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האם יש לברכת הגומל על טיסה שעברה 
בשלום? לכאורה נראה שכן, אבל האינסטינקט 

מתקשה לקבל זאת. אולי יש דרך לפשר בין 
הדעות

בימים עברו, מרבית חייו ושנותיו של האדם עברו 
עליו במקום אחד. אדם נולד במקום מסוים, שם 

גדל וצמח, ושם לרוב גם בנה את ביתו והקים 
את משפחתו. במקרים מיוחדים הוא נאלץ 

לנדוד למקום אחר ולהעתיק את ארץ מגוריו; 
אך עדיין, את רוב ימיו בילה באותו מקום. מיעוט 
קטן מהאוכלוסייה היו נוודים או סוחרים שעברו 

ממקום למקום כדי לשווק את מרכולתם. לאדם 
הממוצע, יציאה מחוץ לעיר ובפרט מחוץ למדינה, 

היתה מאורע נדיר ביותר. 
ככל שהעולם התקדם, מציאות זו השתנתה. 

אמצעי התקשורת והתחבורה המפותחים הפכו 
את העולם להרבה יותר נגיש לאדם הממוצע. 

בלחיצת כפתור ניתן כיום לתקשר כמעט עם כל 
אדם על פני הגלובוס. תוך מספר שעות לא רב 

ניתן גם להגיע כיום כמעט לכל מקום על פני 

כדור הארץ. התנועה והמעבר ממקום למקום הפכו זה 
מכבר לדבר שבשגרה, כשאלפי טיסות בעולם ממריאות 

ונוחתות מידי שעה.
שינוי זה באורח החיים העלה שאלה מעניינת בדבר 

הצורך בברכת הגומל בימינו לאחר טיסה. כידוע, ברכת 
הגומל נתקנה למצב בו אדם ניצול מסכנה, אך רבים 
חשים היום שלא זהו המצב במטוסים. סטטיסטיקת 
התאונות מלמדת כי כיום בהרבה יותר בטוח לטוס 

במטוס מאשר לנסוע בנסיעה עירונית או בינעירונית 
ברכב המשפחתי. האם צריך אפוא לברך כיום הגומל 

לאחר טיסה?

מבע אישי
המקור לברכת הגומל מצוי בדברי המשורר בפרק קז 

בתהילים )המוכר מתפילת ליל יום העצמאות(, המתאר 
את תפילת ההודיה של הנגאלים בידי הקב"ה. במזמור 
מוזכרים ארבעה מצבים, שעליהם "גאולי ה'" מודים - 

הליכה במדבר, מאסר, נפילה למשכב ושייט בים. אבחנה 
חשובה היא שלכל אחד מארבעת המצבים הללו נלוותה 

סכנה מוחשית.

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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האמורא רב יהודה בשם רב )בבלי ברכות נד, ב( גוזר מכאן כלל 
הלכתי:

אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות - יורדי הים, 
הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית 

האסורים, ויצא... מאי מברך? אמר רב יהודה: ברוך גומל חסדים 
טובים.

יש לדייק היטב בדברי רב יהודה. ראשית, לא נאמר כי הארבעה 
חייבים להודות אלא שהם צריכים להודות. המילה 'צריכים' 

מעידה על דבר שראוי לעשותו אבל אין הוא בהכרח חובה. דיוק 
זה מוכח מהמשך דבריו בגמרא, בהם הוא מלמד ש"שלושה 

צריכין שימור... חולה, חתן, וכלה". שימור החתן והכלה או החולה 
הוא דבר ראוי ונאה אבל הוא לחלוטין לא חובה הלכתית. לכאורה, 

כך היה צריך להיות הדין ביחס לארבעה שמודים – אין כאן חובה 
אלא המלצה. וסיבת הדבר ברורה. לא ניתן לכפות על אדם 

להוקיר טובה לקב"ה. אם האדם איננו מכיר בהצלה שנעשתה לו, 
לא יעזרו הלכות וחובות. ההודאה צריכה להיות מבע ספונטני של 

רגשות, ולא טקסט שחובה לאמרו.
תובנה זו מובילה אותנו לאבחנה השנייה. התלמוד איננו אומר 

שארבעה צריכים לברך אלא שעליהם להודות. רק בהמשך 
שואלת הגמרא 'מאי מברך?'. ניתן ללמוד מכאן ששורש התקנה 
הוא ההודאה, ואילו הברכה היא רק הביטוי המילולי שלה )זאת, 

בשונה משאר ברכות הראייה או ההודאה, שבהן התקנה היא עצם 
אמירת הברכה(. אבחנה זו מתקשרת כמובן לעקרון הקודם, לפיו 
אחר כוונת הלב הדברים הולכים, ויש לה תימוכין מדברי הגמרא 

בהמשך המתארת כיצד רב יהודה נפטר מלומר ברכת הגומל 
משמיעת הודאה שלא כללה נוסח של ברכה. 

הרחבת החובה
אלא שחרף כל זאת, ברכת הגומל נכנסה לקורפוס ההלכתי 
כברכה שחובה לאמרה )ובנוסח זה דווקא(. הפוסקים אמנם 

שמרו על לשון הגמרא אבל הם לא חילקו בינה ובין שאר הברכות, 
ומכאן שהחשיבוה כחובה. השינוי המשמעותי היחיד שנעשה 

נמצא בדברי הרמב"ם, ששינה מ'הולכי מדבריות' ל'הולכי דרכים' 
)מכאן נגזרת המחלוקת בין עדות המזרח לעדות אשכנז אודות 

ברכת הגומל על נסיעה בינעירונית ברכב(. 
שאלה שהתחדשה בספרות הראשונים היא האם רק ארבעת 

המנויים במזמור ובגמרא צריכים להודות או שמא כל מי שהיה 
בסכנה וניצל ממנה צריך לברך הגומל. רבי דוד אבודרהם סובר 
כאפשרות הראשונה. לדעתו ברכת הגומל נתקנה רק לארבעת 
המקרים שהוזכרו בגמרא. מנגד, הריב"ש סובר שכל מי שהיה 
בסכנה וניצול מברך את הברכה. להלכה פוסק השולחן ערוך 

)אורח חיים ריט, ט(:
הני ארבעה לאו דווקא, דהוא הדין למי שנעשה לו נס, כגון 
שנפל עליו כותל, או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו... כולם 

צריכים לברך הגומל; וי"א שאין מברכין הגומל אלא הני ארבעה 

דוקא, וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות.
המלצת המחבר היא לברך בלא שם ומלכות במקרים כאלה, אך 

הכרעת האחרונים היא שיש לנהוג כסברא הראשונה, ולברך הגומל 
על כל צרה שאדם ניצול ממנה, כדברי הריב"ש. 

אלא שכאן יש לעמוד על הבחנה חשובה. קיים הבדל בסיסי להלכה 
בין יורדי הים והולכי המדבריות ובין שאר מקרי הסכנה. ביחס לשאר 
המקרים, על האדם לברך הגומל רק בשעה שהוא עמד תחת סכנה 
ממשית וניצל ממנה. אך אם חייו לא הועמדו בסכנה אין הוא מברך. 
לעומת זאת, בנוגע ליורדי הים והולכי המדבר, שם נפסקה ההלכה 

שעל האדם לברך גם אם לא נקרתה בדרכו שום סכנת חיים )בניגוד 
לעולה מפשט המזמור(, וזאת משום שעצם המקום, הרחוק מכל 

יישוב, מהווה מקום סכנה )ראה ביאור הלכה שם, ד"ה 'יורדי'(.

ללא רגש
נשוב כעת ונבחן לאור המקורות את השאלה בה פתחנו – ברכת 

הגומל על טיסה במטוס. נראה ששאלה זו עומדת על המתח שבין 
ההלכה המגובשת וניסוחה הנורמטיבי ובין הרוח שהצמיחה אותה. 

מבחינה פורמלית, קשה בעיני לחלק בין טיסה במטוס ובין שייט 
בים או הליכה במדבר. האוויר, כמו הים או המדבר, איננו מקום 

של יישוב, ופוטנציאל הסכנה שם גדול לאין ערוך מכל מקום אחר 
על הקרקע )שערו בדעתכם מהי הסכנה הצפויה משריפת המנוע 
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במהלך נסיעה ובמהלך טיסה(. אז אמנם, האדם הצליח לשכלל 
את אמצעי הבטיחות במטוסים – בדיוק כשם שהצליח לשכלל 

את הספינות ורכבי המדבר – אבל עדיין המקום חושף את האדם 
לסכנות, ועל כן יש לברך הגומל בשם ומלכות לאחר כל טיסה 

)וכן הסכימו להלכה הרב משה פיינשטיין, אג"מ או"ח ב 
נט; הרב אליעזר וולדנברג, צ"א יא, יד; והרב עובדיה 

יוסף, יחו"ד ב, כו(.
ואולם, מבחינת מקורותיה של ההלכה קשה 

להעלות קביעה זו על הלב. אנשים רבים, 
שלא רואים כל שוני בין בטיסה ונסיעה 

ברכב )ואולי אף חשים בה יותר 
בטוחים(, מתקשים לשחזר את אותן 
רגשות הודאה המתוארות במקורות. 

האינסטינקט הבריא שלהם מורה 
שלא אליהם דיבר המשורר 

בהתרגשות כה רבה במזמור, 
ולא להם כיוון רב יהודה שדיבר 

על הביטוי הראוי לרגש 
ההודאה. 

קונפליקט זה מחמיר 
שבעתיים אצל אנשים 

שהטיסה אצלם היא מעשה 
תדיר, בין אם מדובר בטייסים 

או באנשי עסקים הטסים 
מידי שבוע. האם יעלה על 
הדעת שיברכו מידי יום או 

שבוע את ברכת הגומל? איזו 
משמעות יש להודאה על נס 
אם היא נהפכת לנוהל קבוע?

על כן נראה להציע את 
הפתרון הבא. מי שטס אחת 

לתקופה ממושכת ולדידו 
הטיסה היא אירוע נדיר ומיוחד, 

ראוי שיברך הגומל לאחריה. בדרך 
טבע, ההתרגשות מן הטיסה כרוכה 

ברגישות יתר לאירועים שונים הקורים 
במהלכה )כמו כיסי אוויר הגורמים לא 

פעם לפחדים(, ובהחלט ראוי לתעל מכלול 
רגשות אלו לברכת הודאה לאחר הנחיתה. 

מנגד, מי שטס באופן תדיר ואין הדבר מעורר 
אצלו כל התרגשות, ראוי שיברך רק לאחר הטיסה 

הראשונה ולא יברך בשנית כל עוד לא חלפו שלושים 
יום מאז טיסתו הראשונה. כדי לצאת ידי ההלכה הפורמלית 

ראוי שימצא אדם שהתחייב בברכה, ויבקש ממנו שיוציא אותו ידי 
חובה בברכתו. כך תישמר מסגרת ההלכה, בלא שנאבד את הרוח 

העומדת מאחוריה. 
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מעלה שהיא גם חיסרון
אחת המעלות הגדולות של האדם המודרני היא 
שהוא מאוד רציונאלי, ונוהג לפעול לפי ההיגיון. 
ברם, מעלה זו עלולה להיות גם חיסרון. לעיתים 
בני אדם בזמננו, מרוב חכמה ותבונה, הם יותר 
מדי מחושבנים. אנחנו יודעים היטב שכל עשיה 

דורשת תכנון מוקדם, ובתכנון יש לקחת בחשבון 
את כל הכשלים והבעיות שעלולים להיווצר, את 

הסיכויים ואת הסיכונים, צריך לעשות בדיקה 
מדוקדקת של שיקולי עלות מול תועלת, נזק 
לעומת רווח, ומתוך מודעות לכל המרכיבים 

האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל 
הזה אל הארץ אשר נתתי להם" )במדבר כ, יב(. כל השיקולים 

ההגיוניים אומרים שאין למשה רבנו שום טעם להתפלל, שכן ה' 
כבר גזר עליו במפורש שהוא לא יכנס.

 אלא שמשה כל כך רצה להיכנס לארץ, שהוא בחר להתעלם 
מקולו המשתק של ההיגיון, והעדיף לנסות את כוחו שוב בתפילה 
ולהתחנן אל ה': "ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר 

ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן" )דברים ג, כה(. הוא לא אומר 
לעצמו אין סיכוי, אלא נכנס בעובי הקורה. 

מעשה התפילה של משה אינו פשוט וברור מאליו. הוא לקח 
למעשה סיכון שהקב"ה יכעס על טרחנותו, ועל העובדה שהוא 

כביכול מפקפק בכך שהגזירה שנגזרה עליו היא סופית וחד-
משמעית, ובכל זאת בחר משה להרבות בתפילה, ולדברי חכמים 
התפלל 515 תפילת כגימטריה של המילה "ואתחנן". יש מפרשים 
שמשה החליט להתפלל למרות שידע שאין סיכוי שייענה בחיוב, 

על מנת ללמד את עם ישראל על מעלת ארץ. ישראל, ויגרום 
להעלאת מעמדה, חשיבותה וחביבותה בעיניהם. לפי שיטה זו 
רצה משה להראות לעם ישראל שאין לוותר בקלות על הארץ. 

אולם לענ"ד הוא בא ללמד את עם ישראל עיקרון אחר הנוגע 
להיבטים רבים בחיים, הנוגע למעמדה של התפילה ושל השקעת 
מאמצים גם כאשר הסיכויים להצלחה רחוקים מלהיות מזהירים. 

משה בא ללמד שכאשר אדם רוצה משהו באמת ובכל הלב, 
עליו להתעלם מהחישובים הקרים ולפעול במלוא המרץ להשגת 

המטרה, גם אם יש בכך סיכונים. 

דוגמה לעניין זה ניתן לראות אצל תינוקות. כאשר תינוק רוצה 
משהו הוא בוכה וצועק ומניף את ידיו על מנת לקבל את שהוא 
רוצה, ולפעמים שולח יד כדי להגיע אל החפץ הנכסף שנמצא 
הרחק ממנו והלאה, ואשר באופן רציונאלי אין לו סיכוי להגיע 

אליו. בסופו של דבר הוא בדרך כלל מקבל את מה שהוא רוצה. 
היתרון של התינוק שהוא עדיין לא אדם רציונאלי ומשכיל, ולכן 
הוא לא עושה חשבונות רבים, ולא שוקל שיקולים מגוונים. הוא 

הולך על המטרה בלי לחשוב פעמיים.

את העיקרון הזה יכול היה משה ללמוד כבר כשהוא עצמו היה 
תינוק מבת פרעה. כשהיא ראתה אותו בוכה בתיבה: "ותשלח את 
אמתה" – נעשה לה נס ונשתרבבה אמתה אמות הרבה. ומה היא 

הללו אנו מגיעים לא פעם למסקנה שאין טעם לנסות לבצע 
את המשימה או התוכנית שאנו רוצים בה.

התחשבנות אנושית מזיקה
ייתכן שזו היתה גם שיטתו של משה בתחילת דרכו. כאשר 

ביקש הקב"ה לשלוח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים 
משה העלה חישובים ושיקולים שונים, לפיהם סיכויי ההצלחה 
לא נראים על פניהם גדולים, יש סכנות שונות בדרך, יש בעיות 

של אי-התאמה בינו ובין התפקיד וכדומה. אולם מאז עברו 
שנים רבות, ומשה למד שהדברים לא מתנהלים תמיד לפי 

ההתחשבנות האנושית, והסיק שעליו לעשות מה שביכולתו, 
גם אם על הנייר או על הקלף נראה שלא ילך לו קלף, 

והסיכויים להצלחה קלושים ביותר. 

דרכו זו של משה היא שעומדת מאחורי תפילתו להיכנס לארץ 
ישראל הפותחת את הפרשה. הרי לכאורה אי-כניסתו לארץ 

היא נושא חתום וסגור, שכן במפורש נאמר לו ולאהרון: "יען לא 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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חשבה כששלחה את ידה, שואל הרבי מקוצק? הרי היא לא ידעה 
שייעשה לה נס?! אלא שכאשר  רוצים בדבר מה במאוד מאוד, 

שולחים ידיים בלי לעשות חשבונות.

ובכל זאת – כוחה של תפילה
למען האמת טעות היא לחשוב שתפילת משה הושבה ריקם. 
בגמרא במסכת ברכות )דף לב( למדו חכמים דווקא מתפילת 

משה זו, שיש כוח גדול לתפילה, שכן משה נענה בזכותה. הגמרא 
אומרת: "אמר רבי אלעזר: גדולה תפלה יותר ממעשים טובים, 

שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אעפ''כ לא 
נענה אלא בתפלה שנאמר: 'אל תוסף דבר אלי, ובסמוך לו: עלה 

ראש הפסגה'" )דברים ג-כו(. הגמרא מפנה את תשומת ליבנו 
לכך שתפילת משה התקבלה באופן חלקי. משה ביקש "אעברה 
נא ואראה את הארץ הטובה הזאת", והקדוש ברוך הוא משיב לו 
"ֲעֵלה ֹראׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶניָך ָיָּמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה 

ְבֵעיֶניָך" )דברים ד כז(. משה אמנם לא זכה למענה חיובי על 
בקשתו להיכנס לארץ, אך נענה בחיוב על בקשתו לראותה. רש"י 

מדגיש בפירושו ש-ה' אף העניק לו מעבר למה שביקש, ואומר לו: 
"בקשת ממני ואראה את הארץ הטובה, אני מראה לך את כולה 

שנאמר ויראהו ה' את כל הארץ" )דברים לד א(.

נמצא כי בעוד אנו מתהלכים בידיעה שמשה קיבלת תשובה 
שלילית לתחנוניו, מאיר רבי אלעזר את עיננו לכך שהם נענו 
בחיוב. עלינו ללמוד מתפילות משה שאין אנו יכולים לקבוע 

בוודאות שתפילה לא נענתה, אולי היא נענתה באופן חלקי, ואולי 
היא עזרה באופן שאין אנו מודעים לו. גם כשאנו מתפללים ונראה 

לנו שנענינו בשלילה, אין אנו יכולים להיות בטוחים בכך, שכן 
אין אנו יודעים מה עלול היה לקרות בלעדיה, וייתכן שתפילתנו 

הועילה למנוע חלופה גרועה יותר.

הספרות החסידית עשירה בסיפורים על כוחן של תפילות 
פשוטות שעשו את שליחותן דווקא תודות לעובדה שהן לא באו 

מהתבוננות שכלתנית עמוקה, אלא מקירות לבו של אדם פשוט 
ותמים. באחד מהם, הנוגע לפרשת "והיה אם שמוע", מסופר 

על שנת בצורת שבה גדולי הדור גזרו תעניות על הציבור וערכות 
עצרות תפילה, אולם למרות כל התפילות והצומות לא ירדו 

גשמים. באותה עת ראה הבעל שם טוב יהודי פשוט ועם הארץ 
שקורא קריאת שמע, וכשהגיע לפסוק "ועצר את השמים ולא יהיה 

מטר" הוא אמר אותו בצעקה גדולה הבאה מעומק הלב, ומיד 
כיסו עננים את השמים, והחל לרדת גשם חזק. שאל הבעש"ט 

את אותו יהודי: "על מה חשבת כשאמרת את הפסוק הזה? והלה 
ענה לו: במילים "ועצר את השמים" כיוונתי ש-ה' יעצור ויסחט את 

השמים, ובמילים "ולא יהיה מטר" התכוונתי שלא יישאר למעלה 
בשמים שום מטר, אלא כל הגשמים ירדו לארץ... )באר משה על 
התורה לאדמו"ר מאוזרוב(. אמר הבעש"ט: זה כוחה של תפילה 

תמימה הבאה מן הלב, בלי כל התחכמויות.

תחנוניו של משה רבנו מלמדים שלפעמים יש לשים בצד את 
השכל הקר על כל חישוביו ההגיוניים, וכאשר יש משימה חשובה 

עם מטרה טובה מול העיניים יש להתמקד בה ולנסות להשיג 
אותה גם אם לכאורה הסיכויים נראים קלושים. 

מי שמאמין - לא מוותר!
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לקראת החגים ולקראת החזרה ללימודים

וגופיות ציצית במשלוחים עד הבית! ציציות 

 050-6434218 להזמנות תהלה: 

מתנות מקסימות לחגים

לתמונות והזמנות חפשו:"רקמה ישראלית 

מרמלדה"  בגוגל

יודאיקה ורקמה ישראלית במיטבה!

מרקוביץ'
ית שראל י רקמה 
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רותם נכסים הוא משרד התיווך הוותיק ביותר במעלה אדומים!
אצלינו תקבלו מענה מקצועי במכירה או קניה של דירה וגם חבילת 

שירותים ייחודית: עו"ד לעינני נדל"ן, קשר עם בנקים למשכנתאות,

קשר עם משכנתאות וקישור לבעלי מקצוע נוספים. 

אצלינו תקבלו מענה כדי למכור ו\או לקנות נכס עם חיוך!

רוצה קריירה מבטיחה בנדל"ן?
יש לך הזדמנות להצטרף לצוות מנצח! אצלינו תרגיש בבית!

אנו מבטיחים ליווי בדרך להצלחה, עכשיו זה הזמן לקריירה.

אנו מחפשים סוכנים בעלי רישיון תיווך, גם ללא ניסיון לעבוד איתנו 

לא רק במעלה אדומים. ליווי והדרכה ותנאים טובים למתאימים. 

יובל ג, מנהל 054-4510582
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 25%
הנחה בעמלת 

תיווך
למביא מודעה זו



WWW.ALONSHABBAT.COM ניתן למצוא אותנו באתר 8

ה
טר

הפ
ה

ן 
מ

"לפעמים אני לפעמים אתה כה 
זקוקים לנחמה"

)רחל שפירא, 'נחמה'(
ההפטרה פותחת בקריאת ה' לנביאיו לנחם 

את עמו: "נחמו נחמו עמי". קשה לנחם 
עם שלם. בבת אחת. נחמה לאחד היא לא 

נחמתו של האחר. על כן נשלח היום נחמות 
אישיות. לא נחמות גדולות של גאולת עם 

אלא נחמות קטנות של האדם הבודד. 
נחמה ועוד נחמה ועוד נחמה, אולי יצטרפו 

לנחמת עם גדולה.

את אישיותך, לגרום לך לדעת ולהכיר אנשים שונים ואופיים 
שונים ומזגים שונים של בני אדם. כאשר אומרים לך "זה לא 

את/ה זה אני" האמינו למשפט הנדוש הזה. זה באמת לא 
אתם. ונניח שהיו נשארים אתכם מתוך אילוץ )גיל מתקדם, 

מצב כלכלי טוב שלכם שיכול לפתוח פתח רווחה לבן או בת 
הזוג(, או נשארים אתכם מתוך רחמים )אני לא יכולה לעשות 

לו/ לה את זה, הדבר ישבור אותו/ה לגמרי(, או נשארים 
אתכם מתוך תחושת 'אין ברירה' )כבר הזמנו אולם ורב 

ונרשמנו ברבנות, אז עכשיו לבטל? אין ברירה נזרום ונקווה 
לטוב(, האם הייתם מרגישים טוב עם קשר כזה? 

ניחום אבלים
בימים הראשונים רק רוצים שיניחו לנו. אין לנו כוח לשמוע 
את "משתתף בצערכם" ואת "תנוחמו מהשמיים" וודאי אין 

לנו כוח למבקרים. אנחנו רוצים להתבודד ולהסתגר עם 
הכאב והאבל שלנו לבד. מקסימום עם אבלים כמונו שהם 
ממש קרובי משפחה )לפעמים גם זה מכביד אז קל וחומר 
מבקרים מבחוץ(. אך מה אפשר לעשות שההלכה היהודית 
קובעת שיש לשבת שבעה ויש לפתוח את הבית למנחמים 
ומצווה לבוא לנחם וגם נימוס חברתי בסיסי, גם למי שאינו 

מקפיד על כך הלכתית. וכולם יודעים לצטט את הכתוב 
בקהלת "טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה". למי 

טוב? טוב להולכים לנחם או טוב למקבלים את הנחמה? לפי 
המשכו של הפסוק, טוב לאדם ההולך לנחם: "באשר הוא 

סוף כל האדם והחי יתן אל לבו". כלומר, המנחם הולך לבית 
אבלים, מנחם, ומרגיש שהמוות מולך בעולם, גם יומו יגיע, 

ועל כן יש לתקן את המידות והדרכים ולהרבות בטוב ובחסד, 
כי הכל הבל הבלים. ומה עם המנוחם? הוא צריך לשלם את 
המחיר של ההכבדה והטורח שגורם המנחם? שאלה טובה. 

מסבר, שבדיעבד כאשר עוברים שבעת הימים, המנוחם קם 
ורואה שאם היה צריך לשבת שבעה ימים בלי לראות איש 
ובלי לדבר עם איש, המשא היה בלתי נסבל ומעבר לכך – 

הוא שמע המון סיפורים אודות הנפטר. כל מנחם הכיר את 
הנפטר בתקופה אחרת בחייו, הכיר את הנפטר מזווית אחרת 
של תחום עיסוקו וכך הולכת ונבנית תמונה שלמה על הנפטר 

שלא ידענו אותה קודם לכן. 
אז מכל הנחמות הקטנות, עליהן לא דברנו, כמו נחמת 

אנשי "אני לא שווה כלום" ונחמת הורים שקשה להם עם 
בעיות חינוך ומשמעת, ונחמת המפוטרים מהעבודה, ונחמת 

קשישים מבדידותם ועוד אלפי נחמות קטנות וגדולות, 
בחרנו הפעם רק בשלוש, אבל העיקרון שלמדנו ברור: אפשר 
להתנחם תמיד ובכל מצב, אם משנים גישה ומתבוננים קצת 

אחרת על הדברים. נחמו נחמו עמי.

ניחום חולים
המדע והרפואה מתקדמים בצעדי ענק. כל יום מתגלים 

מחקרים חדשים. יש תקווה לסבלכם, לשוועתכם, לייסוריכם. 
התעניינו או בקשו מהיקירים לכם להתעניין, לבדוק, לחקור 

ולשאול אם יש מזור למחלתכם בארץ או בחו"ל ומה החידושים 
בתחום רפואת מחלתכם. מי הרופאים המומחים ביותר 

בתחום. אל תדאגו למשאב הכספי. קודם כל בררו ועשו הכל 
כדי להיאחז בחיים. תקציבים יימצאו בסופו של דבר, אם רק 

תדעו למקד מטרה – מי יטפל בכם בצורה הטובה ביותר והיכן. 
שימו לב שהמלה "החלמה" והמלה "מחלה" הם מלים דומות. 

בכוחכם להפוך עולמות כדי להפוך את האותיות.

ניחום לבבות שבורים
נכון שכאשר נוטשים אתכם ובעיקר אם ראיתם במי שנטש את 

האחד והיחיד איתו תוכלו להקים בית בישראל, מרגישים מן 
הרגשה של  עצבות/ צער/ דיכאון/ סוף העולם/ אין טעם להכיר 

עוד כי לא היה ולא יהיה כמותו/ה )מסודר לפי דרגות הרגש 
מהקל לכבד(. כל אחד מאיתנו נטש או ננטש פעם והפרידות 

הזוגיות הללו הן חלק מחיינו. לומר לאדם "יש הרבה דגים 
בים", ממש לא מנחם בשעה זו. איך כן אפשר לנחם? הפרידה, 

הנטישה הזו היא חלק בלתי נפרד מהחיים, שמטרתה לעצב 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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עשר לשונות של תפילה 
ותחנונים

א. "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא 
ֵלאֹמר" שאל רבי לוי: למה בא משה דווקא 

בלשון תחנונים?  ועונה: ְלמה הדבר דומה?  
למטרונה ]גבירה נכבדה[שילדה בן, כל ימים 
שְבָּנּה קיים הייתה נכנסת בפלטין ]לארמון[ 

בזרוע. מת בנה התחילה מבקשת ליכנס 
בתחינות. כך כל זמן שהיו ישראל קיימים 

 שורש 'ואתחנן' הוא חנ"ן
להתפלל בתחנונים, והפועל בא בצורת התפעל המורה על 

פעולה נמרצת. והחנינה שהאדם מקבל היא מתנת חינם, ומי 
שמקבל אותה 'מוצא חן' בעיני הנותן, כפי שמציין רש"י:  "אין חנון 

בכל מקום אלא לשון מתנת חנם. אף על פי שיש להם לצדיקים 
לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא 

מתנת חנם".
 ומוסיף האדמו"ר הזקן שמשה רבנו השתוקק להיכנס לארץ 

מסיבות נעלות שמעבר לטובתו האישית, והיה חפץ שבאמצעות 
כניסתו לארץ יתעלו ישראל לדרגה עליונה, שלמעלה מהדרגה 

שיוכלו להגיע אליה על ידי עבודתם )עבודת הנבראים(. משה 
התפלל להתעוררות מלמעלה שמעל התעוררות האדם מלמטה, 

וביקש "מתנת חינם" )חינם ממצוות( - דרגה שלמעלה מן 
המצוות,

והשתמש דווקא בלשון תחינה ולא בלשון תפילה, כי תפילה 
היא עבודה של התעוררות האדם מלמטה בלבד, ואילו משה 

רצה להביא למילוי הבקשה "ֶאְעְּבָרה-ָּנא ְוֶאְרֶאה" כמתנת חינם  
מאת ה'. ואכן, כדי להביא לגילוי התעוררות מלמעלה )שלמעלה 
מעבודת האדם(, יש לבקש מתנת חינם ממש ולא בלשון תפילה 

רגילה, כי דבר זה אינו תלוי בזכות המבקש כלל.

אמר ר' יוחנן: עשרה לשונות 
נקראת תפילה, ואלו הן: שוועה, 

צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, 
קריאה, ניּפּול, פילול ותחנונים:                                                                                  

ב. ְתִּפָּלה-ִּפּלּול: חז"ל מצאו רמז לחובת התפילה 
בפסוק "ולעבדו בכל לבבכם" –''עבודה בלב זו תפילה" )תענית 

ב' ע"א(; ויסודה  שיח ושיג של האדם לפני בוראו כמקור לביטחון 

ולהתעלות.  המילה "ְתִּפָּלה" באה מהשורש פל"ל, ובנוסף 
ל'תפילה' עצמה, יש לשורש מגוון משמעויות: 

1.לשֵער, לקוות ולייחל: "ַויֹּאֶמר ִיְשָׂרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְרֹאה ָפֶניָך ֹלא 
ִפָלְּלִתּי ְוִהֵנּה ֶהְרָאה ֹאִתי  ֱא-ֹלִהים ַגּם ֶאת ַזְרֶעָך." )בר' מ"ח י"א(. 

ב. לשבת בדין על מישהו: "ִאם-ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱאלֹ-ִהים" 
)שמ"א ב' כ"ה(.       

 ג. להידיין: " ַוַּיֲעֹמד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל"  )תה' ק"ו ל'(. 
ד. להתפלל תפילה שירית: "ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוֹּתאַמר" )שמ"א ב' א'(. 
המהר"ל מסביר שהתפילה קשורה למחשבה ולעשיית צדק ללא 
משוא פנים,  כמו "הביאו )ָהִביִאי( ֵעָצה ֲעׂשּו ְפִליָלה" )יש' ט"ז ג'(; 
והדיינים נקראים פלילים,  מפני שהם שופטים במחשבתם, "כי 

התפילה צריכה כוונה ומחשבה שיעשה השם יתברך חפצו ורצונו, 

במדבר, היה משה נכנס לפני הקב"ה בזרוע )שמות ל"ב : ָלָמה 
ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך", "ְסַלח נא לעון העם הזה", וגו' .) כיוון שמתו 

ישראל במדבר, התחיל מבקש ליכנס בארץ ישראל בתחנונים.  כך 
אמר הקב"ה למשה )שמות לג( "ְוַחֹּנִתי ֶאת-ֲאֶׁשר ָאֹחן". אמר לו: מי 
שיש לו בידי" ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם", במידת רחמים אני עושה 

עמו. ומי שאין לו בידי וחנותי את אשר אחון, במתנת חנם אני 
עושה עמו. ובשעה שהיה משה מבקש ליכנס לארץ ישראל, אמר 

לו הקדוש ברוך הוא: רב לך!  אמר לפניו: ריבונו של עולם! לא 
כך אמרת לי, כל מי שאין לו בידי וחנותי, במתנת חנם אני עושה 

עמו?! עכשיו איני אומר שמתבקש לי אצלך מאומה, אלא חנם 
עשה עמי! מנין?  ממה שקרינן בעניין "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ". משה רבנו 

מתחנן לפני ה': "ֶאְעְּבָרה-ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה",  אלא 
שהקב"ה נועל בפניו את שערי התפלה: "ַרב-ָלְך ַאל-ּתֹוֶסף ַּדֵּבר 

ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה", ולמרות זאת לא פסק מלהתפלל בתחנונים 
וביקש שה' יעניק לו זאת כמתנת חינם.
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ודבר זה נקרא תפילה, שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש"   .
יש הרואים שגם מצד המתפלל יש משהו פלילי, באשר בעצם 
הדרישה מה' להתחשב במצוקות שלי ובבקשותיי, יש סוג של 

מרד, כי איני מוכן לקבל את המציאות.יוצא שהקב"ה ברא אותי 
כך שכאשר אני עומד  לפניו למשפט 'פלילי' בשעת התפילה אין 
אני מבטל את רגשותיי ואת תודעתי, כאומרם ז"ל : "אפילו חרב 

חדה מונחת על צווארו של אדם – אל יתייאש מן הרחמים".

ג. שוועה היא קריאה לעזרה
 כשהמתחנן מתחנן לתשועה; והפועל נוהג לבוא בבניין פיעל– 

ִשַוּע: "ַּבַּצר-ִלי ֶאְקָרא ה'  ְוֶאל-ֱא-ֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע" )תה' י"ח ז'(; 
והוא בא גם לפני עמידה לתפילה: "ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי 

ֵואֹלָהי  ִּכי-ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל" )תה' ה' ג'(. שורש משני של שו"ע הוא 

יש"ע וממנו 'ישועה' ו'ֶיַשע', והקב"ה נקרא "ֵאל-ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע" 
)יש' מ"ה כ"א(, ולכך נמצא שמות רבים משורשים אלה: יהושע , 
הושע, ישעיה, ישעי, שוע )בת שוע=בת שבע(, ישוע, כשהבקשה 

היא שה' יקבל את שוועת האדם. המילה הערבית המקבילה 
היא 'ואסע'=רחב, נדיב, ובעב' 'שוע' משמעה נדיב: "ְוֹלא ִנַּכר-

ׁשֹוַע ִלְפֵני-ָדל" )איוב ל"ד י"ט(, ומכאן שמצפים מהנדיב לסייע 
ולהושיע, שתהיה ידו רחבה. 

ד. צעקה באה יותר כקריאת צער 
וכאב וכמחאה נגד המציק

ולתפילה משתמשים יותר ב'זעקה' )ז' וצ' מתחלפות: 
עלז – עלץ, זהוב-צהוב(, והיא נוטה לבוא לצד 'שְועה': "ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני-
ִיְׂשָרֵאל ִמן-ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל-ָהֱאלֹ-ִהים" )שמות ב(, 

ופעמים בא 'זעק' עם 'שוע': "ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי" 
)איכה ג' ח'(.

ה. נאקה היא זעקת שבר מקוצר רוח: 
"ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת-ַנֲאָקָתם" )שמ' ב' כ"ד(. וקרוב לו שורש 

'נהק'=געייה של חיות: "ֲהִיְנַהק-ֶּפֶרא ֲעֵלי-ֶדֶׁשא"  )איוב ו' ה'(; 
ובשיכול אותיות נקבל את 'אנקה'=אנחה, השמעת קול שבר: 

"ִמֹּׁשד ֲעִנִּיים  ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים" )תה' י"ב ו'(.

ו. ִרָּנה  היא זמרה ושירת תפילה:
 "ְוַאל-ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה ְוַאל-ִּתְפַּגע-ִּבי" )ירמ' ז' ט"ז(. 

הפועל הוא 'לרנן'=הרמת קול מתוך שמחה והודייה: ְלכּו ְנַרְּנָנה 
ה'  ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו" )תה' צ"ה א'(.  בער' לפועל 'ַרַּנ' יש גם  לַָ

משמעות של צלצול, ואולי מכאן הנרדפים הרנינו=הריעו, שברינה 
יש גם השמעת קולות כלי נגינה. )מכאן "כנף רננים"-כינוי לצווחת 

ציפורים, וכן 'נחל הארנון' ע"ש הזרימה ורננת המים(.

ז. 'פגיעה' בעולם הפיסי היא נגיעה 
ופגישה

 )הן לטובה והן לרעה(, ובהשאלה קיבלה משמעות של בקשה, 
הפצרה ותפילה: "ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל ִּתָּׂשא 

ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה ְוַאל ִּתְפַּגע ִּבי ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ֹאָתְך" )יר' ז' ט"ז(. 

 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

נא לפנות למשה אוסי 09-8335016  098335016נא לפנות למשה אוסי   

על הפס' "ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" )בר' כ"ח( מפרש"י לשון תפילה, מכיוון  
שלשון "פגיעה" חוזרת אל  בני אדם או בעלי חיים פוגעים/פוגשים 

זה בזה, אך יעקב בא למקום,  ואין "פגיעה" מתאימה כאן, אלא 
אם תפרש "ויפגע"= ויתפלל. ומכאן השם 'פגעיאל'=שה' יקבל את 
תפילתו. בער' 'ַפְגע'=צער וכאב, והמילה הקרובה 'ַפְגַאה=התקפה 

פתאומית.

ח. ביצור – חז"ל יצרו פועל מחודש 
ממילת היחס ב'+צר-'בצר' בעקבות פסוקים 

כמו: "ַּבַּצר-ִלי ֶאְקָרא ה'  ְוֶאל-ֱא-ֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע" )תהלים י"ח(;  "ַּתְעִלים 
ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה" )תה' י' א'(. ונראה שהפועל 'לבֵצר'= לחזק, סייע 

בכך.

ט. קריאה – 'לקרוא' ביסודו הוא לדבר, להזמין ולהשמיע 
בקול רם, ומכאן להזעיק עזרה, לשווע:  "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה  
ְּתַׁשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵּנִני" )יש' נ"ח ט'(; וממנו קצרה הדרך לתפילה 

ולבקשה: "ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשם ה' ֱא-ֹלָהיו" )מל"ב ה' י"א(.

י. ניּפּול – 'נפל' משמעו צנח וירד על הארץ, וממנו "ָוֶאְתַנַּפל 
ִלְפֵני ה' "  )דב' ט' י"ח( - להשתטח  על הארץ לשם תפילה 

והפצרה, ומכאן 'התנפל בתחינה', ולכן 13 המידות שבתפילה 
נקראות 'נפילת אפיים'. ונראה שהקרבה לפועל 'להתפלל' סייעה 

לדמיון במשמעות.
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מדוע יש צורך בעשר לשונות? כי האדם חי חיים 

מורכבים, והוא מתמודד במצבים שונים. אדם 

עומד לפני ה' ומכירו מתוך מצב מסוים, אך בניסיון 

הבא הוא ניצב במעמד חדש, והוא בוחן את עצמו 

האם יוכל לעמוד בפני הקב"ה גם מתוך המצב 

הזה. ועוד, מדובר בסוגים שונים של תפילה, ולכל 

תפילה ייחוד משלה:  יצחק "נעתר", יעקב "פגע", 

בני ישראל "זעקו-שוועו-נאקו" ומשה "התחנן" - בכל 

אחד מהמעמדים האלה נדרש האדם לגייס כוחות 

מיוחדים של הנפש, ולראות את הדברים החדשים 

מזווית נוספת ולא מוכרת, והאתגר הזה מצריך 

שימוש אחר של לשון. וכשאנו אומרים "ה' שפתי 

תפתח" , אנו מבקשים את הרשות והאפשרות 

לדו-שיח עם הקב"ה, ורק אז - "ופי יגיד תהלתך"; 

ולתהילה זו עשר לשונות שונות, וכל אחד יכול לפנות 

בלשון שונה המיוחדת לו. 

 

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  
התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה


