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גליון מס' 161 
ח' חשון  התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת שבת                     16:30      16:15       16:20      16:33
צאת השבת                     17:29      17:27       17:27      17:30

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

של  הפנאי,  תרבות  גם  ועמו  משתנה  העולם 
המבוגרים וגם של הילדים. את משחקי הקופסה 
של פעם החליפו האייפון והאייפד, את משחקי 
עד  והווטסאפ,  הפייסבוק  החליפו  החברה 
מכשירי  בו  הזמן   – בשבת  שרק  נדמה  שכיום 
החשמל שובתים ממלאכתם – יש לילדינו פנאי 
המפגש  אל  ההם,  והמשחקים  הימים  אל  לשוב 

החברתי ואל הבילוי המשותף. 
דא עקא, שדווקא בזמן הזה קיימות הגבלות שונות על אופי 
דורשות  שבת  הלכות  בהן.  הנעשית  והפעילות  המפגשים 
ולהימנע  הקדוש  ליום  מכבד  מעמד  למפגשים  לשוות 
זה  בהקשר  שעולות  השאלות  אחת  אסורות.  ממלאכות 
היא השאלה בדבר השימוש בקורקינט – אותו כלי תנועה 
קטן וזמין, המשמש לנסיעה קלה וחווייתית, ואשר משמש 
בעיקר ילדים ובני נוער במפגשים חברתיים. האם נסיעה בו 

אסורה או מותרת בשבת? 
האמת היא, שכשלראשונה נתקלתי בשאלה זו לא הבנתי 
מדוע בכלל קיים חשש לאסור. הרי אין כאן חשמל )ודאי 
זה כלי תנועה הנוסע  אין  יהיה אסור!(,  שקורקינט ממונע 
או  להתפוצץ  העלולים  צמיגים  בו  אין  וגם  למרחקים, 
מערכת מכנית מורכבת העשויה להתקלקל. אין הקורקינט 
את  רק(  לא  )אם  בעיקר  המשמש  משוכלל,  צעצוע  אלא 
המחשבה  מלכתחילה  עלתה  כן  אם  מדוע  הצעיר.  הדור 
תנועה  בכלי  שימוש  על  המחשבה  עצם  כנראה  לאסור? 
כדי  אז  המחשבה.  את  ומטריד  אנשים  מרתיע  בשבת 
בעניין  המקורות  את  להלן  נפרוס  הרוחות,  את  להרגיע 

ונציע את דעתנו בנידון. יקראו הקוראים וישפטו הם.
איסור ליום טוב

ובכן, הדיון בקורקינט צומח למעשה מדינם של האופניים 
זה  בשבת. האם מותר לרכוב על אופניים בשבת? בעניין 
בבבלי  הוא  הסוגייה  מקור  האחרונים.  הפוסקים  נחלקו 

במסכת ביצה )כה, ב(:
תנו רבנן: אין הסומא יוצא במקלו, ולא הרועה בתרמילו, 

הרב עידו פכטר

יש שדימו את הקורקינט לאופניים ולכן אסרו להשתמש בו בשבת. אבל עיון 
במקורות ההלכה מלמד שאין כלל מה להשוות ביניהם

קורקינט בשבת

ואין יוצאין בכסא... אם רבים צריכין לו - מותר. 
הרבים  לרשות  טוב  ביום  יציאה  על  אוסרת  הברייתא 
ביום  כלל  בדרך  משתמשים  שבהם  מיוחדים  באמצעים 
שהוא  בכסא,  לצאת  האיסור  הוא  חשוב  לענייננו,  חול. 
למקום.  ממקום  אדם  נושאים  היו  שבו  מיוחד  מושב  מעין 
התלמוד מציין שאסור לצאת באותו כסא ביום טוב אלא 
נפסקה  זו  הלכה  אדם.  לאותו  צריכים  היו  רבים  כן  אם 
או"ח  ג;  )ה,  טוב  יום  בהלכות  ובשו"ע  ברמב"ם  להלכה 

תקכב, ב; בהתאמה(.
את  הזה?  במרכב  לצאת  האיסור  של  טעמו  בדיוק  מהו 
התשובה ניתן ללמוד מעובדה מאד מפתיעה – דין זה נפסק 
להלכה בהלכות יום טוב ולא בהלכות שבת, הן ברי"ף, הן 
ברא"ש והן ברמב"ם. וכיצד? כיצד ניתן להסביר שמעשה 
שפוגע בכבוד יום טוב לא יוזכר גם בהלכות שבת? ר' יוסף 

קארו מסביר זאת ב'בית יוסף' )או"ח סי' שא(:  
דדוקא ביום טוב, דלא מיתסר הוצאה בכהאי גוונא אלא 
צריכין  דרבים  והיכא  טוב.  דיום  זילותא  משום  מדרבנן, 
לו לא גזרו רבנן. אבל בשבת לרשות הרבים ודאי אסור 

ואפילו לכרמלית אסור אטו רשות הרבים.
לדברי ה'בית יוסף', היעדר איסור זה מהלכות שבת איננו 
נובע מכך שהוא מותר אלא בדיוק להפך – בגלל שפשוט 
הדבר שהוא אסור בשבת. וביאור הדברים כך הוא: ביום 
טוב אין איסור הוצאה מרשות לרשות מן התורה, והיציאה 
בכסא נאסרה רק מדין זילות יום טוב, שנראה הדבר כאילו 
יוצא כדרכו לדרך ארוכה. איסור זה הוא רק מדרבנן ולכן 
איסור  קיים  שם  בשבת,  אבל  רבים.  לצורך  אותו  התירו 
יציאה מרשות לרשות מן התורה, ודאי שיהיה אסור לצאת 
בכל דרך, כולל בכיסא, גם כשרבים צריכים לו. לכן נמנעו 

הפוסקים מלכתבו.
מחלוקת על האופניים

העולה מכאן הוא שהיציאה בכסא נאסרה דווקא במקום 
מעשה  שעושה  כמי  נראה  שאז  לרשות,  מרשות  כשיוצא 
אותו  אם  אבל  רחוק.  למקום  כיוצא  נראה  שכן  חולין, 
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אדם אינו עבור מרשות לרשות אלא עומד ברשות אחת, 
לכאורה צריך להיות הדבר מותר הן ביום טוב והן בשבת, 
שכן הוצאה אין כאן וממילא גם זילות אין כאן. מטעם זה 
סבר ה'בן איש חי' )שו"ת רב פעלים א, כה( להתיר נסיעה 

על אופניים בשבת, ונימוקיו עמו:
בו  שיש  במקום  או  היחיד  ברשות  נוסע  אם  ראשית, 
יוצא מרשות לרשות כנזכר  עירוב יש להתיר, שכן אינו 
בראשונים. שנית, נסיעה באופניים איננה דומה ליציאה 
בפועל.  הליכה  מעשה  כאן  שאין  היות  במקל  או  בכסא 
הרגליים רק דוחפות דוושות והתנועה באה "כלאחר יד". 
שלישית, כלל הוא שאין אדם הולך למקום רחוק יחידי 
לבדו  רוכב  האופניים  רוכב  ואילו  אנשים,  בליווי  אלא 
על הכלי. רביעית, האופניים לא היו בזמן חז"ל ואין לנו 
להוסיף גזירות על גזירותיהם. חז"ל אסור מקל, תרמיל 
וכסא, ואין לנו סמכות להוסיף ולגזור גם על כלים אחרים.
קיימת  ראשית,  חולקים.  קמו  חי'  איש  ה'בן  דברי  על 
סיעה באחרונים האוסרת יציאה בכסא גם בתוך העירוב 

)ראה מג"א או"ח שא, ס"ק כז; בניגוד לדעת 
שנית,  שם(.  השקל  במחצית  עיין  הרש"ל, 
)ז, ל( מעלה שלושה חששות  ה'ציץ אליעזר' 

לאיסור:
משום  )ב(  לתחום  חוץ  יצא  שמא  גזירה  )א( 
דאינו  בזה  דאורייתא  ושבות  דחול  עובדין 
שובת וגופו נע ונד... )ג( יש בזה גם הגזירה של 
מתפוצץ  פעמים  שבהרבה  מנא  יתקן  שמא 
הגומי מסביב לגלגל או מתרוקן האויר ויבוא 

לתקן אותו או למלאות אויר בגומי וכד'.
שלמרות  פוסק  יוסף  עובדיה  הרב  שלישית, 
מן  )ובזה  מדעתנו  גזירות  לחדש  לנו  שאין 
הרי  אליעזר'(  ה'ציץ  על  חולק  היה  הסתם 

שבת  באווירת  פגיעה  משום  יש  באופניים  שבנסיעה 
ובדרישה "שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול".

דיון לא תלוי
שיש  נראה  באופניים  כיום  הנעשה  השימוש  לאור  אכן, 
ככלי  משמשים  היום  אופניים  לסמוך.  מה  על  לאוסרים 
אנשים  עבודה.  לצרכי  ואף  בספורט  בטיולים,  רכיבה 
איתם  ויוצאים  ארוכות  בנסיעות  בהם  משתמשים  שונים 
מקום  יש  בהחלט  לכן  לתחום.  או  לעיר  מחוץ  פעם  לא 
המתבקשת,  באווירה  פוגם  בשבת  בהם  ששימוש  לטעון 
חולין,  של  שימוש  ומהווה  היום  של  באופיו  זלזול  מבטא 
ממש בדומה לכסא המוזכר בגמרא. מנגד, כאמור, קיימת 
דעת החולקים, כשבראשם עומד ה'בן איש חי', המתירים 

שימוש במקום בו אינו יוצא מהעירוב.
אך כל המחלוקת הזו נוגעת לאופניים. האם דין הקורקינט 
הקורקינט  ראשית,  שלא.  פשוט  נראה  בעיני  לכך?  דומה 
מחוץ  שלא  ודאי  ארוכות,  לנסיעות  כלל  משמש  איננו 
או  ל'מסע'  )בניגוד  קורקינט'  'מסע  כזה  דבר  אין  לתחום. 
כל  ארוכים.  לטיולים  משמש  הוא  ואין  אופניים'(  'טיול 
עיקר פעילותו הוא באזור הקרוב לבית. שנית, בקורקינט 
להתקלקל  העשויה  הפעלה  מערכת  ולא  צמיגים  אין 
תקלות  מפני  החששות  כל  ממילא,  באופניים.  כמו 
מוכח  במציאות  שלישית,  קיימים.  אינם  בשבת  ותיקונים 
נוער  ובני  ילדים  הם  בקורקינט  העיקריים  שהמשתמשים 
ככלי  במובהק  הכלי  את  מגדיר  זה  דבר  מבוגרים.  ולא 
בניגוד  או רכיבה מקצועית,  ולא של מלאכה  של שעשוע 

לאופניים.

מדוע אם כן שדינו של קורקינט יהיה כדינם של אופניים? 
האמת חייבת להאמר, אם מצאנו מחלוקת לגבי האופניים 
הרי שלא ניתן להשליך זאת על הקורקינט, וגם האוסרים 
שם ייתכן ויתירו כאן. ואם תאמר שיש לגזור על קורקינט 
בידינו  יש  וכי  נשיב:  כך  על  באופניים,  הנסיעה  משום 
בתוך  אופניים  של  האיסור  כל  הרי  לגזירה?  גזירה  לגזור 
התחום הוא מדרבנן ובגלל רצף של גזירות, וכיצד נגזר על 

קורקינט משום דבר שהוא בעצמו אסור מגזירה?
עונג שבת

בנוגע  העולה  זו  היא  עליה  להשיב  שיש  אחרונה  טענה 
לאופייה של השבת. לאחר פירוט ארוך של מלאכות שבת 
דברים  על  פרק  כותב  הרמב"ם  בה,  האסורים  והדברים 

האסורים משום פגם בצביונה של השבת )כד, א-ד(: 
דומין  שאינם  פי  על  אף  בשבת  אסורין  שהן  דברים  יש 
ואינם מביאין לידי מלאכה, ומפני מה נאסרו?  למלאכה 
משום שנאמר "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום 
ממצוא  דרכיך  מעשות  וכבדתו  ונאמר  קדשי 
חפצך ודבר דבר"... ואסור לרוץ ולדלג בשבת, 
יהא הלוכך של  שנאמר "מעשות דרכיך" שלא 

שבת כהלוכך של חול.
נסיעה בקורקינט דומה במידה מסוימת לריצה, 
כראוי  ובכבוד  בנחת  הליכה  כאן  אין  שהרי 
אבל  הדבר.  לאסור  שרצו  יש  כן  ועל  לשבת, 
אין בכך ממש, שהרי הלכה פסוקה היא בשו"ע 

)או"ח שא, א-ב(:
כגון  מצוה  לדבר  הוא  אא"כ  בשבת  לרוץ  אין 
המתענגים  בחורים  בו...  כיוצא  או  לבהכ"נ 

בקפיצתם ומרוצתם, מותר. 
שיש  במקום  אפוא  עומד  בשבת  לרוץ  האיסור 
שיש  במקום  אבל  עבודה.  או  התעמלות  משום  בריצה 
לכתחילה  מותרת  והיא  נאסרה  לא  הריצה  תענוג,  בדבר 
לשם  משמש  כאמור,  הקורקינט,  גם  שם(.  ברורה  )משנה 
ולא לשם התעמלות או מלאכה. דינו אפוא להיות  תענוג 
לדייק:  יש  וכאן  תענוג.  לשם  שנעשית  ריצה  כדין  מותר 
לאו  בריצה;  המתענגים  בחורים  על  דיבר  ערוך  השולחן 
הנוסעים  נוער  בני  לאותם  נלמד  ומכאן  בילדים.  דווקא 

בקורקינט שמותר להם הדבר.
חשש ממנהג

ההלכה  את  הקורקינט  על  להחיל  שיש  נראה  דבר,  סוף 
חתום  עליו  כהלכתה',  שבת  'שמירת  בספר  שנפסקה 

הגרש"ז אויערבך, ביחס לתלת אופן )טז, יז(:
למנוע  אין  הוא  הילד  שצעצוע  שניכר  כיון  אופן  תלת 
את הילד מלרכוב עליו בתוך הבית ובמקום שיש עירוב 

חצרות – גם מחוצה לו. אבל אין לרכוב על אופניים.
מפני  מותר  אופן  תלת  לדעת האוסרים אופניים,  גם  הנה, 
שהוא צעצוע. קורקינט, לענ"ד, בהקשר דיוננו הוא כתלת 

אופן על כל המשתמע בכך. 
המעניין הוא שבהמשך ההלכה בספר הובא סייג:

והוא הדין  במקום שנהגו איסור בתלת אופן אין להקל, 
לגבי גלגליות )סקטים(.

ל"רושם  מודע  היה  המחבר  הרב  שגם  כנראה  כן,  כי  הנה 
תלת  או  בגלגיליות  לשימוש  הציבור  בקרב  שנוצר  הרע" 
בצדק.  אינו  זה  כאמור,  אבל,  קורקינט.  ובענייננו  אופן, 
מסתבר שמבחינת מקורות ההלכה אין לחשש זה כל יסוד.
הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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ָבִנים  ֵהיִניָקה  ְלַאְבָרָהם  ִמֵּלל  ִמי  "ַוּתֹאֶמר 
ָׂשָרה" )בראשית כא, ז(

ַּכָּמה ָּבִנים ֵהיִניָקה ָׂשָרה?
ָאַמר ַר' ֵלִוי: אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּגַמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ָעָׂשה 

ְסֻעָּדה ְּגדֹוָלה.
ָזֵקן  ְרִאיֶתם  ְואֹוְמִרים:  ְמַרְּנִנים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ָּכל  ָהיּו 

ּוְזֵקָנה,ֶׁשֵהִביאּו ֲאסּוִפי ִמן ַהּׁשּוק ְואֹוְמִרים ְּבֵננּו הּוא!
ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשעֹוִׂשים ִמְׁשֶּתה ָּגדֹול ְלַהֲעִמיד ִּדְבֵריֶהם.

ֶמה ָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו?
ָהַלְך ְוִזֵּמן ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְוָׂשָרה ִאֵּמנּו ִזְּמָנה ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהם, 
ֵהִביָאה,  ּוֵמיִנְקָּתּה ֹלא  ְּבָנּה ִעָּמּה  ֵהִביָאה  ְוַאַחת  ְוָכל ַאַחת 
ַמְעָינֹות  ִּכְׁשֵני  ַּדֶּדיָה  ְוִנְפְּתחּו  ִאֵּמנּו  ְּבָׂשָרה  ֵנס  ְוַנֲעָׂשה 

ְוֵהיִניָקה ֶאת ֻּכָּלם.
ַוֲעַדִין ָהיּו ְמַרְּנִניםְ ואֹוְמִרים: ִאם ָׂשָרה "ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד" )שם 

יז, יז( –
ַאְבָרָהם ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה יֹוִליד?

ִמָּיד ֶנְהַּפְך ְקַלְסֵּתר ָּפִנים ֶׁשל ִיְצָחק ְוִנְדָמה ְלַאְבָרָהם.
ָּפְתחּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו: "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" )שם כה, יט(.

)תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף פז, עמוד א(.
אברהם מנפץ את פסילי תרח

ֶאָחד  יֹום  ּׁשּוק.  בַּ ּומֹוְכִרים  ְצָלִמים  עֹוִשׂים  ָהיּו  ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ ָאִביו  ית  בֵּ
יבֹו  ְוהֹוִשׁ ֱאֹלהֹות  ל  ֶשׁ ֻקּפֹות  ָאִביו  ַרח  תֶּ לֹו  ָנַתן  ר.  ִלְמֹכּ ְלַאְבָרָהם  יַע  ִהגִּ
לֹו  ָאַמר  ִלְמּכֹור?  ֱאלֹוהַּ  ְלָך  ֵיׁש  לֹו:  ְוָאַמר  ֶאָחד  ָאָדם  ֵאָליו  א  בָּ ּׁשּוק.  בַּ
ן ִלי ֱאלֹוהַּ  ּבֹור, תֵּ ח? ָאַמר לֹו: ֲאִני גִּ ה רֹוֶצה ִלקַּ ַאְבָרָהם: ֵאיֶזה ֱאלֹוהַּ ַאתָּ
ם, וָאַמר  לָּ ָהָיה עֹוֵמד ְלַמְעָלה ִמֻכּ ֶסל ֶאָחד ֶשׁ מֹוִתי. ָנַטל ַאְבָרָהם פֶּ ּבֹור כְּ גִּ
מֹוִתי?  ּבֹור כְּ ִמים ְוֹטל ְלָך ֶאת ֶזה. ָאַמר לֹו: ְוִכי ֱאלֹוהַּ ֶזה גִּ ן ֶאת ַהדָּ לֹו: תֵּ
עֹוֵמד  ט ֱאֹלהֹות? ִמי ֶשׁ פַּ ה יֹוֵדַע ִמְשׁ ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: ֵריָקא, ֲעַדִין ֵאין ַאתָּ

ם. לָּ ּבֹור ִמֻכּ ם ֲהֵריהּו גִּ לָּ ְלַמְעָלה ִמֻכּ
ה? ָאַמר לֹו:  ִנים ַאתָּ ה ָשׁ מָּ ן כַּ ְך ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: בֶּ ְפַטר ָהִאיׁש ְלַהלֵּ נִּ ֶשׁ כְּ
ן  בֶּ הּוא  ֶשׁ ִאיׁש,  ְלאֹותֹו  ַאְבָרָהם: אֹוי לֹו  ָאַמר לֹו  ֲאִני.  ָנה  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ ן  בֶּ
ִליְך ָהִאיׁש אֹותֹו  ד ֶהֱחִזיר ְוִהְשׁ ֲעָשׂה ַהּיֹום! ִמיָּ נַּ ֲחֶוה ְלֶזה ֶשׁ תַּ ְבִעים וִמְשׁ ִשׁ
ק  לֵּ ָמיו, ִנְסתַּ ל ַאְבָרָהם ְוָחַזר ְוָנַטל ֵמַאְבָרָהם ֶאת דָּ תֹו ֶשׁ ֱאלֹוהַּ ְלתֹוְך ֻקפָּ

ְוָהַלְך לֹו.
ה ֲאִני,  ה ֲעִניָּ ׁ ה ַאַחת ַאְלָמָנה ְוָאְמָרה לֹו לַאְבָרָהם: ִאשָּ ׁ ָאה ִאשָּ ְך בָּ ַאַחר כָּ
ה  ב ְלַמטָּ ָהָיה יֹוֵשׁ ֶסל ֶאָחד ֶשׁ ד ָנַטל ַאְבָרָהם פֶּ מֹוִתי. ִמיָּ ן ִלי ֱאלֹוהַּ ָעִני כְּ תֵּ
ה  ב ְלַמטָּ ָפל ְויֹוֵשׁ הּוא ָשׁ ֲעִנּיּוֵתְך ְטִלי ָלְך ֱאלֹוהַּ ֶזה, ֶשׁ ם ְוָאַמר ָלּה: בַּ לָּ ִמֻכּ

ִמים. ִני ִלי ֶאת ַהדָּ תְּ תִּ קֹומֹו ַעד ֶשׁ ם; ֲאָבל ֵאין הּוא רֹוֶצה ָלזּוז ִממְּ לָּ ִמֻכּ
ה  ַהְרבֵּ ת  ָאְמָרה לֹו: בַּ  ? ִנים ַאתְּ ָשׁ ה  מָּ ת כַּ ֵליֵלְך ָאַמר ָלּה: בַּ ְפְטָרה  נִּ ֶשׁ כְּ
ת  בַּ ִהיא  ֶשׁ ה  ׁ ִאשָּ ל אֹוָתּה  ֶשׁ רּוָחּה  ח  פַּ ַאְבָרָהם: תִּ ָלּה  ָאַמר  ֲאִני.  ִנים  ָשׁ
ד ֶהֱחִזיָרה אֹותֹו ֱאלֹוהַּ  ן יֹום ֶאָחד! ִמיָּ ֲחָוה ֶלֱאלֹוהַּ בֶּ תַּ ִנים ּוִמְשׁ ה ָשׁ ַהְרבֵּ

ֶמיָה, ְוָהְלָכה ָלּה. ה, ָחְזָרה ְוָנְטָלה ֵמַאְבָרָהם ֶאת דָּ פָּ ַלֻקּ
ְוַהְקֵרב  ֵהיָלְך  לֹו:  ָאְמָרה  ֹסֶלת.  ְקָעָרה  ָיָדּה  בְּ טֹוֶעֶנת  ַאַחת  ה  ׁ ִאשָּ ָאה  בָּ
ל  קֵּ ַהמַּ ֶאת  ְוָנַתן  ִסיִלים,  ַהפְּ ל  כָּ ַבר  ְוָשׁ ָידֹו  בְּ ל  ַמקֵּ ְוָנַטל  ָעַמד  ִלְפֵניֶהם, 
ְך? ָאַמר לֹו:  א ָאִביו ָאַמר: ִמי ָעָשׂה ָלֶהם כָּ בָּ ָון ֶשׁ ֶהם. כֵּ בָּ דֹול ֶשׁ ַיד ַהגָּ בְּ

ה ַאַחת ּוְבָיָדּה ְקָעָרה ְמֵלָאה ֹסֶלת ְוָאְמָרה  ׁ ָאה ִאשָּ א? בָּ ה ֲאִני ֵמַאבָּ ְמַכסֶּ
ֹאַכל  ֲאִני  ֶזה אֹוֵמר:  ָהָיה  ִלְפֵניֶהם,  י  ִהְקַרְבתִּ ִלְפֵניֶהם.  ְוַהְקֵרב  ֵהיָלְך  לי: 
ַבר ֶאת  יֵניֶהם ְוָשׁ בֵּ דֹול ֶשׁ ה. ְוָעַמד ֶזה ַהגָּ ִחלָּ ה, ְוֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ֹאַכל תְּ ִחלָּ תְּ
י – כלּום ְיכֹוִלים ֵהם? ָאַמר לֹו: ָוֹלא?  ה בִּ טֶּ ה ְמַשׁ ם. ָאַמר לֹו: ָמה ַאתָּ לָּ ֻכּ

יָך אֹוֵמר... פִּ ְמעּו ָאְזֶניָך ָמה ֶשׁ ִיְשׁ
 )מדרש בראשית רבה, פרשה לח, יג(

ְצִרים..."  ַהמִּ ְראּו  ַויִּ ִמְצָרְיָמה  ַאְבָרם  בֹוא  כְּ "ַוְיִהי 
)בראשית יב, יד( 

ָפֶניָה. ֵתָבה ְוָנַעל בְּ ְוָשָׂרה ֵהיָכן ָהְיָתה? ְנָתָנּה בְּ
תֹוְך  בְּ טֹוֵען  ה  ַאתָּ ָמה  ַהּמֹוְכִסים:  לֹו  ָאְמרּו  ִמְצַרִים  ֲעֵרי  ְלַשׁ יַע  ִהגִּ ֶשׁ ָון  כֵּ

ָבה? ַהתֵּ
ָאַמר ָלֶהם: ְשׂעֹוִרים.

ה טֹוֵען! ין ַאתָּ ָאְמרּו לֹו: ִחטִּ
ים. ל ִחטִּ ָאַמר ָלֶהם: ְטלּו ֶמֶכס ֶשׁ

ה טֹוֵען! ִלין ַאתָּ ְלפְּ – פִּ
ִלין. ְלפְּ ל פִּ – טלּו ֶמֶכס ֶשׁ

ה טֹוֵען! – ָזָהב ַאתָּ
ל ָזָהב. ְטלּו ֶמֶכס ֶשׁ

ה טֹוֵען! יָרִאים ַאתָּ – ִשׁ
יָרִאים. ל ִשׁ – ְטלּו ֶמֶכס ֶשׁ

ה טֹוֵען! ִלּיֹות ַאתָּ – ַמְרגָּ
ִלּיֹות. ל ַמְרגָּ – טלּו ֶמֶכס ֶשׁ

ָמה  ל  כָּ ָעָליו  ל  ְמַקבֵּ ָהָיה  ֹלא  ה  ְמֻעלֶּ ָבר  דָּ ָידֹו  בְּ ׁש  יֵּ ֶשׁ ִאּלּוֵלי  ָאְמרּו: 
ים.  ִשׁ ַבקְּ מְּ ֶשׁ

ָבה  ַהתֵּ ֶאת  ח  ְפתַּ תִּ ֶשׁ ַעד  אן  ִמכָּ ָזז  ה  ַאתָּ ֵאין  לֹו:  ָאְמרּו  ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  בְּ
תֹוָכּה.  ְוַתְרֶאה ָלנּו ָמה בְּ

ל ָשָׂרה. יָוּה ֶשׁ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמזִּ ָתָחּה ִהְבִהיָקה כָּ פְּ ָון ֶשׁ כֵּ
)מדרש בראשית רבה, פרשה מ, דרשה ה(

 אברהם מכניס אורחים
ִבים. ׁ ל ֶאת ָהעֹוְבִרים ְוֶאת ַהשָּ ַאְבָרָהם ָהָיה ְמַקבֵּ

ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים – ׁ ִמשֶּ
ֵרכּו. ָאַמר ָלֶהם: בָּ

ָאְמרּו לֹו: ָמה ְנָבֵרְך?
ּלֹו". ׁ ָאַכְלנּו ִמשֶּ רּוְך ֵאל עֹוָלם ֶשׁ ָאַמר ָלֶהם: ִאְמרּו: "בָּ
ל ָעָליו ּוֵבַרְך – ָהָיה אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ְוהֹוֵלְך לֹו, ִאם ְמַקבֵּ

ָעֶליָך. ן ָמה ֶשׁ ְוִאם ֹלא – ָהָיה אֹוֵמר לֹו: תֵּ
ה ֵיׁש ְלָך ָעַלי? מָּ ְוָאַמר לֹו: כַּ

ר ֶלֶחם  כַּ ְוָכְך, כִּ ָכְך  ָשׂר בְּ ְוָכְך, ִליְטָרא בָּ ָכְך  ַיִין – בְּ ד  ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: כַּ
ָכְך ְוָכְך. בְּ

ר? ְדבָּ מִּ ִמי נֹוֵתן ְלָך ַיִין בַּ
ר? ְדבָּ מִּ ָשׂר בַּ ִמי נֹוֵתן ְלָך בָּ
ר? ְדבָּ מִּ ִמי נֹוֵתן ְלָך ֶלֶחם בַּ

ּלֹו. ׁ ָאַכְלנּו ִמשֶּ רּוְך ֵאל עֹוָלם ֶשׁ ָרָאה ָצָרה זֹו – ָהָיה ְמָבֵרְך ְואֹוֵמר: בָּ ִמי ֶשׁ
ה  ִחלָּ תְּ ֱאַמר: "ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" )בראשית יח, יט( –  בַּ נֶּ ְוֶזהּו ֶשׁ

ט. פָּ ְצָדָקה ּוַבּסֹוף ִמְשׁ

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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לפני ארבע שנים בדיוק, במרחשוון תשע"א, העולם 
עקב בדריכות אחרי הדרמה של הכורים בצ'ילה. 
מכרה  חוסה,  סן  במכרה   2010 באוגוסט  ב-5 
התמוטטות  אירעה  צ'ילה,  בצפון  נחושת-זהב 
ללכידתם  וגרמה  טונות  מאות  של  בהיקף  סלעים 
של 33 כורים בעומק המכרה. הקשר הראשוני עם 
הכורים הלכודים נוצר רק כעבור 17 ימים מקריסת 
מדהים  היה  לשחררם.  מאמצים  והחלו  המכרה 
להסתדר  איש   33 אותם  הצליחו  כיצד  לראות 
היטב בתנאי הלחץ והמצוקה הבלתי נתפסים בהם שהו. היה 
שביניהם  האחווה  נפרמה  כיצד  להיווכח  פחות  לא  מדהים 

וסכסוכים שונים פרצו ועלו אחרי שהם עלו אל פני האדמה.
היטב  מסתדרים  אדם  בני  בה  לתופעה  עדים  אנו  אחת  לא 
זה עם זה בתנאי דחק ומצוקה, אולם נוטים להתעמת דווקא 
כבר  לעינינו  מתגלה  זו  ידועה  שתופעה  נראה  רווחה.  בתנאי 
בראשית דרכו של אברהם אבינו. הסיפור הראשון על אברהם 
בארץ ישראל הוא "ויהי רעב", והסיפור השני: "ויהי ריב". בעת 
הרעב, ובמהלך הנדודים הקשים למצרים ובחזרה, לוט הולך 
השני  בסיפור  אולם  להפליא,  מסתדרים  והם  אברהם  עם 
התורה מתארת כיצד ברכת ה' לאברהם התגשמה עד מהרה: 
"ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב... ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת 
ַאְבָרם ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים")בראשית יג, ב-ה(. כאן מגיעה 
התוצאה המפתיעה: מריבה פורצת בין הרועים, והיא מאלצת 

את אברהם להיפרד מאחיינו.

מריבת הרועים
 לדעת חז"ל המריבה בין הרועים נבעה מחילוקי דעות בעלי 
גישות  שתי  למצוא  ניתן  במדרשיהם  ורעיוני.  עקרוני  אופי 
עיקריות להסבר הרקע לסכסוך. לפי ההסבר האחד מדובר 
היה בוויכוח על שאלה ערכית-מוסרית-משפטית: "לפי שהיו 
רועים של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי 
אברם מוכיחים אותם על הגזל". ההסבר השני הוא שמדובר 
שאלת  על  שנסב  טריטוריאלי-לאומי  אופי  בעל  בויכוח  היה 
ירושת הארץ: רועי לוט היו "אומרים נתנה הארץ לאברם, ולו 

אין יורש, ולוט יורשו".
ברם, התורה לא מגלה לנו על מה רבו, אלא מסתפקת בתיאור 
ָהָיה  ִּכי  ַיְחָּדו,  ָלֶׁשֶבת  ָהָאֶרץ  ֹאָתם  ָנָׂשא  "ְוֹלא  עובדתי שאומר: 
ַיְחָּדו" )שם, ז(. מפשט הפסוקים  ָלֶׁשֶבת  ָיְכלּו  ְוֹלא  ְרכּוָׁשם ָרב 
לסכסוך.  הישיר  הגורם  היה  הרכוש  של  הריבוי  שעצם  נראה 
כך סבור גם הרמב"ן שכתב: "ועל דרך הפשט היתה המריבה 
המיותרת  החזרה,  הארץ".  אותם  נשא  לא  כי  המקנה,  על 
לשבת  שלהם  היכולת  אי  לגבי  בפסוק  שמופיעה  לכאורה, 
יחדיו, מדגישה בברור את הסכנה החברתית שמתהווה כאשר 
נצבר רכוש רב. צבירת הרכוש והנכסים יוצרת חממה פוריה 
לחיכוכים ולמריבות. נראה שהתורה נמנעה במתכוון מלציין 
סיבות עקרוניות ורעיוניות למריבת הרועים, שכן היא רצתה 
מרבה   – נכסים  מרבה  עקרוני:  כלל  מריבה  מאותה  שנפיק 

דאגה חברתית. 

ריסון, איפוק וויתור
מדבר  ישרים'  'מסילת  ספרו  של  הראשון  בפרק  רמח"ל 
סיפורי  ששני  ונראה  שבעושר,  והניסיון  שבעוני  הניסיון  על 
הפתיחה על אברהם מראים היטב כיצד מצב השפע והרווחה 
מצב  שמציב  הניסיון  מסוימת  מבחינה  קשה  ניסיון  מהווה 
הדחק והמצוקה. הסכסוך המשפחתי בין רועי אברהם ורועי 
ערובה   אינה  משפחתית  קירבה  שאפילו  לנו  ממחיש  לוט 

ליכולתם של אנשים להסתדר זה עם זה בעיתות שפע.
סדום  את  גם  מובהק  באופן  אפיין  העושר  בניסיון  כישלון 
אבינו  אברהם  הציב  אלה  ערים  למול  שלצידה.  והערים 
דפוס התנהגות חלופי. לפי שיטתו ניתן להסתדר עם השפע 
גילה  אברהם  והוויתור.  האיפוק  הריסון,  יכולות  באמצעות 
יכולות אלה בדרך בה טיפל במריבת הרועים, כאשר אפשר 
ממשיך  הוא  לעצמו.  שירצה  מחיה  שטח  כל  לבחור  ללוט 
ומשתמש ביכולות אלה כשהוא מוותר על כל הרכוש שלקח 
בהמשך  נעל".  שרוך  ועד  "מחוט  במלכים  המלחמה  בשלל 
כלפי  בוותרנות  לנהוג  שמסוגל  כמי  אברהם  מתגלה  הדרך 
כשהלה  אבימלך  כלפי  וישמעאל,  הגר  בפרשת  אשתו  שרה 
לקח את שרה, ופעם נוספת אחרי שעבדי אבימלך גזלו את 

באר מימיו. 
התיאור המפורט של הכנסת האורחים של אברהם אף היא 
זה  היה  בכדי  לא  אברהם.  של  הוויתור  יכולת  את  ממחישה 
כאשר  מכולן,  הגדולה  הוויתור  פעולת  את  שביצע  אברהם 
היה נכון להקריב את בנו. וכך גם התמונה האחרונה שמותירה 
התורה ממעשי אברהם היא תמונה של ויתור, וזאת במהלך 
המשא ומתן על רכישת מערת המכפלה לשם קבורת שרה.  

למען ההמון
אברהם אבינו נבחר על מנת לצוות "ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו 
יט(.  יח,  )בראשית  ּוִמְׁשָּפט"  ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶּדֶרְך  ְוָׁשְמרּו 
מלך  מלכי-צדק  של  זו  על  אברהם  של  מעלתו  בולטת  בכך 
מעשיו  שכל  ונראה  עליון,  לא-ל  כהן  היה  מלכי-צדק  שלם. 
היו מוכוונים לעליונים. אברהם, לעומת זאת היה ברוך "לא-ל 
והן  ומעשיו היו מכוונים הן לשמים  וארץ",  עליון קונה שמים 
גם כלפי אדם. תיקון הארץ על- לארץ, כלפי א-לוהים כמו 

ידי מלחמה למען הצדק והחסד הם בראש מעייניו. כך הופך 
אברהם מאב-רם - שראשו במרומים, לאברהם – אב המון, 

שאינו מתרחק מן ההמון הסואן, אלא פועל למענו.
אך  כלכליים,  מקשיים  סובלים  בחברה  רבים  חלקים  כיום, 
נהנים  רבים  בה  שפע,  חברת  של  בעולם  חיים  אנו  בעת  בה 
עם  ההתמודדות  ובזהב.  בכסף  כבד  ורכושם  רווחה  מתנאי 
ונטמיע  אברהם,  של  בדרכו  ללכת  שנדע  מחייבת  זה  מצב 
את המסוגלות לאיפוק, ריסון וויתור בתוך עולם הערכים של 

היחיד ושל היחד, כדי שהארץ תישא את כולנו יחדיו.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

אתגרי הרעב והריב
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

אברהם התנסה הן בעוני והן בשפע. יכולת הויתור שלו היא שגרמה לו 
לצלוח את הנסיונות
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לאברהם  הקב"ה  בציווי  התקשו  רבים 
מארצך  לך  "לך  פרשתנו:  שבתחילת 
על  א(.  )יב,  אביך"  ומבית  וממולדתך 
פי המסופר בסוף פרשת נח, תרח, אבי 
שרי  ואת  בנו  אברם  את  לקח  אברהם, 
את  עזב  הרן,  בן  ללוט  בנוסף  כלתו, 
ללכת  ופנה  מולדתו,  עיר  כשדים,  אור 
אל ארץ כנען. מסיבות שאינן מפורטות 
שם.  והשתקע  בחרן  עצר  הוא  בכתוב 
שניתן  לך"  "לך  הציווי  בעת  כלומר, 
ולא  בחרן  נמצא  אברהם  לאברהם, 
באור כשדים. כיצד אפוא הקב"ה אומר 
איננה  חרן  והרי  ממולדתו,  שילך  לו 

המולדת שלו?
פרשנויות ודרשות שונות נכתבו על קושיה זו, אבל 
למען האמת, המכיר בלשון המקרא יודע שאין כאן 
שום קושי. מהי מולדת? בלשוננו מולדת היא הארץ 

זו משמעות  נולד בה, אך בלשון המקרא יש למילה  שהאדם 
הקרובים,  מעגל  המשפחה,  היא  במקרא  מולדת  אחרת. 

5

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 

ט
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שיעור מולדת
הרב עידו פכטר

מתוך הספר עומק הפשט

ובפשטות – חוג האנשים שלתוכו האדם נולד )ראה 
עד  מנח  קאסוטו,  אצל  וכן  אתר,  על  שד"ל  פירוש 

אברהם, עמ' 188-186(.
נביא שתי דוגמאות לדבר: א. כאשר האחים מספרים 
אומרים  הם  יוסף  עם  מפגשם  על  אביהם  ליעקב 
מג,  )בראשית  ולמולדתנו"  לנו  האיש  שאל  "שאול 
ז(. מלשון הכתוב ברור שאין הכוונה לארץ המוצא 
"העוד  בהמשך:  שם  שנאמר  כפי  למשפחה,  אלא 
אביכם חי, היש לכם אח".  ב. כאשר אסתר המלכה 
"כי  אומרת:  היא  עמה  על  אחשורוש  בפני  מתחננת 
איככה אוכל וראיתי... באבדן מולדתי" )אסתר ח, ו(. 
כמובן שגזרת המן לא איימה להשמיד אף ארץ ועל 
משפחת  בהכרח  היא  מולדת  המילה  משמעות  כן 

אסתר.
הקב"ה  בדברי  קושייה  כל  שאין  נמצא  זאת,  לפי 
לאברהם. הקב"ה מצווה את אברהם לילך מהארץ 
שבה הוא נמצא באותה עת, ממשפחתו ומבית אביו, 
למרות  בחרן,  גם  תקף  זאת  כל  לו.  יראה  אשר  הארץ  אל 

שאברהם לא נולד שם.    

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

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’
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לשונות הברית
עם  בחיי  המכונן  האירוע  הוא  הבתרים'  בין  'ברית  טקס 
ישראל, וכל דיבור וכל מעשה בפרק זה טעונים משמעות 
הצד  על  לעמוד  יותר  מבקש  אני  דורות.  לדורי  סמלית 

הלשוני.
הבטחת הבנים

"ַאל-ִּתיָרא ַאְבָרם"
"ֹלא ִייָרְׁשָך ֶזה"

ו-פ'  קל  מבנין  שהם  ו-"ִייָרְׁשָך"הוא  ל"ִּתיָרא"  המשותף 
צורות  ברוב  ה-י'  את  לכתוב  לב  לשים  יש  י'.  הוא  הפועל 
ן,  ן-ִלישון- ְיַשׁ העתיד, הציווי ושם הפועל, לדוגמה: ָיֵשן-ִאיַשׁ
יָרא-ִלירוא, ָיָרה-אל  ן, ָיַרש-ִּתיַרש, ָיֵרא-אל תִּ ואפשר גם ַשׁ
ִניַגע  יְגעּו-"לא  ָיֵגַע-תִּ ָיֵבש-ִייַבש,  ִייַקץ,  וכן  ִּתיֶרה-ִלירֹות, 
יט,  ָיד" שמות  ּבֹו  "ֹלא-ִתַּגע   - נג"ע  (לעומת שורש  לריק"  
יג(; ולכך יש להקפיד ולכתוב את הביטוי "ִייַשר כח" בשתי 

יו"דין, וכך ִייַטב לנו!
"ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי"

לעץ  דומה  יט(– האדם  כ,  )דברים  ֶדה"  ַהּשָׂ ֵעץ  ָהָאָדם  "ִּכי 
זרע,  יש  לשניהם  כמוהו:  מילים  אותן  חולק  והוא  השדה, 
עלעלים  לזה  בטן,  פרי   - ולאדם  פרי   - לעץ  וגזע,  שורש 
וממנו  העץ,  ענפי  =כלל  'פ˙ארות'  לאחד  עוללים,  ולזה 

'ְּפֵאר' והדר אצל האדם, ועוד הרבה. 

ירמיהו מקלל את האיש המצפה לישועת בשר ודם: "ְוָהָיה 
ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה" )י"ז ו'( – הערער הוא צמח מדברי ערום 
וחשוף שאין לו תקווה שיפרח. וכמוהו ה'ערירי' - שעניינו 
משתמשים  וחז"ל  מילדים'.  'ערום  ומשמעו  ועריה'  'ערום 
התרגומים  אחד  מצוות.  בלא  ערום  דומה:  בלשון 
ָלא  בְּ ַעְרטלי  אמות  כך:  ה'ערירי'  את  מתרגמים  הארמיים 
של  גם משמעות  זה  בנים. לשורש  בלא  ערום  ָוָלד=אמות 
מנבא  וירמיהו  היסוד(,  את  חושפים  )בהריסה  הריסה 
ָהְרָחָבה  ָּבֶבל  "חֹמֹות  והריסתן:  בבל  חומות  חשיפת  על 
ַעְרֵער ִּתְתַעְרָער" )נ"א נ"ח(, וכמוהו דוד המקלל את אדום 
ומכאן  ז'(.  קל"ז  )תה'  ָּבּה"  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו  "ָערּו  באמרו: 
הושאל השורש אל היכלי המשפט, כשמבקשים ל'הרוס' 
ולקעקע עדות או פסק דין: לערער על גזר דין, בית משפט 

לערעורים, עוררין, ערר. 
שר המשקים

"ּוֶבן-ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר"
אונקלוס מתרגם ּוַבר ַּפְרָנָסא ָהֵדין ִדְּבֵביִתי הּוא ַדַמְׂשָקָאה 
מדמשק;  אליעזר  הוא  שבביתי  הזה  הפרנס  ֱאִליֶעֶזר'=בן 
תרגום אחר מבאר את  "ֶמֶׁשק" מלשון משֶקה= בן משקה 
כלומר  יין,  שיקוי  מלשון  עבודתו  המצמצמים  ויש  ביתי, 
  domesticus המשרת הממונה על היין )המילה הלטינית
כגזורה  נראית  והמשפחה  הבית  ענייני  לכל  הקשורה 
ממורי  זאת  למדתי   – ביתי'  'שירות  במשמעות  מ'ַּדֶּמֶׂשק' 
המילה  את  מבאר  המדרש  גם  פאור(.  יוסף  פרופ'  הרב 
מלשון 'משֶקה', אלא שזו השקאה רוחנית: "דולה ומשקה 
שענייני  מסביר  הוא  גם  ראב"ע  לאחרים".  רבו  מתורת 
הבית מתנהלים על פיו, ומביא את הפסוק שנאמר ליוסף: 
ק ָּכל-ַעִּמי" )בר' מ''א מ'( – מלשון 'שוקק' –  ִיּׁשַ "ְוַעל-ִּפיָך 
המסתמך  שד"ל  לו  ודומה  ובהתמדה.  במהירות  ההולך 
'נסק' ענינו  על קרבת העברית לערבית: יתנהג, ובערבית 

סידור הדברים על סדר הגון.
 יש הסבורים ששם העבד היה דמשק כשם עירו, ואברהם 
העניק לו את השם אליעזר )כשם שליוסף ניתן השם צפנת 
פענח, להדסה-אסתר ועוד(. ואולי ע"י השם 'אליעזר' רמז 
אברהם "כי א-לוהי אבי בעזרי", במלחמתו נגד המלכים, 

לקראת החורף:

 קפוצ'ונים פליזים

ודגמ”חים

 *** חדש ***  
שלטי הקדשה לבתי כנסת

שילוט פנים למשרדים 
*הדפסה על אלומינים מוזהב/מוכסף

מתנות מודפסות מוצרי קד”ם

קנווסים

חולצות חתונה ואירועים

חולצות לוגו צבעוני -25 ש”ח*
*ללא גלופות ,ללא הגבלת צבעים

במיוחד לעסקים חדשים:
עיצוב לוגו 

+
A5 500 כרטיסי ביקור ,10 פנקסי קבלות

1000 מעטפות לוגו , 1000 ניירות לוגו
+

2 מדבקות לוגו לרכב
+

שימשונית (שילוט חוץ) / רול אפ 

הדפסה על ביגוד ספורט
לקבוצות ומועדונים

Hermanחיתוך אותיות בויניל
הרמן - הדפסת מתנות וחולצות

דמי
 ק

גו
,לו
 2

0 
ום

נימ
*מי

 הרמן-הדפסת מתנות וחולצות  רחוב‘ הרצל 5 , בית שמש
משרד 02-6503355  נייד 050-4787628

hermanshirts@gmail.com
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ח.
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בס"ד

מבצע גדול
לעסקים קטנים

על ביטויים ומושגים בברית בין הבתרים, סגנון ומשמעות

המפגש יכלול שיחה בנושא:
על מכבים ויוונים – תורה ומוסר מול יופי והדר

סיפורי פולקלור ושירה, 
מאכלים, משחקים וחידון נושא פרסים.

מסיבת חנוכה חוויתית
המתאימה לילדים, מבוגרים ונוער

מה הקשר בין סופגניה לספונג'ה?
חנוּכיף         ומה ההבדל בין פח לפך?

   mosheossi@gmail.com  09-8335016 ,משה אוסי, נתניה
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אופן  בכל  ט"ו(.  י"ד  )שם  ְלַדָּמֶׂשק"  ֹמאל  "ִמּשְׂ שהגיע  עד 
ישנו כאן לשון נופל על לשון: ''ֶמֶׁשק... ַּדֶּמֶׂשק''.

עוברים בין האיברים
"ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש"

החוזר.  ה'שלוש'  בהבנת  המפרשים  בין  מחלוקת  ישנה 
אונקלוס תרגם כל חיה כפול שלושה: שלוש עגלות, שלוש 
עזים ושלושה אילים; ועל זה ייאמר: "ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ֹלא 
פירשו  ואחרים  ראב"ע  י"ב(.  ד'  )קהלת  ִיָּנֵתק"  ִבְמֵהָרה 
שלושה  שאמרו  ויש  שנים,  שלוש  בנות  היו  שהחיות 

חודשים, או 'שלישי לבטן', שנחשב למיוחס.
"ברית בין הבתרים"

בטקס הברית שהיה נהוג במזרח הקדום היה הצד החלש 
גוזר ומבתר חיות ובהמות לשניים, והיו עוברים  בין אבריהן, 
והחלש היה נשבע כי ככה ייעשה לו, אם יפר את הברית. 
במשמעות  ַתר',  'בָּ הפועל  של  אותיות  שיכול  היא  'ברית' 
כחלק  הבהמות  ביתור  את  מזכירה  והיא  ולכרות,  לחתוך 
י  "ְוָנַתתִּ מטקס הברית, כפי דבריו של ירמיהו ) ל"ד י"ח(: 
ְבֵרי  ר ֹלא־ֵהִקימּו ֶאת־דִּ ִרִתי ֲאֶשׁ ים ָהֹעְבִרים ֶאת־בְּ ֶאת־ָהֲאָנִשׁ
ַעְברּו  ַויַּ ַנִים  ִלְשׁ ְרתּו  ר כָּ ְלָפָני...ָהֵעֶגל ֲאֶשׁ ְרתּו  ר כָּ ִרית ֲאֶשׁ ַהבְּ

ָתָריו".   ין בְּ בֵּ
אותיות  משיכול  מורכב  הביטוי   – הבתרים"  בין  "ברית 
המצביע על מהותו של הטקס )נא לשים לב: הניב "כרת 
בטקס  חיים  בעלי  כריתת  של  זה  בנוהג  מקורו  ברית" 
הברית!(. שורש המילה 'ברית' הוא בר"ה ומשמעו לברור 
ֶלֶחם"  ְוַתְבֵרִני  ֲאחֹוִתי  ָתָמר  ָנא  "ָּתֹבא  הפס':  כפי  אוכל, 
)שמ"ב י"ג ה'(; ובכל טקס ברית היה נהוג ששני הצדדים 

ליעקב:   לבן  שבין  ה'סולחה'  לאחר  למשל  יחד,  אוכלים 
)בר'  ֶלֱאָכל-ָלֶחם"  ְלֶאָחיו  ַוִּיְקָרא  ָּבָהר  ֶזַבח  ַיֲעֹקב  "ַוִּיְזַּבח 
'להברות'  שיש  למדנו  שבע  ובת  דוד  וממעשה  נ"ד(.  ל"א 
את הָאֵבל, להכין לו סעודה )שמ"ב י"ב כ'(, ובימינו סעודת 

ההבראה המגישים לאבלים.
התחייבות חד צדדית

ברית בין הבתרים היא בעצם ברית חד צדדית, ומחייבת 
איננו  הוא  אך  הבתרים,  את  מכין  אברהם  הא-ל.  את  רק 
)אך  דבר  לשום  מתחייב  אינו  שהוא  מכיוון  ביניהם,  עובר 
את חלקו ב'דם הברית' הוא יקיים בהמשך, כשהוא יעשה 
ולפיד  העשן  תנור  ביתו(.  בני  ולכל  לעצמו  מילה  ברית 
האש העוברים בין חלקי הבהמות המבותרות מציינים את 
נוכחות הא-ל, בדומה לטקס שבמעמד הר סיני "בקולות 
בין   כעובר  ה'  'נראה'  הזאת  ובברית  כבד".  וענן  וברקים 
על  ומקבל  הבטחתו  את  מאשר  הוא  ובזה  הבהמות,  גזרי 
עצמו לקיים את ההתחייבות של "ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ 

ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת")טו, יח(. 
ישראל,  וצאצאיהם, עם  הברית שכרת הא-ל עם האבות 
ִרית עֹוָלם" הקיימת ועומדת לעם ישראל גם כאשר  היא "בְּ
אבות  ברית  בזכות  וזאת  הברית,  תנאי  את  מקיים  אינו 
ליצחק  לאברהם,  ה'  של  צדדית  חד  הבטחה  שכללה 
זו קושר  וליעקב לקיים את בריתו עם צאצאיהם. בברית 
הקב"ה את עצמו אל בניו לעולמי עד, ולא פלא הוא ששם 
ה'א-ל' מופיע בסוף שמו של 'ישראל'; ולפיכך הברית בין 
החורבן  לאחר  גם  בעינה  נותרה  ישראל  עמו  ובין  הא-ל 

וסייעה לנו לשרוד ולעבור את הטרגדיה של הגלות.

    

1

ַסְבָּתא 
ַסְּפִרי ִלי ִסּפּור

השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל הייתה שריפת יער נרחבת, שהתרחשה בחנוכה 
והיישובים  הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי  חורש  יער  וכילתה  תשע"א, 
וכבר ביומה הראשון הפכה לאסון  שבסביבתו. בשריפה נספו ארבעים וארבעה בני אדם 

השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל .
הספר "סבתא ספרי לי סיפור" נולד בעקבות אירוע טרגי זה, בניסיון להסביר לילדים בגיל 
העלולות  נסיבות  על  היער,  עצי  על  השמירה  חשיבות  על  גיל  ומותאם  מרוכך  בטון  הרך 
קשר  לשורשיה,  לרגביה,  הארץ,  של  הירוקים  לנופיה  שלנו  הקשר  ועל  לשריפתם  לגרום 

המוביל לקשר לא פחות חשוב, חם ומיוחד בין סבתא לבין נכד.

כ-30 עמודי כרומו משובחים, איורים מרהיבים 
וסיפור שובה לב!

מחברת הספר, ד"ר ניצה דורי היא ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה.

ניצה דורי

www.alonshabbat.com  ובטלפון-052-2518981  ניתן להזמין באתר  

ניתן לרכוש ספרים נוספים מפרי עטה של המחברת 
באמצעות המכללה האקדמית דתית "שאנן"
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עיריית נתניה מזמינה משפחות 
נתנייתיות לחבק חיילים בודדים

 משפחות המעוניינות מוזמנות לפנות 
לאגף הרווחה - מחלקת ההתנדבות בטל. 09-8603423

ההליך ייעשה בתיאום עם צה"ל

תודה על שיתוף הפעולה!

נתניה למען
החיילים הבודדים


