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 בית הספר בר/ לקראת שבת

ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן עוסקת בפסוק מספר שמות: ""גמרא במסכת שבת ה
ר חסא: תחתית ההר = תחת ההר ; אמר רב אבדימי בר חמא ב"ויתיצבו בתחתית ההר ,המחנה
 –, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ממש,

הרי  –לכפות, ושנית מדוע  –הדבר תמוה מאוד, ראשית ו שם תהא קבורתכם. -מוטב, ואם לאו 
, מדוע היה צורך לכפות אם הם הסכימו מראש "נעשה לנשמעואמרו כבר "הקדימו  ישראל

 ישנם מספר תשובות לשאלה זו:  לקבלה?
  ונשמע" הייתה לאחר מתן תורה, שכן אמירת "נעשה קשה בכלללא  ,הרמב"ןלפי .1

ואילו המעשה שכפה עליהם הר כגיגית היה לפני מתן תורה ולכן אין סתירה בין 
 .הדברים

שמתן". "שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נתירצו חכמי התוספות .2
מעלת המעמד  שמא גודלבכוונה אמתית אך  "נעשה ונשמע"כלומר עם ישראל אמרו 

 .בהם מהבחירה בתורהלחזור פחד ובהלה ל לגרום להם עלו
 במעמד שאמרו "ונשמע נעשה": ענינים בשני כאן שמדוברמוסבר  תנחומא במדרש.3

 היתה כגיגית ההר כפית ואילו, מרצון קבלו שאותה שבכתב תורה על היה הוא סיני הר
 ל פה.שבע תורה על

אבל העיקר הפירוש אשר נראה פשוט, כי כפה עליהם ההר "כתב:  מפראגהמהר"ל ....4444
לומר כי התורה היא הכרחית  לא תקבלו התורה, שם תהא קבורתכם'כגיגית לומר 'אם 

שמה תהא קבורתם. וידוע, כי דברים המוכרחים  -לקבלה, ואם לא יקבלו התורה 
לנמצא בזולתם. לכך להיות הם חשובים במעלה יותר, שאי אפשר מבלעדם, ואין קיום 

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 

    .."לא היו צריכין. -קבלו 
את התורה  שלא בדור מן הדורות יבאו ישראל ויאמרו ברצוננו קיבלנו ,נמצאנו למדים

היא הופכת  לעם ישראל, וצורך של ממש שהתורה היא אלא וכעת רצוננו שלא לקבלה. 
אם יהודי יחליט לוותר על התורה אין הוא מוותר על רצון אבותיו  .אותנו למה שאנחנו

   .על עצמו ,בלבד אלא אל מה שהוא
התורה לתורת חיים ולחיות חיים של תורה מתוך שבשבועות הקרוב נזכה בקבלת  י רצוןיה

 רוב שמחה ואושר.  
   גלעד מחפודהרב  ,בברכה
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  ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ָאְמרּו, ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקֵּבל ַלָּמרֹום ֹמֶׁשה ֶׁשָעָלה ְּבָׁשָעה :ֵלִוי ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַרִּבי ָאַמר
 "?ֵּביֵנינּו ִאָּׁשה ִלילּוד ָמה! עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "הּוא ָּברּו: ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני

 ".ָּבא ּתֹוָרה ְלַקֵּבל: "ָלֶהם ֵהִׁשיב
  ֶׁשִּנְבָרא ֹקֶדם ּדֹורֹות ְוַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֵמאֹות ְּתַׁשע ְל= ֶׁשְּגנּוָזה, ְּגנּוָזה ֲחמּוָדה: "ְלָפָניו ָאְמרּו

 "?נוֹ דִּתְפְק  ִּכי ָאָדם ּוֶבן, נוֹ רִּתְזּכְ  ִּכי ׁשנוֹ אֶ  ָמה? ָוָדם ְלָבָׂשר הנָ יתְ לִ  ְמַבֵּקׁש ַאָּתה, ָהעֹוָלם
 ".ְּתׁשּוָבה ָלֶהם ְחֵזרהָ : "ְלֹמֶׁשה הּוא ָּברּו: ַהָּקדֹוׁש לוֹ  ָאַמר
 ".ֶׁשְּבִפיֶהם ַּבֶהֶבל ִיְׂשְרפּוִני ֶׁשָּמא ֲאִני ִמְתָיֵרא, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "ְלָפָניו ָאַמר

 ".ְּתׁשּוָבה ָלֶהם ְחֵזרְוהָ  ְּכבֹוִדי ְּבִכֵּסא זחוֹ אֵ : "הּוא ָּברּו: ַהָּקדֹוׁש לוֹ  ֵהִׁשיב
  ָאנֹוִכי'? ָּבּה ָּכתּוב ָמה, ִלי נֹוֵתן ֶׁשַאָּתה ּתֹוָרה, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "ְוָאַמר ַנֲעָנה, ָּכ: ֹמֶׁשה ָעָׂשה

  ְלַפְרֹעה? ְיַרְדֶּתם ְלִמְצַרִים, ַהַּמְלָאִכים, ַאֶּתם ְוֵאּלּו. 'ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֶצְאִּתי= ֲאֶׁשר ֱאEֶקי=' ה
 ?ָלֶכם ְּתֵהא ָמהלָ  ּתֹוָרה? ִהְׁשַּתְעַּבְדֶּתם

  ְלַאְזָהָרה ּוְצִריִכים ְׁשרּוִיים ַאֶּתם ַעִּמים ֵּבין ְוִכי. 'ֲאֵחִרים ֱאEִהים ְל= ִיְהֶיה Eא': ָּבּה ֶנֱאַמר עֹוד"
 ?זוֹ 
 ַּכֵּבד' ?ִלְׁשֹּבת ֶׁשֲעֵליֶכם ְמָלאָכה עֹוִׂשים ַאֶּתם ַהִאם. 'ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ֹכרזָ ': ֶנֱאַמר ְועֹוד"

  ֵיׁש ִקְנָאה ְוִכי - 'ִּתְגֹנב Eא, ִּתְנַאף Eא, ִּתְרַצח Eא' ?ָלֶכם ֵיׁש ְוִאם ָאב - 'ִאְּמ= ְוֶאת ָאִבי= ֶאת
 "?ֵּביֵניֶכם ֵיׁש ָהַרע ֵיֶצר? ֵּביֵניֶכם

,  ְלֹמֶׁשה, לוֹ  ֶׁשֶהֱעִניקּו ֶאָּלא, עֹוד ְוEא. ָעָׂשה בטוֹ  ִּכי הּוא ָּברּו: ְלָקדֹוׁש ַהַּמְלָאִכים ּוֹהּד ִמַּיד
 .ַמָּתנֹות

 
    ההההרָ רָ רָ רָ ד תוֹ ד תוֹ ד תוֹ ד תוֹ מֵ מֵ מֵ מֵ א לוֹ א לוֹ א לוֹ א לוֹ יבָ יבָ יבָ יבָ ִק ִק ִק ִק ר' עַ ר' עַ ר' עַ ר' עַ 
 סּוּפּפָ  ְּבֵׁשם ָאָדם ָּבא. ַּבּתֹוָרה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַיַעְסקּו ֶׁשLא ַהְרָׁשָעה רֹוִמי ַמְלכּות ָּגְזָרה ַאַחת ַּפַעם

 .ּתֹוָרה ְוִלֵּמד ָּבַרִּבים ְקִהּלֹות ֶׁשִהְקִהיל ֲעִקיָבא ַרִּבי ֶאת ְוָרָאה ְיהּוָדה ֶּבן
 ?אֹוְת= ִיְתְּפסּו ִּכי חֹוֵׁשׁש ֵאיְנ= ַהִאם! ֲעִקיָבא: סּוּפּפָ  אֹותוֹ  ָׁשַאל

 :ַּבָּמָׁשל ֲעִקיָבא ַרִּבי לוֹ  ֵהִׁשיב
  אֹוָתם ָׁשַאל ַּכֲאֶׁשר. ַלָּמקֹום ִמָּמקֹום ָרִצים ָּדִגים ְוָרָאה ַהָּנָהר ְׂשַפת ַעל ַהּׁשּוָעל ָהַל: ַאַחת ַּפַעם

  ַהַּדָּיִגים ֶׁשִהִּציבּו תרוֹ מוֹ כְ ִמ הָ  ִמן ּבֹוְרִחים ֵהם ִּכי ַהָּדִגים לוֹ  ֵהִׁשיבּו, ָרִצים ֵהם ַמּדּועַ  ַהּׁשּוָעל
 .ַהָּנָהר ְּבתֹו:

  ֲאֵליֶהם ָּפָנה הּוא. ַרֲעבֹונוֹ  ֶאת ְלַהְׂשִּביעַ  ָּפז ַּדְּמנּותִהזְ  ְלָיָדיו ִנְקְלָעה ִהֵּנה ִּכי ָחַׁשב ַהּׁשּוָעל
 ְּכמוֹ , ֶזה ְלַצד ֶזה ְּבָׁשלֹום ִנְחֶיה ְוַאֶּתם ֲאִני? ַהַּיָּבָׁשה ֶאל ַּתֲעלּו ֶׁשLא ַמּדּועַ : "ְמֻעָּׂשה ִּבְתִמימּות
 ?"ְּבָׁשלֹום ּיּוחָ  ַוֲאבֹוֵתיֶכם ֶׁשֲאבֹוַתי

 ִאם! ִטֵּפׁש ִאם ִּכי ִּפֵּקחַ  ֵאיְנ= ַהLא? ֶׁשַּבַחּיֹות ִּפֵּקחַ  ַאָּתה ִּכי ֶנֱאַמר ָעֶלי=: "ַהָּדִגים ָעָליו ָצֲחקּו
 ִּפי ַלְחֹׁשׁש ָעֵלינּו ָלֶהם ֶׁשחּוָצּה ֲהֵרי, ָלנּו ֶיֱאַרע ַמֶּׁשהּו ִּכי חֹוְׁשִׁשים ָאנּו ַחֵּיינּו ִמֹּקר ַהַּמִים ְּבתֹו:
 !"ַּכָּמה

  ִאם'. ָיֶמי= ְוֹאֶר: ֵּי=חָ  איהִ  ִּכי' ֶנֱאַמר ַהּתֹוָרה ַעל. "ְּדָבָריו ֶאת ֲעִקיָבא ַרִּבי ִסֵּים -" ָאנּו ַּגם ָּכ:"
  ְוַכָּמה ַּכָּמה ִּפי ַלְחֹׁשׁש ָעֵלינּו הֶׁשִּיְהיֶ  ֶּבַטח, ָּבּה ְועֹוְסִקים יֹוְׁשִבים ְּכֶׁשָאנּו ְלַחֵּיינּו חֹוְׁשִׁשים ָאנּו
 !"ָּבּה ַנֲעֹסק Eא ִאם

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 

  זכה, בתמורה. לו המיוחדת מצווה שום בשבועות אין, התורה וקריאת התפילה לסדרי מחוץ
 :הדורות במשך שהתקבלו מנהגים וכמה בכמה ונתעטר השבועות חג

להישאר ערים בלילה וללמוד תורה. יש הלומדים לפי הסדר "תיקון ליל  נהגו ישראל .1
 נין.וללמוד לפי הידע והעשבועות" אך ניתן וכדאי להוסיף 

שפרח בזמן בחלק מקהילות ישראל לקשט את בית הכנסת בירוק, זכר להר סיני נהגו .2
 מתן תורה.

נהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות לקיים מה שנאמר (על התורה): "דבש וחלב .3
 תחת לשונך".



    
 יור השבועיהצ

 ?בציור רמוז מהפרשה איסור איזה
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 אנה פרנק –דמות אחת בשבוע 
 

שנרצחה בשואה  , ילדה יהודיההי"ד תה של אנה פרנקחל יום הולד אתמול
והתפרסמה בזכות היומן המפורט שמצאו לאחר מותה, בו היא מתארת את 

 קורותיה במהלך המלחמה.
, קיבלה אנה יומן והחלה לכתוב בו על שגרת 1942, בשנת 13-ביום הולדתה ה

, עם התחזקות הנאצים החליטה  1942ובקיץ של שנת חייה. אנה חיה באמסטרדם, 
ניסה אליו היתה  ת גג, שהכתור שהוכן מראש בעלייא במסמשפחתה להתחב

 מוסתרת מאחורי ארון ספרים.
הקשים, וגם על רגעי התקווה  אנה המשיכה לתאר את חייה במסתור, על הרגעים 

א, לאחר הלשנה של אדם  , פרצו שוטרים גרמניים למחבו1944והנחת. בשנת 
פחת פראנק למעצר ומשם נספו במחנה היום ולקחו את משלא נודעה עד  שזהותו

 אושוויץ.
מותה של אנה פראנק  שארגון הצלב האדום אישר את דבר, לאחר 1945בשנת 

לאומי שתורגם לשפות רבות -מכר בין-במחבוא והפך לרבפורסם היומן שנמצא 
 והיווה הצצה נדירה לחייה של נערה מתבגרת בזמן השואה.

". ביתה  "סיפורים מהאגף הנסתרבנוסף ליומן הותירה אנה רשימות סיפור בשם 
 של אנה פראנק משמש היום כמוזיאון לזכר השואה.
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 חג שבועות שמח!

נתחיל במנצחים האלופים של  

רכים" בהובלת תבל,  "ליגת ע

ון שלקחו מקום ראשון ניב ור

 בגמר הגדול.

 הנה הם עם הגביע:

אל תלכלך, שמעתי שגם הם עבדו 

קשה ומכרו השבוע ארטיקים כדי 

 לאסוף כסף לפעילות סוף שנה

 גם לך! מה הספקתם השבוע?

איזה אלופים! שנה שלמה של  

 מאמץ משתלם.

 יפה שכולם פעילים

ונהנו מארוחה עשירה של  

 קוסקוס ועוף.

 

והנה עוד תלמיד שמגיע לו כל 

אריאל לסרי שלנו הכבוד, 

ששיפץ במו ידיו את חדר  

 המחשבים:

 מה קרה?

 טוב יאללה אני צריך לזוז

 

 טוב... לא בדיוק כולם...

כיתה ז' למשל הפעילו השבוע 

 בעיקר את הפה שלהם...

כיתה ב' המקסימים והמורה  

יה מתחילים עוד מעט את  ברור

 טקס שבועות.

 אני בטוח שיהיה מוצלח!

 חג שמח


