
1

כה
הל

 ה
ת

פינ

גליון מס' 162 
יד' חשון  התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת שבת                     16:24      16:09       16:14      16:28
צאת השבת                     17:24      17:22       17:22      17:25

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

הסוגייה העומדת בפנינו היא מצד אחד פשוטה 
לטיפול.  מאד  עד  קשה  שני  ומצד  להפליא 
בברכה  מדובר  הכל  בסך  כי  להפליא,  פשוטה 
קצרה, בת תשע מלים, שאדם אומר בבוקר. אין 
השייך  או  חמורים  באיסורים  הגובל  דבר  כאן 
או  רבים  לא  בעניין  והמקורות  ההלכה  לעיקרי 
מורכבים. מצד שני, היא קשה עד מאד לטיפול, 
שכן מדובר בתקנת חז"ל שנפסקה להלכה אצל 

כל הפוסקים, והיא קשה מאד לשינוי או ביטול.
ללא ספק, ברכת 'שלא עשני אישה' היא אחד מהאתגרים 
המודרני,  בעידן  היהדות  של  בפתחה  העומדים  הרגישים 
שכן בניגוד לסוגיות אחרות הנוגעות לשאלת מעמדה של 
אנו  כאן   - לעדות  כשרות  או  נשים  מנייני  כמו   – האישה 
נוגעים ישירות בנקודה. מדי בוקר, כל גבר נדרש להצהיר 
בפה מלא כי הוא מודה לא-להים על כך שלא עשה אותו 
לאחר  המודרני,  בעידן  זו  ברכה  לברך  ניתן  כיצד  אישה. 

שנשים זכו להשכלה, מעמד וזכויות? 
שפחה לבעלה

מקור ברכת 'שלא עשני אישה' הוא בבבלי במסכת מנחות 
)מג, ב(:

"תניא, היה ר"מ אומר: חייב אדם לברך שלש ברכות בכל 
ישראל, שלא עשאני אשה, שלא  הן: שעשאני  אלו  יום, 
עשאני בור. רב אחא בר יעקב שמעיה לבריה דהוה קא 
מברך שלא עשאני בור, אמר ליה כולי האי נמי? אמר ליה: 
ואלא מאי מברך? שלא עשאני עבד, היינו אשה! עבד זיל 

טפי."
נשוי  שהיה  מאיר,  רבי  שדווקא  לגלות  מפתיע  מעט 
חכמים  ותלמידת  תרדיון  בן  חנינא  ר'  של  בתו  לברוריה, 
עשני  'שלא  יום  מדי  לברך  אדם  כל  מחייב  עצמה,  בזכות 
יחידות  נשים  לאותן  לא  היתה  כוונתו  כנראה  אך  אישה'. 
שהיו  הפשוטות,  לנשים  אלא  חברתי  מעמד  בעלות  שהיו 
חסרות כל מעמד והשכלה. כל גבר, לשיטתו, צריך להודות 

מדי יום על שלא נולד כמותן.
משום מה חייב אדם להודות על כך? מה פסול יש באישה? 

הרב עידו פכטר

קיימת סתירה מהותית בין ברכת 'שלא עשני אישה' למעמד האישה בעידן 
המודרני. פיתרון בינתיים אין לבעיה אבל לכל הפחות אסור לנו להתכחש אליה 

ברכת 'שלא עשני אשה'

הפירוש המקובל גורס שהכוונה היא לפטור שניתן לנשים 
אשה'  עשני  'שלא  בברכת  גרמן.  שהזמן  עשה  ממצוות 
אותו  חייב  שהקב"ה  כך  על  לקב"ה  מודה  למעשה  האדם 
זה  לפירוש  הנשים.  כמו  מחלקן  אותו  פטר  ולא  במצוות 
תימוכין בתוספתא )ברכות ו, יח( והוא מובא אף בפירוש 

רש"י לסוגייה.
הגמרא.  בהמשך  הנאמר  עם  זה  פירוש  ליישב  קשה  אך 
הרי רב אחא בר יעקב שינה את הברכה 'שלא עשני בור' 
לברכת 'שלא עשני עבד'. על כך שאל אותו בנו, והרי עבד 
הוא כמו אישה, והוא ענה לו "עבד זיל טפי" )=עבד מזולזל 
ולא  חברתי  במעמד  שמדובר  משמע  זו  מתשובה  יותר(. 
בפטור ממצוות, שהרי לעניין מצוות עשה שבזמן גרמן דינו 

של עבד )כנעני( שווה לשל אישה, ואין הוא פחות ממנה.
הפירוש הנכון הוא לפיכך זה המובא בתחילת פירושו של 
רש"י על אתר: "היינו אישה – דאישה נמי שפחה לבעלה 
כעבד לרבו". בימים ההם, מעמדה של האישה בבית ביחס 
הגמרא  מזהה  ולכן  שפחה,  של  לזה  קרוב  היה  לבעלה 
ביניהם, תוך ציון העובדה שעבד, בסופו של דבר, מעמדו 

נחות יותר.
של  הפטור  לעניין  זה  הסבר  מקשר  אבודרהם  דוד  ר' 

האישה ממצוות עשה שהזמן גרמן )אבודרהם סי' כה(: 
"והטעם שנפטרו הנשים מהמצות עשה שהזמן גרמא לפי 
היתה  ואם  צרכיו.  לעשות  לבעלה  משועבדת  שהאשה 
שבשעת  אפשר  גרמא  שהזמן  עשה  במצות  מחוייבת 
ואם  מצותו  לעשות  הבעל  אותה  יצוה  המצוה  עשיית 
ואם  מבעלה  לה  אוי  מצותו  ותניח  הבורא  מצות  תעשה 
תעשה מצותו ותניח מצות הבורא אוי לה מיוצרה, לפיכך 

פטרה הבורא ממצותיו כדי להיות לה שלום עם בעלה".
לשרתו.  לבעלה  משועבדת  הגמרא,  בימי  כן,  אם  האישה 
במטרה   – גרמן  שהזמן  עשה  ממצוות  פטורה  היא  לכן 
של  הציווי  ובין  עליה  הבורא  ציווי  בין  התנגשויות  למנוע 

בעלה - ולכן גם אדם מברך כל יום 'שלא עשני אישה'. 
צידוק הדין

אם לא די בכך, מובא בראשונים שהנשים נהגו לברך ברכה 

פרשת וירא
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'שעשני  ברכת  היא  אישה',  עשני  'שלא  לברכת  חילופית 
כרצונו'. ומה פשר ברכה זו? מביא הטור )או"ח סימן מו(:

ונהגו הנשים לברך שעשאני כרצונו. ואפשר שנוהגים כן 
שהוא כמי שמצדיק עליו הדין.

על  מוסבת  אישה  עשני  שלא  שברכת  שסובר  הטור, 
הפטור ממצוות, מסביר את ברכת 'שעשני כרצונו' כצידוק 
הדין, כביכול הנשים מקבלות על עצמן את מעמדן הפחות 
בעולם המצוות היהודי. כך נמצא שבימינו לא רק שהגברים 
אומרים כל יום ברכה הפוגעת בנשים אלא גם הנשים עצמן 

מאשרות את ההברכה הזו ומצדיקות אותה.
פתח  מאוחרים  מחשבה  אנשי  מצאו  שכאן,  אלא 
לברכת  אחרת  משמעות  מתן  תוך  חיובית,  להסתכלות 
'שעשני כרצונו'. כך, למשל, ביקש לעשות הרב אליהו מונק 

בספרו הפופולארי 'עולם התפילות':
הא-להי  החוק  פטר  שאותה  במיוחד,  היהודית  "האשה 
חייבת  בייחוד  היא  מרובות,  עשה  מצוות  של  מקיומן 
במשמעותה  א-לוהי  אמון  הבעת  זה...  בשחרור  לראות 
על  אפוא  מבוסס  היהודי  החוק  העצמית.  המוסרית 
פנימית  מכונות  יותר  כלל  בדרך  יש  שלנשים  ההנחה 
להתמסר לעצם מטרתן, יותר אמונה נלהבת לגבי תפקידן 
מילוי  בעת  להן  המזדמנת  הפיתויים  וסכנת  היהודי, 
כלפיהן  להשתמש  צורך  אין  לכן  יותר.  קטנה  תפקידן 
בכל התקנות המרובות המיועדות להזהיר אנשים... ברוח 
הברכה  את  ובוקר  בוקר  כל  היהודיה  האשה  אומרת  זו 
בתודה  בהחלט,  חיוביים  ברגשות  כרצונו'...  'שעשני 

עמוקה ובשמחה כנה." 
פירוש זה נישא בפי רבים ביחס לפטור של הנשים ממצוות 
בפירושו  דומה  בסגנון  מובא  אף  )הוא  גרמן  שהזמן  עשה 
של הראי"ה קוק לברכה זו בסידורו 'עולת ראי"ה'(. אין זה 
מפני פחיתותן, כך הם אומרים, אלא דווקא מפאת מעלתן, 

על  שישמרו  במצוות  המזדמן  מהצורך  אותן  הפוטרת 
המעמד הרוחני שלהן.

שמביא  וכמי  כאפולוגטיקה  מצטייר  זה  פירוש  אך 
עשה  ממצוות  הנשים  של  הפטור  אם  שכן  לאבסורד. 
כך  על  מודים  הגברים  מדוע  ממעלתן,  נובא  גרמן  שהזמן 
שלא עשה אותם א-להים אישה? וכיצד הם מודים על כך 

שלא נבראו ברמה גבוהה משלהם?!
לא ניתן אפוא לרבע את המעגל. ברכת 'שעשני כרצונו' היא 
אכן מעין הצדקת הדין על מעמדה הפחות של האישה ולא 
על מעלתה, ואכן יש קושי לאישה המודרנית לברך אותה. 
ואולם, דווקא כאן יש בידינו פתרון פשוט. היות וברכה זו 
לא נמצאת בגמרא, אין כלל חובה לאומרה. הרב עובדיה 
יוסף פוסק לדוגמה שלא לברכה בשם ומלכות )יחווה דעת 
ד, ד(, ובערוך השולחן )סי' מו( מביא שבימיו כלל לא נהגו 
לאומרה. אם כן, אין צורך להיכנס כאן להסברים ופירושים 
רחוקים. טוב יעשו הנשים שלא יאמרו ברכה זאת כלל וכך 

יפתרו את הסתירה בין הברכה למעמדן בעידן המודרני.
שינוי לשון

עשני  'שלא  ברכת  היא  בידינו  שנותרה  היחידה  הבעיה 
ניסיונות  שני  מצאנו  זה  בעניין  לגברים.  השייכת  אישה' 
שלא  )'ברכת  ארצי  בן  חגי  ד"ר  משל  הראשון,  לפתרון. 
עשני אישה – האם יש אלטרנטיבה?', בתוך: אקדמות ד'(. 
בן ארצי בוחן את הברכה הראשונה המוזכרת בדברי רבי 
הברכה  סגנון  את  שינה  מאיר  שרבי  כך  על  ועומד  מאיר 
בתוספתא  למשל  שמובא  כפי   – גוי'  עשני  'שלא  מלשון 
ישראל',  'שעשני  חיובית  בלשון  לברכה   - יח(  ו,  )ברכות 
שהיא רכה בהרבה יותר ואין משתמע ממנה באופן ישיר 
מאיר  רבי  ערך  הזה  השינוי  את  הגוי.  לפחיתות  ביטוי 
גבוה  מקום  היה  לגוי  שבתורתו  מפני  ארצי  דבן  אליבא 
יותר, עד שאמר עליו )בבלי סנהדרין נט, א(: "אפילו נכרי 
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רבן גמליאל משרת את החכמים
ים  ְמֻסבִּ ָהיּו  ֶשׁ ָצדֹוק  ְוַר'  ַע  ְיהֹוֻשׁ ְוַר'  ֱאִליֶעֶזר  ַר'  בְּ ַמֲעֶשׂה 

ְמִליֵאל, ן גַּ ל ַרבָּ נֹו ֶשׁ ה בְּ תֵּ ֵבית ִמְשׁ בְּ
ֶקה ֲעֵליֶהם. ְמִליֵאל עֹוֵמד ּוַמְשׁ ן גַּ ְוָהָיה ַרבָּ

לֹו.  ַע ְוִקבְּ ָנַתן ַהּכֹוס ְלַר' ֱאִליֶעֶזר ְוֹלא ְנָטלֹו; ְנָתנֹו ְלַר' ְיהֹוֻשׁ
ִבים ְוַגְמִליֵאל  ַע, ָאנּו יֹוְשׁ ָאַמר לֹו ַר' ֱאִליֶעֶזר: ָמה ֶזה, ְיהֹוֻשׁ

ֶקה ָעֵלינּו? י עֹוֵמד ּוַמְשׁ ַרבִּ בְּ
ׁש. מֵּ ׁ שִּ ּנּו ֶשׁ דֹול ִממֶּ ָאַמר לֹו: ָמִצינּו גָּ

ֲעֵליֶהם"    ֹעֵמד  ְוָכתּוב ּבֹו: "ְוהּוא  ָהָיה,  דֹול ַהּדֹור  גְּ ַאְבָרָהם 
)בראשית יח, ח(

לֹו  ִנְדמּו  ֹלא  לֹו?  ִנְדמּו  ֵרת  ׁ ַהשָּ ַמְלֲאֵכי  כְּ  – אַמר  ֹתּ א  מָּ ְוֶשׁ
ים;  א ְלַעְרִביִּ ֶאלָּ

ֶקה ָעֵלינּו? י עֹוֵמד ּוַמְשׁ ַרבִּ ְמִליֵאל בְּ ן גַּ ְוָאנּו, ֹלא ְיֵהא ַרבָּ
ם  ְוַאתֶּ ָמקֹום  ל  ֶשׁ בֹודֹו  כְּ יִחים  ַמנִּ ם  ַאתֶּ ָמַתי  ַעד  ָצדֹוק:  ַר'  ָלֶהם  ָאַמר 

ִרּיֹות? ְכבֹוד ַהבְּ עֹוְסִקים בִּ
יב רּוחֹות ּוַמֲעֶלה ְנִשׂיִאים ּומֹוִריד ָמָטר ּוַמְצִמיַח  ׁ רּוְך הּוא ַמשִּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ְמִליֵאל  גַּ ן  ַרבָּ ְיֵהא  ְוָאנּו, ֹלא  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  כָּ ִלְפֵני  ְלָחן  ֻשׁ ְועֹוֵרְך  ֲאָדָמה 

ֶקה ָעֵלינּו? י עֹוֵמד ּוַמְשׁ ַרבִּ בְּ
)תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף לב, עמוד ב(.

מות שרה 
ָמׁשֹות ָהָיה ָרץ ּוָבא ְלִהְתָקֵרב  ׁ ין ַהשְּ ְבָרא בֵּ נִּ ַר' ְזַכְרָיה ָאַמר: אֹותֹו ָהַאִיל ֶשׁ

ַחת ִיְצָחק, תַּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוֶנֱאַחז  נֹו ֶשׁ ל ָקְרבָּ ֵדי ְלַבטֵּ ֵאל עֹוֵמד ּוַמְשִׂטינֹו כְּ ְוָהָיה ַסמָּ

ין ָהִאיָלנֹות. י ַקְרָניו בֵּ תֵּ ְשׁ בִּ
ֶמה ָעָשׂה אֹותֹו ָהַאִיל? 

ֶאת  ְוָרָאה  ַאֲחָריו  ַאְבָרָהם  יט  ִהבִּ ַאְבָרָהם.  ל  ֶשׁ יתֹו  ַטלִּ בְּ ָידֹו  ֶאת  ט  ַשׁ פָּ
נֹו. ַחת ִיְצָחק בְּ ירֹו ְוִהְקִריבֹו תַּ ָהַאִיל, ְוִהתִּ

ְדמּות ִיְצָחק. ן ָלּה בִּ מֵּ ָׂטן ֵאֶצל ָשָׂרה ְוִנְזדַּ ְוָהַלְך ַהשָּ
ִני! ֶמה ָעָשׂה ְלָך ָאִביָך? ָרֲאָתה אֹותֹו ָאְמָרה לֹו: בְּ ָון ֶשׁ כֵּ

ָקעֹות, ְוֶהֱעַלִני ְלֹראׁש ַהר  ָאַמר ָלּה: ְנָטַלִני ָאִבי ְוֶהֱעַלִני ָהִרים ְוהֹוִריַדִני בְּ
ַח ְוָנַטל  ְזבֵּ י ַהמִּ בֵּ ר ַמֲעָרָכה ַוֲעָקַדִני ַעל גַּ ַח ְוִסדֵּ בֹוהַּ ְוָתלּול ּוָבָנה ִמְזבֵּ ֶאָחד גָּ
ַלח  ְשׁ רּוְך הּוא "ַאל תִּ דֹוׁש בָּ ָאַמר לֹו ַהקָּ ֳחֵטִני – וִאּלּוֵלא ֶשׁ ַמֲאֶכֶלת ְלָשׁ

ָחט.  ָבר ָהִייִתי ִנְשׁ ָיְדָך" )בראשית כב, יב( כְּ
ָמָתּה. ְצָאה ִנְשׁ יָּ ָבר ַעד ֶשׁ יק ִלְגמֹר ֶאת ַהדָּ ֹלא ִהְספִּ

)מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק ל(

אברהם וישמעאל
ֶחָה" )בראשית כא יד( לְּ ֶקר... ַוְיַשׁ ֹבּ ם ַאְבָרָהם בַּ כֵּ ְשׁ "ַויַּ

ֵהא סֹוֵחף ַאֲחֶריָה,  יְּ ֵדי ֶשׁ ל ָהָגר, כְּ ָמְתֶניָה ֶשׁ ר בְּ ְרּדּור ְוָקַשׁ  ָלַקח ֶאת ַהדִּ
ָהְלכּו  ֶשׁ ֶרְך  ַהדֶּ ֶאת  ִיְרֶאה  נֹו  בְּ ָמֵעאל  ִיְשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ַאְבָרָהם  ְרֶצה  יִּ ּוְכֶשׁ

ּה. בָּ
ְוַעְיָסה  מֹוָאב  ֵמַעְרבֹות  ה  ׁ ִאשָּ לֹו  ְוָלַקח  אָרן  פָּ ר  ִמְדבַּ בְּ ָמֵעאל  ִיְשׁ ב  ְוָיַשׁ

ָמּה. ְשׁ
ר  ִמְדבַּ בְּ נֹו  בְּ ָמֵעאל  ִיְשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ַאְבָרָהם  ָהַלְך  ִנים  ָשׁ לֹוש  ָשׁ ְלַאַחר 

ם.  רּוי ָשׁ ָמֵעאל ָשׁ ְשׁ יִּ ָמקֹום ֶשׁ ָמל בְּ ֹּלא ֵיֵרד ִמן ַהגָּ ע ְלָשָׂרה ֶשׁ בַּ אָרן, ְוִנְשׁ פָּ
ָמֵעאל.  ּתֹו של ִיְשׁ ם ִאְשׁ ֲחִצי ַהּיֹום. ָמָצא ָשׁ ם בַּ יַע ְלָשׁ ְוִהגִּ

ָמֵעאל?  ָאַמר ָלּה: ֵהיָכן הּוא ִיְשׁ
ר.  ְדבָּ רֹות ּוְתָמִרים ִמן ַהמִּ ָאְמָרה לֹו: ָהַלְך הּוא ְוִאּמֹו ְלָהִביא פֵּ

ר.  ְדבָּ ֶרְך ַהמִּ י ִמדֶּ י ָעְיָפה ַנְפִשׁ ִני ִלי ְמַעט ַמִים ּוְמַעט ֶלֶחם, כִּ ָאַמר ָלּה: תְּ
ָאְמָרה לֹו: ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים. 

ַנַען  א ָזֵקן ֶאָחד ֵמֶאֶרץ כְּ ְעֵלְך ִאְמִרי לֹו: בָּ ָמֵעאל בַּ בֹוא ִיְשׁ יָּ ֶשׁ ָאַמר ָלּה: כְּ
ִית ֵאינֹו טֹוב.  ף ַהבַּ סַּ ִלְראֹוְתָך ְוָאַמר ֶשׁ

ָחּה.  לְּ ָבר – ְוִשׁ ּתֹו ֶאת ַהדָּ יָדה לֹו ִאְשׁ ָמֵעאל ִהגִּ א ִיְשׁ בָּ ֶשׁ כְּ
ִטיָמה. ָמּה פָּ ית ָאִביָה ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְשׁ ה ִמבֵּ ׁ ְלָחה ִאּמֹו ְוָלְקָחה לֹו ִאשָּ ְוָשׁ
ע  בַּ נֹו, ְוִנְשׁ ָמֵעאל בְּ ִנים ָהַלְך ַאְבָרָהם ִלְראֹות ֶאת ִיְשׁ לֹוש ָשׁ עֹוד ְלַאַחר ָשׁ
רּוי  ָשׁ ָמֵעאל  ְשׁ יִּ ֶשׁ ָמקֹום  בְּ ָמל  ַהגָּ ִמן  ֵיֵרד  ֹּלא  ֶשׁ ִראׁשֹוָנה  ַפַעם  כְּ ְלָשָׂרה 

ם. ָשׁ
ָמֵעאל.  ל ִיְשׁ ּתֹו ֶשׁ ם ִאְשׁ ֲחִצי ַהּיֹום. ָמָצא ָשׁ ם בַּ יַע ְלָשׁ ְוִהגִּ

ָמֵעאל? ָאַמר ָלּה: ֵהיָכן הּוא ִיְשׁ
ר. ְדבָּ מִּ ים בַּ ַמלִּ ָאְמָרה לֹו: ָהַלְך הּוא ְוִאּמֹו ִלְרעֹות ֶאת ַהגְּ

ר.  ְדבָּ ֶרְך ַהמִּ י ִמדֶּ י ָעְיָפה ַנְפִשׁ ִני ִלי ְמַעט ֶלֶחם ּוְמַעט ַמִים, כִּ ָאַמר ָלּה: תְּ
הֹוִציָאה ְוָנְתָנה לֹו. 

א  ְוִנְתַמלֵּ נֹו  בְּ ַעל  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ל  לֵּ ִמְתפַּ ְוָהָיה  ַאְבָרָהם  ָעַמד 
ל טּוב. ָמֵעאל כָּ ל ִיְשׁ יתֹו ֶשׁ בֵּ

ַעד  ָמֵעאל ֶשׁ ה, ְוָיַדע ִיְשׁ ָבר ַהזֶּ ּתֹו ֶאת ַהדָּ יָדה לֹו ִאְשׁ ָמֵעאל ִהגִּ א ִיְשׁ בָּ ּוְכֶשׁ
ו ַרֲחֵמי ָאִביו ָעָליו. ַעְכָשׁ

)מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק כט( 

נערה אחת בסדום
ַר' ְיהּוָדה אֹוֵמר:

ַפת ֶלֶחם ְלֵגר ּוְלָעִני ְוֶאְביֹון  הּוא ַמֲחִזיק בְּ ל ִמי ֶשׁ ְסדֹום ְוָאְמרּו: כָּ ִהְכִריזּו בִּ
ֵאׁש. ֵׂרף בָּ ִישָּ

דֹוֵלי ְסדֹום, ל לֹוט ָהְיָתה ְנׂשּוָאה ְלֶאָחד ִמגְּ ּתֹו ֶשׁ לֹוִטית בִּ פְּ
ָהְיָתה  ֶמה  ָעָליו.  ּה  ַנְפָשׁ ְוָעְגָמה  ָהִעיר  ְרחֹוב  בִּ ק  ְמֻדְקדָּ ֶאָחד  ָעִני  ָרֲאָתה 

עֹוָשׂה? 
ל ְמזֹון  ּה ִמכָּ לָּ ַכד ֶשׁ ֹאב ַמִים ָהְיָתה נֹוֶתֶנת בְּ ָהְיָתה יֹוְצָאה ִלְשׁ ֶשׁ ָכל יֹום כְּ בְּ

ֶלת אֹותֹו ֶהָעִני. יָתּה ּוְמַכְלכֶּ בֵּ
ה ֵמַאִין הּוא ַחי? – י ְסדֹום: ֶהָעִני ַהזֶּ ָאְמרּו ַאְנֵשׁ

ֵׂרף, ָבר ְוהֹוִציאּו אֹוָתּה ְלִהשָּ ְדעּו ַהדָּ יָּ ַעד ֶשׁ
י ְסדֹום! ִטי ְוִדיִני ֵמַאְנֵשׁ פָּ ָאְמָרה: ֱאֹלֵהי ָהעֹוָלם, ֲעֵשׂה ִמְשׁ

בֹוד. א ַהכָּ סֵּ ְוָעְלָתה ַצֲעָקָתּה ִלְפֵני כִּ
ֵאַלי"  ָאה  ַהבָּ ַצֲעָקָתּה  ַהכְּ ְוֶאְרֶאה  א  נָּ "ֵאְרָדה  הּוא:  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ָאַמר 

)בראשית יח, כא( –
י ְסדֹום ֶאֱהֹפְך ְיסֹודֹוֶתיָה ְלַמְעָלה  ַאְנֵשׁ את ָעׂשּו  ַהֹזּ ֲעָרה  ַהנַּ ַצֲעַקת  ִאם כְּ

ה. ּוָפֶניָה ְלַמטָּ
)מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק כה(.

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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 ד”ר ניצה דורי
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ַ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
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עד  ולריב  להתווכח  הפסיק  שלא  זוג  על  מספרים 
שלבסוף פנו לייעוץ. כשהגיעו ליועץ כל אחד מהם 
פנה  לו.  מקשיב  לא  כלל  שהאחר  כך  על  התלונן 
תיתן  אתה  "שבוע  פתרון:  והציע  היועץ  אליהם 
והוא  תדברי  את  ושבוע  תקשיב,  והיא  לדבר  לה 
יקשיב". כעבור חודש חזר הזוג לפגישה עם היועץ. 
היועץ  אליהם  פנה  עובדת"?,  שלי  השיטה  "איך 
בחיוך. הגבר ענה ללא היסוס: "שבוע אני דיברתי 
הקשבתי,  ואני  דיברה  היא  שבוע  הקשיבה,  והיא 

ושבועיים שנינו דיברנו - והשכנים הקשיבו"...
קורה  זה  בתקשורת.  תקלות  להיות  עלולות  זוג  בני  בין  אכן, 
בחיי  החשובים  האתגרים  אחד  טובות.  הכי  במשפחות 
הנישואין הוא למצוא את הדרך להתגבר על אי-הבנות ואי-
החלטות  לקבלת  תקינים  התנהלות  דפוסי  וליצור  הסכמות, 

במצבים של חילוקי דעות. 

השפעה שלילית
חילוקי  התגלעו  בו  מקרה  עם  אותנו  מפגישה  'וירא'  פרשת 
דעות בין האבא והאימא של כולנו, אברהם ושרה. ָׂשָרה ראתה 
ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ְמַצֵחק. לא ברור מה היה טיבו של צחוק 
החל  שונים.  מפירושים  פירושים  ישנם  הפרשנים  ובקרב  זה, 
מאלה הסוברים שמדובר צחוקים סתמיים כדרכם של ילדים 
של  תיגר  בקריאת  שמדובר  בגורסים  המשך  עזרא(,  )אבן 
ישמעאל על זכות הבכורה של יצחק )רשב"ם, רמב"ן( וכלה 
בטוענים שהמילה צחוק רומזת לשלוש העבירות החמורות: 
בתוספתא  )חז"ל  דמים  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה 

ובבראשית רבה ורש"י(.
וחד-משמעית:  נחרצת  היא  שרה  של  מסקנתה  כך  או  כך 
אברהם,  ְּבָנּה".  ְוֶאת  ַהֹּזאת  ָהָאָמה  ָּגֵרׁש  ְלַאְבָרָהם  "ַוֹּתאֶמר 
רעייתו:  של  הגירוש  גזרת  את  לקבל  מתקשה  זאת  לעומת 
"ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ְּבנֹו". הוראת ה' "ֹּכל 
ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע" 
את  הצדיקו  ישמעאל  של  מעשיו  וכי  צדקה,  ששרה  מלמדת 

הרחקתו. 

השקפות שונות
אברהם  האם  לשרה?  אברהם  בין  הדעות  חילוקי  נבעו  ממה 
היה  האם  אשתו?  שרה  הצביעה  עליהן  לסכנות  ער  היה  לא 
פתרונות  להם  למצוא  שיש  סבר  אך  אלה,  לסכנות  מודע 
ניתן  אחרים? לשאלות אלה אין תשובה ברורה במקרא, אך 

להציע מספר כיווני תשובה אפשריים:
ראשית, ישמעאל היה בנו של אברהם, אך לא בנה של שרה. 
קל לשרה להחליט על גירוש צרתה עם בנה, אך קשה הדבר 
לחלוטין  מודע  שאברהם  אפוא  ייתכן  אברהם.  לאבא  מאוד 
להתנהגותו השלילית של ישמעאל, אולם אינו מוכן לוותר על 

בנו ולנקוט כלפיו צעד כה חריף כמו גירוש מהבית.  
נבעה  לא  לגירוש  אברהם  שהתנגדות  היא  אחרת  אפשרות 
אברהם  שלו.  החינוכית  מהפילוסופיה  אלא  אישי  ממניע 
התאפיין לכל אורך חייו בגישה של קבלת האחר תוך אמונה 
ביכולת לשנותו לטובה על-ידי השפעה חיובית. כך הוא עשה 

רוחות  לארבע  אוהלו  את  לפתוח  נהג  כך  בחרן,  עוד  נפשות 
השמים, ולקלוט אל תוכו אנשים מכל הסוגים ומכל מאמינים 
עבודה  כעובדי  שנראו  אורח  עוברי  שלושה  ואף  שהוא, 
פנים  לקבלת  זכו  במיוחד  מוצלח  בלתי  בתזמון  והגיעו  זרה 

מלכותית באהלו. 
זאת ועוד: דרכו של אברהם היא ללמד זכות אף על הרשעים 
להתווכח  הנועז  מהוויכוח  שמשתקף  כפי  ביותר,  הגדולים 
טבעי  אך  סדום.  אנשי  את  להציל  במטרה  קונו  עם  שניהל 
בישמעאל,  גם  הטוב  את  לראות  יחפש  שאברהם  אפוא, 
אברהם,  דרכו.  את  ולשנות  רוחו  על  להשפיע  שניתן  ויאמין 
לצעדי  עקרוני-אידיאולוגי  באופן  מתנגד  זו,  פרשנות  לפי 
תלמידים  בהרחקת  תומך  אינו  הוא  בחינוך,  תקיפים  ענישה 
ילדים  ובוודאי שאינו מוכן לגרש  מבית הספר או מהישיבה, 

מביתם. 

ניסיון אישי
אפשרות נוספת שברצוני להציע היא שאברהם סבל מבעיית 
הכחשה, שהיא בעיה המוכרת היטב להורים ולמורים. הילד 
כולם  לפעמים  לראות.  ממאנים  ההורים  אבל  צרות,  עושה 
יודעים שהילד הוא עושה צרות סדרתי, המורים בבית הספר 
מתקשים להכיל את התנהגותו, ילדים אחרים סובלים מנחת 
ממנו:  רוצים  מה  מבינים  לא  הבעייתי  הילד  הורי  ורק  זרועו, 
הם  צופים",  נופת  ממש  ומתוק,  נחמד  כך  כל  ילד  הרי  "הוא 
עצבני  מורה  בהם  מטיח  טינופת"  אלא  נופת  "לא  קובעים. 
הם  אבל  נאותים(.  שכר  תנאי  מקבל  לא  )שכנראה  במיוחד 
אתו  יש  הספר  בבית  ואם  זהב,  ילד  הוא  "בבית  בשלהם: 
בעיות, הרי הן באשמת המורים או המנהל, הרשות המקומית 
או משרד החינוך". אברהם בוודאי לא האשים את המערכת, 
אבל ייתכן שמשהו של הכחשה היה גם אצלו במידה מסוימת, 

והוא לא ראה את מה שראתה אשתו.
להסתייגותו  גרם  אברהם  של  האישי  שהניסיון  עוד  ייתכן  ד. 
להתרגש  צריך  שלא  סבור  הוא  שלו  ניסיונו  לאור  מהגירוש. 
לתפארת  לגדול  יוכל  ויצחק  שלילית,  סביבתית  מהשפעה 
הרי  אברהם  אחיו.  ישמעאל  של  והתנהגותו  מעשיו  חרף 
התנסה בחייו האישיים בהליכה נגד הזרם. כמי שהגיע מרקע 
ולעצב  וידע לעמוד על דעתו, לבדל עצמו מהסביבה  אלילי 
יצליח  יצחק  שגם  אברהם  סבר  עצמאי,  באופן  אישיותו  את 
לצחוק על סביבתו, יתנתק מהשפעת ישמעאל ויפתח חשיבה 

אישית ודפוסי התנהגות עצמאיים.

הזדהות לא במקום
בבעיית  נעוצה  אברהם  של  הטעות  זה  אחרון  הסבר  לפי 
חינוך  לאנשי  היטב  המוכרת  בעיה  בנו,  עם  שלו  ההזדהות 
הייתי  אני  גם  נורא,  "לא  האמירה:  את  פעם  לא  ששומעים 
כזה". לא פעם הורים טועים בחינוך ילדיהם בגין חוסר ההבנה 
שלהם שיש לבן אישיות שונה, שהוא חי בתנאי סביבה שונים, 
או שהוא מתמודד עם אתגרים שונים מאלה שעמדו בפניהם. 
מה שהצליח בחיי האב לא בהכרח יעלה יפה בחיי הבן. אם 
האב למד בבית ספר חילוני או לא תורני ויצא שומר מצוות 

לתפארת, אין זה מלמד בהכרח שכך יקרה גם אצל בנו. 

חכמתה של אמא
הרב ד”ר רונן לוביץ
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הויכוח של אברהם עם שרה על גירוש ישמעאל מעלה תובנות שונות 
לגבי הכרעות חינוכיות וקבלת החלטות בידי שני בני הזוג. כן, מסתבר 

שלא תמיד הגבר הוא הצודק בבית

לפעמים האבא אומר: "לא נורא שהוא חלש בגמרא, גם אני 
לא אהבתי גמרא בבית ספר, והיום אני מעביר שיעורים בדף 
שונים,  בתנאים  גדל  שבנו  להבין  ממאן  הזה  האבא  היומי". 
ואתגרים  ניסיונות  עם  מתמודד  והוא  אחרים  כישורים  לו  יש 
לו  שדומה  כמי  יצחק  את  רואה  אברהם  לחלוטין.  אחרים 
וסבור   חז"ל,  כדברי  מים,  טיפות  כשתי  פיזי  באופן  אפילו 
מבינה  שרה  אולם  הרוחנית.  בבואתו  של  השתקפות  שהוא 
דרך  לעבור  עליו  וכי  ועצמאית,  שונה  אישיות  הוא  שהבן 

אחרת מזו של אביו.

הכרעות קשות
יהא אשר יהא ההסבר להסתייגות אברהם מגירוש ישמעאל, 
הוויכוח בין אבינו ואמנו הראשונים הסתיים ב"כל אשר תאמר 
אליך שרה שמע בקולה". אברהם קיבל עליו את הדין, השכים 
ובמימיה  בסנדביץ'  הגר  את  צייד  להבנתו,  ובניגוד  בבוקר, 

ושלח אותה עם ישמעאל למדבר באר-שבע. 
הקיימת  לחלוקה  מקראית  אסמכתא  בכך  שימצא  מי  יהיה 
אצל הרבה זוגות, שהגבר "מחליט" על כל הדברים הגדולים 
החשובים, כגון: האם צריך לתקוף את איראן? האם מוצדק 

להשבית את המשק? האם כדאי להשקיע במשלוח חללית 
שהעולם  גורליות  החלטות  באלה  כיוצא  ועוד  למאדים? 
מחליטה  זאת,  לעומת  האישה,  פיו.  למוצא  בהן  מחכה 
ילמדו הילדים? לאיזה טיפול רפואי  היכן  בדברים הקטנים: 

צריך לפנות? האם נוסעים לשבת? ועוד ועוד ועוד...
של  מביתם  שעולים  לקולות  מקשיבים  אופן  בכל  אנחנו 
אנו  חשובות:  תובנות  כמה  מהם  ומסיקים  ושרה,  אברהם 
מבינים שצריך לראות את המציאות החינוכית ואת בעיותיה 
שחינוך  מבינים  אנו  אשליה.  וללא  הכחשה  ללא  שהן,  כפי 
מהבית,  הרחקה  לא  בוודאי  קשות.  הכרעות  לעיתים  תובע 
שהרי לנו אין קול א-לוהי שמכוון אותנו למעשים חריגים כמו 
שהיה לאברהם. אולם לעיתים יש צורך בנקיטת צעדים שיש 
בהם ממידת הדין המאזנת את מידת הרחמים והחסד. מעבר 
לכך, אנו מבינים שבדיאלוגים בין בני זוג יכולים להיות חילוקי 
החלטות  ולקבל  לזה  זה  להקשיב  לדעת  צריך  ובהם  דעות, 

ביחד, חרף כל הקשיים הכרוכים בכך. 

הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול". 
בימינו  לעשות  יכולים  אנו  מהלך  שאותו  ארצי  בן  טוען 
לגבי האישה. היות ובימינו מעמד האישה איננו כפי שהיה 
 – חיובית  ללשון  הברכה  את  לשנות  באפשרותנו  בעבר, 
במקום 'שלא עשני אשה' לומר 'שעשני בן ישראל' ולאישה 
ביטוי  לתת  יהיה  ניתן  לדבריו,  כך,  ישראל'.  בת  'שעשני 

בברכה "הן לעקרון השוויון והן לשמחה על השונות".
זהו פתרון מעניין ומפתה, אך מסתבר שאין לו בסיס. עיון 
בנוסחאות המדויקות לתלמוד מלמד שהגרסה המדויקת 
בדברי רבי מאיר היא 'שלא עשני גוי' ולא 'שעשני ישראל'. 
אם כן, מסתבר שרבי מאיר לא ניסח ברכת 'שלא עשני גוי' 
בלשון חיובית ולא שינה בה דבר, וממילא נפל כל הבסיס 

לשינוי שהציע בן ארצי.
)ברכת  ריסקין  שלמה  הרב  ידי  על  הוצע  אחר  פתרון 
אשה  להיות  בתוך:  לתיקון,  אפשרויות  אשה,  עשני  שלא 
והאחרונים  הראשונים  בדברי  ארוך  עיון  לאחר  יהודיה(. 
ממטבע  לשנות  הסמכות  בשאלת  דיון  ולאחר  בסוגייה 
לא  האפשרות  את  מעלה  הוא  חכמים,  שקבעו  הברכות 
לשנות את ברכת 'שלא עשני אישה' ו'שעשני כרצונו' אלא 

להוסיף עליהן: 
"יש היום גברים רבים כאלו שלא נוח להם לשקר לעצמם 
נחות  'יצירת  כנשים  עשאום  שלא  להקב"ה  ולהודות 
ולהודות  ואף נשים רבות שקשה להן לדבר כזה  דרגה', 
שאין  להציע  ראוי  ולכן  גברים.  של  מזו  נחותה  בזהות 
לשנות את נוסח ברכת 'שלא עשני גוי' ל'שעשני ישראל', 
אשה'  עשני  'שלא  לברכת  קל  תיקון  להכניס  יש  אבל 
'שלא עשני אשה  יברך:  'שעשני כרצונו'. הגבר  ולברכת 
עשני  ולא  כרצונו  'שעשני  תברך  והאשה  כרצונו'  ועשני 

איש'."
כאן  יש  פורמלי  באופן  שלפחות  זה,  בפיתרון  היתרון 
אלא  הוא  ואין  חכמים,  שתקנו  הברכה  מטבע  של  שימור 
"לא  ואומר  מסתייג  ריסקין  הרב  זאת,  ובכל  עליו.  מוסיף 
הייתי מתיר אפילו שינוי קל כזה ללא הסכמתם של כמה 
רבנים פוסקים חשובים". ככל הידוע לי, הסכמה שכזו לא 

ניתנה עד היום.

המשך מעמ' 2

בעיה.  לענ"ד  זה  בפיתרון  יש  ההסכמה,  בעניין  מלבד  אך 
אך  פורמלית  מבחינה  העניין  את  פותרת  הזאת  ההצעה 
לא מהותית. אכן, הגבר והאישה אומרים אותו דבר, אבל 
לא ניתן להתעלם מכך שלחלקי הברכה יש מעמד הלכתי 
שונה. הגבר, אם יגיד רק 'שעשני כרצונו' בלא שיגיד 'שלא 
שבמקרה  בעוד  הברכה,  חובת  ידי  יצא  לא  אישה'  עשני 
ההפוך הוא יצא ידי חובה. והוא הדין אצל האישה. אישה 
שמים  שם  מוציאה  נמצאת  איש'  עשני  'שלא  רק  שתברך 
יצאה  כרצונו'  'שעשני  רק  אמרה  שאם  בעוד  לבטלה, 
לשינוי  הוביל  לא  הסמנטי  שהפיתרון  נמצא  חובתה.  ידי 

הברכה מבחינה מהותית אלא רק מבחינה חיצונית.
להודות בסתירה

תקנת  את  לקיים  להמשיך  ניתן  כיצד  עושים?  מה  אז 
חז"ל זו בעידן הנוכחי? קשה להודות בכך אבל אין בידינו 
תשובה טובה לכך. אין בידינו כיום הסמכות לבטל תקנות 
חז"ל, ובודאי שלא יכול לקום רב בודד ולהכריז על ביטול 
סביב  ישבו  ישראל  גדולי  וכל  יבוא  כשיום  אולי  הברכה. 
שולחן אחד ניתן יהיה לשנות את הדבר, אך בינתיים אנו 
כפופים למגבלות שמונעות מאתנו שינוי בסדר גודל כזה. 
מה שכן, אני מסוגל להבין את מי שמדלג על ברכה זו ונמנע 
מלאמרה. יש בידיו אמנם עבירה, אבל אם הוא עושה זאת 
באמת מפני שאין הוא מסוגל לברך את א-להיו על כך, הרי 

שזו לכל הפחות עבירה לשמה.
אסור  אחד.  דבר  על  כאן  להקפיד  חשוב  כן,  פי  על  אף 
חלקן  )את  ואפולוגטיות  מאולצות  לפרשנויות  להיגרר 
אותן  ולהציג  כלשונן  הברכות  את  להצדיק  לעיל(,  הצגנו 
כנים  אנשים  אם  אידילית.  מציאות  מתארות  הן  כאילו 
ולהודות בפה מלא:  יש להישיר מבט אל הסוגייה  אנחנו, 
אכן קיימת סתירה מהותית בין לשון הברכה ובין המציאות 
אנו  שבתוכן  מערכות  שתי  בין  כלואים  ואנחנו  המודרנית 
חיים. אם נודה בבעיה, אולי יום אחד נזכה לפיתרון. אך כל 
ובעיני אחרים,  וננסה להצטדק בעינינו  עוד נתכחש אליה 

חזקה עלינו שלפתרון לעולם לא נזכה לבא.   
הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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סיפורי הכנסת אורחים

ָהָיה  ֶשׁ ֶאָחד  ָאָדם  ְוָרָאה  ֶרְך  דֶּ בַּ ְך  ְמַהלֵּ ָהָיה  ֶשׁ אי  ַינַּ ַר'  בְּ ַמֲעֶשׂה 
יֹוֵתר ]לבוש בהידור[. ע בְּ פָּ ְמֻשׁ

ל ֶאְצֵלנּו? י, ְלִהְתַקבֵּ יַח ]האם תסכים להתארח[, ַרבִּ גִּ ָאַמר לֹו: ַיְשׁ
ָקהּו. ָאַמר לֹו: ֵהן. ִהְכִניסֹו ְלֵביתֹו, ֶהֱאִכילֹו ְוִהְשׁ

ְמָצאֹו ]גילה שאינו יודע דבר[,  ְוֹלא  ִמְקָרא  ָדקֹו ]בחן אותו[ בְּ בְּ
ַתְלמּוד ְוֹלא ְמָצאֹו. ָאַמר  ָדה ְוֹלא ְמָצאֹו, בְּ ַאגָּ ָנה ְוֹלא ְמָצאֹו, בְּ ִמְשׁ בְּ

לֹו: טֹל ּוָבֵרְך ]קח את כוס היין לברכת המזון[.
אי: ָיכֹול  ַינַּ ַר'  ֵביתֹו ]תברך אתה[. ָאַמר לֹו  אי בְּ ַינַּ ְיָבֵרְך  ָאַמר לֹו: 

ֲאִני ֹאַמר ְלָך? ה לֹוַמר ָמה ֶשׁ ַאתָּ
אי. ל ַינַּ ּתֹו ֶשׁ ֶלב פִּ ָאַמר לֹו: ֵהן. ָאַמר לֹו: ֱאמֹר: ָאַכל כֶּ

ה  ְוַאתָּ ֶאְצְלָך  ִתי  ׁ ְיֻרשָּ לֹו:  ְוָאַמר  אי  ַינַּ ְלַר'  ּוְתָפסֹו  ָהאֹוֵרַח  ָעַמד 
לי  לתת  ומסרב  שירשתי  בדבר  מחזיק  ]אתה  י?!  נִּ ִממֶּ מֹוְנָעּה 

ְתָך ֶאְצִלי? ׁ ליהנות ממנה?[ ָאַמר לֹו: ַמִהי ְיֻרשָּ
ינֹוקֹות  י קֹול תִּ ַמְעתִּ ית ֵסֶפר ְוָשׁ י ִלְפֵני בֵּ ַעם ַאַחת ָעַבְרתִּ ָאַמר לֹו: פַּ
ת ַיֲעֹקב" )דברים  ה ְקִהלַּ ה ָלנּו ֹמֶשה מֹוָרָשׁ אֹוְמִרים: "ּתֹוָרה ִצוָּ ֶשׁ
ת  "ְקִהלַּ א  ֶאלָּ אן,  כָּ ֶנֱאַמר  ֹלא  אי"  ַינַּ ת  ְקִהלַּ ה  "מֹוָרָשׁ  – ד'(  ל"ג 
ֶלֱאֹכל  ָזִכיָת  ה  ָלמָּ לֹו:  ָאַמר  בקהילה[.  חלק  יש  לי  ]וגם  ַיֲעֹקב" 

ְלָחִני? ַעל ֻשׁ

ִלְבָעָליו ]דיווחתי  י  ְוֶהֱחַזְרתִּ ַרע  ָבר  י דָּ ַמְעתִּ ָשׁ ַמי ֹלא  ִמיָּ ָאַמר לֹו: 
ַנִים ְמִריִבים ֶזה ִעם  למי שאמרו עליו דברי דיבה[, ְוֹלא ָרִאיִתי ְשׁ

יֵניֶהם. לֹום בֵּ ֶזה ְוֹלא ָעִשׂיִתי ָשׁ
ֶלב? ֶרְך ֶאֶרץ ֶאְצְלָך ּוְקָראִתיָך כֶּ ְך דֶּ ל כָּ אי: כָּ ָאַמר לֹו ַר' ַינַּ

ארץ,  לדרך  תורה  בין  המתח  את  בפנינו  מעלה  הסיפור 
מעלותיהם  לבין  החכמים  תלמידי  של  התנשאותם  בין 
המוצנעות של פשוטי העם. מתח זה מומחש בניגוד שבין 
ר' ינאי לאורח: מצד אחד אדם המצטיין בתורה אך חוטא 
בגאווה ובזלזול באחרים, ומצד אחר אדם שהוא ריק מכל 
כשל  ינאי  שר'  בתחומים  בדיוק  מצטיין  אך  בתורה,  ידע 
בהם: הוא אינו משיב לו בעלבון, ולבסוף גם מצליח לפייס 
במריבה שנתגלעה ביניהם. סיומו של הסיפור ממחיש את 
התהליך שעבר על ר' ינאי: מהצבת התורה כערך יחיד אגב 
זלזול ופגיעה באחרים, להצבת דרך ארץ בתור ערך נוסף.

מלך קבצן
ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרד ְׁשֹלֹמה ִמַּמְלכּותֹו ְוָהָיה ְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים ִּבְׁשִביל 

ַּפְרָנָסה,
ֲאדֹוִני  לֹו:  ָאַמר  ְלָפָניו.  ְוִנְׁשַּתַּטח  ֶאָחד  ָאָדם  ּבֹו  ]פגש[  ָּפַגע 
ַהֶּמֶלְך, ִאם ְרצֹוְנָך – ַהְׁשַּגח ָעַלי ַהּיֹום ]שים לבך עלי וכבד אותי 
עליון  ]חדר  ַלֲעִלָּיה  ְוֶהֱעָלהּו  ִעּמֹו  ָהַלְך  ִמָּיד  בנוכחותך, הזמנה[. 
ִהְתִחיל  ַמְטַעִּמים.  ַהְרֵּבה  ְלָפָניו  ְוֵהִביא  ׁשֹור  לֹו  ְוָזַבח  שבדירה[ 
ַמְׁשִמיַע לֹו ִּדְבֵרי ַמְלכּותֹו, ְוָאַמר לֹו: ָזכּור ]זוכר[ ַאָּתה, ֶׁשָעִׂשיָת 
ִהְתִחיל   – ַמְלכּותֹו  ְיֵמי  לֹו  ֶׁשִהְזִּכיר  ֵּכיָון  ֶמֶלְך.  ְּכֶׁשָהִייָת  ְוָכְך  ָּכְך 

ְׁשֹלמֹה ּגֹוֶעה ּובֹוֶכה.
ִּבְבִכָּיה.  יצא[   [ ם  ִמּׁשָ ֶׁשָעַמד  ַעד  ְסֻעָּדה,  אֹוָתּה  ָּכל  ּבֹוֶכה  ָהָיה 
ְלָמָחר ָּפַגע ּבֹו ָאָדם ַאֵחר. ִהְתִחיל ִמְׁשַּתֵּטַח ְלָפָניו ְוָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני 

ַהֶּמֶלְך! ְרצֹוְנָך ֶׁשַּתְׁשִּגיַח ָעַלי ַהּיֹום?
ִלי  ֶׁשָעָׂשה  ְּכֵׁשם  ִלי,  ַלֲעׂשֹות  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  ָמה  ְׁשֹלֹמה:  לֹו  ָאַמר 

ֲחֵבְרָך?

ָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני, ִאיׁש ָעִני ֲאִני, ֶאָּלא ִאם ַּתְׁשִּגיַח ָעַלי – ְמַעט ְיָרקֹות 
ְלֵביִתי. ָּבא ִעּמֹו  ִעִּמי  ְלָפֶניָך. ִאם ְרצֹוְנָך – ּבֹוא  ַמִּניַח  ֲאִני  ִלי,  ֵיׁש 
ְוֵהִביא ְלָפָניו  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ְלֵביתֹו. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו – ָרַחץ ָּפָניו 
ְמַעט ָיָרק. ִהְתִחיל אֹותֹו ָהִאיׁש ְלַנֲחמֹו ְוָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני, ְׁשבּוָעה 
ִנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָאִביָך, ֶׁשֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְמלּוָכה ִמַּזְרעֹו; 
 [ ּוְמַרֶּצה  ְוחֹוֵזר  ָּברּוְך הּוא – מֹוִכיַח  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ָּכְך  ֶאָּלא 
מעניש ואח"כ מתפיס[; ֲאָבל ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהֲחִזיְרָך 

ְלַמְלכּוְתָך.
מהו ההבדל בין שני המארחים? במדרש זה מתואר ויכוח 
היהודית,  במסורת  השדים  שר  אשמדאי,  עם  שלמה  של 
מולך  ואשמדאי  מלכותו  את  מאבד  שלמה  שבעקבותיו 
בירושלים במקומו. אשמדאי, שניחן בכוחות על-טבעיים, 
של  חזותו  את  ומשנה  שלמה,  דמות  את  לעצמו  מאמץ 
שלמה כך שאיש אינו מזהה אותו. עד מהרה נאלץ שלמה 
לקבץ נדבות על מנת שלא לגווע ברעב. בנקודה זו מתחיל 

המדרש שלפנינו.
המדרש מציג שתי צורות של הכנסות אורחים: בראשונה 
פוגש שלמה אדם עשיר, ונוהג בו כבוד מלכים, משתחווה 
לפניו, מזמינו לסעודה, מביא לפניו מטעמים רבים ומקריב 
לכבודו שור, לכאורה האירוח למופת, אך בסיום הארוחה 

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

hermanshirts@gmail.com
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מבצע גדול
לעסקים קטנים

שלמה פורץ בבכי. בפגישה השנייה פוגש שלמה אדם עני 
עניים.  ומגיש לפניו מאכל דל של  ורגליו  ידיו  השוטף את 
הסיבה  מהי  ושבע.  מרוצה  יוצא  שלמה  מביתו  דווקא  אך 
בדבריהם  טמונה  הסיבה  שלמה?  של  השונות  לתגובותיו 
של המארחים. יש כאן הבדלים המבטאים שוני בין דברים 
שיוצאים מן הלב לבין גינוני כבוד מן השפה ולחוץ. העשיר 
מזכיר לשלמה את תקופת פאר מלכותו, ואילו העני מנחמו 
כי הוא עתיד לשוב לכס המלכות. העשיר מציג לפניו את 
עברו, את מה שאיננו, ובזה הוא מדגיש את הפער ההווה 
שלו לבין מה שהיה יכול להיות. ולכן בוכה שלמה על מר 
לעבר  להסתכל  לשלמה  מציע  העני  זאת,  לעומת  גורלו. 
לא  למלכות  שלמה  של  חזרתו  את  מציג  והוא  העתיד. 

כדבר שתלוי בו, כי אם בידי שמים: 
עניים.  שניהם   – דומה  במצב  שניהם  ושלמה  העני  לסיום, 
שיש  נתינה  היא  אמיתית  נתינה  כי  ללמדנו  בא  והמדרש 
המלווה  פשוטה  נתינה  התנשאות.  בה  ואין  אמפתיה  בה 
באהבה ובנחמה עדיפה על מאכל יוקרתי שמעורר תסכול 
ם, ִמּׁשֹור ָאבּוס ְוִשְׂנָאה  וניכור – "טֹוב ֲאֻרַחת ָיָרק ְוַאֲהָבה ָשׁ
בֹו" . אמירה זו, מלמדנו הדרשן, אינה סיסמה כי אם דרך 
חיים. לכן, שלמה המלך, שכתב אותה בספרו משלי, היה 
צריך אף הוא לרדת מכס מלכותו כדי לחוות אותה בגופו 

ממש.

    

 

שני סיפורים מעולם האגדה על הכנסת אורחים ומשמעותם

המפגש יכלול שיחה בנושא:
חנוכה לאורך הדורות - חג החינוך וההתחדשות 

סיפורי פולקלור ושירה, 
מאכלים, משחקים וחידון נושא פרסים.

חדש!!! סיור בירושלים- אורות וחנוכיות

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

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’



88

עורך: עידו פכטר | עורכת משנה: ניצה דורי | הפקה: צביקה קורצווייל   |  עיצוב גרפי: חוי אייל 052-4519769 
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לע”נ אברהם חיים בן משה אפריים קורצווייל . לע”נ נח בן יהודה מרמלשטיין . לע”נ יצחק בן הרצליה חקאק . לע”נ אברהם בן רוזה

נתינה אחת 
  מרגיעה שניים...

עוד תינוק רגוע,
בזכותך!

w.w.w.zdaka.org.il'התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א  

 בחודש זה נשלב כוחות למען פרויקט 

"עזר לתינוק"
על כל תרומה שנקבל

 יכפיל תורם יקר את הסכום
המוצרים יחולקו למשפחות ברוכות ילדים ולתינוקות בסיכון

עלות המוצרים לתינוק לחודש: כ- 250 ש"ח

אפשרויות תרומה:
1. בנק הדואר ח-ן 8222363

2. בנק מזרחי 45459 סניף 422   
3. ת.ד. 166 נתניה
4. מוקד התרומות:

1800-26-26-66   
    נא לציין- עבור "עזר לתינוק"


