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 מרצה ויועצת זוגית – שושנה גמליאל -  חינוך ילדים

ה ְתָבֲרכּו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם  (כג',ו') "."כֹּ
ד מתנות “מתנה זו בנוסף לכל זכוכהנים, לא פחות מאשר הינה ברכה נעלית עבורנו, הישראלים. מדוע למתנה  אהי “ברכת כהנים”

ים מודעים לכך, שתפקידם העיקרי של הכהנים הינו הפצת ולימוד התורה לשאר חלקי העם. מקור ובכן, לא רב בהן זכו?שכהונה 

רק לאחר מכן מופיע תפקידם “, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל”הדבר הינו פסוק מפורש בפרשה האחרונה בספר דברים: 

 “.ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך”המשני: 

הם הם המופקדים  -לעובדה שדווקא צאצאיו של אהרן הכהן הממונים על לימוד התורה בעם ישראל  המפרשים ראו בכך קשר ברור

הם  -והממונים לברך את העם. התורה היא מקור השפע בעולמנו זה, ובעולמות העליונים הנסתרים מעינינו, העיסוק והלימוד בה 

בימים  גדולי ישראל המשנות את סדרי הטבע חדשות לבקרים. זהו גם סוד כוח הברכות של .מקור הכח והיכולת לברך ולהשפיע טוב

ברצוננו למקד מעט “, נושאים בנטל”אלו שהשיח הציבורי גועש ורותח על לומדי התורה וחובשי ספסלי בית המדרש שכביכול אינם 

 את העדשה לנשיאה האמיתית בנטל הביטחון הלאומי.

שנושאי דגל התורה יצטרפו לפעולותיהם מאוד ראשי ומנהיגי הציונות שאפו  ימי ראשית השלטון הישראלי בארץ הקודש,לנשוב מעט 

גוריון, -החלוציות להגנת העם והמולדת, אך אלו האחרונים סירבו לשרת במקום שבו התורה לא מקבלת ערך. ראש הממשלה דוד בן

החזון  .'החזון אישהמכונה ' –הו קרליץ הפציר בעסקנים החרדים שיקבעו לו פגישה עם גדול הדור שישב בבני ברק רבי אברהם ישעי

מדוע אינכם נושאים ”איש סירב בתחילה לפגישה אך לבסוף הסכים. הרבה נאמר באותה פגישה טעונה, אנו נדלג לחלק הנוגע לנו: 

פה לא יהיה בידכם דבר לעשות בעת התק -הרי אם נהיה כנים לרגע, בלי צבא יהודי בארץ ישראל ”מ, “כך תהה רה“, עמנו בנטל

 “.ערבית רצחנית. כלום תצאו לשדה הקרב וגמרות בידכם?!

מ, לספר באוזניך סיפור שסיפרה לי אמי בילדותי. זליג העגלון יצא בחורף הקר והמושלג עם “הרשה לי, רה”החזון איש חייך וענה: 

שאם לא יעשה מעשה במהירות סחורתו לכיוון היריד, הדרך התארכה וזליג רעד על מושבו מצינת הלילה. לפנות בוקר הבין זליג 

ינשרו ממקומן. קפץ ממושבו בחזית העגלה, חפן מעט שלג קר בכפות ידיו וכפי  -אוזניו עלולות לקפוא מקור ובפעם הבאה שיגעו בהן 

כששב זליג לביתו, סח לרעייתו את כל אותו ” המנוחה שפשף את אוזניו בשלג עד שחזרה זרימת הדם לוורידיו. אסבתה אותו השלימד

מהיכן הייתי מוצא שלג לשפשף את אוזני  -מעשה ואמר לה: בר מזל שנסיעתי התקיימה בחורף, תארי לך שהייתי נוסע ליריד בקיץ 

 “.הקפואות???

 גוריון לא יכל שלא ללעוג לתמימותו של העגלון, אך משהבין את המסר הדק והחד יצא בשתיקה רועמת מהחדר.-בן

כמוהו כזליג העגלון ששכח שבקיץ אין שלג  -ל “ששואל היכן תרומתם של לומדי התורה לצה אנו נשים את הדברים על השולחן: מי

אם בחוקותי תלכו... ”וממילא האוזניים לא קופאות. לימוד התורה כיאות, מונע את הצורך בקיומו של צבא! וכמו שהובטחנו בתורה: 

והבטחותיו של “ נצח ישראל לא ישקר“הוכיחה לא אחת ש זוהי השקפתנו וזוהי אמונתנו. ההיסטוריה “.וחרב לא תעבור בארצכם

בורא העולם אינן זקוקות לראיות נוספות ממה שהוא שולח לנו ברצונו מעת לעת. גם הצבאות שהיו קיימים בעם ישראל אצל מלכי 

קדושה וטהרה ולא עברו  ואין צורך להרחיב שהם היו מיוסדים על“, אין סומכים על הנס”ל: “יהודה וישראל היוו רק ביטוי למאמר חז

שהחליטו להגביל את מכסת לומדי התורה בטהרה  אלוומכאן לטענתם של אותם  שם חלילה וחס על איסורים חמורים כשבת וצניעות.

חוץ מהעובדה שמספרית הם לא צודקים ואנו עוד נמצאים במינוס “. לא נורא, יש לנו הרבה כאלה“לכמות קטנה של עילויים בטענה ש

בין לימוד התורה לשירות בצבא, בל נשכח: כל בחור שיוצא “ שוויון בנטל”ומדים שלהם אנו זקוקים על מנת שיהיה מבחינת הל

 )עפ"י מאמרו של גדי שכטמן( מהישיבה ונצרתו תישלף, גורם נזק רוחני לא רק לעצמו אלא אף לכל הסובבים אותו. 
 

 עירוב תבשילין: / שבועות ביום שישי

 יסת החג צריך לעשות 'עירוב תבשילין'.  ביום חמישי לפני כנ

 אופן הכנתו: 

 א: לוקחים מאפה )חלה או לחמניה( ותבשיל )ביצה קשה או מנה של בשר או דג(. 

ב: מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצות עירוב'. ואומרים: 'בהדין עירובא יהא שרי לנא לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי 

ל צרכנא מיום טוב לשבת". פירוש: בזה העירוב יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק הנר ולעשות כל שרגא ולמעבד כ

 צרכינו מיום טוב לשבת.

 ג: מי שלא מבין את הנוסח הארמי יאמר את הנוסח העברי. 

 ת, ולהדליק בחג את נרות השבת. בסירים מיוחדים לצורך שב )ביום שישי, עד הצהרים בלבד(: 'עירוב תבשילין' מאפשר לבשל בחג ד

 

 פתש" חג שבועות ופרשת נשאפרשת  – 524' עלון מס



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 

 סיפור לשבת
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 / חלק ג' כללים לזוגיות טובה

  כלל ג:
לכל זוג ישנן התמודדויות, חלקן טבעיות ורגילות וחלקן 

 מטלטלות. 

כמו שאתם מתמודדים עם קשיים של זוג צעיר המגדל 

מודדים עם קשיים של זוג ילדים, כך ההורים שלכם מת

 מבוגר. 

ההורים ישמחו לשמוע מכם על הנחת שיש לכם מהילדים 

ומההתקדמות שלכם בכל תחומי החיים. כל קושי קטן שיש 

לכם יכול להדיר שינה מעיני ההורים ולהכביד עליהם בנוסף 

 למה שהם עוברים עם עצמם. 

צריך להימנע כמה שיותר מלשתף אותם בהתמודדויות 

השוטפות והרגילות, למעט כמובן מקרים מיוחדים בהם 

, או ח"ומחלות  התפלה והעזרה שלהם נחוצים. כמו:

 התנהגות חריגה המצריכה טיפולים מיוחדים.

גלו בגרות ואחריות, והשתדלו תמיד לשמח את ההורים ולא 

    לגרום להם צער מיותר. 

 חה ושבת שלום שושנהבהצל

 
 

 שימחל'ה / חכמת חיים

 זה הגשם". –ענן ורוח. עשייה  –"הבטחה 

ׂשּו ם ֲאֶשר עָּ אתָּ  )ה,ז( ...""ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחטָּ

יסורים רבים ולא יכול היה יאיש פשוט אחד סבל לפני פטירתו 

למות, כשבאו אליו אנשים לבקרו, לא ביקש מהם דבר, כי אם 

סורים נוראים יה' שיקח את נשמתו ולא יסבול ילשיתפללו 

 לתחיה, ושוב גוסס, וחוזר חלילה. היה גוסס ומתעוררשכאלה, 

המבקרים ביקש ממנו שיספר לו את כל פרק חייו ומה  אחד

תחיל לספר ובתוך חולה הה .שעבר עליו מימי נעוריו ועד עתה

הדברים סיפר שהיה בליזנסק, כשהזכיר האיש את העיר ליזנסק 

עלתה מחשבה בלב האיש המבקר ושאל אותו, אם היה על קברו 

לימלך מליזנסק זיע"א, החולה השיב בתמיהה, של הרה"ק רבי א

וכי אפשר להיות בליזנסק ולא להשתטח על קברו של אותו 

אם כן אמר האיש, מובן הדבר, רבי אלימלך כתב  .?!צדיק

בצוואתו, שכל מי שיפקוד את קברו מובטח לו שלא ימות בלא 

 !תשובה, ובכן זו העצה היעוצה לך, תאמר וידוי ותעשה תשובה

 .ה כן ומיד נפטרעשה החול

 

 אתר חב"ד.  – המצודה פרושה גם בסיביר

ולא  ,הייתה מיודדת עם הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרביו של אסבתהשניאורסאהן.  –א נצר למשפחת אדמו"רי חב"ד ושמי רוקח ה

פעם, לקראת נסיעה לישראל, נכנס שמי בעצמו אל הרבנית, כדי לקבל  בני משפחתה. פעם הגיעה אליה למעונה הפרטי לביקור עם כל

, הייתה לה בקשה: "לבעלי יש הרבה שלוחים בעולם. אני רוצה שאתה תהיה השליח שהוא נוסע לארץברכת הדרך. כשהרבנית שמעה 

שמי קיבל על עצמו את המשימה  מונות משם".שלי. סע לכפר חב"ד עם מצלמה וצלם כמה שיותר תמונות. הייתי מאוד רוצה לראות ת

אותו מתל אביב הסיע שמע מנהג המונית ש תמונות היה באמתחתו סיפור מיוחד לספר לה. סיפור אותוה עםחזר שוביצע אותה בשלמות. כ

  לכפר חב"ד.

ושאל: "אתה מתכוון לכפר  מכיר את הדרך לכפר חב"ד. הנהג שלף מכיסו תמונה של הרביהוא זה התחיל בכך ששמי שאל את הנהג אם 

כשהנהג שמע כך, הוא עצר את המונית בצד הדרך ואמר: "בתור  "כן", השיב שמי והוסיף: "הרבי הוא קרוב משפחה שלי". חב"ד שלו?".

סימנו אותי ומאז רוסיה. בצעירותי, הגשתי בקשה לעלות לישראל, נולדתי בקרוב של הרבי, אני מוכרח לשתף אותך בחוויה מיוחדת: 

"נכללתי בקבוצת אסירים  שנים של עבודת כפייה בסיביר. 12-חתרן פוטנציאלי תחת המשטר הסובייטי, תפרו עליי תיק וגזרו את דיני לכ

משימה כמעט  –שהוטל עליה לעבוד ביער מושלג ולעקור עצים מהשורש. המכסה היומית הייתה שני עצים עקורים לכל עובד כפייה 

 ניתנו לנו כלים מתאימים לעבודה. בלתי אפשרית, בעיקר בגלל שלא

"יום אחד ניגש אליי גוי גדל ממדים ואמר לי: אתה יהודי ואני שונא יהודים. מעכשיו אתה עושה גם את עבודתי! הוא רצה לשבת בחיבוק 

הרה נגררנו ידיים ולהותיר לי לעקור ארבעה עצים ליום. כעסתי מאוד על עצם ההעזה של הטיפוס המושחת. כוחי היה במותניי ועד מ

עצמותיי דואבות, ניגש אליי רופא והפתיע ושוכב במיטה  י"בעוד לתגרת ידיים קשה, אותה סיימנו שנינו בבית הרפואה, חבולים וכואבים.

הוא?'. עניתי בשלילה נחרצת. שיערתי כי רק רעה יכולה לצמוח -ברוך-בשאלה לא צפויה: 'אתה יהודי, נכון? האם אתה מאמין בקדוש

"אך הרופא לא הרפה: 'נכון שאתה רוצה לנסוע לארץ ישראל?'. גם כאן העדפתי להכחיש. 'אני קומוניסט  אמונה באלוקים. מהצהרה על

טוב', שיקרתי, 'ורוצה להישאר ברוסיה'. אבל הרופא לא קיבל את דבריי. 'לא נכון', הביט אל תוך עיניי, 'אתה רוצה ללכת לארץ ישראל 

"למחרת שב הרופא ושוב ביקש כי אודה על האמת. אולם פחדתי.  וא נתן לי תרופה ועזב את החדר.כדי לשמור מה שכתוב בתנ"ך'. ה

דבקתי בעמדתי כאילו איני מאמין באלוקים ואין לי שום עניין בארץ ישראל. וכך במשך שמונה ימים התסריט חזר על עצמו, עד 

ניגש אלי מנהל העבודה ובישר לי: 'אתה עובר לתפקיד  "כשהגעתי למחנה, שהשתחררתי מבית הרפואה, בחזרה אל מחנה העבודה.

"כעבור שנה  משרדי!'. לא ידעתי כיצד להכיל את הבשורה המשמחת. תפקיד משרדי משמעותו לעבוד עבודה קלה במקום חם ונעים.

מורשה לגשת במשרד, קרא לי המנהל ואמר: 'יש לך מזל. החליטו לקצר לך את העונש ולשחררך כעת. הנה מסמכי השחרור. אתה 

"הייתי המום. בבת אחת להפוך מאסיר לאיש חופשי! לא שאלתי שאלות מיותרות. לפני שמישהו יתחרט,  לתחנת הרכבת ולנסוע הביתה'.

קרוב לתחנה, נעצרה פתאום לידי מכונית פרטית ויצא ממנה אותו רופא שהציק לי בבית  מיהרתי לצאת לדרכי, אל תחנת הרכבת.

"הרופא פנה אליי בסבר פנים  וא רוצה ממני עכשיו? נתקפתי חרדה, שמא החופש שלי ישוב ויילקח ממני.הרפואה. נדרכתי. מה ה

חמורות: 'הנה, אתה עוזב כעת. הגד לי את האמת: אתה יהודי, נכון? אתה מאמין בהשם, נכון? אתה רוצה לעלות לישראל כדי לקיים 

ת. טענתי שוב שאני קומוניסט, חוזר כעת לביתי ולא רוצה כלום חוץ מחופש. תורה ומצוות, הלוא כן?'. עניתי לאו גדול על כל השאלו

"נכנסנו ליער והרופא תקף אותי  הרופא כעס, הוציא אקדח מכיסו והוביל אותי ליער מאחורי תחנת הרכבת. הייתי בטוח שסופי הגיע.

יפו לך תפקיד למקום מוגן ונוח, מי דאג לזה? מי בדברים: 'כשהיית חולה בבית רפואה, מי טיפל בך יפה? כשיצאת מבית הרפואה והחל

"תוך כדי שאלות, שלף האיש תמונה מכיסו ואמר:  דאג לקצר לך את העונש ולהשיג לך מסמכי שחרור? אתה יודע למה עשיתי זאת?'.

ם בשליחותו ומנסים 'אתה רואה את האיש הזה? יש לו סוכנים רבים ברחבי סיביר. בכל פעם שאנחנו נתקלים ביהודי בצרה, אנו פועלי

"הרופא הכניס את התמונה לכיסו ואמר: 'חזור לביתך ונסה שוב לעלות לישראל. שם כבר תדע מי האיש  לעזור ליהודי ככל האפשר'.

"בטח, אתה כבר מבין לבד מי היה האיש בתמונה", קרא הנהג את מבע הפנים של שמי. "זה האיש בתמונה ששלפתי לך אני  בתמונה'.

 .מכיסי"...
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