
11

כל גיל וגילו
 ◆

הרב דני סגל

מה נעים ומה נחמד, שכל בן וכל בת ]אצלנו שרו 'שכו בכו בכו בת...'[

לא נולדו ביום אחד

רק ביום הולדת.

כל אדם הוא חידוש שעדיין לא בא לעולם

עם כל אדם ואדם בא חידוש לעולם, משהו ראשון 

ויחיד שעוד לא היה כמותו. לפי תורת החסידות חייב 

כל אדם מישראל לידע ולכוון בדעתו שהוא יחיד 

בעולם בבחינתו, ועדיין לא היה בעולם כדומה לו. 

שאילו כבר היה כמותו בזה העולם שוב לא היה צורך 

בו שיבוא הוא לעולם.

דרכו של אדם על פי תורת החסידות, פרק ב, מוסד 
ביאליק תשי"ז, עמ' 15-16

לסבתא שלי היו שני ימי הולדת. אמיתי. 

באחד היא נולדה. השני היה של חברה טובה. כשחגגו לאותה חברה בגן, סבתא שלי קינאה, ואמרה שגם לה יש 
יום הולדת. הגננת התמימה חגגה לה, ובשנה אחר כך כבר לא היה נעים להגיד שסתם...  ומגיל 5 עד 88, סבתא 

שלי חגגה פעמיים כל שנה. נפטרה לפני כעשרים שנה, בשיבה טובה, בגיל 171.

אבל האמת היא שלא גונבים ימי הולדת לאחרים, זה כל הרעיון, זה יום שלנו. כך אומרים שירי הילדים 

אז היום זה היום שלך, וזו הזדמנות מעולה להתבונן בו. 

כמו נרות על עוגת יומולדת, מצורפות מספר נקודות מבט – כל אחת מתבוננת על היום הזה ממקום שלה. 

מזל טוב!!!

וכך גם כתב מרטין בובר:

1. בת כמה את? בן כמה אתה?

 לא שאלה פשוטה, בכל כך הרבה מקומות היא נשאלת אחרת.
 באנגלית היו שואלים אותנו How old are you ? עד כמה אתם זקנים ?:-(

 בשפת הסימנים אגב – זה הפוך. מה צעיר או כמה צעיר?
?Quanto Anios ...בספרדית שואלים אדם כמה שנים יש לו

How much Daughter/Son are you העברית שואלת אחרת. בת כמה את? באנגלית זה היה
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כל גיל וגילו 

אין לך גיל

שאין לו גיל משלו.

ואשרי המשכיל

המבחין חן כל גיל בגילו.

ואוי לאויל המבלבל גילי גיל

ומגלגל את הגיל מגילו

לגיל לא לו.

כי חן כל גיל

על גילו-שלו.
)זלמן שז"ר(

יק ַלֲחזר ַעל ֲאֵבָדתֹו ּדִ ִריך ִלְנסַֹע ְלַהּצַ ּצָ ע ׁשֶ ּדַ

ּיֹוֵצא ָהָאָדם ַלֲאִויר ָהעֹוָלם י קֶדם ׁשֶ ּכִ

יג  ִריך ַלֲעׂשֹות ְוַלֲעבד ּוְלַהּשִׂ ּצָ ֶ ל ַמה ּשׁ ִדין ּוַמְרִאין לֹו ּכָ ְמַלּמְ

ֶזה ָהעֹוָלם ּבְ

ח ֵמִאּתֹו ּכַ ד. ִנׁשְ ָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ִמּיָ ּיָ ְוֵכיָון ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה מֹו ׁשֶ ּכְ

ְראּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם  ּקָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֲאֵבָדה, ּכְ ְכָחה ִהיא ּבְ ִ ְוַהּשׁ

ֹוֵכַח אֹוֵבד ִלְבָרָכה, ֶאת ַהּשׁ

ד' ְוכּו' מַע ּוָמִהיר ְלַאּבֵ ַמֲאָמָרם, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ָמִהיר ִלׁשְ ּכְ

ׁש ֲאֵבָדתֹו ְוָצִריך ַלֲחזר ּוְלַבּקֵ

יק ּדִ ּלֹו ִהיא ֵאֶצל ַהּצַ ְוָהֲאֵבָדה ׁשֶ

ּמֹוְצָאּה יק חֹוֵזר ַעל ֲאֵבָדתֹו ַעד ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ׁש ַאַחר ֲאֵבדֹות ֲאֵחִרים ּמֹוְצָאּה חֹוֵזר ּוְמַבּקֵ ְוַאַחר ׁשֶ

ם ֲאֵבָדָתם ּמֹוֵצא ּגַ ַעד ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ל ּכָ ּמֹוֵצא ָהֲאֵבדֹות ׁשֶ ַעד ׁשֶ

גם ביום ההולדת שלנו, אנחנו מדגישים את ההולדת. משהו ברא או הוליד אותנו לתוך העולם, ובכל שנה 
אנחנו ממשיכים לינוק ולגדול מדברים אחרים שאנחנו בנים ובנות שלהם. כל שנה מתווספים אנשים וארועים 

ש'מולידים אותנו' מלמדים ומגדלים, וכל שנה ראוי לשאול מחדש בן כמה אתה.

אז תרימו טלפון לאבא, לאמא – תגידו תודה, ואם כבר אי אפשר, או לא נכון עכשיו, אז למישהו אחר משהו 
שהוליד אתכם השנה.  

ואולי הדבר הכי יפה בעברית הוא הצמידות בין הגיל שלנו, למשמעות המילה גיל, שמחה. כשמישהו שואל מה 
הגיל שלנו, הוא בעצם שואל באיזה שמחה אנחנו נוכחים בתקופה הזאת - לפחות לפי זלמן שז"ר, הנשיא השלישי 

שלנו.

2. לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי... ]או 'מחשב מסלול מחדש'[

"תחזרו למקום האחרון שהייתם בו לפני שנאבדתם…"כל מי שיצא אי פעם לניווטים, ואיבד את הדרך, זוכר את 
המשפט הזה טוב. 

כל שנה יש יום הולדת, וכל שנה מחדש הזדמנות לחזור לאותו רגע שלפני – כשהדרך היתה ברורה. ר' נחמן 
בליקוטי מוהר"ן ]קפח[ מתאר את זה ככה. 

אז מסתבר שידענו הכול לפני שיצאנו לדרך, אבל אז שכחנו. וכל יום הולדת, היא חזרה לנקודה שבה אפשר 
לנסות שוב לצאת לדרך כשאנחנו סגורים על הכיוון. 

אז בני כמה אתכם ?  ◆
מי ומה ילדו אתכם בשנה הזאת ?  ◆
ומה בדיוק, אבל בדיוק ה'גיל' שמתאים לכם לעכשיו ? ◆

אז מאיפה יצאתם לדרך ?  ◆
מה היתה הנקודה האחרונה שאליה אתם רוצים לחזור עכשיו ?  ◆
מה איבדתם שניה לפני היציאה ובעיקר מה אתם מחפשים למצוא בשנה הקרובה ? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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ובאמת בכל רגע ורגע, ובטח בימי הולדת, נצברים כל הימים שהיו. עד כמה חשוב לא להשאיר ימים מאחורינו.. – 
מה זה עושה לנו, שאנחנו מביאים את כל הימים איתנו, והאם יש ימים שהיינו רוצים להשאיר מאחור..

אחת עשרה מאת סנדרה סיסנרוס *

ככה זה באמת עובד... אנחנו לא משאירים דברים מאחורינו, לפעמים כל מה שאספנו נמצא על פני השטח, 
ולפעמים אנחנו קצת מחביאים בפנים. אבל זה שם. 

וכל זה - נאמר בקטע טוב. שנבוא עם כל המטען הטוב שצברנו, ובחרנו לקחת איתנו לכל הפעמים הבאות.

כך מתאר השפת אמת את דרכו הייחודית של אברהם במסע הזה:

מה שהם לא מבינים בעניין של ימי הולדת, ומה שהם 

לא יספרו לך לעולם, זה שכשאת בת אחת-עשרה 

את גם בת עשר, ותשע, ושמונה, ושבע, ושש, וחמש, 

וארבע, ושלוש, ושתיים, ואחת. וכשאת מתעוררת 

בבוקר יום ההולדת האחד-עשר שלך את מצפה 

להרגיש בת אחת-עשרה, אבל זה לא קורה. את 

פוקחת עיניים והכל נותר כשהיה – רק היום התחלף. 

ואת בכלל לא מרגישה בת אחת-עשרה. את מרגישה 

כאילו את עדיין בת עשר - וזה נכון, מאחורי השנה 

שהופכת אותך לבת אחת-עשרה. 

לפעמים, למשל, את עלולה לומר משהו טפשי, וזה 

מה שעדיין בן עשר בתוכך. או שיש ימים שבהם את 

חייבת לשבת בחיקה של אמא שלך כי את מפוחדת, 

וזה מה שרק בן חמש בתוכך. ואולי יום אחד, כשתהיי 

מבוגרת ממש, אולי תרצי לבכות כאילו את בת שלוש, 

וזה בסדר. זה מה שאני אומרת לאמא שלי כשהיא 

עצובה ורוצה לבכות. אולי היא מרגישה בת שלוש. 

כי האופן שבו אנחנו מתבגרים ומזדקנים קצת דומה 

לבצל, או לטבעות בגזע של עץ, או לבובות העץ 

הקטנות שלי שנכנסות זו לתוך זו, כל שנה בתוך השנה 

שאחריה. זאת המשמעות של להיות בת אחת-עשרה. 

את לא מרגישה בת אחת-עשרה. לא בבת אחת. זה 

לוקח כמה ימים, אפילו שבועות, ולפעמים אפילו 

חודשים לפני שאת אומרת אחת-עשרה כששואלים 

אותך. ואת לא מרגישה לגמרי בת אחת-עשרה, לא 

לפני שאת כבר כמעט בת שתים-עשרה. ככה זה עובד. 

אא"ז מו"ר ז"ל הגיד בשם הזוהר הקדוש פי' בא בימים 

שהביא עמו כל ההארות שהיה לו בכל יום דבר מיוחד 

שנברא עליו וכשמת הביא עמו כל הימים…וי"ל עוד 

פי' בא בימים שכל ההארות שהיו לו נשארו אצלו 

לעולם, וזה עצמו פי' זקן שקנה חכמה שהחכמה קנין 

אצלו שנתדבק בו שלא לשכחו כלל רק להיות נטבע 

בו בגוף ונפש, שדרך כל אדם כשמרגיש איזה הארה 

ודבר חדש אז נתפעל מעט ואח"כ נתיישן אצלו ואינו 

מתעורר ע"י ידיעה זו עוד, ובאמת צריך האדם לזכור 

תמיד כל התעוררות והארות שהיו לו וזה בכלל פן 

תשכח וכו' אשר ראו עיניך כי כל מה שהבין האדם 

ונתפעל על ידו צריך להיות בזיכרון והתחדשות תמיד 

אך ודאי השכחה בא ע"י שמניח מיד ההארה ונטבע 

בטבע וגשמיות, וזה שאמר באברהם אבינו עליו 

השלום זקן בא בימים שכל ההארות שהי' לו בכל יום 

ויום נתאספו כולם אצלו ביחד
)שפת אמת, חיי שרה(

בֹוָתיו. ָסף ֶאל ְאַ ֶשָאָדם ֵמת, אֹומִרים ָעָליו, ֶנְאֶ ּכְ

ָסִפים ּבֹו, בֹוָתיו ֶנְאֶ ל ְזַמן ֶשהּוא ַחי, ְאַ ּכָ

גּופֹו ּוְבַנְפשֹו הּוא ָנִציג. א ְוָתא ְבּ ל ּתָ ּכָ

ל ַהּדֹורֹות. ִחיַלת ּכָ בֹוָתיו ִמְתּ ֶשל ֶאָחד ֶמִרְבבֹות ְאַ
)פתוח סגור פתוח, עמ' 113(

3. ואברהם זקן בא בימים

יהודה עמיחי כותב כך:

אז מה יושב אצלנו מימים ימימה, איזה דברים אספנו במהלך הדרך?  ◆
מה נמצא אצלכם היום, מהילד בן השלוש, או הילדה בת העשר? ◆

 ◆   ◆    ◆
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אם לא איכפת לך לצאת ולתעות בדרך

אם בשדות אתה קוטף מדי פעם פרח

ואם כשכבר חורשים סוף סוף

את השדות האלה

אתה אולי הולך בטל אך לא הולך בתלם

זה סימן שאתה צעיר )שאתה צעיר(

כמו יום אביב בהיר )אביב בהיר(

כמו יום אביב בהיר

סימן שאתה צעיר!

) יוסי גמזו(

ָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי  ים ּוְמַאת ָשׁ לִֹשׁ ֵני ְמגּוַרי ְשׁ ְרֹעה ְיֵמי ְשׁ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַפּ יָך.  ַויֹּ ֵני ַחֶיּ ה ְיֵמי ְשׁ ָמּ ְרֹעה ֶאל ַיֲעקֹב ַכּ ַויֹּאֶמר ַפּ

יֵמי ְמגּוֵריֶהם. י ֲאבַֹתי ִבּ ֵני ַחֵיּ יגּו ֶאת ְיֵמי ְשׁ ׂ י ְולֹא ִהִשּ ֵני ַחַיּ ְשׁ

)בראשית מ"ז ח-ט(

4. זה סימן שאתה צעיר

5. אין אין אין חגיגה בלי בלי בלי בלי עוגה... )הרבה ילדים, בהמון קולות, שם, שם(

לא תמיד הגיל ה'אמיתי' שלנו, יחפוף את המקום שאנחנו נמצאים. את איך שתה נראה, או איך שאת מרגישה, 
את המקום שלנו בחיים, את השאיפות.. מאבק תמידי בין הראיה שלנו את עצמנו, לבין מה שכתוב בתעודת 

הלידה.  הפער הזה הוא לא מהיום. ספר בראשית מפגיש בסופו שני דמויות, את פרעה, מלך מצרים, הנצחית, 
שבונה פרמידות, משמרת את מתיה, ולכאורה חיי לעולם, עם יעקב, שמביא איתו תרבות אחרת. שפרעה שואל 

את יעקב בן כמה הוא  - אז כל ההבדלים האלה צפים.

'יש שנות חיים, ויש שנות מגורים' - אומר יעקב לפרעה. 'אם שאלת על תעודת הלידה שלי, אז כתוב שם מאה 
שלושים, אבל אם אתה שואל על החיים, מה הספקתי, מתי שמחתי יותר, ומתי פחות - מה החלומות שעוד נותרו - 
כלומר על 'שנות חיים' אז יש לי תשובה אחרת'. 'ובעיקר' אומר יעקב 'אני רוצה לומר לך שאלה שני דברים שונים'

אז כמעט הגענו לסוף - והגיע זמן לשתי מילים על עוגת יומולדת. 

עוגות יומולדת צריכות להיות עגולות.

לא שלעשות בצורה של אנה ואלזה או סמי הכבאי זה לא מתאים, ואין לי שום דבר נגד חלליות, מגרש כדורסל, 
פרפרים, פיות או בוב ספוג, פשוט משהו בעיגול הזה מתאים. כל הנרות עומדים מסביב, כאילו מסמלים את 

השנים שחלפו, שכל אחד בפני עצמו, אבל כל שנה מדברת עם זאת שקדמה לה.

כך גם במערך הקצר הזה, מבטים שונים של יומולדת: כל אחד שונה, אבל שמנו אותם על אותה עוגה. כי בינינו 
18 זה לא 25. ויומולדת 12 מחזיק דברים שונים קצת מכל מה שמביא איתו גיל 40.

 בתאבון, והמון מזל טוב

נ.ב  - טיפ לסיום. 

לחגוג ימי הולדת זה בריא, יש התאמה מחקרית מוכחת בין כמות ימי ההולדת שאנשים חגגו, לאנשים שהאריכו 
ימים. תהנו. :-(

אז מה שנות המגורים, ומה החיים? באיזה תחומים זה פוגש אותכם, מתי השנים האלה מרובות יותר, ומתי  ◆
פחות? ואיזה כיף שהם לא חייבים להתאים תמיד. 

 ◆   ◆    ◆


