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וע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. אנו פונים בבקשת סי
 252-בנק לאומי סניף    1510651תתקבלנה בברכה לחשבוןתרומות 

 תזכו למצוות! שד' בנימין.  –נתניה, הרצל 
 

 שאיבדו את יקיריהם  אנו משתתפים בצער המשפחות היקרות
 ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים המקום

 
 ורפואה שלימה לכל נפגענוומאחלים החלמה מהירה 

 מי שבירך לחיילי צה"ל
ינּו ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב הּוא ִמי בֵַּרְך ֲאבֹותֵּ ת ַחיָלֵּי ְצָבא ֲהַגמָה  שֶׁ ְך אֶׁ יְָברֵּ

ל, ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְשַמר ינּו ִמְגבּול ַהלְָבנֹון וְַעד  לְיְִשָראֵּ י ֱאלהֵּ ַאְרצֵּנּו וְָערֵּ
ַ  ִמְדַבר ִמְצַריִם ּוִמן ןַהיָם ַהָגדֹול ַעד לְבֹוא ָהֲעָרָבה ַבי ה'  ָבָשה ָבֲאוִיר ּוַביָם. יִתֵּ

ם. ַהָקדֹוש ָברּוְך ת אֹויְבֵּינּו ַהָקִמים ָעלֵּינּו נִָגִפים לְִפנֵּיהֶׁ הּוא יְִשמֹר וְיִַציל  אֶׁ
ת ַחיָלֵּינּו ִמָכל ָצָרה וְצּוָקה ּוִמָכל נֶַׁגע ּוַמְחלָה וְיְִשלַח ְבָרָכה וְַהְצלָָחה ְבָכל  אֶׁ

י ה יְדֵּ ם. יְַדבֵּרַמֲעשֵּ ת  הֶׁ רֶׁ ר יְשּוָעה ּוְבֲעטֶׁ ם ְבכֶׁתֶׁ ם וִיַעְטרֵּ יהֶׁ ינּו ַתְחתֵּ שֹונְאֵּ
ם .נִָצחֹון יכֶׁם ַההֹלְֵּך ִעָםכֶׁם לְִהלָחֵּ ם ַהָכתּוב: ִכי ה' ֱאֹלהֵּ לָכֶׁם ִעם  וִיֺקיַם ָבהֶׁ

ן ְתכֶׁם: וְנאַמר ָאמֵּ  :איבֵּיכֶׁם לְהֹוִשיַע אֶׁ
 

 תפילת שווא / הרב עידו פכטר

ממתנות הבורא אלינו היא התפילה. קשה לתאר מה היינו עושים אחת 
מה היינו עושים? למי היינו פונים?  –בלעדיה. בהיות שבר או צרה בעולם 

אכן, כל יהודי מרגיש בנפשו פנימה, שברגעים הכי קשים אין לו לפנות 
 אלא לבורא עולם.

אם אמנם אלא שמסתבר שתחושה אינסטינקטיבית זו, כבולה בכבלי ההלכה. ה
על כל דבר ניתן להתפלל? ניטול שאלה הלכתית כדוגמה: האם הורים שנולד 
להם ל"ע ילד עם תסמונת דאון יכולים להתפלל כי יחלים ממחלתו? לכאורה 
הלב אומר שכן, שהרי אין מנוס לה' להושיע ברב או במעט; אך השכל מורה 

ושאינה ברת  כיצד ניתן להתפלל על תסמונת שכבר הופיעה במציאות –אחרת 
 שינוי? תפילה במקרה כזה רק תכניס בלב ההורים תקוות שווא ומפח נפש.

מקרה מבחן זה פותח בפנינו את סוגיית 'תפילת שווא' הידועה ממקורותינו ואשר 
מעמידה אותנו על המתח הדק שבין אמונה אבסולוטית בבורא עולם ובין הכרה 

 מדעית במוחלטות של חוקי הטבע.
 עתידי ואפשרי

 המקור הראשון בסוגיה הוא משנת ברכות )ט, ב(:



הצועק לשעבר הרי זו תפילת שווא. כיצד? הייתה אשתו מעוברת ואמר: יהי רצון 
שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. היה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר 

  ואמר: יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי, הרי זו תפילת שווא. 
את העיקרון העומד מאחורי משנה זו היטיב לנסח הרמב"ם. לדבריו, תפילה 

איננה יכולה להיות מופנית כלפי מציאות שכבר נגמרה או נעשתה. אין תועלת 
להתפלל על מין העובר אם האשה כבר נקלטה להריון ואין תועלת להתפלל 

ד. על ישועה מצרה לאחר שהיא כבר קרתה. הדברים שהתרחשו לא ישתנו עו
 אל ה"דברים האפשריים להבא". –תפילה צריכה להיות מכוונת לעתיד 

מה שקרה  –הקו שנמתח אפוא בין תפילה מועילה לתפילת שוא הוא ברור 
עליו  –עליו אין תועלת להתפלל, מה שעוד עתיד לקרות והינו אפשרי  –בעבר 

ינם של מה ד –ניתן להתפלל. אך המדקדק יבחין שניתן לצייר כאן מקרה ביניים 
מקרים שעדיין לא קרו אבל טבע המציאות מחייב שהם יקרו? לדוגמה: אשה 

שנקלטה להריון גילתה שעוברה נושא פגם גנטי שלא יאפשר לו לחיות מעבר 
לגיל מסוים. האם כל עוד העובר חי ניתן להתפלל עליו שיאריך ימים? מצד 

ניתן לומר אחד, מיתתו היא דבר עתידי שעדיין לא קרה, אך מצד שני לא 
שמיתתו היא ממין האפשר, כפי שציין הרמב"ם. אין כל סיכוי מדעי שהוא יחלים 

 מהפגם המושרש בו מעת לידתו!
 קבוע מראש

כמדומה ששאלה זו נתונה במחלוקת בין התלמוד הבבלי לירושלמי. על דברי 
המשנה שהדגימה תפילת שווא כתפילה על אשה מעוברת מעירה הגמרא 

זה נכון לאחר ארבעים יום ליצירת הולד, אבל בתוך ארבעים  )ברכות ס, א( שכל
יום ניתן להתפלל לפי שעדיין לא נקבע מינו של העובר. על דברים אלו תמהה 

הגמרא: והרי אנו יודעים כי מין העובר נקבע מעת הפקידה ותלוי מי הזריע 
 תחילה, הגבר או האישה? ומתרצת הגמרא שמדובר במקרה שהזריעו כאחת.

כנס לפירוש המושגים בהם הגמרא משתמשת ונסתפק במסקנה הנוגעת לא ני
לעניינו. הגמרא מדברת על מציאות בו מבחינה מדעית כבר הוכרע מין העובר 

)תלוי בשאלת ההזרעה( אלא שעדיין הוא לא הגיע לשלב בו התרקמו אבריו 
ניתן וניכר מינו במציאות )ארבעים יום(. והנה, אף על פי כן, קובעת הגמרא שלא 

להתפלל עליו! למד מכאן, שכשדבר הוא אינו ממין האפשר מבחינה מדעית, גם 
 אם הוא טרם קרה במציאות, לא ניתן להתפלל עליו!

אלא שבתלמוד הירושלמי מצאנו הסבר אחר למשנה. חכמי הירושלמי מעמידים 
 את דברי המשנה שדנה במעוברת במקרה מאד מסוים:

ינאי אומר: ביושבת על המשבר היא מתמניתא, הא קודם יצלי. אמר יהודה  דבית
 מן פזי: אף היושבת על המשבר יכול להשתנות על שם הנה חומר ביד היוצר.
לדברי חכמים אלה מדובר במשנה על אשה שנמצאת ברגעים האחרונים של 

ניתן ההריון, ואפילו ממש בעת הלידה. לשיטתם, כל עוד לא יצא העובר לחוץ, 
להתפלל לשינוי מינו. העולה מכאן; שגם כאשר דבר נקבע במציאות מבחינה 
מדעית והוא ודאי ללא כל ספק, כל עוד הוא לא הנוכח במציאות באופן מלא, 
ואפילו הוא קיים, ורק אין אחד שיכול לראות אותו )כמו עובר במעי אמו( ניתן 

 כ'חומר ביד היוצר'.להתפלל עליו. הסיבה היא שבסופו של דבר, העולם הוא 
 שינויי תקופה

מה עומד בשורש מחלוקתם של התלמודים? נראה שהדבר תלוי בזמן ובאזור 
בהם חיו החכמים. עולמם של אמוראי בבל, ששכנו בגלות, כבר היה רחוק 

מעולם של נבואה, מקדש, ניסים ונפלאות. ימי הנבואה בהם פונה היה האדם 
לא לנביא שיתפלל עליו כבר חלפו ובמקום הנביאים נכנסו החכמים. אלה כבר 

פעלו מכוחה של השראה רוחנית כנביא אלא מכוח השכל )ראה בבא בתרא יב, 
ב(. החשיבה הרציונלית הפכה להיות מוקד היצירה ובהתאם לכך גם הוגדרה 



תפילת השוא. אז נקבע שכל דבר שהוא נגד הטבע וההיגיון הצרוף, המדעי, לא 
 שייך להתפלל עליו.

ראל, שזכורה היתה עוד ימי מקדש, חכמי הירושלמי חיו, לעומת זאת, בארץ יש
נביאים ורוח הקודש. במשנתם עוד נשמרה התחושה שאכן החומר הוא ביד יוצרו 

תמיד וגם אם המדע הכריע, וגם אם הדבר כבר נקבע, כל עוד הגזירה לא 
-התממשה במציאות והפכה לנחלת העבר ניתן להתפלל עליה שישנה אותה א

 להים.
ה פגם גנטי בעוברה. האם תוכל להתפלל נשוב אפוא לאותה אישה שגילת

הבבלי שולל והירושלמי מאפשר.  –לרפואתו? כאמור, זו מחלוקת תלמודים 
וכיצד נפסוק? כנראה שהדבר תלוי בטיבה של התקופה. בתקופה הרחוקה 

מניסים וגילויי נבואה יש ללכת בגישת הבבלי המדעית והרציונלית. אך בזמן 
והנבואה ייתכן וניתן להתחיל ולאמץ את גישת שעם ישראל חוזר למקורות הרוח 

הירושלמי ולהרחיב את גבולותיה של התפילה. מה הדין בימינו? את ההכרעה 
 בשאלה הזו אני מותיר לקוראים.

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג 
 נתניה ומרבני צוהר ועורך העלון.

 
 

 ה דורימדרשי אגדה לפרשת עקב/ ניצ
 ואספת דגנך ותירושך ויצהרך""



דגנך'? לפי שנאמר 'לא ימוש ספר התורה  תנו רבנן: מה תלמוד לומר 'ואספת
הזה מפיך', יכול דברים ככתבם ממש? תלמוד לומר: 'ואספת דגנך', הנהג בהם 

 .מנהג של דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל
 רבי שמעון בר יוחאי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת 

 ותורה  ---זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח 
 מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית 

 ית על על ידי אחרים, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעש
 . ידי עצמם; ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם

 אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי 
 .ולא עלתה בידם

 בבלי ברכות לה:ב 
מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס 

דו אצלו ושכחו אותן והלכו להן והיה שם והיו בידן שתי סאין של שעורים והפקי
רבי פנחס בן יאיר זורע אותן בכל שנה ועשה אותן גורן וכונסן אחר שבע שנים 

הלכו אותן החברים לשם לתבוע אותן ליתן להן מיד הכיר אותן ר' פנחס בן יאיר 
אמר להם בואו וטלו אוצרותיכם הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו 

  .של הקב"ה
ד" סֶׁ ת ַהחֶׁ ת ַהְבִרית וְאֶׁ יָך לְָך אֶׁ  "וְָשַמר ה' ֱאֹלהֶׁ

למלך שנשא למטרונה והכניסה  הדבר דומה? למה :אמר רבי שמעון בן חלפתא
אף המלך זקף לה כנגדן שני אריסין איבדה מטרונה  )משרתים( לו שנים אריסין

את שלה אף המלך נטל את שלו. לאחר ימים עמדה והביאה אותן שני אריסין 
אף המלך הביא את שלו. אמר המלך אלו ואלו יעשו עטרה ויתנו בראשה של 

בראשית יח, (בניו שני אריסין שנאמר מטרונה. כך אתה מוצא אברהם נתן ל
ֶׁ כִּ" (: יט ר יְַצו יו לְַמַען ֲאשֶׁ יוי יְַדְעתִּ ָּה  ה אֶׁת בָּנָּיו וְאֶׁת בֵּיתֹו ַאֲחרָּ ְך יְהו רֶׁ ְמרו דֶׁ ְְשָּ

ְשפָּט ה ומִּ קָּ   [אף הקב"ה זקף להן כנגדם שני אריסין חסד ורחמים "[לֲַעׂשֹות ְצדָּ
 "?ַאָתה עֹובֵּר" מהו

שהיה משה מחבט עצמו לפניהן ואומר להם אתם עוברים אני  תנחומא מר רביא
. למה הדבר איני עובר ופתח להם פתח שמא יבקשו עליו רחמים ולא היו מבינים

 )נמאסה עליו(, סרחה עליו מטרונה .למלך שהיו לו בנים הרבה ממטרונהדומה? 
אמרה  ?יודעת שאני נוטל אחרת : אתאמר לה )להיפרד ממנה(. ביקש להוציאה

כינסה  ?מה עשתה מטרונה .פלונית :אמר לה ?מי היא זו שאתה עתיד ליטול: לו
תדעו , את בניה אמרה להן הוו יודעין שאביכם מבקש לגרשני וליטול את פלונית

והיתה אומרת שמא יבינו ויבקשו עליה מאביהן  !מה היא עתידה לעשות בכם
לא בשביל עצמכם ולא היו מבינין כיון שלא הבינו אמרה ואיני מצוה אתכם א

 ( :במדבר כז, יח)כך משה כיון שאמר לו הקב"ה  .שתהיו זהירים בכבוד אביכם
היה אומר לפני  "קח לך את יהושע בן נון וגו' כי לא תעבור את הירדן הזה"

 ...והיה כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה" ישראל
שמא יבינו ויבקשו עליו רחמים ולא היו מבינין  .אני איני עובר ".אתה עובר היום""

זהירין בכבוד אביכם כיון שלא הבינו אמר איני מצוה אלא בשביל עצמכם שתהיו 
א"שנאמר  ?שבשמים מנין ירָּ יָך תִּ  ."אֶׁת ה' ֱאֹלהֶׁ

ל מתאוין לארץ ישראל ועל ידי עונות גליתם אמר הקב"ה בעולם הזה היו הכ
ממנה אבל לעתיד לבא שאין לכם לא חטא ולא עון אני אטע אתכם בתוכה 

ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד " ):עמוס ט, טו(נטיעת שלוה מנין שנאמר 
 :"מעל אדמתם
 )דברים רבה(

 
ד"ר ניצה דורי משמשת כראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הדתית שאנן 

  בחיפה ועורכת המשנה של העלון.

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%96_%D7%99%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97_%D7%99%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97_%D7%99%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%97_%D7%99%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98_%D7%99%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%98_%D7%98%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%98_%D7%98%D7%95


 נקנית בלחץ ובייסורים/  -רץ ישראל כמו שבעת המינים א 
 רונן לוביץ הרב       

 
פירות שבעת המינים, בניגוד לרוב הגידולים האחרים, מוציאים מעצמם 

את המיטב בעיתות לחץ. גם עם ישראל מוציא מעצמו את מיטב 
היכולות ואת מירב המתיקות בימי הלחץ והייסורים. אם נוסיף לאלה גם 

את מנת הסבלנות הנדרשת ועוד כמה תיקונים, נגיע לבסוף לברכת 
 ו: "ברוך תהיה מכל העמים".פרשתנ

 
 למה לא בננות מניר עציון?

כולנו מכירים את שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ולעיתים אנו 
שואלים את עצמנו האם לא היינו מעדיפים להכניס גידולים אחרים לרשימה: 
למשל בננות )שהשתבחה בהן ניר עציון(, ואולי תפוחים ופירות הדר, או מיני 

ישה צבעים כל ירקות הידועים כמזון בריא ביותר )ומומלץ לאכול ירקות בעלי חמ
יום(. כיום, בניגוד לעבר, השוק מוצף במבחר עצום של פירות וירקות, אך אנו 
ממשיכים להתרפק על שבעת המינים שלנו, כאשר הם נתפסים כהמחשה 

ץ -לאיכותה המבורכת של ארצנו, כדברי המקרא: "כִּי ה' אֱ  רֶׁ יָך ְמבִּיֲאָך אֶׁל אֶׁ ֹלהֶׁ
 ְ ה ו ה וְׂשעֹרָּ טָּ ץ חִּ רֶׁ ן וְדבָּש".טֹובָּה... אֶׁ מֶׁ ֵּית שֶׁ ץ ז רֶׁ ּמֹון אֶׁ נָּה וְרִּ  גֶׁפֶׁן וְתאֵּ

 
 קשר בל יינתק

ברצוני להציע בזה פרשנות )שטרם איתרתי את מקורה הראשון(, לפיה לא 
מדובר בסתם רשימה של גידולי קרקע טובים, אלא יש קשר אינהרנטי מהותי 

ו שבעת בין טיבה ואופיה של ארץ ישראל ובין הפירות הללו. לפי פרשנות ז
המינים מגלמים מאפיין מובהק של ארץ ישראל, ועיקרון מרכזי שנוגע לקשר של 

ה' הביא אותנו לארץ שדורשת עמל ולחץ, -עם ישראל לארצו. עיקרון זה אומר ש
על מנת שעם ישראל יוכל להתקיים בה. יש בעולם מגוון גדול של פירות וירקות 

תבחה דווקא בגידולים שאפשר  לקטוף ולאכול בקלות, ואולם ארצנו הש
 המחייבים מאמץ אנושי מיוחד. להלן נמחיש זאת:

ידי כך שהופכים אותם לקמח ואופים אותו, ועל -נאכלים על – חיטה ושעורה
התהליך הארוך הזה  כבר נאמר בתחילת ספר בראשית: "בזיעת אפך תאכל 
לחם". על האדם להתייגע באחת עשרה מלאכות שונות, הנקראות בלשון חז"ל 
"סידורא דפת", עד שהוא מוציא לחם מן הארץ: חורש, זורע, קוצר, זורה, דש, 

 מעמר, בורר, מרקד, טוחן, לש ולבסוף אופה. 
עיקר ערכם של הגפנים ביין היוצא מהם. בעבר, כאשר לא היו עדיין  – גפן

קולה וספרייט ומשקאות קלים למיניהם, כל שתיית האנשים היתה מים או יין, 
היתה בלי ספק המטרה המרכזית של הגפן. היין יוצא מהענבים רק והפקת היין 

 בעבודה של לחץ, סחיטה ודריכה בגת.
רוב התאנים נאכלות אחרי תהליך של ייבוש, ובעבר, לפני המצאת  – תאנה

מכשירי הקירור,  היו אוכלים את התאנים בעיקר כעיגולי דבילה. גם ייבוש 
ות או משטחים אחרים, והתאזרות התאנים דרש עבודה רבה של שטיחה על גג

 בהרבה סבלנות.
פרי זה מתאפיין בקליפה קשה וגסה במיוחד. יש צורך בעמל רב כדי  – רימון

 לפצוע את קליפתו ולהוציא את גרגיריו מתוכו.
מעלתם העיקרית של הזיתים בשמן היוצא מהם. עובדה זו היתה  – זית שמן

נים אחרים. יצור שמן הזית מחייב נכונה אף יותר בימי קדם, כשלא היו סוגי שמ
אף הוא תהליך של כתישה בבית הבד בלחץ מתמשך, כבישה ויותר מקורטוב 

 של סבלנות.



 הוא הדבש היוצא מן התמרים, אף זאת בלחץ ובעמל. – דבש
 

 ארץ ישראל נקנית בייסורין
כסגולת הפירות כן סגולת העם היושב בארץ. הוא נדרש ללחץ, לעמל 

די להפיק מעצמו את תכונותיו הפנימיות החיוביות. תופעה זו ולסבלנות רבה, כ
באה לידי ביטוי בולט בנוגע לקשר של עם ישראל לארצו. כך לימדנו רבי שמעון 
בן יוחאי: "שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן 

ה, א(.  ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא" )ברכות -אלא על 
הקניינים הגדולים והנשגבים ביותר נקנים לעם ישראל רק על ידי ייסורים. לכן 
אסור להתייאש כשבאים ייסורים וכאשר חווים קשיים מתמשכים. עלינו לדעת 

 שזו דרך המלך, הדרך שה' המלך סלל לעמו. 
יש לא מעט עמים שזכו להתיישב בארצם על נקלה, בלי שקמו  מערערים על 

ם בארצם,  בלי שהפשילו שרוולים כדי לייבש ביצות ובלי שנאלצו זכויותיה
להילחם באויבים אחת לכמה שנים. עמים אחרים אינם נדרשים להתמודד עם 

לאומית עוינת -איומים קיומיים, עם ארגוני טרור עקשניים ועם דעת קהל בין
 ה. שמותחת ביקורת, מגנה ובחרם מאיימת. ארץ ישראל נקנית בייסורין, זה דרכ

 
 האם יהיה לנו אורך רוח לעמוד בניסיון?

כיצד עלינו להתמודד עם הייסורים הללו כשהם מתגברים ומתמשכים? נראה 
שפרשת השבוע שלנו מציעה כיוון מסוים, והוא הטמעת התובנה שיש לראות 
בכל הקשיים והמשברים האלה  ניסיונות, שה' מנסה אותנו. כך אומר משה 

ַָּכְרתָּ  ר הֹלִּיֲכָך ה' אֱ בפרשתנו: "וְז ְך ֲאשֶׁ רֶׁ נָּה -אֶׁת כָּל ַהדֶׁ ֶׁה ַאְרבָּעִּים שָּ יָך ז ֹלהֶׁ
יו אִּם ֹלא".  ְצֹותָּ ְשמֹר מִּ ר בִּלְבְָּבָך ֲהתִּ ְדבָּר לְַמַען ַענְֹתָך לְנַסְֹתָך לַָּדַעת אֶׁת ֲאשֶׁ  ַבּמִּ

כמו בתקופת המדבר גם בארץ ישראל, הקשיים והייסורים שהם מנת חלקנו הם 
ן. אם נתייחס אל קשיי החיים כאל תקלה לא צפויה, ונראה את בגדר ניסיו

העימות המתמשך ביננו ובין ארגוני הטרור ומדינות ערב כתאונה היסטורית, נהיה 
נורמלי -במצב מתמיד של תלונות על מר גורלנו. אולם אם נראה במצב הלא

שלנו סיפמטום לקשר המיוחד של עם ישראל עם אלוהיו, ונבין שהוא חלק 
ופעה היסטורית ייחודית, נהיה מסוגלים להתמודד עם המצבים המעיקים ועם מת

 השאלות הקשות מתוך יציבות נפשית וחוסן רוחני. 
כשהקשיים מתגברים מתגלים בעם ישראל תעצומות נפש וכוחות גדולים. 
עובדה זו, שהיינו עדים לה גם בתקופה האחרונה, מחזירה אותי אל רובד נוסף 
בסימבוליקה של שבעת המינים. ראוי לשים לב לכך שיש פירות שכאשר 

תם סוחטים אותם הם נהיים מחית פירות, ויש גפן, זית ותמר שכאשר סוחטים או
הם מוציאים מעצמם יין, שמן ודבש. יש זרעים שכאשר טוחנים אותם הם 
מתפרקים לרסיסים, ויש חיטה ושעורה שנהיים קמח לאפיה תופחת, יש פירות 
שכאשר פוצעים אותם הם נשברים ומרקיבים, ויש רימון שכאשר הוא נפצע הוא 

ראויים עוד נפתח ונותן את גרגריו, יש פירות שכאשר מייבשים אותם הם אינם 
 למאכל ויש תאנה שמשתמרת ומשתבחת. 

פירות שבעת המינים, בניגוד לרוב הגידולים האחרים, מוציאים מעצמם את 
המיטב בעיתות לחץ. גם עם ישראל מוציא מעצמו את מיטב היכולות ואת מירב 
המתיקות בימי הלחץ והייסורים. אם נוסיף לאלה גם את מנת הסבלנות הנדרשת 

 ונים, נגיע לבסוף לברכת פרשתנו: "ברוך תהיה מכל העמים".ועוד כמה תיק
 

רב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון רבני ה
 בית הלל

 



 
 על קצה הלשון לפרשת עקב / משה אוסי

 מדרשים על שבעת המינים

ֵאנָה וְִׂרםֹון ֶאֶרץ "ֶאֶרץ ִחָטה עָֹרה וְׂגֶֶפן ותְׂ ָבש"-ושְׂ  )ח' ח'( זֵית ֶשֶמן ודְׂ

"שבעת המינים הם דגן הארץ ופרי האילנות המבורכים בעסיס ובשמן, והם עיקרי מזון 

האדם", כותב נוגה הראובני בספרו 'טבע ונוף במורשת ישראל'. בתקופה שבין פסח 

הרימון והתמר, חונטת התאנה פגיה, ואז מתמלאים  לשבועות: פורחים פרחי הזית, והגפן,

גם גרעיני השעורה והחיטה, ובה נקבע גורל היבול של כל אחד ואחד משבעת המינים, ולכן 

הימים האלה בשל מזג אוויר הלא יציב וההפכפך.  94היה האיכר היהודי סופר בחרדה את 

את הביכורים; כאשר לשבעת המינים ישנן הלכות מיוחדות: רק משבעת המינים הביאו 

מברכים ברכה על מאכלים ופירות המוצגים על השולחן, ישנה זכות ראשונה לשבעת 

המינים על פני פירות אחרים; שבעת המינים שמשו אף לצרכים שבקדושה כגון: לחם 

מסולת, יין ושמן.  –מן השעורים, מנחות ונסכים  –הביאו מחיטה, העומר  –הפנים 

של הארץ ופירותיה, מציינים את הסגולות המיוחדות של כל המדרשים המספרים בשבחה 

 פרי וממשילים להם את הסגולות שעם ישראל נתברך בהם:

 חיטה ושעורה    -הדגן  
הדגן הוא האוכל הבסיסי של האדם, ולכן בירך הקב"ה את הדגן שירבה ויפרה כמו 

ֶבה במים והדגן ביבשה. שורש המילה  ֶרה ורָּ  ִחָטההדג; דג ודגן מאותו שורש, הדג פָּ

המוץ חונט את  -הוא חנ"ט )הדגש בט' בגלל נשילת הנ'(, והיא דומה לגופה חנוטה 

 הגרעין.

  ממנו אדם וחוה?שאכלו  מה היה אותו האילן,

לא אכל אותו האיש פת חיטים   :חיטים היה. כשאין באדם דעה אומרים  :מאיר אמר  'ר -

 מימיו.



הן.   :אמר לו  ?אפשר חיטים היו  :זעירא. אמר לו שמואל בר יצחק שאל לפני ר'  'ר -

 ח'(מיתמרות היו כארזי הלבנון.  )בראשית רבה ט"ו   :עץ"! אמר לו"והרי נאמר   :אמר לו

יםעם ישראל נמשל לחיטה " - טִּ ְטֵנְך ֲעֵרַמת חִּ : "והלא ערימות של  . והסבירו חז"ל "בִּ

אצטרובלין ושל פלפלין יפות מהן, ולמה נמשלו לחיטין? אלא יכול אדם לחיות בלא 

פלפלין ובלא אצטרובלין, ואי אפשר לעולם לחיות בלא חטים. וכשם שאי אפשר 

 לעולם בלא ישראל" )מדרש תהלים ב'(.לעולם בלא חיטין, כך אי אפשר 

בהבשלתה לכן במכת הברד  חיטההשעורה דומה לשיער האדם; היא מקדימה את ה - 

י ַהְשֹער  במצרים לקתה השעורה, והיא נקראת 'אביב': " יב".כִּ  ה ָאבִּ

כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר  בן זומא אומר: - -

ועימר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה ואח"כ אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו 

 מתוקנין לפני! ]ולכן... ראוי לברך[

? אמר לו: כשהתחיל נח נוטע בא שטן ועמד לפניו. אמר לו: מה אתה נוטע -גפן 

השטן: מה טיבו? אמר לו: פרותיו מתוקים בין לחים ובין יבשים ועושין  כרם. אמר לו

לבבות. אמר לו השטן: רצונך שנטֶעּנּו יחד אני ואתה? אמר לו: הן.  מהם יין המשמח

טה על הגפן; אחר מה עשה השטן? הביא טֹו עליה; -רחלה וְשחָּ כך הביא ארי וְשחָּ

וִהּטיף דמיהם  -כך הביא חזיר ושחטו עליה -אחר ;עליהכך הביא קוף ושחטו -אחר

הרי הוא כרחלה: ענו  -שותה כוס אחת  והשקה בהם אותו הכרם. רמז לו, כשאדם

מיד נעשה  -ושפל רוח; כשהוא שותה שתי כוסות 

כארי ומתחיל לדבר גדולות ואומר: מי כמוני!  גיבור

נעשה  מיד הוא -כיון ששתה שלש או ארבע כוסות 

עומד ומרקד ומשחק ומנבל פיו לפני הכול  כקוף:

כחזיר:  נעשה -ואינו יודע מה יעשה. נשתכר 

מתלכלך בטיט ומוטל באשפה. וכל זה ארע לנח 

  הצדיק" )תנחומא נ"ח(.
  ?למה נמשלו ישראל לגפן -

עוקרים אותה ממקומה   אלא מה הגפן שבעליה מבקשים שתשביח, מה הם עושים?

ה להודיע "כיוון שביקש הקב ושותלים אותה במקום אחר והיא משבחת. כך ישראל,

עקרם ממצרים והביאם למדבר והתחילו מצליחים שם.   ?ישראל בעולם, מה עשה

ַריִם קיבלו את התורה ויצא להם שם בעולם. ועל זה אומר דוד: " ֶגֶפן ִמִםצְׂ

ָעה יְִׂמינֶָך" )תה' פ"ט ט"ז(. וַכמָה ֲאֶשר ַתִןיַע...  נָטְׂ

 "התאנה חנטה פגיה" )שיה"ש ב' י"ג(:  -תאנה 

ומסבירים חז"ל: אלו הצדיקים והישרים. שלמה המלך אף המשיל את התורה לתאנה 

יָה" )משלי כ"ז י"ח(. ומדוע נמשלה התורה לתאנה: "מה עץ  – ֵאנָה יֹאַכל ִפרְׂ "נֵֹצר תְׂ

מוצא בו תאנים, אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה  התאנה כל זמן שאדם מחפש בו

בהם מוצא בהם טעם, שרוב האילנות הזית, הגפן, התמרה נלקטים כאחת והתאנה 

נלקטת מעט מעט. כך התורה, היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת 

  לא בשנה ולא בשנתיים".

בים יש בהם חרצנים, "כל הפירות יש בהם פסולת, תמרים יש בהם גרעינים, ענ -

רימונים יש בהם קליפין, אבל תאנה כולה יפה לאכול. כך דברי תורה אין בהם 

 פסולת".

ן גַבירול על רוב  - האגדה מספרת שמשורר ערבי אחד נתקנא במשורר ר' שלמה ִאבְׂ

הנפלאה, ומתוך קנאתו הקשה הרג את רשב"ג ואת גופו טמן באדמה תחת  חוכמתו ושירתו

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.jpg&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&docid=Hsf-a3_3Ise8nM&tbnid=Yculv-OY3XL7nM:&w=1181&h=1181&ei=TijjU4HqIYWsPM_pgPAH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


ומאז התאנה הזאת חנטה פגיה קודם זמנה, ועשתה תאנים גדולות ויפות  נו.תאנה אחת בג

העיר השתוממו לדבר במאוד. השמועה הגיעה לאוזני הח'ליף, אשר  מאוד, וכל יושבי

התאנים המפליאות האלה המתבשלות קודם זמנן, והוא קרא  התאווה לדעת את סוד

 –צח לגלות את סודו, אבל הדבר. בתחילה לא רצה הרו למשורר וחקר ודרש את סיבת

הודה על מעשהו, ואז תלוהו בפקודת הכליף על אותה  הח'ליף ציווה לענותו, ומתוך עינויים

 התאנה". 

 "כְֶׂפַלח ָהִרםֹון ַרָקֵתְך" )שיה"ש ד' ג'(;היום אין איש אומר עוד לאהובתו  -רימון 

ֵריָקֵתך ללמדך שאפילו ֵריָקנִין שמעון בן לקיש:  "אל תקרי ַרָקֵתך אלא  'ועליו דרש ר

 מלאים מצוות כרימון". שָבך )שבעם ישראל(

שפע  –בעבר נחשב הרימון הן בצורתו החיצונית, העגולה, והן בצורתו הפנימית  -

 גרגרי האודם שלו, שכתר לראשה, לסמל יופי והדר, והוא ה"רם" שבפירות.

משל להפרדה בין עיקר  ההפרדה בין הגרגרים הטובים לקליפתו המרה שימשה -

 רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. –לטפל, כפי המאמר: ר' מאיר 

 עיטורים העשויים כסף ושאר מתכות המקשטים את ספרי התורה נקראים רימונים. -

רוף וימלאנה  : הרוצה לראות יופיו של ר' יוחנן יביא כוס של כסףיופיו של ר' יוחנן צָּ

לצל  כָּליל של ורד אדום על פיו, ויניחנו בין חמה גרעינים של רימון אדום ויעטר

  " )בבא מציעא פ"ד ע"א(.ואותו זוהר מעין יופיו של ר' יוחנן הוא

ים" ּמֹונִּ רִּ " )שיר השירים ז' י"ג( . אלו התינוקות, שיושבין ועוסקין בתורה, ויושבין ֵהֵנצּו ה 

 שורות שורות, כגרעיני רימונים. )שיה"ש רבה ו' י"ז(

ִרי -זית  ֵמְך" )ירמ' י"א ט"ז( "זַיִת ַרֲענָן יְֵׂפה פְׂ  תַֹאר ָקָרא ה' שְׂ

ם "שנאמר   ,כשם שהשמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל העולם ְלכּו גֹויִּ ְוה 
שהם מאירים לכול באמונתם.  "זית רענן"לכן נקראו אבותינו  " )ישע' ס'(. ְלאֹוֵרְך

. )שמות רבה פרשה "אליך שמן זית זך ויקחו"לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה 

 ו( "ל

חו ֵאֶליָך ֶשֶמן זַיִת זְָך ָכִתית ַלָםאֹור"  - ולמה לא שמן אגוזים ולא שמן דגים או   –"וְׂיִקְׂ

לפי שהזית סימן אור לעולם. )תנחומא תצוה ו'   ?שאר שמנים, אלא שמן זית בלבד

 פ' א'(

לומר לך: מה זית אינו מוציא שמנו יוחנן: למה נמשלו ישראל לזית?  'אמר ר- 

)מנחה  ידי יסורים-אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי כתישה,-אלא על

  .)נ"ג

 את "הדבש" שבשבעת המינים זיהתה המסורת עם פירות התמר. –תמר 

חז"ל דורשים את השם תמרה כמו תם רע, ואני עבדכם רואה ב'תמר'=תם מר, וזכור 

כי הוא תמיר  –תמרים. והתמר נקרא כך, א'  07ששם מצאו מסע בני ישראל במרה 

המר, -כי כאשר אתה רואה עץ תמר מרחוק, אתה אומר לעצמך: תם -גבוה וחזק. ב'

לבטח אמצא בנווה המדבר תמרים מתוקים, מי מעין, חברת אנשים, אוכל ומקום 

דיק דומה לינה. ומכאן גם התמרור, כי התמר הוא סימן וכיוון לחיים. ולא ייפלא שהצ

ֶּֽה" )תהלים צ''ב י"ג(. כי הצדיק האמיתי  ֶג ָבנֹון יִשְׂ ֶאֶרז ַבלְׂ ָרח כְׂ לתמר: "ַצִדיק ַכָתָמר יִפְׂ

נותן את כל כולו לאחרים כמו התמר שהאדם מוצא בו שימוש לכל חלקיו: העלים 

משמשים כגג לסוכות )הן בחג והן אצל נוודים במדבר( הפירות לאכילה ולהכנת יין 

ם ודבש תמרים, סנסיני התמר )שעליהם תלויים הפירות( משמשים לטאטוא תמרי

וקליעת סלסלאות, הגזע משמש לבניין וקירוי ואף ניתן להשתמש בו כשוקת לצאן, 



 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 שיעורים בעברית ובערבית; גם דרך הסקייפ. 
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים.

 פיוטים, שירים וסיפורים בליווי מצגות וסרטים.   –יהדות ספרד 
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן.

 שעשועונים, חידות וחידודים.
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה.

 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה. 
 09-8335016 —נא לפנות למשה אוסי      

 

ארבעת שלו, המשמשים למצוות  לולביםלאחר שתוכו מרוקן. וכמובן ידוע הוא ב

 .הסוכותחג ב המינים

ואת דרך רבייתו: מעשה בתמרה אחת שהיתה  חכמינו ז"ל הכירו יפה את הצמח

ולא היתה עושה פירות והיו מרכיבין אותה ולא  מקום ליד טבריה( (עומדת בחמתן

לאי אחד וראה אותה, אמר: תמר היא צוָפה מיריחו, והיא  עשתה פירות. עבר ִדקְׂ

. מיד עשתה פירות )בראשית רבה והרכיבן אותה מתאוה לו בלבה. וֵהביאו ממנו

 (.מ"א
 משה אוסי בלשן, למדן, עורך עלון, עורך ערבים על יהדות ספרד ועוד.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA

