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 הוא יום הנשואין בין ה' לעמו ישראל. בתאריך סיוןב ו', שהרי נשואיןמלשון  נשאפרשת השבוע היא פרשת 

בשתי לוחות  חקוקותאת עשרת הדברות, אשר  מפי ה' נותן לנו שהרי ,'חג מתן תורה' חוגגים אתו חגגנו זה

 נסוי אותיותהן  סיון החודש' בסיון. וטפחים כנגד  וווכל לוח הוא רבוע ואורך כל צלע הרבוע הוא  הברית.

ולמעשה ביום החמישים . ישראלמו לע ,כמו יש מאין, מחדש תורתו את נותן הבורא, שנה שבכל החדושו

ג הפסח, המהווה את יום הארוסין בין לאחר תום ספירת העומר, הן שבע השבועות מיום יציאת מצרים הוא ח

חג מתן תורה' גם 'לכן, נקרא  .לנאמנות ביניהם ומחדשים השבועה מתקדשים והכלה החתןה' לעמו ישראל. 

 ישראל עם שעל, והשניה. הנבחר העם את יחליף לא כי נשבע' שה, האחת" שבועה מלשון' שבועותה חג'

הן , שבועות תיבהכי ה ,רמז ומצאתי יגעתי .(ברקת טור)"אחר באל האחד האל את להחליף ולא נאמן להיות

' ה להצעת הסכימו לא כי, להתבייש האומות שבעים מבין ואומה אומה כלמאחר שעל . בושות' ע אותיות

, חנ בני מצוות שבעת ובקיום תשובה בדרכי העולם אומות שבעים יחזרו ה"ובע. עליהם התורה את לקבל

 . ישראל עם של מלך להיות משבועתו בו חזר לא מעולם אשר, עולם בבורא שלמה באמונה להאמין

ביום  . שהרי'אש נהן אותיות  נשא התיבה, כי מתן התורהחג מצאתי, המחבר בין פרשת נשא לבין  רמז נוסף

כמו שכותב רבי נחמן מברסלב: ממלך מלכי המלכים.  היא התורה, האשנתנה יום החמישים, הוא  נ'-ה

ִמָשם, ֵאׁש ִנְקֵראת ְוַהּתֹוָרה" ָכתּוב מֹוכ ַהַמְלכּוּת ׁשֶׁ מאחר שתכונת  .(")לקוטי מוהר"ן ד,וָכֵאש ְדָבִרי כה ֲהלֹוא:ׁשֶׁ

 .מלך מלכי המלכים, בוראלמעלה אותנו ולכוון התורה מסוגלת להורות ולהאיר הדרכים לדבוק האש להאיר, 

אלו , הצדיק אהרון צאצאיקל וחומר,  .גם לכך סוגליםלכן, משה רבינו וצדיקי הדור אשר דבוקים באש התורה מ

ְכָך": בנ"יכפים ולברך באהבה את  נשואזכו לאשר הכהנים,  ָך' ה ְיָברֶׁ יָך ָפָניו' ה ָיֵאר ,ְוִיְׁשְמרֶׁ א ִויֻחנֶָׁך ֵאלֶׁ ' ה ִישָּׂ

יָך ָפָניו ת ְוָשמּו ָׁשלֹום ְלָך ְוָיֵשם ֵאלֶׁ מברסלב רבי נחמן  (.כז-כב,ו במדבר")ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני, ִיְשָרֵאל ְבֵני ַעל ְׁשִמי אֶׁ

הּוא ֵׁשם ַעל ֵאם ִנְקָרא ַהדֹור ַצִדיק ִכי" :כותב ָכתּוב ְכמֹו ָחָלב ִנְקֵראת ְוַהּתֹוָרה ּתֹוָרתֹו ְבאֹור ְלִיְשָרֵאל ֵמיִניק ׁשֶׁ : ׁשֶׁ

מה ה, נוקילת הוא אם-חלבומאחר ש .ארבעים, מ' גימטריאבחלב . (ו,ד ן"מוהר לקוטי)"ְלׁשֹוֵנְך ַּתַחת ְוָחָלב ְדַבׁש

שהשתוקקו ארבעים  כמו עולם יסוד הצדיקאת  לבקשעליהם לתקן ושל ישראל  מוחין קטנותכי בעת  מרמזים

לזכות לגדלות מוחין, דעת וחבור  לשוב הדרכים אתלהם  פרשבכדי לעם תורת ה',  רבינו משהימים לשובו של 

וארד להצילו " כת ארץ ישראלכי בזאת מבורמתן תורה לאכול מאכלי חלב ודבש, גם חג נוהגים בלבוראם. לכן 

ידוע כי  .(מות ג', ח)ש"בשארץ זבת חלב וד אל ארץ טובה ורחבהמיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל 

ולהשפיע כמו הבורא הטוב  להיטיב ברוחב לב הוארצון ישראל סגולת כלומר , רצוןלרצות והיא מלשון  ארץ

הויה שם זה הוא השם  ד' ןב םש ראשי תיבותהן  ש"דב , כיזאת מחזקת דבש . התיבהוהמיטיב בעצמו

 שבתוך בהסתרהכך  ,שרץ טמא יוצא דבש טהורמדבורה, שהיא שכמו וק. -ו-ק-בן ארבע האותיות: יהקדוש 

, שנולד מואב בת לעם .ההמואביה שהתגייררות של בועז הצדיק וצאצא , וד המלךמשיח ה', ד יצא הסתרה

דגלו של ו אוחד מחדש מחנה החסד למעשהוט לאביהם, אחינו של אברהם אבינו. כך מגילוי עריות בין בנות ל

 דוד המלך.במלכות של  םשהתגשאברהם אבינו 

יכול למצוא מי שכתב את ספר התהלים בו כל ישראלי  ,יום הולדתו והסתלקותו של דוד המלך הוא גםו' בסיון 

אשריך ארץ " ישראלי שבכלעל בחינת המלכות מברסלב רבי נחמן  כותב. אל ה' חדשה ולתקן דרך תשובה

אז בע"ה,   (ב,נו ן"מוהרלקוטי )בן חורין לבלי להשתמש בו להנאתך" שהמלכות יהיה אצלך ,שמלכך בן חורין

תוגשם הנבואה להשפיע מבלי כוונה לקבל לעצמנו,  לעבוד את ה' בצורה של תקון שלםמלכות ה כשנתקן את

ת" כי ת-ַבּיֹום ַההּוא, ָאִקים אֶׁ לֶׁ פֶׁ  אמן כן יהי רצון., ()עמוס ט"ֻסַכת ָדִויד ַהנֹּ


