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לקראת שבת /רב בית הספר
הגמרא במסכת שבת עוסקת בפסוק מספר שמות"" :ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן
המחנה ,ויתיצבו בתחתית ההר"; אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :תחתית ההר = תחת ההר
ממש ,מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה –
מוטב ,ואם לאו  -שם תהא קבורתכם .והדבר תמוה מאוד ,ראשית – מדוע לכפות ,ושנית – הרי
ישראל הקדימו ואמרו כבר "נעשה לנשמע" ,מדוע היה צורך לכפות אם הם הסכימו מראש
לקבלה? ישנם מספר תשובות לשאלה זו:
 .1לפי הרמב"ן ,לא קשה בכלל ,שכן אמירת "נעשה ונשמע" הייתה לאחר מתן תורה
ואילו המעשה שכפה עליהם הר כגיגית היה לפני מתן תורה ולכן אין סתירה בין
הדברים.
 .2חכמי התוספות תירצו "שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתן".
כלומר עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע" בכוונה אמתית אך שמא גודל מעלת המעמד
עלול לגרום להם פחד ובהלה לחזור בהם מהבחירה בתורה.
 .3במדרש תנחומא מוסבר שמדובר כאן בשני ענינים" :נעשה ונשמע" שאמרו במעמד
הר סיני הוא היה על תורה שבכתב שאותה קבלו מרצון ,ואילו כפית ההר כגיגית היתה
על תורה שבעל פה.
 .4המהר"ל מפראג כתב" :אבל העיקר הפירוש אשר נראה פשוט ,כי כפה עליהם ההר
כגיגית לומר 'אם לא תקבלו התורה ,שם תהא קבורתכם' לומר כי התורה היא הכרחית
לקבלה ,ואם לא יקבלו התורה  -שמה תהא קבורתם .וידוע ,כי דברים המוכרחים
להיות הם חשובים במעלה יותר ,שאי אפשר מבלעדם ,ואין קיום לנמצא בזולתם .לכך
כפה עליהם ההר כגיגית להודיע מעלת התורה ,שאי אפשר מבלעדה כלל .ואם לא היה
עושה זה ,היו אומרים כי התורה אין הכרחית לעולם ,רק ברצון קבלו עליהם ,ואם לא
קבלו  -לא היו צריכין"...
נמצאנו למדים ,שלא בדור מן הדורות יבאו ישראל ויאמרו ברצוננו קיבלנו את התורה
וכעת רצוננו שלא לקבלה .אלא שהתורה היא צורך של ממש לעם ישראל ,והיא הופכת
אותנו למה שאנחנו .אם יהודי יחליט לוותר על התורה אין הוא מוותר על רצון אבותיו
בלבד אלא אל מה שהוא ,על עצמו.
יהי רצון שבשבועות הקרוב נזכה בקבלת התורה לתורת חיים ולחיות חיים של תורה מתוך
רוב שמחה ואושר.
בברכה ,הרב גלעד מחפוד

äøåú ïúî úàø÷ì íéøåôéñ éðù
מֹ שֵ ה ְמְמקָ בֶּ ל אֵ ת הָ ת ֹו ָרה
אָמרוּ מַ לְ ֲאכֵי הַ שָּׁ רֵ ת
אָמַ ר ַרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן לֵוִ י :בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ עָ לָה מֹ שֶׁ ה לַמָּ רוֹם לְ קַ בֵּ ל אֶ ת הַ תּו ָֹרהְ ,
לִ פְ נֵי הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ :הוּאִ " :רבּוֹנ ֹו שֶׁ ל ע ֹולָם! מָ ה לִ ילוּד אִ שָּׁ ה בֵּ ינֵינוּ"?
הֵ ִשׁיב לָהֶ ם" :לְ קַ בֵּ ל תּו ָֹרה בָּ א".
אַרבָּ עָ ה דּוֹרוֹת קֹ ֶדם שֶׁ נִּבְ ָרא
ֲמוּדה גְּ נוּזָה ,שֶׁ גְּ נוּזָה לְ = תְּ שַׁ ע מֵ אוֹת וְ ִשׁבְ עִ ים וְ ְ
אָמרוּ לְ פָ נָיו" :ח ָ
ְ
אָדם כִּ י תִּ פְ ְקדנ ֹו"?
הָ ע ֹולָם ,אַ תָּ ה ְמבַ קֵּ שׁ לִ יתְ ָנה לְ בָ שָׂ ר ו ָָדם? מָ ה אֶ נ ֹושׁ כִּ י תִּ זְ כְּ רנ ֹו ,וּבֶ ן ָ
אָמַ ר ל ֹו הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ :הוּא לְ מֹ שֶׁ ה" :הָ ְחזֵר לָהֶ ם תְּ שׁוּבָ ה".
אָמַ ר לְ פָ נָיוִ " :רבּוֹנ ֹו שֶׁ ל ע ֹולָםִ ,מתְ י ֵָרא ֲאנִי שֶׁ מָּ א י ְִשׂ ְרפוּנִי בַּ הֶ בֶ ל שֶׁ בְּ פִ יהֶ ם".
הֵ ִשׁיב ל ֹו הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ :הוּא" :אֵ ח ֹוז בְּ כִ סֵּ א כְּ בו ִֹדי וְ הָ ְחזֵר לָהֶ ם תְּ שׁוּבָ ה".
עָ שָׂ ה מֹ שֶׁ ה כַָּ ,:נ ֲענָה וְ אָמַ רִ " :רבּוֹנ ֹו שֶׁ ל ע ֹולָם ,תּו ָֹרה שֶׁ אַ תָּ ה נוֹתֵ ן לִ י ,מָ ה כָּתוּב בָּ הּ? 'אָנוֹכִ י
ה' אֱEקֶ י= אֲשֶׁ ר הוֹצֶ אְ תִּ י= מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם' .וְ אֵ לּוּ אַ תֶּ ם ,הַ מַּ לְ אָכִ ים ,לְ ִמצְ ַריִם י ְַר ְדתֶּ ם? לְ פַ ְרעֹ ה
הִ ְשׁתַּ עְ בַּ ְדתֶּ ם? תּו ָֹרה ָלמָ ה תְּ הֵ א ָלכֶם?
"עוֹד ֶנאֱמַ ר בָּ הּE' :א יִהְ יֶה לְ = אֱEהִ ים אֲחֵ ִרים' .וְ כִ י בֵּ ין עַ ִמּים אַ תֶּ ם ְשׁרוּיִים וּצְ ִריכִ ים לְ אַזְ הָ רָ ה
ז ֹו?
"וְ עוֹד ֶנאֱמַ רָ ' :זכֹ ר אֶ ת יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת לְ קַ ְדּשׁ ֹו' .הַ אִ ם אַ תֶּ ם עו ִֹשׂים ְמלָאכָה שֶׁ ֲעלֵיכֶם לִ ְשׁבֹּת? 'כַּבֵּ ד
אֶ ת אָבִ י= וְ אֶ ת אִ ְמּ='  -אָב וְ אִ ם יֵשׁ ָלכֶם? 'Eא תִּ ְרצַ חE ,א תִּ נְאַףE ,א תִּ גְ נֹ ב'  -וְ כִ י ִקנְאָה יֵשׁ
בֵּ ינֵיכֶם? יֵצֶ ר הָ ַרע יֵשׁ בֵּ ינֵיכֶם"?
ִמיַּד הֹ דּוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים לְ קָ דוֹשׁ בָּ רוּ :הוּא כִּ י ט ֹוב עָ שָׂ ה .וְ Eא עוֹד ,אֶ לָּא שֶׁ הֶ ֱענִיקוּ ל ֹו ,לְ מֹ שֶׁ ה,
מַ תָּ נוֹת.
ר' עַ ִקיבָ א ל ֹומֵ ד ת ֹורָָרה
פַּ עַ ם אַחַ ת גָּזְ ָרה מַ לְ כוּת רו ִֹמי הַ ְרשָׁ עָ ה שֶׁ Lא יַעַ סְ קוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ תּו ָֹרה .בָּ א אָדָ ם בְּ שֵׁ ם פָּ פּוּס
ְהוּדה וְ ָראָה אֶ ת ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א שֶׁ הִ ְקהִ יל ְקהִ לּוֹת בָּ ַרבִּ ים וְ לִ מֵּ ד תּו ָֹרה.
בֶּ ן י ָ
שָׁ אַל אוֹת ֹו פָּ פּוּס :ע ֲִקיבָ א! הַ אִ ם אֵ ינְ= חוֹשֵׁ שׁ כִּ י יִתְ פְּ סוּ אוֹתְ =?
הֵ ִשׁיב ל ֹו ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א בַּ מָּ שָׁ ל:
פַּ עַ ם אַחַ ת הָ לַ :הַ שּׁוּעָ ל עַ ל ְשׂפַ ת הַ נָּהָ ר וְ ָראָה ָדּגִ ים ָרצִ ים ִממָּ קוֹם לַמָּ קוֹםַ .כּאֲשֶׁ ר שָׁ אַל אוֹתָ ם
הַ שּׁוּעָ ל מַ דּוּעַ הֵ ם ָרצִ ים ,הֵ ִשׁיבוּ ל ֹו הַ ָדּגִ ים כִּ י הֵ ם בּו ְֹר ִחים ִמן הָ ִמכְ מ ֹור ֹות שֶׁ הִ צִּ יבוּ הַ ַדּיָּגִ ים
בְּ תוֹ :הַ נָּהָ ר.
הַ שּׁוּעָ ל חָ שַׁ ב כִּ י הִ נֵּה נ ְִקלְ עָ ה לְ י ָָדיו הִ זְ ַדּ ְמּנוּת פָּ ז לְ הַ ְשׂבִּ יעַ אֶ ת ַרעֲבוֹנ ֹו .הוּא פָּ נָה ֲאלֵיהֶ ם
בִּ תְ ִמימוּת ְמעֻשָּׂ ה" :מַ דּוּעַ שֶׁ Lא תַּ עֲלוּ אֶ ל הַ יַּבָּ שָׁ ה? ֲאנִי וְ אַ תֶּ ם נ ְִחיֶה בְּ שָׁ לוֹם זֶה לְ צַ ד זֶה ,כְּ מ ֹו
שֶׁ אֲבוֹתַ י ַואֲבוֹתֵ יכֶם חָ יּוּ בְּ שָׁ לוֹם?"
צָ חֲקוּ עָ לָיו הַ ָדּגִ ים" :עָ לֶי= ֶנאֱמַ ר כִּ י אַ תָּ ה פִּ קֵּ חַ שֶׁ בַּ חַ יּוֹת? הַ Lא אֵ ינְ= פִּ קֵּ חַ כִּ י אִ ם ִטפֵּ שׁ! אִ ם
בְּ תוֹ :הַ מַּ יִם ִמקֹּ ר חַ יֵּינוּ אָנוּ חו ְֹשׁ ִשׁים כִּ י מַ שֶּׁ הוּ ֶיא ֱַרע לָנוּ ,ה ֲֵרי שֶׁ חוּצָ הּ לָהֶ ם עָ לֵינוּ ל ְַחשֹׁשׁ פִּ י
כַּמָּ ה!"
"כָּ :גַּם אָנוּ"  -סִ יֵּם ַרבִּ י ע ֲִקיבָ א אֶ ת ְדּבָ ָריו" .עַ ל הַ תּו ָֹרה ֶנאֱמַ ר 'כִּ י הִ יא חָ יֵּ= וְ אֹ ֶר :יָמֶ י=' .אִ ם
אָנוּ חו ְֹשׁ ִשׁים לְ חַ יֵּינוּ כְּ שֶׁ אָנוּ יו ְֹשׁבִ ים וְ עוֹסְ ִקים בָּ הּ ,בֶּ טַ ח שֶׁ יִּ הְ ֶיה עָ לֵינוּ ל ְַחשֹׁשׁ פִּ י כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה
אִ ם Eא ַנעֲסֹ ק בָּ הּ!"

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

מחוץ לסדרי התפילה וקריאת התורה ,אין בשבועות שום מצווה המיוחדת לו .בתמורה ,זכה
חג השבועות ונתעטר בכמה וכמה מנהגים שהתקבלו במשך הדורות:
 .1נהגו ישראל להישאר ערים בלילה וללמוד תורה .יש הלומדים לפי הסדר "תיקון ליל
שבועות" אך ניתן וכדאי להוסיף וללמוד לפי הידע והענין.
 .2נהגו בחלק מקהילות ישראל לקשט את בית הכנסת בירוק ,זכר להר סיני שפרח בזמן
מתן תורה.
 .3נהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות לקיים מה שנאמר )על התורה(" :דבש וחלב
תחת לשונך".

הציור השבועי
איזה איסור מהפרשה רמוז בציור?

תשובות ניתן למסור דרך אתר בית הספר www.NECHALIM.net :בין הפותרים יוגרל פרס!
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דמות אחת בשבוע – אנה פרנק
אתמול חל יום הולדתה של אנה פרנק הי"ד ,ילדה יהודיה שנרצחה בשואה
והתפרסמה בזכות היומן המפורט שמצאו לאחר מותה ,בו היא מתארת את
קורותיה במהלך המלחמה.
ביום הולדתה ה ,13-בשנת  ,1942קיבלה אנה יומן והחלה לכתוב בו על שגרת
חייה .אנה חיה באמסטרדם ,ובקיץ של שנת  ,1942עם התחזקות הנאצים החליטה
משפחתה להתחבא במסתור שהוכן מראש בעליית גג ,שהכניסה אליו היתה
מוסתרת מאחורי ארון ספרים.
אנה המשיכה לתאר את חייה במסתור ,על הרגעים הקשים ,וגם על רגעי התקווה
והנחת .בשנת  ,1944פרצו שוטרים גרמניים למחבוא ,לאחר הלשנה של אדם
שזהותו לא נודעה עד היום ולקחו את משפחת פראנק למעצר ומשם נספו במחנה
אושוויץ.
בשנת  ,1945לאחר שארגון הצלב האדום אישר את דבר מותה של אנה פראנק
פורסם היומן שנמצא במחבוא והפך לרב-מכר בין-לאומי שתורגם לשפות רבות
והיווה הצצה נדירה לחייה של נערה מתבגרת בזמן השואה.
בנוסף ליומן הותירה אנה רשימות סיפור בשם "סיפורים מהאגף הנסתר" .ביתה
של אנה פראנק משמש היום כמוזיאון לזכר השואה.

חג שבועות שמח!

גם לך! מה הספקתם השבוע?

נתחיל במנצחים האלופים של
"ליגת ערכים" בהובלת תבל,
ניב ורון שלקחו מקום ראשון
בגמר הגדול.
הנה הם עם הגביע:

ונהנו מארוחה עשירה של
קוסקוס ועוף.

איזה אלופים! שנה שלמה של
מאמץ משתלם.

אל תלכלך ,שמעתי שגם הם עבדו
קשה ומכרו השבוע ארטיקים כדי
לאסוף כסף לפעילות סוף שנה

והנה עוד תלמיד שמגיע לו כל
הכבוד ,אריאל לסרי שלנו
ששיפץ במו ידיו את חדר
המחשבים:

עורכת ראשית :דקלה אברהם

טוב יאללה אני צריך לזוז
מה קרה?
יפה שכולם פעילים
טוב ...לא בדיוק כולם...
כיתה ז' למשל הפעילו השבוע
בעיקר את הפה שלהם...

כיתה ב' המקסימים והמורה
ברוריה מתחילים עוד מעט את
טקס שבועות.
אני בטוח שיהיה מוצלח!
חג שמח

