
 

 

 

 1010עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
  ראשון.יחול בע"ה ביום  ןיו  ס  ר"ח  ".מברכין"השבת   @
 יחדשהו הקב"ה עלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה,     
 לששון ולשמחה לבשורות טובות  וישועות, אכי"ר.     
 "צדקתך" לא אומרים השבת  @
 יג' סיון" עד תחנוןלא אומרים "  @
 
 

 פרשת במדבר

 "פה'תשאייר  כט'  בס"ד
 19:17  -   הדלקת נרות

 20:09  -   שבת צאת ה
 21:03  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - קיץשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 מענייני הפרשה : 

   מיפקד צבאי שנערך לבני ישראל ע"י משה 
 ואהרון ונשיאי השבטים.       
  .מספר הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה 
  .מספרם של כל בני ישראל מלבד שבט לוי 
  .פירוט תפקידם המיוחד של בני לוי 
  .סדר חנייתם ונסיעתם של בנ"י במדבר 
  .מיפקד הלוויים 
 "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" 

ל "רמז למה שחז 378= בשלום , 378= במדבר סיני
 (שליט"א שטרן ')ר היו בשלוםשבאו למדבר סיני כאמרו 
 "במדבר סיני" 

כתוב במדרש שכל מי שאינו עושה עצמו כמדבר 
שהוא הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה. 
שקודם שלומד צריך להפקיר עצמו דהיינו לסלק 
רשות עצמו ולהתבטל לגמרי אל התורה. הבעל 
הטורים כותב שלכן נסמך "במדבר סיני" ל"אלה 

 שאםהמצוות" שחותם את ספר ויקרא, לומר לך 
אין אדם משים עצמו כמדבר אינו יכול לידע תורה 

 ומצוות.
 "ז(ג מ) ת"ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגול 

 'ב "חמשת חמשת"יש להקשות מדוע כפלה התורה 
 (לז)מנחות  'פ מה דאיתא בגמ"ויש ליישב ע .פעמים

 ,פ שהוא טריפה ולא חי"ראשים אע 'בכור שנולד עם ב
וכפלה  ,סלעים לכל גולגולת 'מ צריך לפדותו ה"מ

 (צמח דוד)    התורה חמשת חמשת לרמז את דין זה.
  "ובני דן חושים" 

ובני דן "ויגש  'אומר כי כאשר קורין בפ "חפץ חיים"ה
אך  ,מרחמים עליו על שהיה לו רק בן יחיד "חושים

במדבר רואים ששבט דן היה הגדול במספר לאחר  'בפר
 .החשיבות של נפש אחת מישראלורואים גודל יהודה,  שבט
 " לבני שמעון תולדותם למשפחותם לבית

 )א' כ"ב( "אבותם פקודיו
. בשבט שמעון, רק פקודיו לא נאמרבכל השבטים 

יתכן, שמשום שנהרגו אחר זמן במעשה זמרי בן 
, שעכשיו פקודיוסלוא כ"ד אלף מהם, לכן רמז כאן 

 אברהם()ברכת   נתפקדו כך וכך, אבל בסוף נחסרו.
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 
 

נוֹת = ב  ר  ד  ים  כ  ר  ב  ים / ד  ל   מ 
ָקִנִיים  סְּ נּוִנים, פַּ ָבִרים שְּ בֹונֹות.דְּ ָדרְּ ִרים כְּ דֹוקְּ  הַּ

ּמֹוט  ראש הַּ ֵמר בְּ סְּ ָבן = מַּ ָבָקר)ָדרְּ ד הַּ מַּ לְּ  (מַּ
ה. ָשדֶׁ ָבָקר ָבֲעבֹוָדה בַּ ֵזרּוז הַּ ִשים בֹו לְּ ּמְּ תַּ ִּמשְּ  שֶׁ

 

ָבנֹות דוגמה: ָדרְּ ָבִרים/ִמִלים כְּ ִמיָעה דְּ ת ִהשְּ טֶׁ ּׁשֹופֶׁ  הַּ
ת.  נֶׁסֶׁ כְּ ת ֲחֵבר הַּ ִשיָעה אֶׁ ר ִהרְּ ֲאשֶׁ  כַּ

 

טּוִעים  מקור: רֹות נְּ מְּ שְּ מַּ בונֹות ּוכְּ ָדרְּ ֵרי ֲחָכִמים כַּ ִדבְּ
לֶׁת יב יא[. ֲעֵלי ֲאֻספֹות ]קוהֶׁ  )ניבונכון(                   בַּ

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "...בני זבולון למשפחותם" 
 וי"ומטה עם ובכל השבטים הנמנים על דגל כתוב 

אומר  .ו החיבור"אבל אצל זבולון כתוב בלי וי ,החיבור
שזבולון עסק  ,בעל הטורים בשם המדרש תנחומא

 "מטה"לכן לא כתוב בזבולון  ,במסחר ותמך ביששכר
ללמדנו  ,ו כדי שלא יהיה נראה כטפל ליששכר"עם וי

 שהיה שכרו גדול כמו יששכר ממש ולא טפל.
 "ושמרו את משמרתי ואת משמרת כל העדה 

 "לפני אהל מועד
בשלושה מקומות הכהנים  ,איתא במשנה בתמיד
בבית אבטינס, בבית הניצוץ,  ,שומרים בבית המקדש

 ,מ ראזין מנינא למה לי"והקשה הגר .ובבית המוקד
הרי היה די לומר ששומרים בבית אבטינס בבית המוקד 

ותירץ  ".בשלושה מקומות"ובבית הניצוץ בלא למנות 
מקומות הללו  'רים דוקא בגדאתא להשמיענו ששומ

שאם מוסיפים שמירה בעוד מקומות עוברים  ,ולא יותר
 ."בל יחל"ב
  סגולה לערב ראש חודש סיון 

 ,ל''רבי ישעיהו הלוי הורוביץ זצוק"השל"ה הקדוש" 
שיתפללו עבור חינוך  ,מיוחדת להוריםחיבר תפילה 

ב . את התפילה נהוג בדרך הישר -ילדיהם  רֶׁ לומר בעֶׁ
ש  ומנהג אמירתה הוא כפי שהמליץ  ''ִסיָון''ֹראש ֹחדֶׁ

על ידי  ,כפי הנראה ,חוברה. התפילה ה הקדוש"השל
בתפילה זו  .ל''רבי שבתי סופר מפרמישליאן זצוק

מבקשים מבורא עולם למען הילדים והצאצאים שילכו 
. טוב לאומרה בכל ויצליחו בלימוד תורה ,בדרך הישר

 בר"ח סיון.עת אולם בפרט 

 21:30 -השיעור בלויין יחל ב
 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה

 מועד" -בסעודה רביעית "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 "מחר חודשמפטירין :  "
 )שמואל א' כ'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 השבת מד' לעומר,
 פרק ו' -פרקי אבות 
 
 
 
 
 
 

את שיעורו של  בשעה טובה ומוצלחת, חזרנו לשדר בלויין
 א כולל סעודה רביעיתיצחק יוסף שליט"הרה"ג הראשל"צ 



  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 לקרב ילדים דחויים
כולנו היינו רוצים לראות את ילדינו יוצרים קשרים 
חברתיים אמיצים, קשרי משחק בגילאים צעירים יותר 
וקשרי עומק המביאים איתם הדדיות בריאה ותמיכה 

לאורך כל חייהם, נרצה עבורם . ככל שהם מתבגרים
שילוו אותם, יתנו תוקף והוקרה לעשייה שלהם, חברים 

יפרגנו להצלחות שלהם ויהיו שם כדי לתת כתף ברגעי 
ילדים שונים בצרכים החברתיים שלהם, יש מי . קושי

 שאין לו.שיש להם חברים רבים ויש מי 
מושג החברות מקבל גוונים שונים בעידן בו אנו חיים 

ברשתות  ולחברים לכיתה ולשכונה נוספים גם החברים
המיומנויות החברתיות הן הגשר בין העולם  .החברתיות

הפנימי לבין העולם החברתי. ניתן להקנות לילדי בית 
הספר כלים מועילים שיסייעו להם לפתח את 
האינטליגנציה הרגשית שלהם בעזרת אימון במיומנויות 

צריך לקחת בחשבון את גילו של הילד ולדעת  .חברתיות
הם חלק מ"האימון" החברתי  שקונפליקטים וקשיים

ושתפקידנו כהורים היא לסייע הרבה פעמים במתן 
 .פרספקטיבה ופרופורציות

 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתעד בית הגיע זמן הבחירות לו
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה ,הפרנסה, הבריאות  
 
 

 הישועות והברכותכל 
 הי"ו  לדניאל ומרגלית פנש

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

שיזכו בבריאות, אושר ופרנסה 
טובה ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, לשנים 
רבות טובות ונעימות והצלחה 

 הם יולנכדלכל ילדיהם 
  עטוקה בת לאסתר חמוורפואה 

  ז"ל חויטה-חייםלהבדיל לע"נ 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מורווארי בן באבאי באבאי
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל יוכבד בן אבנר קאיקוב 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 

 ז"ל  סיניה תבהוידה יהודית ג'רפי 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תיפה  תב שושנה נזירי

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה
 יחיאל ורומה מדעי

הקב"ה ישלח להם 
 רפואה שלימה.

חפץ ה' בידם יצלח, 
יראת ה' היא אוצרם 
 ועליהם יציץ נזרם. 

ה' יאריך ימיהם 
בטוב ושנותיהם 

וירוו נחת  בנעימים
 מיוצאי חלציהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת
 " יבנהאוהל מועד"

 תפילות ביום חול :
 שחרית.  - 05:40
 מנחה.  - 19:20
 .ערבית - 19:45

 תפילות בשבת :
 שחרית לשבת. - 07:30
 תהילים לנשים - 12:00
 שיעור גמרא - 16:00
 מנחה לשבת      - 17:00

 

 

 לע"נ הצנוע והענו 
 ניסים נסימי

 ז"ל מרדכי וביביבן 
 

 פקידת שנתו א' סיון
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 חיים חויטה מזוז

 ז"ל  טרקיבן 
 

 פקידת שנתו אייר' כט
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 ברכה והצלחה
 יניב וניצה יוספי

הקב"ה ישלח להם 
 רפואה שלימה.

חפץ ה' בידם יצלח, 
יראת ה' היא 

אוצרם ועליהם 
 יציץ נזרם. 

ה' יאריך ימיהם 
בטוב ושנותיהם 

 בנעימים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
  ו מזכה הרביםלידידנ

 יוסף ומירה שעאר
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 

דמיטב באושר 
ובפרנסה טובה 
 ולשנים רבות 
 טובות ונעימות

וזיווג הגון משורש  
 לילדיהםנשמתם 

 
 

 ערב ראש חודש סיון
ח סיון טוב לומר את התפילה שתיקן "בערב ר א.

אבות  .ה על גידול הבנים וחינוכם בדרך התורה"השל
ואימהות באופן תמידי ויומיומי מתפללים שהקב"ה 
יצליח דרכם וייתן להם בנים ובנות אוהבי ה' ויראי 

 .אלוקים
ראוי להתנהג בקדושה וטהרה כל ששת הימים  ב.

שמראש חודש ועד חג השבועות, ובזה יוסיף הארה 
הנכבד. יש להקפיד על  'גדולה לנשמתו ליראה את ה

ויחן שם "ראל, לקיים דרשת אחווה ורעות בתוך עם יש
 כאיש אחד בלב אחד.  - "ישראל

ג בו "ח סיון עד י"אין אומרים תחנון ואין מתענין מר ג.
כיוון שאז התחילו ההכנות למתן תורה. והימים לאחר 

לקרבנות החג. ויש  חג שבועות הם ימי תשלומים
 ד בסיון. "יבנוהגים שלא לומר תחנון גם 

להתפלל ערבית של ליל שבועות כדי שיהיו  מאחרין ד.
, ומי שאינו יכול לאחר את "תמימות"ימי הספירה 

יתפלל מוקדם, אבל לא יקדש עד שיהיה  -התפילה 
 לילה ודאי. 

 
 
 
 

 "אוהל מועד" בית הכנסת
 , יבנה,3רח' הנשיאים 

 שוחרי התורהמזמין את 
 לשיעור מרתק ומעניין 

 פה מפיק מרגליות

 הי"ו  אבנר מוסאי  ר'
  "שימוש חכמים נושא:

 כקנין לתורה"
 16:00בשבת בשעה 
 17:00מנחה בשעה 

 כל הישועות והברכות
 ליהודה ואיריס נסימי

 

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

 

 לרפואתם והצלחת כל ילדיהם
 שיתברכו בכל מילי דמיטב

 ברוחניות ובגשמיות, בפרנסה
טובה, וחיים טובים ומאושרים 
 וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם. 

 ז"ל חודדה בתנורית  להבדיל לע"נ 
 
 
 

 הצנועה  והענוהלע"נ 
 נורית דוידזדה

 ז"ל חודדה ושהי בת
 

 ו' סיון פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 חבה  משה

 ז"ל  חביבהבן 
 

 פקידת שנתו א' סיון
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 בוללאליס טו
ברפואה  שתתברך

ובכל מילי  שלימה
דמיטב ברוחניות 

 , אושרובגשמיות
 יאפרנסה טובה הו

לשנים  הובני בית
רבות טובות ונעימות 
 ותרווה נחת ושלווה
 מכל יוצאי חלציה

 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  21:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  ענק.מסך  על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,

 
 

 
 
 

 ציון ואליאסי-למשפחות בן
צוות העלון 

 "אברהם יגל"
משתתף בצערכם 
 בפטירת הצדיק 

 הצנוע והענו
 אברהם 

  ציון-בן
 מהוזר ז"ל ןב

 מן השמיים תנוחמו 
  ולא תדעו עוד צער

 
 
 

 ברכה והצלחה
 יקותיאל ויפה נסימי

הקב"ה ישלח להם 
 רפואה שלימה.
 חפץ ה' בידם

יצלח, יראת ה' 
היא אוצרם 

 ועליהם יציץ נזרם. 
ה' יאריך ימיהם 

ושנותיהם בטוב 
 בנעימים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 למתי ויונה
 אהרוני

יתברכו ברפואה 
ובכל מילי  שלימה

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 

טובה הם ובני 
טובות ביתם לשנים 

וזיווגים ונעימות 
 הגונים לילדיהם
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 ברכות ואיחולים 

 שי וסלומה אמזלג
 הבת לרגל הולדת  

יהי רצון שתגדל 
כאמותנו שרה רבקה 

תזכו  רחל ולאה
לחופתה שתצליח בכל 

 וברכה והצלחה דרכיה
 לשמעון ושרית אמזלג
 יחיאל ופלורנס בנודיס

 
 

 

 ברכה והצלחה
 אלכס ונוגה הדר

שיתברכו 
בבריאות, אושר 
ופרנסה טובה 

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות 

ובגשמיות, לשנים 
רבות טובות 

 ונעימותשלוות 
יזכו לבן זכר ש

נחת מיוצאי וירוו 
 חלציהם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לישי ושרה מלכה
 נ"י  הבןלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה 

ויצליח בכל דרכיו 
ומעשיו, שיתברך בכל 

וברכה מילי דמיטב 
אוטמזגין לזמירה 

 לעמרם ושמחה ו

 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

 הלכות חג השבועות
 

פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות ניעורים בליל א. 
חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב 
בזוהר הקדוש "חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה 
הזאת, והיו עוסקים בתורה ואומרים: בואו לנחול מורשה 
קדושה לנו ולבנינו בשני "העולמות". וכן אמרו עוד בזוהר 

אלו שמתקנים התיקון בלילה הזאת ושמחים  הקדוש: כל
, והקדוש כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונותבו, 

ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם 
העליון, והסבירו האחרונים שהטעם למנהג זה בליל חג 
השבועות, לפי שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים 
כל הלילה, והוצרך הקדוש ברוך הוא להעירם משנתם על 

 ידי קולות וברקים. 
מקובלים, מהיות טוב נכון לחוש לדברי רבותינו ה .ב

וללמוד בליל חג השבועות את התיקון שנדפס בספר קריאי 
ולהעדיף סדר לימוד זה על פני מועד, בכנופיא ובחבורה, 
 לימוד בתלמוד ובפוסקים. 

ר שיחת חולין ודברים בטלים בלילה בֵ יש להזהר מלדַּ  ג.
ויושב בטל הזה, ולא יאבד זמן יקר זה בשיחה בטלה, 

נה בלילה זו. שְּ ין לקרות ִמ ועל פי הקבלה א כישן דמי,
, בפרט לאלה ולפני חצות הלילה יש לקרות קריאת שמע

שהתפללו ערבית מבעוד יום, ואם יש תלמיד חכם בין 
החבורה מה טוב ומה נעים שיבאר לקהל דברי הגמרא 
והמדרש ותרי"ג מצות, דבר דבור על אופניו, בדברי האגדה 

וזכות המושכים את הלב, כדי שלא יבואו להתנמנם, 
 הרבים תלויה בו. 

, עד אחרי עלות השחראין לברך ברכות התורה אלא  ד.
שהוא שיעור מהלך ארבע מילין לפני הנץ החמה, דהיינו 

 שבעים ושתים דקות, ושיעור זה משערים בשעות זמניות.
גם הניעורים בליל שבועות חייבים לברך ברכות התורה,  ה.

ם ספק ברכות וכן המנהג פשוט, ובמקום מנהג לא אומרי
להקל, ויש מתחסדים לשמוע ברכות התורה ממי שישן 

 בלילה שנת קבע, אבל המנהג אינו כן. 
מנהגינו לברך כל ברכות השחר, חוץ מברכת על נטילת  ו.

ידיים ואשר יצר, אלא אם כן הוצרך לנקביו שאז מברך 
 אשר יצר, אבל לא ברכת על נטילת ידיים. 

ל יתן שינה לעיניו יתגבר כארי בתפילת שחרית לבז.
ולעפעפיו תנומה, שלא יצא שכרו בהפסדו אם יישן בשעת 
קריאת שמע ותפילה, וכן יזהר בשעת קריאת התורה, 

 שהיא פרשת עשרת הדברות, לבל תחטפנו שינה. 
יש נוהגים לעמוד על עומדם בשעת קריאת עשרת  ח.

הדברות, ואין בזה מנהג נכון, כי יש לחוש פן יאמרו 
זו מן השמים ולא השאר ח"ו, ונותנים יד שדוקא תורה 

לפושעים בזה. ויש למחות בנוהגים כן, ומכל שכן במקום 
שתלמידי חכמים יושבים בעת הקריאה, שיש למחות במי 
שעומד משום יוהרא, ואם העולה לקרות בתורה הוא אביו 

 או רבו, יעמוד מיד עם עלותו לתורה שבזה אין כל חשש. 
נוהגים לשטוח עשבי בשמים בבית הכנסת ובבתים,  ט.

לכבוד חג השבועות, זכר למה שאמרו חז"ל בשבת פח': 
"כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם 

 "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר". ים, שנאמר ִמ שָ כולו בְּ 
נוהגים לאכול מאכלי חלב  בחג השבועות, וכן יש נוהגים  י.

לאכול דבש וחלב, לרמוז על מתן תורתינו שנמשלה לדבש 
 "דבש וחלב תחת לשונך".וחלב, כמו שנאמר: 

 
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 חודש סיון

הוא החודש השלישי למניין החודשים במקרא, 
למניין שאנו מונים מניין אשר מונים מניסן, ותשיעי 

השם סיון, איננו שם עברי אלא אכדי, אשר  מתשרי.
עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון ותחילת 

  ימי בית שני.
מרבית החוקרים נוטים לשער פירוש השם סיון: 

כי מקור השם, "סיוונו", פירושו "עת להט השמש". 
 בחודש זה מגיע הקציר לשיאו. 

המסורת מוצאת תאומים:  -מזלו של החודש 
רמזים בין מזל החודש ובין מתן תורה אשר אירע 

תאומים רומזים למשה ואהרון  ו' בחודש זה.-ב
תאומים רומזים לתורה  אשר על ידם נתנה התורה.

 שבכתב ולתורה שבעל פה אשר נתנו כאחד.
החודש בו , תאומים רומזים לשני לוחות הברית

 ניתנה התורה לעם ישראל. 
 

 עירוב תבשילין הלכות
בשנה זו יחול יום טוב ראשון של שבועות ביום . א

ואסרו חכמים לבשל ביום טוב   ששי ערב שבת.
לצורך השבת אלא על ידי "עירוב תבשילין", דהיינו 
שיניח פת ותבשיל מערב יום טוב לשבת )דהיינו 
לצורך אכילתו בשבת( בכדי שיהיה ניכר שאינו 

ב לצורך השבת, מתחיל בבישול ובאפיה ביום טו
אלא רק מסיים מלאכתו. )ביאור הדבר, שמפני 
כבוד יום טוב, אסרו חכמים לבשל ביום טוב לצורך 
השבת, אבל אם התחיל לבשל לשבת מערב יום 
טוב, ואינו אלא מסיים מלאכתו ביום טוב, אין בכך 
פגיעה בכבוד יום טוב, ולכן מניחים תבשיל ופת 

להראות שכבר מערב יום טוב לצורך השבת, בכדי 
התחיל עוד קודם יום טוב בהכנת המאכלים לשבת, 

 וביום טוב עצמו אינו אלא כמסיים מלאכתו(. 
אם לא עשה עירוב תבשילין, אינו יכול לבשל . ב

 ביום טוב לצורך השבת.
הפת והתבשיל שצריך להשאיר, יש בהם כמה . ג

פרטי דינים, והנהוג הוא להניח פת, דהיינו לחם, 
 גרם( וביצה קשה.  30-)במשקל של כ

כשלוקח הפת והתבשיל בערב יום טוב . ד
בשם  )ויברך על מצות עירוב. ...ברוך אתה  מברך:

כלומר, עם הזכרת שם ה' ואלהינו מלך  ומלכות,
ת(, ואחר כך יאמר: בדין העולם, כדין כל הברכו

עירובא יהא שרי לנא לאפויי ולבישולי ולאדלוקי 
שרגא ולמעבד כל צרכנא מיום טוב לשבת )בעירוב 
זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהדליק הנר 

 ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת(. 
שומר את הפת והתבשיל , ואוכלם )לכתחילה(  .ה

 בליל שבת.
גים רבני העיר לעשות עירוב ברוב המקומות נוה. ו

תבשילין, באופן מיוחד שמועיל לאותם ששכחו 
לעשות עירוב תבשילין, ולכן אם שכח לעשות עירוב 
תבשילין והרב הנמצא במקומו עשה עירוב באופן 
כזה, יכול לסמוך על עירובו של הרב, ומותר לבשל 

  .ביום טוב לצורך השבת
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 ההומלס האלוף
המועמד לראשות  ,שדניאל שטרןמהפעם הראשונה 

ראה את ההומלס שיושב לצד המדרכה שמול  ,העיר
הוא החליט שהוא יעשה הכול כדי לבער  ,הבית שלו

כמועמד לראשות העיר הוא  .את התופעה המטרידה
הבטיח לתושבים ניקוי כללי של הרחובות מכל 
ההומלסים והקבצנים שגורמים בנוכחותם לאווירה 

כשנשאל  .ילדים בשעות הלילהבפרט ל ,לתחושת פחד
על ידי עיתונאי כיצד הוא מתכנן בדיוק לטפל 

אני מתכוון "ענה דניאל שטרן בנחרצות:  ,בהומלסים
אבל בראש  ,לתקן כל חלון שבור וכל בניין מוזנח בעיר

ובראשונה אנחנו נתחיל מההומלסים ששורצים 
מאחר שבעיית  ."וממלאים כאן כל חור וכל פינה

צנים הרבים העסיקה רבות את ההומלסים והקב
הצליח דניאל שטרן לקבל את רוב הקולות  ,התושבים

לאחר  ,כעת .עבור בחירתו לראשות העיר ,הנחוץ
מיהר ליישם את הבטחת הבחירות שלו  ,שנבחר

ולסלק קודם כל את המטרד הראשי מבחינתו: 
לו על צד המדרכה ממש  'התנחל'ההומלס הקבצן ש

הבחירות ניגשו שני כבר למחרת  .מול הבית שלו
וביקשו  –שקראו לו אורי  –שוטרים אל ההומלס 

ממנו בנימוס להתפנות מהמקום שלו ולחפש לעצמו 
היות והנוכחות שלו מטרידה את תושבי  ,מקום אחר

מהר מאוד גילה אורי שהשוטרים לא באו  .העיר
כך שלא נותרה לו  ,לשמוע אותו אלא כדי לפנות אותו

למחרת בבוקר  .את המקום ברירה והוא נאלץ לעזוב
הגיע ראש העיר למקום שבו היה פעם אורי ההומלס 

תתרום  ,ואמר לתושבים המאושרים שממש כאן
ספסל חדש לרווחת תושבי העיר וזה בעצם העירייה 

הכיוון הכללי שמסתמן עבור התושבים: תחושת 
איך שדניאל שטרן סיים את הנאום מול  ביטחון.

ההומלס שרק אתמול  –המצלמות, הוא הבחין באורי 
מנסה להגיע ולדבר אתו, אולם  –סולק מהמקום 

השומרים מנעו ממנו להגיע אליו. לאחר יומיים, 
התייצבה בלשכת ראש העיר אישה נכה על כיסא 
גלגלים ביחד עם הילדה שלה, בטענה שאורי ההומלס 
היה מעניק לה בכל יום חמישי בשבוע סכום של חמש 

שבגלל ראש העיר פינו  מאות שקל וכעת היא הבינה
אותו מהמקום שלו. לכן היא מחפשת אותו ודורשת 
מראש העיר להחזיר אותו, או להביא לה קצבה אחרת 
במקומו בגלל שכעת אין לה מה לאכול בבית. הוא 

לעוזריו שגם בחלומות הכי ר נדהם מהבקשה ואמ
פרועים, הוא לא היה מאמין שההומלס הזה ייתן כסף 

שחשב שהוא לא יותר מאשר למישהו אחר, בגלל 
סתם קבצן. אלא שלמחרת הגיעו ללשכה שלו גם דוד, 
אדם גלמוד וחולה שבא לשאול בעצמו את ראש העיר 
איפה נמצא אורי ההומלס, בגלל שאורי היה קונה לו 
כל שבוע את מצרכי השבת. וגם חייל בודד שאמר 
שאורי היה משמש לו כעין אבא והיה עוזר לו בכל 

קשורים לצבא, מאחר שהיו לאורי מיני דברים ש
ההומלס קשרים טובים בבסיס שלו והמפקד שלו היה 
חבר של אורי מהעבר. הוא הרגיש פתאום שנהיה לו 
ממש חם ואגלי זיעה בצבצו על מצחו פתאום. יכול 
 להיות שהוא טעה לגבי האבחנה שלו על אורי

ואז למחרת הגיע השיא עבורו, כאשר הגיע  ההומלס?
 סגן אלוף צוריאל ששאל אותו לאן נעלםללשכה שלו 

 
 
  

ההומלס אורי, מאחר שבכל שבוע הוא היה במיוחד 
מעביר סיור עם חיילים חדשים מהטירונות שרצה 
שידברו עם אורי, בגלל הניסיון הקרבי העשיר שלו 
והסיפורים האותנטיים שלו מזירות הקרב הרבות שלחם 

"על איזה ניסיון קרבי אתה מדבר?" הוא  בהן בעבר.
גיד לי אתה!" ענה שאל בלחץ את סגן אלוף צוריאל. "ת

לו בחזרה סגן אלוף צוריאל: "אתה באמת לא מכיר את 
הוא גיבור צבא שקיבל צל"ש  אורי ההומלס?

מהרמטכ"ל, בן אדם שחיסל לבדו במלחמת יום 
הכיפורים מעל שלושים חיילי אויב, אלא שמאז 
המלחמה הוא נכנס להלם קרב והחליט למרות הכסף 

לגור ברחוב. הוא פעם לעבור  –ויש לו כסף...  –שיש לו 
סיפר לי שזה מרגיע לו את החוויות הטראומטיות שעבר 

"אז אתה רוצה להגיד לי שאורי ההומלס,  במהלך חייו.
הוא לא באמת הומלס?" שאל שוב בכעס ראש העיר. 
"ממש לא, הוא אדם שמקבל פנסיה ונכות מצה"ל ולא 

 כספואת  תורםחסר לו כסף. הבנתי שהוא אפילו 
רק שהוא החליט לגור ברחוב בגלל  קקות,למשפחות נז

ראש העיר הבין את  שככה יותר קל לו להתמודד"...
הטעות האיומה שלו ומיד ביקש לזמן את אורי ללשכתו 

ביקש ממנו סליחה ושאל האם ישנה דרך  בהקדם. הוא
שבה יוכל לעזור לו, אלא שאורי ביקש רק לחזור למקום 

 ו מהמקום.שלו בסך הכול בלי ששוטרים יסלקו אות
פתאום התברר לראש העיר, שאורי הוא בכלל אלוף 
משנה במילואים וחלק מה"שריטה" שלו לגור ברחוב 
ולהתנהל כהומלס, היא בגלל שעבר הלם קרב. ראש 
העיר הבין מיד את טעותו והחזיר את אורי למקומו. 
הוא הבין ששפט את אורי מוקדם מדי מבלי לדבר אתו 

ואולי, חשב לעצמו, אולי או לתהות באמת על קנקנו. 
בכלל יש עוד הומלסים שפינה וסילק אותם ממקומם 

והוא טעה  שיש להם סיפור חיים מורכב, כמו אורי,
בשיפוט שלהם? כבר למחרת התייצב ראש העיר מול 
המצלמות והכריז על ועדה מיוחדת שתוקם כדי לבחון 
סיוע ודיור חלופי מטעם העירייה לכל ההומלסים 

 המסתובבים ברחובות...והקבצנים 
טבע האדם הוא לשפוט אנשים לפי רושם חיצוני מבלי  

לפי מחקרים שהתבצעו, לוקח  לתהות באמת על קנקנם.
לאדם מאית שנייה כדי לגבש רושם ראשוני על אדם 
שהוא פוגש. כדאי לנו ללמוד מטעותו של ראש העיר ולא 
ללכת אחרי מראה עיניים בלבד, כי לפעמים אנחנו 

ם לפספס בצורה הזו אנשים רבים שלא נוכל לדעת יכולי
שעומד מאחורי המצב שבו הם מי הם באמת ומה הסיפור 

 ש(אבינועם הר)                                               . נמצאים
 

 "והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה "
 ?  "רבבה" – "אלףמה ההבדל בין "

אלף, לפעמים  -בהרבה פסוקים בתורה מופיע המספר 
רבבה, ולפעמים מופיעים שני  -מופיע הביטוי 

הביטויים הללו באותו פסוק, ויש לעיין מתי הפסוק 
על הפסוק  משתמש במספר אלף ומתי במספר רבבה.

דברים ל"ג , ): "והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה" 
, אומר בעל 'משך חכמה' , שהמספר 'אלף' מבטא (י"ז

מספר 'רבבה' מבטא יכולת י הטבע, וה"יכולת עפ
בצורה ניסית. כח מנשה היה עפ"י הטבע, וכוחו של 
אפרים היה מעל הטבע. ועל פי זה גם מסביר את 

תהלים )הפסוק : "יפול מצדך אלף, ורבבה מימינך" 
, כאשר צד שמאל מבטא את הטבע, וצד ימין (צ"א, ז'

 מבטא כח שמעל הטבע.
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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