
WWW.ALONSHABBAT.COM 1ניתן למצוא אותנו באתר

פרשת לך לך

05
2-

66
54

78
1 

 די
רון

 לי
דיו

סטו
ג: 

תו
ומי

פי 
גר

ב 
צו

עי

בס"ד

ירושלים

תל-אביב

חיפה

  כניסת שבת
17:23  
17:38  
17:28  

        יציאת שבת
18:34    
18:36    
18:35    

ה
לכ

ה
ה

ת 
ינ

פ

ההלכה קבעה דרך מסוימת באמירת קדושה אך המנהג 
פסק אחרת. בכל מקרה, ישנם חזנים טועים העושים זאת 

כיום בדרך שונה לחלוטין 

מכל חלקי התפילה, מקום של כבוד שמור לקדושה. זו 
נתפסת בעיני רבים כשיאה של התפילה בציבור וכביטוי 
המרכזי שלה, וזאת למרות שמקורה בהרבה פחות ברור 
מברכת כהנים, למשל, ובודאי מן התפילה עצמה, שלהן 

מקור תלמודי מפורש. אכן, הקדושה הנאמרת בחזרת 
הש"ץ אינה מוזכרת במניין הדברים הנעשים בעשרה 

במשנת מגילה )ד, ג( וכנראה יסודה בתקופה מאוחרת 
יותר.

עם זאת, מקורם של פסוקי הקדושה קדום מאד. עיקר 
הקדושה הנאמרת על ידינו )לא רק בחזרת הש"ץ אלא 

גם בברכת יוצר של שחרית וקדושת 'ובא לציון'( היא חיקוי של 
דברי המלאכים המקדישים את הקב"ה בפסוקים "קדוש, קדוש, 
קדוש ה' צ-באות מלא כל הארץ כבודו" )ישעיה ו, ג( ו"ברוך כבוד 
ה' ממקומו" )יחזקאל ג, יב(. בסדר הקדושה המקובל בידינו אנו 
מוסיפים לפסוקים אלה פסוקי הקדמה )'נקדישך' בנוסח ספרד 

או 'נקדש' בנוסח אשכנז(, פסוקי קישור )'לעומתם משבחים 
ואומרים', 'ובדברי קדשך כתוב לאמר'(, וכן את הפסוק "ימלוך ה' 

לעולם וכו'", שמקורו בספר תהלים )קמו, י(.

השאלה שעומדת לפתחנו היא מה הסדר הנכון של אמירת 
הקדושה. כפי שנראה להלן, קיים מתח בעניין זה בין ההלכה 

הפסוקה למנהג שהשתרש, ובין הללו לנוהג מוטעה לענ"ד שבו 
אוחזים לא מעט חזנים כיום.

צורה של דיאלוג
נקדים את ההלכה שעליה אין עוררין: על סדר הקדושה שבחזרת 

הש"ץ – ככל דבר שבקדושה – להיאמר בעשרה )על פי בבלי מגילה 
כג, ב(. וכיצד נאמרת תפילה בעשרה בני אדם? לפנינו עומדות 

לכאורה שתי אפשרויות: האחת, שכל העשרה יגידו התפילה ביחד; 
והשנייה, שהחזן יגיד את התפילה בשביל כולם. הרא"ש הכריע 

כדרך השנייה )שו"ת, כלל ד, סימן יט(:

דבר פשוט הוא שאין לומר קדיש עם החזן, כי אין אומרים קדיש 
אלא בעשרה, וצריך להבין לחזן ולענות אמן יהא שמיה רבא אחריו. 

כמו כן בקדושה, אומר החזן נקדישך ונעריצך וכו', עד שמגיע 
לקדוש, ואז עונין הצבור: קדוש. 

מדבריו של הרא"ש עולה שהדרך הנכונה לאמירת תפילה 
בציבור היא שהחזן אומר אותה לבדו והציבור מצידו מאזין ומכוון 

ומשתתף במקומות המיועדים לו. בדרך זו מתנהל דו-שיח בין החזן 
והקהל וניכר שיש כאן מעשה ציבורי. לא כן הוא כשכל הציבור 
אומר את התפילה, כל אחד בקצב ובסגנון שלו, אז נראה שיש 

עשרה "יחידים" האומרים את התפילה ואין כאן תפילה הנאמרת 
מפי ציבור של עשרה. 

לאור זאת מסיק הרא"ש שאת הפסוק הראשון בקדושה, הוא 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

צביקה 052-2518981לתרומות למשפחות נזקקות 

עלון שבת לכלל ישראל 

סדר אמירת קדושה / הרב עידו פכטר
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ההזמנה לקדושה )'נקדישך' או 'נקדש'( יגיד החזן לבדו ואילו הציבור יצטרף 
אליו רק באמירת "קדוש, קדוש, קדוש וגו'". ומה לגבי פסוקי הקישור? ר' 

יוסף קארו בחיבורו 'בית יוסף' )או"ח קכה( מתלבט בדבר, אך לבסוף נוטה 
לומר – כמשתמע משיטת הרא"ש – שראוי שאף את הפסוקים הללו יגיד רק 

החזן, והציבור יצטרף אליו רק באמירת "ברוך כבוד ה' וגו'" ו"ימלוך ה' לעולם 
וגו'".

מנהג של ציבור
את דברי הרא"ש פוסק ר"י קארו להלכה בשולחן ערוך )או"ח קכה, א(: 

אין הצבור אומרים עם ש"ץ נקדישך, אלא שותקין ומכוונין למה שש"ץ אומר 
עד שמגיע לקדושה, ואז עונים הציבור קדוש.

לאור פסיקה זו, הדרך הראויה מלכתחילה באמירת הקדושה - בין בחול ובין 
בשבת - היא בצורה של דיאלוג שמוביל החזן. החזן אומר לבדו את פסוקי 
ההקדמה ומזמין את הציבור לומר איתו יחד את הפסוקים המרכזיים של 

הקדושה. בין לבין החזן )שוב( לבדו מוסיף את קטעי הקישור המחברים 
בין פסוקי הקדושה. בדרך זו צידדו אחרונים שונים ובראשם הגר"א. ואכן, 
בסידורים האשכנזיים המקוריים, מופיעה הוראה לציבור לומר את פסוקי 
הקדושה בלבד )מסומן ב'קו"ח' – קהל וחזן( ולחזן לומר את שאר פסוקי 

ההקדמה והקישור.

כך ההלכה הפשוטה. ואולם, בימינו, במקומות רבים, המנהג אינו כן, 
והציבור אומר את נוסח הקדושה במלואו, כולל פסוקי ההזמנה והקישור 
)ישנן קהילות אשכנזיות ששם הציבור אומר את פסוקי ההקדמה אך לא 

את הקישור(. מה המקור לכך? הסבר אחד מופיע בדברי הט"ז )שם, ס"ק 
א(. הט"ז מקשה על השולחן ערוך מדברי עצמו, שכן בסימן קט פסק שמי 
שמתפלל עם שליח הציבור אומר עמו את הקדושה מילה במילה, ומשם 

משמע שאינו נחשב למתפלל ביחידות. מסתירה זו מסיק הט"ז שאמירה עם 
החזן נחשבת לאמירה בעשרה.

אפשרות מסתברת יותר היא שמנהגנו מסתמך על פסיקת האר"י )שער 
הכוונות לט, א(: 

וצריך שתאמר עם הש"צ כל סדר הקדושה מלה במלה מן נקדישך ונעריצך 
עד סיום כל הקדושה כולה, אמנם שתי התיבות של נקדישך ונעריצך צריך 
שתאמר אותם בקול רם ושאר התיבות עד עניית קדוש קדוש תאמר אותם 

בלחש עם הש"צ. ואח"כ תענה קדוש קדוש קדוש בקול רם ובעיניים סגורות 
ובדילוג כלפי מעלה. 

למרות שבדרך כלל אין הולכים אחר הקבלה במקום שהיא סותרת הלכה מן 
הנגלה, כאן פסק המנהג כאר"י כנגד השולחן ערוך. כנראה שאין זה רק מפני 

המשקל הגדול שהוענק לדבריו של האר"י אלא גם בגלל שבסופו של דבר, 
וכפי שפתחנו, אין סדר הקדושה מופיע במשנה ובתלמוד וכנראה מקורו 

מאוחר יותר.

אמירה בודדה
בין כה ובין כה, יש לתת את הדעת על כך שאף האר"י דיבר על כך שהיחד 
יאמר "עם הש"ץ כל סדר הקדושה". משמע, שהחזן אומר בקול את סדר 

הקדושה וכולם יחד אומרים איתו. זו, כאמור, האפשרות הראשונה שהעלנו, 
לפיה כדי שתפילה תהיה בציבור כולם צריכים לאומרה יחדיו. 

למעוניינים לקיים את מנהג האר"י ראוי לומר את כל פסוקי הקדושה, אבל 
זאת יחד עם החזן, מילה במילה. ולנוהגים שהציבור אומר את הפסוקים 

כולם והחזן חוזר אחריהם, זה יכול אולי להתקבל רק באמירת פסוקי 
ההקדמה והקישור, אבל באמירת פסוקי "קדוש" ו"ברוך", שם ראוי שהציבור 

יאמר זאת יחד עם החזן, כדי שתיחשב לתפילה שבציבור.
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העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים

פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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חטא או אסטרטגיה מתוחכמת?
מקובל לייחס למקיאוולי את הכלל הקובע כי "המטרה 

מקדשת את האמצעים". אמרה זו אמנם לא מופיעה 
בספרו המפורסם "הנסיך", אולם לדעת רבים היא 

עולה ממנו בברור, שכן לדעתו, מותר לשליט לעשות 
מעשים החורגים מהחוק, למען חיזוק השלטון 

והמדינה. האם היהדות תומכת ברעיון ש"המטרה 
מקדשת את האמצעים"? לכאורה ניתן היה ללמוד 

מהתנהגותו של אברהם אבינו בפרשתנו שהתשובה 
חיובית. 

באסטרטגיה מתוחכמת של משא ומתן 
שנועדה להרוויח זמן ולסיים את הפרשה 

בטוב.

אולם בולטת בנושא זה עמדתו 
של אחד מגדולי הפרשנים הלא 

הוא הרמב"ן, שסבר כי "אברהם 
אבינו חטא חטא גדול בשגגה 

שהביא אשתו הצדקת במכשול 
עוון מפני פחדו פן יהרגוהו". ואם 

נשאל את הרמב"ן מה היה על 
אברהם לעשות, תשובתו היא: 

"והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו 
ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש 

באלהים כח לעזור ולהציל". הרמב"ן 
סבור שגם יציאת אברהם מן הארץ, בשל 
הרעב היתה חטא חמור, והוא אף טוען שבגין 
המעשים הללו של אברהם "נגזר על זרעו הגלות 

בארץ מצרים ביד פרעה", וכך התקיים בכלל שמופיע בספר קהלת: "במקום 
המשפט שמה הרשע והחטא".

הסכנה הגלומה בביצוע מעשים פסולים להשגת 
מטרה

שיטתו של הרמב"ן מדגישה את העיקרון שהמטרה אינה מקדשת את 
האמצעים, עיקרון שאכן מאפיין את המחשבה וההלכה ביהדות. אין 

לאדם כל היתר לבצע עבירה כדי להרוויח בכך הצלחות חומריות, ולא כדי 
להשיג הישגים רוחניים. כך לדוגמה אסור להעלים מס, כדי להעביר יותר 
כסף לצדקה, ואין כל היתר לרשום שמות פיקטיביים של בחורים בישיבה 
על מנת להגדיל את התמיכה שהישיבה מקבלת. ההלכה אוסרת לעבור 
עבירות, אפילו כשמטרתן לבצע מצוות, וחכמינו קבעו בהקשר לכך את 

הכלל שמצווה הבאה בעבירה - פסולה. לפיכך אסור לנסוע לבית הכנסת 
בשבת, וחכמים אף ביטלו את התקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת 

ואת קריאת המגילה בפורים שחל בשבת, בשל החשש שיבואו לטלטל אותם 
ברשות הרבים. בדומה לכך לא יבנה אדם סוכה על קרקע ששייכת לציבור, 

ולא ייטול למצוות ארבעה מינים לולב או ערבה גזולים.

לכאורה, כל בר-דעת מבין את הסכנה הגלומה בביצוע מעשים פסולים כדי 
להשיג מטרה שנראית ראויה. כל בר-דעת גם מבין את הסכנה הטמונה 
במציאות בה אנשים נוטלים את החוק לידיהם ומחליטים באופן חופשי 

באילו אמצעים להשתמש ובאיזה זמן, כאשר נמצאים במצבים בעייתיים. 
ברם, למרבה הפלא דווקא כשמדובר בנושאים החמורים ביותר, בדיני 

נפשות, אנשים עלולים לפעמים לשכוח סכנות אלה. כך אירע לפני עשרים 
שנה, כאשר צעיר יהודי שומר מצוות אחז בנשק ורצח ראש ממשלה 

בישראל. אותו רוצח בוודאי היה בודק היטב דבר מאכל שיש ספק בכשרותו, 
וללא ביטחון מלא שהמאכל כשר לכל הדעות הוא לא יכניסו לפיו. ברם 

דווקא בעניין של חיים ומוות, הוא לא בדק היטב ולא חיפש שהמעשה 
יהיה כשר לכל הדעות. יתרה מזו, מעולם לא הוכח שהיה רב כלשהו שנתן 

גושפנקה למעשה עוולה זה, ואני רוצה להאמין שלא היה רב כזה כלל. ברם, 
הצעיר בו מדובר החליט שעל כתפיו הצנומות הוא יכול לקחת את גורל 

אברם נאלץ לרדת למצרים בשל הרעב בארץ, ועם הגיעו לשם הוא 
מודאג מכך שהמצרים עלולים לקחת את שרי אשתו: "הנה נא ידעתי 

כי אשה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת 
והרגו אותי ואותך יחיו". הפתרון של אברם הוא לומר דבר שקר, שלא ימנע 

את לקיחת שרה, אבל יבטיח את הישארותו בחיים: "אמרי נא אחותי את 
למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך" )בראשית, יב, יא-יג(. התנהלותו 

של אברהם בסיפור זה מעוררת כמה תהיות, ועיקרן: האם מותר להשתמש 
באמצעי של אמירת שקר כדי להשיג את המטרה המבוקשת? האם מותר 

להפקיר את שרה בידי המצרים, על מנת להינצל? אברבנאל מבטא את 
הקושיה המוסרית בחריפות רבה וכותב: "ויותר ראוי היה שיבחר במוות 

לבלתי עשות נבלה" כזו.

רוב המפרשים אינם מנסים להסביר את התנהגותו של אברהם, ונראה 
שיכולות להיות לכך שתי סיבות: האחת, הם מניחים שהוא עשה את כל ה 
מעשיו על-פי ה', ולכן אין מקום להרהר אחר מעשיו. האחרת, הם יוצאים 

מהנחה שאברהם היה נתון בסכנת חיים, ופיקוח נפש מהווה הצדקה 
מספקת לטקטיקה בה נקט. פרשנים אחדים, דוגמת ספורנו ורש"ר הירש 

מציעים דרכי הסבר שונים 
למעשי אברהם, 

ולשיטתם 
הוא נקט 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"

המטרה אינה מקדשת/ הרב ד"ר רונן 
לוביץ'
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האומה כולה, וכי הוא יגאל אותנו בקרוב. כך הרשה לעצמו לקבוע שהמטרה 
של עצירת תהליך מדיני מקדשת את האמצעי הפסול מכל וכל של רצח, 

מעשה שהוא רע במהותו, ואין מטרה ראויה שתצדיק אותו, למעט מצב של 
סכנת חיים פיזית ישירה.

לשמור על שיקול דעת
בימים אלה, ימים בהם משתוללת האלימות בכבישינו וברחובותינו, ובהם 

גואים וגועשים רגשות הכאב והתסכול, והזעם ושאיפת הנקם, עלינו להזכיר 
לעצמנו שגם במלחמתנו הצודקת יש להיזהר משימוש באמצעים פסולים. 

לשם כך יש חוקים במדינת ישראל, ואשרינו שאנו חיים כיום במדינה של עם 
ישראל, אשר לה צבא ומשטרה שמופקדים על הביטחון. אסור לאיש ליטול 

את החוק לידיו, ולהשתמש באמצעים פסולים כדי לקדם את ביטחון ישראל 
לפני ראות עיניו. 

החרדה הגדולה ביותר כיום איננה מפני המחבל הערבי הבא, אלא מפני 
המחבל היהודי שעלול לבוא בעקבותיו. כבר פגשנו בהיסטוריה הקרובה את 
התוצאות של מעשה קנאות מיותר אחד. מלחמת העולם הראשונה נמשכה 
ארבע וחצי שנים וגבתה למעלה מ-16.5 מיליון הרוגים, 40% מהם אזרחים. 

הגורם הישיר שהביא לפרוץ המלחמה היה ההתנקשות שביצע סטודנט 
סרבי אחד מבוסניה שרצח את פרנץ פרדיננד, יורש העצר האוסטרי. אמנם 

נכון שהיה כבר מתח לפני כן, אבל היה זה מעשה אלימות אחד שהבעיר את 
כל אירופה. כיום אנו מצויים על מאגר אדיר של חומר בעירה, ומעשה נמהר 

של קנאי אחד עלול להצית תבערה עצומת ממדים.

בעת הזאת שומה עלינו לשמור על שיקול הדעת ועל שמירת החוק והסדר 
הציבורי, ולזכור שהמטרה שלנו מוסכמת על כולם, אבל על רשויות המדינה 

המוסמכות לנקוט באמצעים הנכונים.
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"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" מדגיש הפסוק 

בהפטרת פרשת השבוע מספר ישעיה. כיצד נוכל לעזור 

איש לרעהו? להלן מספר אגודות שאפשר להתנדב בהם, 

כל אדם לפי האגודה שנראית מתאימה לו, לאישיותו 

ולזמנו הפנוי. מתוך עשרות אגודות נבחרו כאן רק כמה 

מהן, אפשר כמובן להתנדב גם באגודות אחרות.

אגודת לב אל לב
מטרות:

• פתוח מערכות הדרכה והסברה 

בכל תחומי מניעת מחלות לב וכלי 

הדם במגמה להקטין את היקפן 

ואת הקטל מהן.

מטרות:

מתן עזרה, סעד, חינוך ושיקום לילדים נפגעים 

לתקופת 

התבגרותם עד לשיקומם.

אגודת עזר מציון
מטרות:

"עזר מציון" הוקמה כדי להקל על מצוקת החולים 

והמוגבלים בישראל. ההיכרות המעמיקה עם הצרכים 

המיוחדים של אוכלוסיית החולים, הנכים והקשישים 

הביאה את מייסדי "עזר מציון" להחלטה להקים עבורם 

ארגון שיספק להם את הסיוע והתמיכה הנפשית 

שמערכת הבריאות מתקשה לספק בשל היעדר תקנים ומשאבים כספיים 

הולמים.

אגודת אקי"ם
מטרות:

הגנה על זכויות המפגר ומשפחתו תוך 

עמידה בקשר עם הגופים הממשלתיים, 

רשויות מקומיות ומפעילי שירותים 

המטפלים באנשים עם פיגור שכלי. דאגה 

לשילוב של האדם הלוקה בפיגור השיכלי בכל תחומי החיים והקהילה )דיור, 

תעסוקה, בילוי שעות הפנאי וכו'( על פי יכולתו וכישוריו.

אגודת וראייטי 
ישראל

מטרות:

תמיכה כספית למימון 

טיפולים ופארא-רפואיים 

והשתתפות ברכישת ציוד 

רפואי ושיקומי לילדים פגועים חולים ונכים עד גיל 18.

ארגון לתת
סיוע הומניטרי ישראלי נוסד בשנת 1996 במטרה 

להעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה, בארץ ובעולם, 

על בסיס אוניברסלי ושוויוני, על ידי הנעת החברה 

האזרחית בישראל למעורבות בשדה הפעולה 

ההומניטרי ובכך ליצור מודעות חברתית ולהקנות 

ערכים של ערבות הדדית ונתינה. ארגון לתת הינו 

עמותה לא ממשלתית, א-פוליטית וללא כוונות 

רווח, הממומן מתרומות בלבד. בארגון פעילים כ- 2,000 מתנדבים מכל רחבי 

הארץ.

 

אגודת צער בעלי חיים
מטרות:

מניעת סבל מבעלי חיים ע"י מתן מחסה לכל בעלי 

החיים המבויתים, המשוטטים, הפצועים, חסרי 

הבית ומתן שירות וטרינרי. קידום החקיקה נגד 

התאכזרות לבעלי חיים. פיתוח התודעה ליחס אנושי לבעלי חיים.

אגודת אדם לאדם – למען הקשיש  
מטרות: דאגה לביטחון קיומי של קשישים 

אגודת אור ירוק
מטרות: 

שינוי תרבות הנהיגה ומיגור תאונות הדרכים בישראל, הפחתת  מספר ההרוגים 

והפצועים למינימום. 

אגודת איל"ן

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 

הפטרת לך לך – איש את רעהו 
יעזורו/ ד"ר ניצה דורי



WWW.ALONSHABBAT.COM 8ניתן למצוא אותנו באתר

הנחת



WWW.ALONSHABBAT.COM 9ניתן למצוא אותנו באתר

נו
ח

אנ
 ו

ה
ש

פר
ה

בפרשתנו הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו הבטחות 
להמשכיות זרעו ולירושת הארץ. אני בוחרת להתמקד 

בבשורה המובאת בפסוק: "ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר 
ַהֶבט־ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם־ּתּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם 

ַוּיֹאֶמר לֹו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך", אשר טומנת בחובה, במובן 
המוכר והידוע, ברכה במישור הכמותי, מעין זו שכבר 

ניתנה לאברהם - "ְוַשְמִתּי ֶאת־ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶשר 
ִאם־יּוַכל ִאיש ִלְמנֹות ֶאת־ֲעַפר ָהָאֶרץ ַגם־ַזְרֲעָך ִיָמֶנה". 

ברכה זו רלוונטית לכל דור, ואף בזמננו, בעת שקמים 
עלינו לכלותינו. יחד עם זאת, לדימוי עם ישראל לכוכבי 

השמים ישנן משמעויות עמוקות נוספות, עליהן עמדו 
בהרחבה חכמי ישראל. מפאת קוצר היריעה, אביא כאן 
רק שלוש פרשנויות, הנראות אקטואליות במיוחד בעיני.

ג. לזהור ככוכבי השמיים

הרבי מלובביץ' ממשיך ומאיר באור - יקרות את הרובד 
האיכותי הצפון בדימוי זרע אברהם לכוכבי השמיים: 

"ימים יבואו ונשמות ישראל יזהרו ככוכבי השמים. 
אורן יהיה בהיר וזך, וגם ההולכים באפלה 

ימצאו את דרכם בזכות האור הגדול 
שיפיצו נשמות ישראל". הרבי מלובביץ' מסביר 

בנימה אופטימית כי אכן, זכינו להתגשמותה 
של נבואה זו, הכיצד? "אנו, בניו של אברהם, 

יכולים וצריכים להיות כוכבים זוהרים המאירים 
על הסובבים אותם. בזכות אור התורה והקדושה המאיר 

בנו במתנת א - ל, יש בכוחנו להאיר את העולם כולו" )להחיות 
את היום: פרשת שבוע יומית עם  הרבי מלובביץ', עמ' 42(.

לסיום, הכוכבים שלנו

לדידי, שלוש הפרשנויות, שהובאו בתמציתיות לעיל, יפות 
ליישום הלכה למעשה לכל העוסקים בחינוך. ראשית, בהמשך 

לדברי הרש"ר הירש, לעולם אין להתייאש ולהניח הנחות 
ביחס לילדים רק בהתאם לנתונים טבעיים ולנסיבות ארציות, 

שכן הכל תלוי בהנהגתו הישירה של הבורא, וניתן לעלות 
ולהצליח גם מעל לכל כוחות הטבע. דומה כי כל אחד 

מאתנו מכיר דוגמאות הממחישות זאת מעבר לכל 
דמיון. שנית, בהתאם להסבר המלבי"ם, כל ילד הוא 
עולם בפני עצמו עם סגולות וכישורים הייחודים לו, 

ואותם יש למנף ולהעצים ליתרונות שישפיעו על 
שלמות ואושר העולם כולו. שלישית, מדברי הרבי 
מלובביץ' ניתן ללמוד כי עלינו לדאוג לכך שנשמות 

ילדנו יזהרו ככוכבי השמיים וימצאו את דרכם באמצעות 
חינוכם בהתאם לערכי התורה.

בנוסף, אני סבורה כי יש בכוחן של שלוש הפרשנויות הנדונות 
לחזקנו ולהעצימנו, בפרט בימים הסבוכים שאנו חווים. בעת 

כתיבת שורות אלה, גל טרור מכה בארצנו, מותיר פצעים 
בגופם ובנפשם של רבים וטובים ומעכיר את האווירה; אנו 

חשים כיצד אובדן אנשים יקרים, שחייהם נגדעו בידי בני 
עוולה, מהווה חסרון לשלמות ולאושר העולם כולו. נתפלל 

ונייחל שנזכה להניח את החישובים הארציים ונשים את 
מבטחנו במציאות שנבראה במישרין בידי ה'. כך, נזכה לצאת 

מאפלה לאורה, ונחוש בעצם היות כל אחד מאתנו כוכב ייחודי 
וזוהר, האחראי להפצת אורה של התורה!

שבת שלום ורק טוב!

לעילוי נשמת ר' יצחק שטרן, אּוד ֻמָצל ֵמֵאש, שהחזיר נשמתו 
לבורא בשמחת תורה ה'תשע"ו, חודש לאחר פטירת אשתו.

א. מראה הכוכבים - מציאות אחרת 

הבקשה מאברהם להביט פיזית בשמיים ולספור את הכוכבים 
נראית תמוהה -  וכי אברהם לא ידע שמספר הכוכבים הוא רב? 

לשם מה היה צורך להוציאו החוצה? הרש"ר הירש מבהיר כי בכל 
מקום, בו מוצאים בתנ"ך המחשה סמלית חווייתית המצטרפת 
למאמר אלוקי, ניתנת לאותו מאמר תפיסה מקיפה יותר. הרעיון העמוק 

שהקב"ה המחיש כאן לאברהם במראה הכוכבים בשמיים, הצביע על הנהגה 
אחרת והיה מנוגד למחשבתו של אברהם, אשר התייאש מתקוותו לבן, 

בשל נתוניו הטבעיים והנסיבות הארציות - "לכן הראה לו הקב"ה 
את השמים. שם, בשמים, קיים- עולם שונה; שם אנחנו רואים 

מעשה בראשית, שם הכל נברא במישרין בידי ה'... ולפיכך: 
הרוצה לראות מציאות, שנבראה בכח האל במישרין ובלא תיווך, 

יסתכל בכוכבים...". מעבר להתייחסות הספציפית לאברהם 
אבינו, מדגיש הרש"ר הירש כי מראה הכוכבים ממחיש את 

קיום ישראל, התלוי בהנהגתו הישירה של ה': "גם אם נדחי ישראל 
מושפלים ונדכאים, הרי הם משולים לכוכבים: כל אחד מהם תלוי במישרין 

במאמר ה'; בכל צרה וצוקה הרי הוא יהודי, הרי הוא עומד תחת השגחה 
פרטית "הקוראת לו בשמו"... ההליכה בדרכי ה' מעלה אותו מעל לכל כוחות 

הטבע... ".

ב. כל אחד - כוכב מיוחד

גם המלבי"ם מלמדנו כי אברהם נדרש לצאת החוצה מן הנהגת העולם 
הזה, והקב"ה גילה לו שהוא וזרעו אינם נתונים תחת משטרי הכוכבים 

והמזלות. המלבי"ם אף מחדד כי הבקשה המדויקת מאברהם להביט()ולא 
להביט ולראות או רק לראות( מדגישה שימת לב ועיון המחשבה ברעיון 

ייחודיותו של כל נברא: "ואם כן הוסיף לו שזרעך יהיה כל אחד מהם עולם 
חשוב בפני עצמו... כמו שה' מונה מספר לכוכבים שכל כוכב הוא עולם בפני 

עצמו, ואם יחסר כוכב אחד מן המציאות יהיה זה חסרון לכלל הבריאה, 
כן כל אחד מישראל הוא עולם מלא בפני עצמו ואם יחסר איש מהם הוא 

חסרון נוגע לשלמות העולם הכללי, וכל שכן לאושר העם כולו... והראה לו 
ע"י גם כן שכמו שמנהיג ה' את ההנהגה המסודרת מאת הטבע 

מערכת הכוכבים, שכל כוכב פועל פעולה מיוחדת... כן 
ערך הנהגה שניה מסודרת לפי ההשגחה ע"י מערכה שניה 

שהם צבא משרתיו ומקדישיו למטה שהם זרע אברהם 
שהם מכוונים כמספר הכוכבים וכל אחד יש לו סגולה 

מיוחדת...".

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה

פרשת לך לך - להיות כוכבים 
אמיתיים/עו"ד רחלי שולשטיין
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 

עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים 
כמחזיק מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

הגיע הזמן לעשות מצווה, לתרום ולקבל תנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח

התנינים של נופר
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בשם אומרם
 1.י"ב ג' - ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך"

  
אמר רבי ירמיה:החמיר הקדוש ברוך הוא בכבודו של 

צדיק יותר מכבודו. בכבודו כתיב: )שמ"א ב'( "ִּכי-ְמַכְּבַדי 
ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו, ע"י אחרים, ובכבודו של צדיק כתיב:" 

ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר"

 2. "ַּבָּמה ֵאַדע" – יודע אני שאירשנה

 נדרים ל"ב: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו 
בניו למצרים מאתים ועשר שנים? ר' שמואל בר נחמני 

אמר: מפני שהפריז על מידותיו של הקב"ה, שנאמר )ט"ו 
ח'( "ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה "? רש"י: לא שאל אות, אלא 

 4. על מה רבו הרועים? 
פסוק ז' "ַוְיִהי ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט..."  

רש"י: ד"ה ויהי ריב: לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים 
בהמתם בשדות אחרים ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם 
אומרים: ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל. 

והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם 
 עדיין.

זוהר , חלק א' פ"ו עמוד ב': בשעה שנתכנסו כל אלה המלכים, היו 
מתעסקין בעצות על אברהם לאבדו מן העולם. וכיון שתפשו את 
לוט בן אחיו של אברהם, מיד נפטרו להם והלכו כמו שכתוב )י"ב( 

"ויקחו את לוט... וילכו". ולמה? שכן לא באה כל אותה מלחמה 
אלא בגין )=בשביל( אברהם. וכל כך למה? שהיה אברהם אבינו 

מרחיק כל באי עולם מעבודה זרה ומקרבם לעבודת ה'.

אמר לפניו: "הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה בני?" אמר לו הקב"ה: "בזכות 
 הקרבנות". 

ר' יוסף בכור שור: אין לומר ששאל אות להקב"ה, שכבר האמין. אלא "במה 
אדע כי אירשנה" כלומר: יודע אני שאירשנה, אלא במה אירשנה? באיזה 

 זמן? באיזה דור? ומתי יהיה? וכמה אירש ממנה? 
ט"ו י' - "ַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתֶוְך ַוִּיֵּתן ִאיׁש ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו 

 ְוֶאת ַהִּצֹּפר ֹלא ָבָתר"
רש"י: ד"ה ויבתר אותם: חילק כל אחד לשני חלקים. לפי שהיה כורת ברית 

עמו לשמור הבטחתו להוריש לבניו את הארץ, כדכתיב "ביום ההוא כרת 
ה' את אברם ברית לאמר" וגו' ודרך כורתי ברית לחלק בהמה ולעבור בין 

בתריה, כמה שנאמר בירמיה ל"ד "ָהֹעְבִרים ֵּבין ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל", אף כאן תנור 
עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים הוא שלוחו של שכינה שהוא אש.

 3. מהי גלות אדום?

ט"ו י"ב:" ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה 
 ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו"

רמב"ן: ד"ה והנה אימה חשכה גדולה נופלת: דרשו בו רמז לשעבוד ארבע 
גליות, כי מצא הנביא בנפשו אימה, ואחר כך בא בחשכה, ואחר כך גדלה 

החשכה, ואחר כך הרגיש כאילו היא נופלת עליו, כמשא כבד תכבד ממנו. 
אמרו: )ב"ר מ"ד י"ז( "אימה" - זו בבל, "חשכה" - זו מדי, שֶהחשיכה עיניהם 
של ישראל בצום ובתענית, "גדולה" - זו מלכות אנטיוכוס, "נופלת עליו" - זו 

אדום. )'אדום' הוא כינוי לעשו, ובלשון חז"ל והפרשנים 'אדום' הוא כינוי 
לנוצרים, והרמב"ן שחי בקטלוניה שבצפון ספרד חש את סבל  היהודים מידי 

 הנוצרים, ועזב ועלה לארץ(.
ט"ו י"ד - "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול - "רש"י: ד"ה ברכוש גדול: בממון גדול, 

 כמו שנאמר" וינצלו את מצרים" )שמות י"ב(. 
רד"ק: ד"ה ברכוש גדול: אחרי תשלום ארבע מאות שנה יצאו מן העבודה 

 בממון רב, חלף עבודתם אשר עבדום.
למי הבכורה? ט"ו פסוקים י"ח – כ"א"  :"ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית 

 ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת"
מגילת תענית ג': כשבאו בני ישמעאל לעורר על ישראל על הבכורה אמרו 
)חכמים(: מי ילך וידון עמהם? אמר להם גביהה בן פסיסא שומר ה' יתברך 

לחכמים: "אני אלך ואדון עמהם. אם ינצחוני – אימרו להם: הדיוט שבנו 
נצחתם!" אמרו ישמעאלים: "כתיב בתורה, ביום ההוא כרת... לזרעך נתתי 

את הארץ... ואנו מזרעו של אברהם – נחלק עמכם". השיב להם "כלום אתם 
מביאים לי ראיה מן התורה, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה, 

כתיב )כ"ה ו'( ולבני הפלגשים.... נתן אברהם מחנות וישלחם מעל יצחק בנו 
וכתיב )כ"ה ה'( ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק!" ברחו להם.

על קצה הלשון לפרשת לך לך / 
משה אוסי

 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 

      .ועודאל שירת ספרד, 
  09-8335016משה אוסי 
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התמונות בעלון באדיבות ויקפדיה, ויקמדיה, פליקר, מרקוביץ' רקמה

 דרום ימין וצפון שמאל  - מדוע?
  

מכיוון שאבותינו הפנו את מבטם בבוקר 
קדימה אל השמש הזורחת, כינו את המזרח 

'קדם' ואת המערב 'אחור', או 'מוצא השמש' 
ו'מבוא השמש' (ולכן ים המלח הנמצא במזרח 

מכונה 'הים הקדמוני', והים התיכון הנמצא 
מאחור, במערב מכונה 'הים האחרון'). אם כן 
כשאתה מסתכל מזרחה, צד דרום הוא מימינך 

כפי שאומר אברהם ללוט: וצד צפון לשמאלך, 
ִאם-ַהְּׂשמֺאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ַהָּיִמין "

" (י"ג ט') – כלומר, אם תבחר ְוַאְׂשְמִאיָלה
לפנות שמאלה,  

לצפון, אפנה אני ימינה, לדרום, ולהיפך. 
שמאל במשמעות צפון נמצא גם בערבית – 

צפונה; וכן במלחמת אברהם =ֺשמאלא
ַעד-חֹוָבה ֲאֶׁשר והמלכים – הגיע אברהם "

" (בראשית י"ד ט''ו) – ִמְּׂשמֺאל ְלַדָּמֶׂשק
רוח . ומתרגם אונקלוס: 'די מצפונא לדמשק'

'דרום' נקראת כך, כי השמש 'דרה' בה במשך 
רוב היום, ויש אומרים משרש 'רום', באשר 

השמש נמצאת שם ִבְמרום הרקיע. לרוח דרום 
 עוד שתי מלים: תימנה ונגבה. 

השרש 'ימין' נתן את ארץ 'תימן' בהיותה 
בדרום. ימין היא היד החזקה, ולכן כח הגבורה 
נגֶלה ביד ימין, כמו: "ְיִמין ה' רֹוֵמָמה ְיִמין ה' 
עָֺׂשה ָחִיל" (תהלים קי"ח ט"ז ). ואב המאחל 
לבנו חוזק וגבורה יקרא לו בנימין=בן הימין. 

הדרום מכונה גם נגב כי הוא יבש, מנוגב 
ממים, (ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה – י"ב 
ט'). והנה הנביא יחזקאל (כ"א ב') משתמש 

בשלושת שמותיו של הדרום: "ִׂשים ָּפֶניָך ֶּדֶרְך 
ֵּתיָמָנה ְוַהֵּטף ֶאל-ָּדרֹום ְוִהָּנֵבא ֶאל-ַיַער ַהָּׂשֶדה 

 ֶנֶגב".
רוח צפון נקראת כך על שום שצד זה צפּון 

ומוסתר מהשמש; ובהשאלה יצרנו את המלה 
 המצפן  'מצפון' – הרגש הטמון באדם.

המגנטי המצביע אל כיוון הקוטב המגנטי 
הצפוני – הוחל בשימושו רק בימי הביניים, 
ולמרות המצאתו, האוריינט-המזרח המשיך 

לתת לנו 'אוריינטציה'. ובעברית החדשה 
יצרנו ביטויים כמו: 'להצפין את המפות' או 

'לאבד את הצפון'. כסיכום ראוי לציין שהימין 
מסמן את הצדק והיושר, ולכן נשבעים בימין 

 right(בערבית-ַאַּדא אְלַיִמין). וכך באנגלית – 
משמעה גם ימין וגם צדק; לעומתה השמאל 

מסמלת את החולשה והצד הרע, ומכאן 
"מצפון תיפתח הרעה", ובימינו "לקום על צד 

 שמשמעה  sinistraשמאל"; וכן באיטלקית 
 – שפירושה 'חטא'. sinשמאל, יסודה במלה 

גבר יפני יכול להתגרש מאשתו אם הוא מגלה 
שהיא שמאלית, והאסקימואים האמינו 

שהשמאליים הם מכשפים. אחד הכינויים לצד 
שמאל בארמית הוא 'ִסְטָרא ַאְחָרא' - הצד 

 הנחש השטן, יצר .האחר שאינו צד הקדושה
ל מכונים בשם זה. "הרע וסמא

– י"ד כ') י"ד כ') "("(ֲאֶׁשר-ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדָך""
הפועל 'ִמֵּגן' בתנ"ך הוא נדיר, ואינו משרש 

'הגנה', באשר המ' היא שרשית, והוא בא 
בצורת פיעל, כמו 'ִמֵּמן', ומשמעותו: לתת 

ולמסור. אך מה המייחד נתינה זו? ואולי 
הערבית תסייע לנו בכך; המלה 'ַמג'אַנן' 

פירושה: לתת בשפע, אך בחינם וללא תמורה. 
ואולי 'ִמגן' יובן כנתינה מתוך נדיבות לב 

ומציאת חן – ה' מסר, הפקיר את האויבים 
בידי אברהם כאות כי מצא חן בעיניו; ודומה 

לו במשלי ד' ט': "ִּתֵּתן ְלרֺאְׁשָך ִלְוַית-ֵחן 
ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּתַמְּגֶנָּך" – ה' חנן אותך בחכמה 
והיא תימסר לך כדי לפאר ולעטר את ראשך. 

 

 


