאלוהים הם. כל דבר שייך למקומו: המסר/העיקרון. 8

       ". ארץ למינה-תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו": בריאת העולם
 (.שפע מכל מין)

 (.הוא אוכל את הכרת הטוב. מה קורה שהשפע רב מדי. הקלקול)ארבה : מכות מצרים
 (.לא שלנו –מה ששייך למישהו אחר . הפרנסה מאלוהים" )לא תגנוב": עשרת הדיברות

 

 .בוחרים את גורלם. בני עליון כולם. האדם נברא בצלם אלוהים: המסר/העיקרון. 9

וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה , נעשה אדם בצלמנו כדמותנו": בריאת העולם
 ".ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

 (.לא בצלם, מה קורה בהיעדר מוסר או ערכים)חושך  :מכות מצרים
אחים הם ולא תזיק , אם כולם בני עליון" )לא תענה ברעך עד שקר": עשרת הדיברות

 (.עצמך=לאחיך
 

 .יש שפע אינסופי וכולו שלכם. אתם שולטים על הארץ: המסר/ העיקרון. 10

-פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל": בריאת העולם
 ".הארץ-חיה הרמשת על

ייקחו לו משהו שהוא לגמרי , מי שייקח משהו שלא לו. הקלקול)בכורות : מכות מצרים
 (.שלו ואהוב עליו במיוחד

לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו , לא תחמוד בית רעך": עשרת הדיברות
 ".וכל אשר לרעך


