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 | הרב אליעזר קשתיאל חג השבועות

 החג הלאומי של ישראל -שבועות 
 

 מעמד הר סיני נושא אופי של מלכות. 1

 בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'.

 עם ישראל. י"סיני הוא השלמה של קבלת המלכות עמעמד הר 

 במכילתא: האמירה היא רק לעמ'י.

 לא אמירה של הקב'ה הבורא עולם, אלא כמלך לעמו.

 ללאום, לאומה. -עיקר במושג תורה ועיקר הופעתה כלומר ש

 נכון שגם כל יחיד לומד תורה, אבל עיקר משמעותה: תורה של עם ישראל.

 ייו.המלך בעם ישראל צריך לכתוב לו ספר תורה וקרא בו כל ימי ח

 התורה היא ענייננו הממלכתי.

 גם יהושע כשמתמנה לכיבוש הארץ: לא ימוש ספר התורה הזה מפעל והגית בו יומם ולילה.

 כן מתואר דוד המלך בתהילים ששקד על לימוד התורה.

 חג שבועות הוא חג מאוד ציבורי.

 בכל החגים יש מצוות שמוטלות כל היחיד.

 שופר, סוכה, מצה...

 מצווה על האומה להביא שתי הלחם ושלומי עצרת. -בשבועות 

 חג שבועות הכי סבל בגלות. אין עליו כמעט בשולחן ערוך...

 כי לא היתה אומה...

 טוב ללמוד בשבועות בתוך הקהל. בבית המדרש.

 שהציבור יהיה לומד תורה. בעיקר הופעתה.

 אשרינו שבחר בנו ונתן לנו את תורתו.

 מבינים את תורתו של המלך , ורק אנחנו יכולים לפרש ולחדש בה. האומות מקנאים על שרק אנחנו

 על תורה שבעל פה. -עיקר קנאתם 

 אבל אנחנו לא מתרגשים מזה...

 אדרבה, אוחזים בתורה שבעל פה. במעלתנו וגאוותנו. - 'מתח דתי', אנטישמיות...

 זהו חג הגאווה הלאומית.

 ו ללימוד, עמל ושקידה.הגאות הזאת מחייבת אותנ -  מביאים לבית המקדש חמץ.

 הרמ'א אומר שאוכלים חלב כדי שיהיו שתי ארוחות ונצטרך להחליף הלחם וכך יהיו שתי לחם.

ביטוי יחידני כי זה החג שלכם, שבו נהפכים מלכותיים. כולי עלמא בעינן לכם. עיקר  -במפטיר של החג: "בשבועותיכם" 

 צאת כל יום מהר חורב.השכל. תפקידו העיקרי: לשמוע בת קול שיו -ענייננו 

... ברקע נשמעה שם 00:11סיפר הרב סיפור ששמע על אדם שרצה להתקבל לחברה שעוסקת בהצפנות. כולם בתור לראיון הוזמנו לשעה 

 מוזיקה. רק אותו אדם רץ ודפק על דלת המשרד. ויצא המנהל ואמר שרק הוא התקבל כי שם לב לצופן שהיה במוזיקה.

קול שיוצאת כל יום ורק  - פגש  באותו יום חבר שמשך אותו לשיעור תורה שבו סיפר הרב על הבת אותו אדם שלא היה דתי

 התחזק אותו אדם מאותו היום...  יחידים שומעים אותה...

 צריכים לכוון שמיעתנו..

 חג שמח ומלא רוממות לכל עם ישראל. יפרוש ה' סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל.
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 פנימי לא מוגהה – [סיוון, תשפא ]ה' שיכתוב 


