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ת”א       ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

רות לאתר! שי סרוק את הברקוד והכנס י

האישה  במעמד  שחלו  שהתמורות  סוד  זה  אין 
הדתי.  הציבור  על  פסחו  לא  המודרני  בעידן 
ששחררו  החיים  איכות  ושיפור  הידע  הנגשת 
את הנשים מכבלים עתיקים שהיו כבולות בהם, 
הבית,  של  אמותיו  מד'  לצאת  להן  שאפשרו 
לקבל  לכך  ובהתאם  ומקצוע,  השכלה  לרכוש 
גם  זכו להן, עברו  זכויות חברתיות שבעבר לא 
שניים  או  דור  לפני  עד  אם  התורה.  עולם  על 
פרקטיקות  )מלבד  תורנית  השכלה  כל  חסרות  היו  נשים 
הרי  מגברים!(,  יותר  אף  לעתים  בהן;  ששלטו  הלכתיות 
של  בעולמה  ורגל  מיד  יותר  יש  הנשים  לציבור  שכיום 
תלמוד  מקרא,   – תחומיו  מגוון  על  היהודית,  המסורת 
מדרש  בתי  ואף  ומלבלב  פורח  המדרשות  עולם  ומדרש. 
כפטריות  צצים  להן  המיוחדות  לימוד  תכניות  או  לנשים 
צימאון  על  מעידה  הללו  המפעלים  הצלחת  הגשם.  אחרי 

גדול שקיים בקרב ציבור זה, שרק גדל והולך. 
קשה להאמין שקיים היום משהו שאינו מברך על תופעה זו 
או למצער מסתכל עליה בחיוב. הברכה הגדולה שצומחת 
מאותן נשים תלמידות חכמים מגמדת – אם לא משתיקה 
תורה  לימוד  בדבר  יומין  עתיק  דיון  אותו  את   – לחלוטין 
לנשים. האמרה התלמודית הידועה "כל המלמד את בתו 
להתפרש  יכולה  איננה  כבר  תפלות"  למדה  כאילו  תורה 

באופן הפשוט שלה. המציאות כבר הוכיחה אחרת.
מותר  לנשים  האם  אפוא  איננה  היום  העקרונית  השאלה 
ללמוד תורה אלא עד כמה אנחנו מוכנים ללכת רחוק עם 
שאישה  יפריע  לא  אחד  שלאף  משער  אני  הזו.  המהפכה 
תיתן שיעור בפרשת שבוע, במשנה או אפילו בגמרא. כל 

הרב עידו פכטר

מן המקורות ברור באופן מוחלט שאין כל בעיה שאישה תפסוק הלכה. יש 
כיום תחומים שבהם הדבר אפילו מתבקש

פוסקות הלכה

מקובל זה  התיאוריה  ברמת  שנשאר  חומר  מלמדים   עוד 
בליבת  רגל  דריסת  לנשים  תינתן  גם  האם  אבל  הכל.  על 
להן  יתאפשר  האם  ההלכה?   - הדתי  העולם  של  הכור 

לפסוק הלכה ולחדש בה?
תקדים דבורה

האמת היא שהיה אפשר בקלות לחתום כאן את המאמר 
זו, הנראית ממבט ראשון ככבידה  הזה ולענות על שאלה 
מצאנו  לא  אכן,  לא?'  'למה  פשוטות:  מלים  בשתי  ביותר, 
המרכזיים  ההלכה  בספרי  או  בראשונים  או  בתלמוד 
וכפוסקות  הוראה  כמורות  מלשמש  נשים  על  הגבלה 
הלכה. ואף על פי כן, בנושא רגיש כמו זה, פטור בלא כלום 
שכן  המקורות  מעט  לאור  זה  בעניין  נדון  ולכן  אפשר,  אי 

נמצאים בידינו.
ובכן, המקור הראשוני שדן במעמדה של האישה בתחומים 
הנוגעים להלכה הוא המשנה במסכת נידה )ו, ד( הגורסת 
"כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ואינו כשר 
מקרה  בכל  להעיד  שפסול  שמי  עולה  זו  ממשנה  לדון". 
גם  פסולות  להעיד  הפסולות  שנשים  ומכאן,  לדון.  פסול 

לדון לכל הדעות.
נ,  נידה  בבלי  )על  התוספות  בעלי  מקשים  זו  מסקנה  על 
א( קושייה חזקה. הרי מקרא מפורש הוא שדבורה היתה 
נשים  פוסלת  המשנה  כן  אם  וכיצד  ישראל,  את  שופטת 

מלדון? תוספות מביאים שלושה תירוצים לקושייתם: 
ויש לומר דהכי קאמר כל איש הכשר לדון כשר להעיד 
אי נמי... דבורה היתה דנה על פי הדיבור אי נמי לא היתה 

דנה אלא מלמדת להם הדינים.

העלון מוקדש לע"נ
חיילי צה"ל שחרפו נפשם 

והגנו על עם ישראל 
ולרפואת כל חולי ישראל

פרשת כי-תבוא  

מערכת מסביב לשולחן 
מאחלת לציבור קוראיה ולכל בית ישראל  

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.

ברכות לד"ר ניצה דורי לרגל הוצאת הספרים החדשים, ה"כוזרי" לילדים ו"סודות מחדר המורים" ראו עמ' 6
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המנוסח  הכלל  א.  תירוצים:  שלושה  מציעים  תוספות 
במשנה נאמר רק ביחס לגברים אך לא ביחס לנשים.  ב. 
דבורה היתה יוצאת דופן כי היא שפטה ברוח הנבואה.  ג. 
דבורה לא היתה שופטת ישירות את ישראל אלא היא רק 
לימדה את הדינים לדיינים והם אלו שנתנו לדברים תוקף 

של פסק דין.
לא  התוספות  שלבעלי  למדים  אנו  השלישי  התירוץ  מן 
את  הורתה  ואף  לימדה  שדבורה  לטעון  בעיה  כל  היתה 
בית  של  רשמי  דין  פסק  במתן  היתה  הבעיה  כל  ההלכה. 
אך  פסולה.  היתה  ולכך  פורמלי-ציבורי,  עניין  שזו  דין, 

להוראת הלכה באופן ענייני לא היתה כל מניעה.
מעשה רבנית 

תורה  שאישה  בעיה  כל  שאין  משמע  החינוך  מספר  גם 
הלכה. במצווה קנב מנסח בעל החינוך את האיסור להיכנס 
הוא  סופה  ולקראת  בשכרות,  הלכה  להורות  או  למקדש 

כותב: 
בזכרים  הבית  בזמן  בשכרות  מקדש  ביאת  איסור  נוהג 
בזכרים,  זמן  ובכל  מקום  בכל  ההוראה  ומניעת  ונקבות, 

וכן באשה חכמה הראויה להורות. 
הנה כי כן, מפורש בדבריו שאישה חכמה ראויה להורות 
ואף  החיד"א  ידי  על  להלכה  נפסקו  אלו  דברים  הלכה. 
הוזכרו בהערת הפתחי תשובה על ההלכה הפוסלת אישה 

מלדון )חו"מ סי' ז ס"ק ה(:
יב, אף דאשה פסולה לדון  יוסף אות  וכתב בספר ברכי 
מכל מקום אשה חכמה יכולה להורות הוראה, וכן מתבאר 

מהתוספות... וכתב זה בספר החינוך ע"ש.
לפנינו.  רב  מעשה  שגם  הרי  פסוקה  בהלכה  די  לא  ואם 
של  בנו  מביא  הטור,  על  הדרישה  לפירוש  בהקדמה 
אשת  אמו,  את  גם  מציין  ובסוף  לפירושו  כללים  המחבר 
צדקותה  בתיאור  מרחיב  הוא  בילה.  מרת  המחבר, 

וחכמתה ומתארה כך:
תמיד  עמדה  הקיץ  בימי  הן  החורף  בימי  בן  ימיה  ...כל 
להתפלל  והרבית  שעות  כמה  היום  אור  קודם  בזריזות 
שהיתה  הנשים  עזרת  מפתח  ובידה  גדולה...  בכוונה 
ראשונה מבאי בית הכנסת ואחרונה שעה אחת או שתים 
תפילותיה  שהגמירה  הכנסת  מבית  העם  יציאת  אחר 
ותחנוניה. ואחר התפילה לא שם נפשה לשום דבר בטלה 
רק מחיל אל חיל עוסקת בתורה פרשה של ימי השבוע 
נשים  בדיני  ובפרט  מפרשים  ושאר  רש"י  פירוש  עם 
ובהלכות נדה היתה בקיאה כמעט כאחד מבעלי הוראה. 

לאחר תיאור מפעים זה מספר הבן, בעל ההקדמה, כיצד 
נרות  בהדלקת  טוב  שביום  אשתו,  לכלתה,  הורתה  אמו 
לא תנהג כמנהג שבת )האשכנזי( שהאישה מדליקה את 
הנר ורק לאחר מכן מברכת תוך כיסוי העיניים אלא קודם 
בילה  מרת  שאותה  אפוא  רואים  אנו  תדליק.  ואז  תברך 
פסקה הלכה למעשה. אז אמנם, המגן אברהם )או"ח רסג, 
יב( חלק על הלכה זו אולם הן בנה של אותה מרת בילה 
דגול  )ראה  להלכה  דבריה  את  קבלו  מיהודה  הנודע  והן 

מרבבה שם(.
קול חיוני

על  המעידים  ברורים  הלכתיים  מקורות  כן  אם  לנו  יש 
לעשרות  מעבר  זאת  הלכה.  לפסוק  כשרות  שנשים  כך 

שנוטלות  כמי  מוזכרות  הנשים  בהם  בתלמוד  הסיפורים 
חלק בשיח ההלכתי ולעתים אף מוכיחות את החכמים על 
טעותם. המסקנה אפוא ברורה: מותר לנשים ללא כל צל 

של ספק להורות הלכה.
אך בכך לא די. לענ"ד לא רק שיש להתיר לנשים ללמוד 
ולהורות הלכה אלא יש אף לעודדן ולדחוף את הראויות 
שאין  איכויות  ישנן  שלנשים  מכיוון  זאת  זה.  לכיוון  לכך 
של  לעולמה  הכרחיות  הן  שלעתים  איכויות  בגברים, 
ההלכה. כך, למשל, הוא הנושא הענף והמסובך של טהרת 
המשפחה. המציאות בה אישה צריכה לשתף דמות רבנית 
רק  היא  אם  )גם  שלה  אינטימיים  הכי  בעניינים  גברית 
שולחת את בעלה אליו( איננה נוחה – וזאת בלשון המעטה 
מתבררים  העניינים  תמיד  לא  ממילא,  רבות.  לנשים   –
ודאי  שגוי.  מידע  על  מתבססת  ההלכה  ופסיקת  תום  עד 
אחרת  אישה  לשתף  יותר  ונוח  קל  יהיה  שלאישה  הוא 
שותפות  תהיינה  שנשים  ראוי  כן  ועל  עליה,  שעובר  במה 
לפסיקת ההלכה בנושא זה )כפי שלשמחתנו הרבה קורה 

במציאות במפעל המבורך של יועצות ההלכה ודומיו(.
אך מעבר למימד הפסיכולוגי יש כאן עניין הלכתי עקרוני. 
תנאי ראשון בפסיקת ההלכה הוא שהפוסק יכיר ויבין את 
הדילמה או הבעיה הניצבת לפניו. מי שאינו מבין כדבעי 
ובאותה  זה  בנושא  בשאלות  לפסוק  יוכל  לא  בחשמל 
מידה מי שאינו בקי בפרטים הרפואיים של החולה הניצב 
כשהדבר  כן,  אם  מדוע,  בעניינו.  לפסוק  יוכל  לא  לפניו 
מגיע להלכות לנשים, כל כך פשוט שגברים פוסקים בכך 
כיסוי  של  משמעותו  באמת  מהי  מבין  גבר  האם  הלכות? 
הראש לאישה עד שבקלות הוא יכול להורות לה לכסות 
המראה  לחשיבות  מודע  גבר  האם  אחרת?  או  כך  אותו 
בעיני האישה עד שבקלות הוא מורה לה כיצד להתלבש, 
ובאילו צבעים אסור ללכת? האם גבר  מה אורך השרוול 
בענייני  פוסק  הוא  שבקלות  עד  לידה  צער  פעם  אי  חווה 

נגיעה לפני הלידה ו/או לאחריה?
בכך;  לפסוק  יכולת  אין  שלגברים  טוען  אינני  אבהיר: 
אבל  בידיהם.  גם  מצויה  אלה  בעניינים  שהפסיקה  ודאי 
בכך  שפוסקות  נשים  גם  לראות  מעדיף  הייתי  לכשעצמי 
עם  עמוקה  היכרות  ומתוך  גדולה  שמים  יראת  מתוך 
ההלכה בנושא, ואם לא פוסקות אז לכל הפחות שותפות 
פעילות בדיון ההלכתי בתחומים אלה. קולן הוא חיוני שם.

מהפכת המברכות
והערה אחרונה: כל מי שחושב שפוסקות הלכה זה דבר 
מהפכני, שיפנה לתחום הברכות והסגולות ויראה מהפכה 
מהי. בשלטי חוצות ומודעות בעיתונים ניתן לקרוא השכם 
ברחבי  המסתובבות  ומוכרות  ידועות  רבניות  על  והערב 
הארץ או מקבלות קהל ומחלקות ברכות וסגולות, בדומה 
שכן  סנסציה.  ממש  זו  מקובלים.  ואפילו  גדולים  לרבנים 
השייכים  שכלי,  ניתוח  בכושר  או  בידע  מדובר  לא  כאן 
רוחנית  במדרגה  אלא  אדם,  לכל  אחרת  או  כזו  במידה 
גבוהה השייכת ליחידי סגולה. והנה, מסתבר שגם לנשים 

יש חלק בכך.
לנוכח העובדה שתופעה הזו קיבלה הכשר בציבור הדתי 
פתאום  מצטיירת  ההלכה  פוסקות  שאלת  החרדי,  וגם 

כדבר של מה בכך.
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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לשמור ולעשות את כל מצותי –          משל 
למלך שהיה לו פרדס

אמר רבי שמעון בן חלפתא:  כל מי שלמד דברי תורה 
ואינו מקיים, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר. 

למה הדבר דומה? 
אריסים:  שני  לתוכו  הכניס  פרדס,  לו  שהיה  למלך 
נוטע  היה  לא  ואחד  ומקצצן,  אילנות  נוטע  היה  אחד 

כל עיקר ולא מקצצן. 
על מי המלך כועס, לא על אותו שהיה נוטע ומקצצן! 
כך,  כל מי שלמד דברי תורה ואינו מקיים אותה עונשו 

חמור, ממי שלא למד כל עיקר.
שלושה   – הטוב  אוצרו  את  לך  ה'  יפתח 

מפתחות
אמר רבי יונתן : ג' מפתחות בידו של הקב"ה ואין בריה שולטת 

עליהן, לא מלאך ולא שרף, ואלו הן: 
מפתח של תחיית המתים, 

ומפתח של עקרות, 
ומפתח של גשמים.

מעשה בעובד כוכבים אחד, ששאל את ר' יוחנן בן זכאי: 
אנו יש לנו מועדות, אתם יש לכם מועדות. 

עמים  של  )מועדים  וקרטיסים  סטרגלים  קלנדה  לנו  יש  אנו 
אחרים(, ואתם יש לכם פסח עצרת וסוכות. 

איזה יום שאנו ואתם שמחים? 
אמר לו ר' יוחנן בן זכאי:  זה יום ירידת גשמים. 

ויקרא משה אל כל ישראל
הגדול  המדרש  בבית  דורש  שהיה  הנשיא,   יהודה  ברבי  מעשה 
כל  נתכנסו  אם  ראו  אומר:  היה  לדרוש,  ליכנס  מבקש  וכשהיה 

הקהל. 
ומהיכן אתה למד? 

ממתן תורה. 
מנין? 

שנאמר )דברים ד(: באמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם 
את דברי.

אמר רבי יהודה בר שלום: אמר הקב"ה לישראל: 
אימתי אתם נקראים בני? 

כשתיקחו אמרי )כשתקבלו את דבריי(. 
למה הדבר דומה? 

למלך שאמר לו בנו:  סמני בתוך המדינה שאני בנך. 
בגד  לבש  בני?  שאתה  הכל  שידעו  אתה  מבקש  אביו:  לו  אמר 

מלכות שלי ותן עטרה שלי בראשך, ויידעו הכל שאתה בני. 
כך אמר הקב"ה לישראל: מבקשים אתם שתהיו מסומנים שאתם 

בניי? עסקו בתורה ובמצות והכל רואים שאתם בני. 
ולא נתן ה' לכם לב לדעת

שני דברים גזר הקב"ה: אחד על ישראל ואחד על משה. 
אחד על ישראל בשעה שעשו אותו מעשה )חטא העגל(. 

מנין? 
שנאמר )דברים ט(:  הרף ממני ואשמידם. 

ואחד על משה בשעה שביקש משה ליכנס לארץ ישראל, אמר לו 
הקב"ה:  לא תעבור את הירדן הזה ומשה ביקש מן הקב"ה לבטל 

את שתיהן. 
אמר לפניו: ריבונו של עולם! סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך! 

ובטלה של הקב"ה ונתקיימה של משה. 
מניין? 

שנאמר )במדבר יד(: סלחתי כדברך. 
ג(:  )דברים  ישראל התחיל משה אומר  ליכנס לארץ  כיוון, שבא 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. 
אמר לו הקב"ה: משה! כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך! 

אני אמרתי : ואשמידם! 
ואתה אמרת: סלח נא! 

ונתקיים שלך, ואף עכשיו מבקש אני לקיים את שלי ולבטל את 
שלך!

משה! אין אתה יודע מה לעשות?! אתה רוצה לאחוז את החבל, 
בשני ראשין. 

אם אעברה נא אתה מבקש לקיים, בטל סלח נא! 
ואם סלח נא אתה מבקש לקיים, בטל אעברה נא!

לפניו:  אמר  כך,  רבנו  משה  ששמע  כיון  לוי:  בן  יהושע  ר'  אמר 
ריבונו של עולם! ימות משה ומאה כיוצא בו ולא תינזק ציפורנו 

של אחד מהם.
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת כי תבואע

 ד”ר ניצה דורי
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רבות  כה  הן  'כי-תבוא'  פרשת  של  הקללות 
שעצם  מרגישים  אנו  שלעיתים  עד  קשות  וכה 
מכה  היא  התורה  קריאת  בעת  להן  ההקשבה 
קשה בפני עצמה. בהשוואה לקללות של פרשת 
פרשתנו  של  אלה  כי  לראות  ניתן  'בחוקותי' 
מפורטות הרבה יותר וחמורות לאין ערוך. זאת 
ועוד, תוכחת 'בחוקותי' מסתיימת בפסוקי נחמה 
וגאולה, בעוד זו של פרשת 'כי-תבוא' מסתיימת 
החותם  הפסוק  מוצא.  ללא  קשים  בעונשים 
אותה קובע: "ֶוֱהִׁשיְבָך ה' ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות... ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם 

ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה" )דברים כח, סח(.
דוגמת  ומדאיגות  קשות  צרות  עם  להתמודד  ניתן  כיצד 
של  בעיצומן  נמצאים  כאשר  בפרשתנו?  שמופיעות  אלה 

שונים  טיפוסים  בין  ההבדל  ביטוי  לידי  בא  וצרות  בעיות 
מתחילה  שכאשר  מטבעם,  פסימיים  יש  אנשים.  של 
וסבורים  אבוד,  שהמצב  מרגישים  צרה  עליהם  להתרגש 
ללכת  שיוסיף  עליו  חזקה  להידרדר,  החל  המצב  שאם 
ואופטימית,  חיובית  לחשיבה  שנוטים  מי  ויש  ולהידרדר, 
שעננים  יש  טוב.  שיהיה  להאמין  מתעקשים  מצב  ובכל 
מבול,  לבוא  שעומד  לחשוב  להם  גורמים  בשמיים  קלים 
בטוחים  שחורים  בעננים  מתקדר  כשהרקיע  שגם  ויש 

שעוד מעט קט תזרח השמש. 
הבדלי גישות

ניתן  נראה שאת הבדלי הגישות בין שני הטיפוסים הללו 
הפרשנים  מגדולי  שניים  בין  פרשנות  בהבדלי  למצוא 
אומרת  הקללות  סוף  לקראת  שבקללות.  אחד  לפסוק 

תחשוב טוב יהיה טוב
הרב ד”ר רונן לוביץ
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לנוכח הקללות הרבות שבפרשה ניתן לאמץ שתי גישות: זו הפסימית הצופה 
שחורות וזו האופטימית שמאמינה שבסוף יהיה טוב. ניסיון החיים מלמד 

שכדאי לבחור בשנייה

כי האדם עץ השדה

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, 
ואת מי בסוף הוא אהב יותר – את רחל או את לאה? כמה 
גאולות  כמה  כנען?  בארץ  אבינו  אברהם  ביקר  פעמים 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? 
האם הקב”ה באמת מעוניין בקרבנות? והאם נדב ואביהוא 

היו חוטאים או קדושים? 

ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד  שאלות מרתקות אלו, 
עיון  תוך  פכטר.  עידו  הרב  מאת  הפשט’  ‘עומק  הספר 
שנשתלו  שונים  לרמזים  לב  ותשומת  מקרא  של  בפשוטו 
בתוכו, מאיר הספר את פרשות השבוע באור מרענן ובלתי 
שגרתי, וחושף עובדות וסיפורים מפתיעים הטמונים בטקסט 
המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
אשר  ועדכני  אקטואלי  למבט  המחבר  אצל  זוכים  בספר, 
מביא את פרשת השבוע ללב לבם של הנושאים הבוערים 

היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה
נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’
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ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  ּוָבֶעֶרב  ֶעֶרב  ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  "ַּבֹּבֶקר  התורה: 
ֹּבֶקר ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה" 
ִמי  ֹּתאַמר  "ַּבֹּבֶקר  במילים:  הכוונה  מה  סז(.  כח,  )דברים 
ִיֵּתן ֶעֶרב" וכו'? על איזה ערב ועל איזה בוקר חושב האדם 

המתואר בפסוק זה? 
רש"י סבור שהכוונה לערב של יום אתמול: "בבקר תאמר 
מי יתן ערב - ויהיה הערב של אמש. ובערב תאמר מי יתן 
שעה  וכל  תמיד  מתחזקות  שהצרות  שחרית,  של   - בקר 
לעומתו  טוען  הרשב"ם  נכדו,  משלפניה".  קללתה  מרובה 
"ערב  הבא:  לערב  היא  ערב"  יתן  "מי  במילים  שהכוונה 
העתיד לבא, שכן דרך החולים", שבבוקר מקווים שמצבם 
במצבם  לשיפור  מייחלים  הם  ובערב  ערב,  לעת  ישתפר 

שיחול בבוקר.
אדם  פסימיות,  מחשבות  בו  שמקננות  אדם  מתאר  רש"י 
שחש כי המצב הולך ונהיה גרוע יותר מיום ליום, והוא יכול 
הזיכרונות  על  ולהתרפק  העבר  על  בערגה  להישען  רק 
הטעון  אדם  משקף  רשב"ם  יותר.  הטובים  מהימים 
וגם בעיצומן  במחשבה חיובית, אשר איננו מאבד תקווה, 
של הגזירות הקשות ביותר, הוא נושא עיניו ולבו לשיפור 

שהוא צופה בעתיד.
הבחירה בידי האדם

ספק  אין  לפסימי  האופטימי  הטיפוס  בין  הישן  בוויכוח 
האנושי  המין  תולדות  להסתמך.  מה  על  יש  שלשניהם 
מעת  אשר  והידרדרות  הרס  לתהליכי  בדוגמאות  רוויות 
באין  מלאים  הם  במידה  ובה  והחריפו,  הלכו  רק  שהחלו 
ופינו  כיוון  שינו  שליליים  תהליכים  בהם  מקרים  ספור 
מקום לתמורה חיובית. הבחירה נתונה בידיו של כל אדם 

להחליט איזו גישה לחיים הוא בוחר לאמץ. 
הניסיון האנושי מלמד שכדאי לאמץ את תפיסת הרשב"ם, 
ומוות.  חיים  שבין  ההבדל  את  לעשות  יכולה  זו  גישה  וכי 
הפסיכולוגיה  אבי  פרנקל,  ויקטור  מביא  לכך  דוגמה 
מציין  הוא  משמעות'.  מחפש  'האדם  בספרו  הלוגותרפית 
המולד  חג  בין  התמותה  מאוד  גדלה  הריכוז  שבמחנה 
לראש השנה הנוצרית, משום שרוב האסירים קיוו שיחזרו 
עליהם,  תקפה  האכזבה  כאשר  המולד.  לחג  הביתה 
שהמחלות  באופן  נחלשה,  שלהם  החיסונית  המערכת 

תקפו אותם עד מוות  )עמ' 97(.
כוחה של מחשבה חיובית

מחשבה חיובית איננה רק כלי להתמודדות עם בעיות, היא 
חיוביות.  פעולות  לבצע  האדם  להנעת  חשוב  אמצעי  גם 
אדם  על  מספרים  מקבילים:  סיפורים  בשני  זאת  אמחיש 
אמו  אצל  לבקר  ראשון  ביום  לנסוע  שהתכונן  בארה"ב 
השוהה במעון הורים, אחרי זמן רב שלא עלה בידו לבקרה. 
בדרכו הוא נכנס לכנסיה והנה הכומר בדרשתו השבועית 
מדבר על כיבוד הורים. אותו דרשן הטיף בשצף קצף נגד 
אש  והמטיר  בהוריהם,  לטפל  זמן  מוצאים  שלא  אנשים 
אלה  אנשים  של  הטובה  וכפיות  האנוכיות  על  וגופרית 
מהכנסייה  יצא  שלנו  האיש  להם.  שמצפה  הגיהינום  ועל 
כעוס  היה  הוא  אותו.  מייסרים  קשים  אשמה  כשרגשות 
ועצבני, ולא היה מסוגל להכיל את ייסורי המצפון. כשהגיע 
רוח  קצר  וזועף,  סר  היה  הוא  יום  באותו  אמו  אצל  לבקר 

ופוגעני. 

בצד אחר של ארה"ב, אדם שכלל לא התכוון לבקר אצל 
שהעושה  כך  על  דובר  בה  דרשה  לשמוע  הזדמן  הוריו 
הוא  הזה  בעולם  וכבר  רב,  לשכר  זוכה  טובים  מעשים 
מרגיש את שכרו בהתרוממות הנפש ובשמחה שממלאת 
אותו בכל פעם שהוא עושה מעשה טוב. "קחו למשל את 
רוחנית  הנאה  "איזו  הדרשן,  אמר  הורים",  לכבד  המצווה 
חש כל מי שמבקר אצל הוריו הזקנים, ורואה את שביעות 
הרצון והנחת שהוא גורם להם". אותו אדם יצא מהדרשה 
שם  מצווה  של  שמחה  מלא  ובלב  חיובית,  באנרגיה  טעון 

פעמיו לביקור אצל הוריו. 
הירידות מניבות עליות

למאה  קרוב  בפנינו  מציבה  רק  לא  שלנו  השבוע  פרשת 
קללות, היא גם מכוונת אותנו להטעין את עבודת ה' שלנו 
בשמחה שמחזקת את הראיה האופטימית )מח, מז(, והיא 
ארוך.  היסטורי  נאום  שמכיל  ביכורים  בווידוי  פותחת  גם 
אבי",  אובד  ב"ארמי  פותח  הביכורים  מביא  של  הנאום 
מה  מצרים.  בעבדות  הגדולות  הצרות  בתיאור  וממשיך 
המרוממת  ולחוויה  ישראל  בתולדות  הזה  הנורא  לסיפור 
ייתכן  אדמתו?  פרי  ביכורי  את  המביא  החקלאי  של 
שיבואו  הקללות  לקראת  בכך  אותנו  מכינה  שהתורה 
לאחר מכן. היא מזכירה לנו שכבר היו לנו בעבר תקופות 
השמדה,  גזירות  ואף  פרך  עבודת  עינוי,  של  מאוד  קשות 
חזקה  ביד  ממצרים  והוציאנו  קולנו  את  שמע  ה'  אולם 
אומרת  כך  ההיסטורי,  הניסיון  בסיס  על  נטויה.  ובזרוע 
בזמננו,  גם  וכך  לטובה,  תהפוכות  יודעים  אנו  התורה,  לנו 
הירידות הגדולות במצב הביטחוני או המדיני, הכלכלי או 

החברתי, עשויות להניב עליות. 
הייאוש.  לתהומות  ליפול  לנו  אל  האישיות  בבעיותינו  גם 
עלינו לאמץ את הגישה החיובית האופטימית, גישתו של 
הרשב"ם, לפיה כאשר רע לנו יש להאמין ולצפות לשיפור 
הנר  עוד  "כל  מסלנט:  ישראל  רבי  כדברי  שכן  ולתיקון, 
דולק – אפשר לתקן", וכל עוד נר ה' – נשמת אדם קיימת, 
בדרכו  זאת  הביע  מברסלב  נחמן  רבי  נואש.  לומר  אסור 
וקבע: "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל – תאמין שאפשר 
לידי  לבוא  יכולים  אנו  החיובית,  המחשבה  מתוך  לתקן". 
עם  החדשה  השנה  לקראת  ולהתכונן  חיובית,  עשייה 

אמונה וחזון לשנה טובה ומוצלחת. 

הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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מוזמנים לפנות למשה אוסי 09-8335016
mosheossi@gmail.com

סיורי סליחות 
ליליים בירושלים 

נסייר בנחלאות, ימין משה ומשכנות שאננים 
נתהלך ברובע היהודי ונשמע סיפורים על העיר העתיקה, 

נבקר בביהכ”נ הרמב”ן וביהכ”נ ה’חורבה’
נסיים באמירת סליחות בכותל. 

הסיור ילוֶוה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים על  י”ם.
יציאה בשעה שש בערב -  בתי כנסת, כיתות וקבוצות 

יכולות לקבוע ימים וזמנים עפ”י בחירתם.                   
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הולכים בעקבות האור
פעם  רק  בתנ"ך?  ִמְנָהָרה  המילה  מופיעה  פעמים  כמה 
אחת, וזאת כשמתארים את המערות והנקרות שעשו בני 
ישראל כהגנה מפני המדיינים )בין היתר כדי להחביא את 
ַהִּמְנָהרֹות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָלֶהם  ָעׂשּו  ִמְדָין  "ִמְּפֵני  הדגן(: 
ו,  )שופטים  ַהְּמָצדֹות"  ְוֶאת  ַהְּמָערֹות  ְוֶאת  ֶּבָהִרים  ֲאֶׁשר 
בין  לשוני  קשר  שיש  יוצא  נה"ר,  שורשה   – מנהרה  ב(. 
יש  ובאמת,  וזוהר.  – אור  ל'ְנָהָרה'  וכן  המנהרה לנהר מים, 
המערה  פיתולי  בשל   – 'ָנָהר'  מלשון  'מנהרה'   המפרשים 
ויש  סלע.  בנקיק  הזורמים  מים  או  נהר  לצורת  הדומים 
פתח  יש   שבתקרתה  מערה   – ְנָהָרה  מלשון  המפרשים 
בשל האור החודר למערה דרך הפתח )ודומה לה בערבית 

'ַמְנַהר'=מנהרת מים במבצר(. 
ומה הקשר בין מי הנהר ל'ְנָהָרה'? הנהרה של השמש, קרני 
הזוהר והזיו דומים לנחלי המים הזורמים בנהר; ועוד, קרני 
וזוהר;  זיו  באור  מאירים  הנהר  במי  המשתקפים  השמש 
וכך אומר דוד: "ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו" )תה' ל"ד ו'( - הקב"ה 
המתואר כ"שמש ומגן" – ְמאור פני ה' 'נוהרות' ומאירות גם 
את פני האדם. וישעיה, כשהוא מתאר את "אחרית הימים", 

משתמש בשורש 'נהר' בשתי המשמעויות: "ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית 
א ִמְּגָבעֹות  ְוִנּשָׂ ִיְהֶיה ַהר ֵּבית-ה' ְּבֹראׁש ֶהָהִרים  ַהָּיִמים ָנכֹון 
בהמוניהם  ינהרו  הגויים   – ב'(  )ב'  ָּכל-ַהּגֹוִים"  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו 
ה', כפי  ילכו לאור  וכן במשמע שהם  כמי הנהר הזורמים, 
שהוא אומר בהמשך "ֵּבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה' " )פס' 

ה'(. 
 - ל'מנהרה'  נוספת  משמעות  מוסיף  במילונו  יהודה  בן 
מגדל גבוה, מצפה שצפו ממנו למרחוק או שעליו הדליקו 
מׂשואות. ובאמת שורש 'נהר' הוא 'אחיו' של 'נור' שממנו: 
נר, זיקוקי די נור, נורה, מנורה ותנור, ו'בן אחיו' הוא ה'אור', 
לא  כדי   – ובארמית  'ַנהאר',  נקרא  היום  אור   – ובערבית 
האור;  רב  ְנהֹור'=  ַסִּגי   ' אותו  מכנים  העיוור  את  להעליב 
ובדניאל  הפוכה;  נהור'=בלשון  סגי  'בלשון  הביטוי  ומכאן 

נקרא שביל החלב 'ְנַהר ִּדי–נּור'. 
מנורה ומנארה

היא  'מנורה'  העברית  למילה  בערבית  המקבילה  המילה 
ביותר  מוכרת  והיא  מגדלור,  'ַמַנאַרה'=מׂשואה,  המילה 
'נּור אללה',  במשמע צריח המסגד, לומר לך שמשם יוצא 

על מקור המילה מנהרה בעקבות מצבע צוק איתן, ומה הקשר לערוץ הערבי 'אל מנאר'? 

ספר "הכוזרי" הוא החיבור הפילוסופי שכתב רבי יהודה 
בערבית,  במקור  שנכתב  בספר,   .1139 בשנת  הלוי 
מוגשים לקורא יסודות האמונה היהודית ותורת ישראל 
בדרך מיוחדת: הם עולים מתוך שיח המתקיים בין מלך 
והחכם  שאלות,  שואל  המלך  היהודי:  לחכם  הכוזרים 
על  כולל  ושאלה  שאלה  כל  על  בבהירות  לו  משיב 

השאלות שנוגעות בעניינים מורכבים ואף כואבים.  

בספר זה מגישה ד"ר ניצה דורי, ראש החוג לגיל הרך 
במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה, עיבוד של 
הספר לקהל יעד צעיר אף יותר: לילדי הגן ולתלמידים 

בכיתות הראשונות של בית-הספר היסודי. 

מחברת הספר, ד"ר ניצה 
דורי, ראש החוג לגיל הרך 
במכללה האקדמית הדתית 

לחינוך  "שאנן" בחיפה, כתבה 
כבר שישה ספרי ילדים שיצאו 
לאור בהוצאת המכללה וזהו 

ספרה הראשון למבוגרים
 

הספרים הוצאו לאור ע"י 
"מסביב לשולחן"

 

 
 "סיפורים ושירים מתוך חדר המורים"

המצוקות, ההתמודדות מול דרגים עליונים, הבדידות, 
הגבולות, הסמכות המקצועית, הניכור והזרות המלווים 
לעיתים את עובדי ההוראה עולים ומשתקפים בחלק 
ושירים  "סיפורים  בספר  האישיים  מהסיפורים  גדול 
הקוראים  את  מכניס  סיפור  כל  המורים".  חדר  מתוך 
נוצרת  בו  המורים,  חדר  של  הקלעים  מאחורי  אל 
דינאמיקה מיוחדת במינה של אינטריגות, של תככים, 
הסיפורים  גיבורי  מנסים  אותם  רגשיים,  קרעים  של 
לאחות, ואף של אהבה גדולה, מסירות, קבלה, הכלה 
גיבוש  של  תהליך  צומח  סיפור  כל  מתוך  והקרבה. 
תובנות חדשות המנסה להתגבר על מציאות רעועה 

ושברירית.

מחיר ודרכי הזמנה: ספר הכוזרי - 50 ₪   |  ספר חדר מורים - 45 ₪  טלפון להזמנה באשראי 04-8780044 
או דרך אתר מכללת שאנן Shaanan.ac.il בספח ההזמנה תחת לשונית הוצאה לאור -בחירת  ספרים

 



77

אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. תרומות תתקבלנה בברכה 
לחשבון 1560456  בנק לאומי סניף 952- נתניה, הרצל – שד' בנימין.  תזכו למצוות!

הולמס פלייס שמחה להציג:
מתחם כושר פרטי לנשים המעניק חווית אימון ברמה הגבוהה ביותר

הולמס פלייס רעננה 09-7452005  •  הולמס פלייס נתניה 09-8624445
לתיאום ופרטים נוספים התקשרי:

בלבדלנשים חוויה

הינך מוזמנת ליום התנסות מתנה

* בכפוף לתנאי המועדון * בתיאום מראש *

המילה  אורות.  קישוטי  בו  מנצנצים  רמצ'אן  ובלילות 
 ,)minaret(( ל'מינרט'  בתורכית  השתבשה  'מנארה' 
וממנה עברה לשימוש ברוב שפות העולם. הקיבוץ מנרה 
שבגבול לבנון משֵמר את השם הערבי מנארה )צוק מאיר, 
בשל גובהו(. השם הראשון שהוצע למקום היה "ָרמים", אך 
חברי הקיבוץ סירבו להשתמש בו, והסיפר הוא כדלהלן: 
נפתלי  רמות  מושב  לעבר  שצעדו  הקיבוץ,  בני  הרווקים 
פגשו  הם  בדרכם,  בנותיו;  עם  להיפגש  מנת  על  הסמוך 
והקבוצה  הולכים,  הם  ולאן  הם  מי  ששאלם  אורח  עובר 
נאלצה לענות לו כי הם ''מרמים'' והולכים ''לרמות'', ובשל 

'משחק המילים' הזה העדיפו לשמר את השם הערבי.   
היא  הַמשּואה  'אל-מנאר'=המגדלור,   – בערבית  ונסיים 
"מאירה"  היא  באשר  החזבאללה,  של  הטלוויזיה  תחנת 
פועלת  בארץ  האמת".  ב"אור  הערבי  העולם  עיני  את 
לקידום  הפועלת  ערבית  עמותה   - אלמנארה  עמותת 
מעמד האנשים העיוורים ולקויי הראייה בחברה הערבית 

בישראל.
איתן"  "צוק  מבצע  בעקבות  נבוכים  המרגישים  ולאחינו 
נצטט את הברכה ליוסף: "ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו" )בר' מ"ט 
כ"ד( – האויבים ישלימו בסופו של דבר ולא יהיה עוד צורך 
לעצמנו:  ונאמר  ורקטות?(;  )פצצות  בחיצים  להשתמש 

"הבה נתעודד, יש אור בקצה המנהרה".
אבן ישראל, אדום וישמעאל

ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ֲעֵליֶהן  ְוָכַתְבָּת  ְּגדֹלֹות...  ֲאָבִנים  ְלָך  "ַוֲהֵקֹמָת 

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" )כז, ב-ג(
האברבנאל לומד מפס' זה את ההבדל הגדול בין הלוחם 
להנציח  באים  כאשר  העולם,  אומות  לוחמי  לבין  היהודי 
והיכנסם  הירדן  את  שבעוברם  ספק  "אין  הכיבושים:  את 
אבני  גדולות,  אבנים  להקים  יחנו  הנכבשת  ההיא  לארץ 
שבאו  ולזיכרון  לאות  הדברים  את  עליהם  ויכתבו  שיש, 
אל הארץ ההיא בכח גדול וביד חזקה בשבת כך ובחודש 
כי בבואם  ]ציון התאריך[ כפי שהיו עושים הרומאים,  כך 
אל ארץ לא להם, כתבו ציונים בדרכים ובכניסות הערים 
בארץ  וחזקה  אדנות  לאות  להם  להיות  ולתפארת,  לשם 
ההיא. וציווה משה רבנו ע"ה לישראל, שאותו דבר שירצו 
לשם  אותו  יעשו  הלוחמים,  כדרך  עצמם  מפאת  לעשותו 
הישועה  שלה'  כיוון  השם[,  ]לשם  הגבוה  ולכבוד  מצווה 

והם לא בחרבם יירשו ארץ". 
שברומא  טיטוס  שער  מול  הנ"ל  הדברים  לקרוא  וראוי 
ולהוסיף: טיטוס, טיטוס, היכן אתה והיכן עם ישראל; מה 
הרומית:  האימפריה  של  והתפארת  הגדולה  מכל  נשאר 
ושברי  למחצה  חרבים  ארמונות  ניצחון,  שערי  פסלים, 
קיימו  והתורה  הברית  לוחות  אבני  אצלנו  ואילו  אבנים, 
אותנו מאז ועד היום. ואותה מנורה ששבית והחרותה על 
השער הנושא את שמך – אותה מנורה היא כיום סמל של 
עם ישראל שנגאל וחידש את עצמאותו בארצו הריבונית. 
ישמעאל  בני  עושים  מה  במילים  להכביר  צורך  ואין 

באבנים. 
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העיר נתניה 
מברכת את הרב קלמן מאיר בר שליט"א

על בחירתו לרבה הראשי האשכנזי של נתניה

״ְׂשאּו ְׁשעָרִים, רָאֵׁשיכֶם, וְהִּנְָׂשאּו, ּפְִתֵחי עֹולָם;
וְיָבֹוא, ֶמלֶךְ הַּכָבֹוד... הַּכָבֹוד ֶסלָה" )תהילים כ"ד(


