
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 #184  עלון ,ד"בס

  חג שבועות–במדבר 
 ה"  התשע
  

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì 
 חג השבועות

שבע ה שבו עו ת , ארב עים  ות שעה י מי  הכנ ה. ו הו א עצמו  כה  קצר,   ש ההכנ ות  הר וחנ יות  אלי ו כ ה מר ובות,אין  חג  כחג  זה
 . ויום מ ועד א חד,  של הזדככות  ושל ה תעל ות, של התקדשות  ושל ה יטהר ות 

ו  תק יעת  שופר  בראש  השנה  א, כד וגמת  אכי לת מצה   בפסח,  אי ן בו  מצו וה  המי יחדת   אותו-ה חג  עצמו   , זאת וע וד
 . ישיבה בס וכה בס וכות

: ביום הבא ת הע ו מר, אלא ת ולה  אותו ב חג הפס ח, התורה גם א ינה מצ יי נת ב פירוש את ה תאריך שבו  ח ל החג
,  עד ממחרת השבת  השביעית תספר ו חמיש ים י ום... מיום הביאכם את ע ומר התנו פה, וספרתם לכם ממחרת  השבת"

 ).ז"ט-ו " ט, ג"ויקרא כ ("  'והקרבתם מ נחה  חדשה ל ה

מתפ שט  . ב יום א חד וב תאריך מו גבל  ומסו ים, שא ינו  מצטמצם במצווה  אחת,  שהדבר  נוב ע ממרכז יו תו של ה חגדומה
ע ל הר ס ינ י ו נתי נת  ' אמ נם ירידת  ה  .מקיף  את  כל הע יתים  וחודר  למעמק י  התשתית של  עם ישראל, הוא בכל  המצו ות

קבלת התור ה  .  הוא ק יים ל עד,   יסף לא-א ולם הק ול הגד ול שנשמ ע מ תוך הע נן  והערפ ל  , התורה  חלו בזמ ן מס וים
 . בכ ל הדור ו ת ובכל הז מנים, היא מתחדשת  ומתר עננ ת מדי י ום בי ומו, נמשכת בכל  ימי  חיי ו של  הא דם

' היום ה זה  ה"ל פי  שצריך  האדם ל חוש  בכל  יום כ איל ו , הקדוש בר וך  הוא  לא רצ ה ל הגביל  את  מתן  תורה  ל יום  י דוע
בכל יום יהיו בעיניך  ": ל"וכן אמרו חז. )ז"ט, ו"דברים כ( "משפטי םאלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת ה

כ ל   . 'מתן  תור ה ה וא ה יסוד  לכל  ה ווי יתנ ו  וקיומ נו  כעם  ה .)י  שם"רש("  כא ילו  בו  ביום  נצט ווי נו  ע ליהם "-  "כחדשים
,    לכ ן. ממנו הם-כל  החג ים והמ ועד ים המקודשים  . ה חוק ים והמשפ טי ם נובעים מכ וח או תו מעמד  שמיימי, המצוות

כי מתן  תורה הוא  הוו יית כל  הימ ים ואי נו מוגב ל לתאר יך ול זמן   , לא מוזכר בתור ה במפורש  תאריך מתן תו רה
 .מסוימ ים

"  אלוק יך'  ה יום  הזה  נ היי ת ל עם ל ה "-יצ ירתו    . קי ו מו  ונצחי ותו,  חג  יצ ירתו,  חג זה  ה וא  גם ח גו  המי וחד  ש ל עם  ישראל
-נצח יותו   ".  אין  האומ ה הזאת  אומ ה א ל א בחוק יה  ובתור ותי ה: " גא ון כדברי רב י ס עדיה  - קי ומו  ). 'ט, ז"דברים כ(
הן  הבסי ס לגז ע המת חדש . ג המ צוות ה ן הש ורשים של  עם  י שראל" תרי  ".ונת ן ל נו ת ורת א מת ו חי י ע ו לם נטע  בתוכ נו"

 . התחדשות ו הב לתי פ וסק ת וזקיפ ות ק ומתו  הנצח ית ש ל העם, מכאן ר ענ נות ו התמ ידי ת. תדיר

,   בקבלת  הת ור ה נ יצל ה עולם  מהרס  ומכ יל יון. הי ום שבו  הושתת  קי ומה  והת בסס מעמד ה.  אהזהו ח גה ש ל כל  הברי 
,   שה יא ת תקיים  רק  אם יקבל  עם  ישראל את  הת ורה , שהרי  תנא י ה תנה  הקדוש בר וך  הוא  עם ה בריאה.  מתוהו  וב והו

  ל נצחי ו העו ל ם התחזק ו הפך, בקבלת ה תורה הת קיים  התנא י, ואמ נם. שבשביל לימ ודה  וקי ומה  נבר א העו לם

 ).' להבי ן'אתר ערכים  ()'להבין'אתר ערכים מ, מתוך פרשה ולקחה(                                                                                                              

ôäëìää úðé 

   :חג שבועות שחל במוצאי שבת 
 .ויש לכך השפעה על כמה דברים, השנה חל חג השבועות ביום ראשון וליל החג במוצאי שבת: א
 ). לא צריך ולא מועיל לעשות עירוב תבשילין. (אי אפשר להכין כלום משבת לחג: ב
 אש להדלקת נרות של החג במוצאי ביום שישי מדליקים בנוסף לנרות שבת נר נשמה כדי להעביר ממנו: ג

 .ולהעביר ממנו אש כדי להדליק נר להבדלה שעושים בקידוש של ליל החג, שבת
 .צריך להדביק את הנרות של החג בפמוטים כבר ביום שישי: ד
 .   כדי לאכול סעודת החג בתיאבון4:00צריך לאכול בשבת סעודה שלישית מוקדמת עד שעה : ה
 .ורק אז אפשר לערוך שולחן לחג. 8:22לא לפני שעה ,  רק בצאת השבתמדליקים נרות של החג: ו
סדר הברכות הוא . (סדר הקידוש כתוב במחזורים של החג. בקידוש של ליל החג מוסיפים גם הבדלה: ז

 ).ז.ה.נ.ק.י
 המבדיל בין קודש לחול ובין' 'בורא מאורי האש' 'מקדש ישראל והזמנים' 'הגפן': בתוך הקידוש מברכים: ח

ושותים ' שהחיינו'ואחר כך מברכים ברכת . 'המבדיל בין קודש לקודש'וחותמים בברכה ' אור לחושך
 .מהיין

              .     צריך ליטול ידיים שלש פעמים לסירוגין ללא ברכה)  בבוקר4:10(בעלות השחר של יום ראשון : ט
 

 )ה'מהספר שימחל( :חכמת חיים
 ?דאגה מנין.  כהרף עין-ווה  הה. עדיין, העתיד! העבר אין

 



                              
 

               
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íéãìé êåðéç 

 ? איך מתגברים על האלימות בבתי הספר
לפני  כשבוע יים בא חת ה נסי עות ה ליל יות שמ עתי בא קר אי תכנ ית רדי ו  

,   איך ממגר ים את האל י מות בבתי  הספר: הנושא  הי ה.  ו'וג' עם השדרן ג
שהציע ו   ,  השדר ן ה עלה  לתכנ ית  מאזינים. שלצערנו  הפכ ו לב עיה  י ום י ו מית

 .בדרכ ו שלו  את דרכי  הטיפ ול בא לימו תכל אחד 
הופתע תי  מעצה  אחת  שחזר ה על  עצמ ה מכמ ה מ אזינ ים  שהגדיר ו  את  

הם הציע ו   , עצמם כמי שאינם שומרים  תורה ומצוו ת או כמסור תיים
 . להעביר  את ה ילדים  ללמוד  ב בתי ספר דת יים

בעלי הנ יסי ון סי פרו שמאז שהעבירו את י לדיהם לב ית ספר דתי חזר   
 .  ה נפשי  והב יט חון  האישילילדים  השקט 

מגיש התכנ ית שהציג  עצמ ו כמסורת י אמר שגם הו א חושב שזה  
ו לכן  גם  הילד ים  וג ם הנכד ים של ו כ ולם  למדו  ו לומדים  בבתי  ספר   , הפתרו ן
 . דתיים

ואנ ו יוד עים לה סביר ל מה בבתי ספר   , אנו נמצא ים בערב חג השבו עות
 שקבלנ ו לפ ני   ה תורה. דתיים האל ימו ת קטנה ב הר בה מבתי הספ ר הכלל יים

ה לימ וד בתורה  וקי ום   . כשלשת אלפים שנ ים רלו ונט ית הי ום יותר מ תמיד
.   ל הד ברות ול תקשורת, ל כבוד הד די, המצוות מ חנך א ותנ ו לר יסו ן יצרים

אז ב ואו   .  וחוסכת  מאת נו  הרבה  מאו ד התמודד וי ות קש ות עם   הילדים
   .  זה לט ובתנ ו-,  ונקבל  עלי נו א ת הת ורה ו את  מצוותי ה בשמחה

 

 , וחג שמח שבת שלום,בהצלחה                                                                       
 .שושנה                                                                            

 

úáùì øåôéñ 

    קובי לו י /כות ימיםהסוד לארי
,ה בנים ובנות נולדו ל13 . תפקדה כאשת חיל שלא נס ליחה107עד קרוב לגיל . מן העולםכ שנפטרה תה סבתא מדלן י הי110כבת 

 :ביום האחרון לשבעה הבאים  דב ריםנשא אתמנהל ישיבה קטנה בירושלים , נכדה אברום גבירץ
75על " .כמעט הכל. הכל. נדיבותה, ביישנותה, מאור פניה, על צניעותה. ת אהכל כבר שמענו על סב. קהל קדוש, אחי ואחיותי"

אבל , אני לא הכרתי  את  ס בא אברהם ש אני קרוי על שמ ו. תה הדבק ש ל כולנויהיא הי, שנות אלמנות שעברו עליה בא ופן קשה
ו כבר במהלך  . נסעתי לבקרה ב מושבה 100 - שנים ביום הולדתה ה10לפני   . במועטסבתא  מדלן סיפרה עליו שהוא  היה עניו ומסתפק

, הוויתור, השלווה? אנא גלי לי מה הסוד של  אריכות הימים, עוד תחיי שנים רב ות סבתא': החלטתי לשאול אותההנסיעה 
 ?השמחה

היא הניחה את  . ראיתי בעיניה ניצוץ של רצון עז לגלות את הסוד שכולנו כל כך שאפנו לדעת. סבתא לא התחמקה מתשובה"
והימים ימי   . את  בני ובנותי גידלתי בירושלים של תחילת המאה הקודמת, אברום יקירי' ר" .עצמה את עיניה וסיפרה, אורזגרגרי ה

, היה צריך להאכיל שישה זאטוטים רזים וחולניים,  סבא א ברהם...מצור ורעב,  היו אלה ימי צער.המלחמה העולמית הראשונה
,   מאיחלושה למדי שגדלה מגיל צעיר ללא אבא וא, שה צעירהיהייתי א. גידולםועקרת בית צעירה אחת שבקושי נשאה את עול 

סבא  אברהם היה מ תעורר עם עמוד   . ביניהם זוג תאומות,  הייתי מטופלת בששה ילדים25ובגיל , 17נישאתי בגיל  . שנפטרו מטיפוס
מיד כשהוא הגיע הוא . יא גם קצת חלבלפעמים הוא הב.  של חורבת יהודה החסיד ורץ להביא פת לחםסתהכנת מתפלל בבי, השחר

, או  סוכר,  טבלנו אותה בשמן זית,ה לנוכשהי. זה התפריט היומי. פרוסה לכל ילד.  פרוסות8 -אחז בסכין המטבח ובצע את  ה לחם ל
 . החזקנו אותם חיים בניסי ניסים " ...הלחם התברך במעיהם. תה ד לוחאותה ב נוטבלאחרי שו את הפרוסה נבדרך כלל מצצאבל 
אני  . את  רזה מאד. חיוורת, מדלן  א ת נראית  חולנית" חלקים ואומר לי 8 -בוצע את הלחם ל, יום אחד סבא חוזר  ממלאכת ו"

לבי נשבר  בקרבי   , אני רוצה לראות אות ך אוכלת ומ תחזקת, טלי ידיים רעייתי"סבא הגיש לי את פרו סת הלחם וביקש ". מודאג
...לא  מרעב, מעייפות והחיוורון נובע,  אני מרגישה טוב"עניתי לסבא  שלך " ינני רעבהא, לא" ...".בראותי או תך צנומה ו מצומק ת

 .הוא השפיל ראשו אל בין כפות ידיו ומירר בבכי  ק ורע לב. היה צדיק ועדין נפש, אברום' ר, סבא שלך"
ת  את  פרוסת  הלחם שלך אני  יודע ש את שומר? עכשיו אני יוד ע שבמשך שבועות רבים  את  א וכלת רק פרורים, אני יודע מדלן"

לא הבחנתי   בכך עד  , ריבונו של עולם,  ואני. את  מרעיבה את  ע צמך כדי  להחיות אותם. במ הלך היום, בצד ומחלקת בין  הילדים
איך  יכו לתי להשאיר את  אשתי  רעבה  במשך  , ה'אב אל, העניות מנוולת. על ערלות הלב שלי, רח ם עלי, אבא  שבשמים, אוי. עכשיו

אבל , כדי  להאכיל את הילדי ם, חסכ תי מפי. והוא פשוט חשף א ת הא מת, העול היה כבד עליו.  סבא  נשבר  בקרבוליבו של"  ?שבועות
  .שמרתי זאת  בסוד כדי לא  לצערו

אז , ואם יש לי זכות לברך, אני מעמיד לך את כל זכויותי ומצוותי אם יש לי כאלה"אמר סבא שלך כשעיניו דומעות  " מדלן"
לימי , אשתי, את ע וד תזכי, בזכות הרעב וה צער שגזרת על עצמך!!!  שנים120נותיך בנעימים עד כמעט ה יאריך ימייך וש"שהקב

 ...". ואני בעליבותי אינני יודע אם אזכה לכך, שובע ושמחה עם נכדים ונינים
  יתומים13וסבתא שגידלה ? חשבונות שמים מי יודע. סבא מת צעיר לימים"הרב גבירץ מחה דמעה והמשיך בהספד 

וידע , נח איש צדיק חילק מזונות לבעלי החיים שבתיבה" :פרשת נחבוברשותכם נזכרתי במדרש . צעירים האריכה ימים
אלא מצטנף , ואיננו מבקש את מאכלו, בין לבין הוא הבחין שעוף החול איננו אוכל. כל צורך וכל מאכל שהם זקוקים לו

כי ראיתי אותך טרוד בהאכלת בעלי החיים : "השיב העוף, סעודמדוע אינך מבקש ל, שאל אותו נח" .בפינתו ענו וצנום
אין לנו ספק , סבתא מדלן יקרה" .ברכו נח שיחיה לנצח וכך הווה, ..."ולא רציתי להטריח אותך כדי להאכיל גם אותי

 ה"כי סבא הצדיק גזר והקב. עם סבא אברום, שגם את זוכה כעת בחיים נצחיים של עונג אינסופי תחת כסא הכבוד
אחר כך  ".מאות רבות של נפשות צאצאים שוקקות, השביע כאן ומשביע עדיין, הרעב שלך בירושלים של מעלה. קיים

 ...אמרו קדיש
 

ויתילדו על מ שפחת ם לבית   "
 )'יח' א(..." אבתם

על המילים , ידוע פירוש החוקרים
שהקדוש :  שפירושו הוא'אדםנעשה '

ברוך הוא יחד עם האדם בעצמו עושים 
כי  על האדם להשלים את , את האדם

עצמו בחכמה ובמידות כדי שיהיה ראוי 
 .  להקרא בשם אדם

בר אבהן   ')  א"מנחות נג ע(: ל"וכן אמרו  חז
בן אבות    ('ולאו בר אוריין אשא תיכליה

 ).ולא בן תורה אש תשרפנו
 להתייחס  נמצא שאם אדם רוצה

עליו להשתדל להיות , לאבותיו הגדולים
ולפחות הוא צריך ללכת , כמותם

 . בדרכיהם
והנה כאן כאשר ספרו את ישראל 

השתדל כל , למשפחותם לבית אבותם
אחד ואחד  להיות ראוי  להתייחס 

לכן , וכאילו הולידו את  עצמם. לאבותיו
ויתילדו על  משפחתם לבית ':  אמר הכתוב

 כאילו הם הולידו , לשון התפעל'אבתם
את עצמם מחדש להוריהם שיהיו ראויים 

 .להיקרא על שמותיהם
 )ש"דב עיטורי תורה בשם(                                       

 


