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פ ת ח דב ר
מדריך זה נועד לסייע למורה בחטיבה הביניים בהוראת הספר 'קסם הסידור' .זהו ספר נוסף בסדרת
קס"ם (=קריאה בספרות מופת) ,המפותחת במסגרת תכנית בארי .סדרת קס"ם מבקשת לחזק ולהעמיק
את הוראת היהדות ומהווה נדבך נוסף לצד התכניות הבינתחומיות בלימודי תרבות ישראל היוצאות לאור
על ידי מכון שלום הרטמן .מאחורי סדרה זו עומד הרעיון שראוי שתכנית הלימודים תכלול ,לצד הלימוד
הנושאי הפרגמנטרי (המאפיין את התכניות הבינתחומיות דוגמת 'ערכים במועדם' ו'פרשת דרכים') ,גם
העמקה והיכרות עם יחידות טקסטואליות שלמות .כך אנו מקווים להעניק ללומדים חוויה לימודית
שונה ,שתחזק אצלם את תחושת היותם בני בית בתרבות היהודית.
'קסם הסידור' הוא שער אל אחד מספרי היסוד המרכזיים בארון הספרים היהודי .הוא מכיל מבחר
פרקי תפילה מרכזיים מתוך הסידור ,כגון קריאת שמע ,תפילת שמונה-עשרה ,קדיש ועוד .אנו מבקשים
להפגיש את התלמיד בבית-הספר הממלכתי עם סידור התפילה ,מבנהו ,שפתו ותכניו ,וכן לעודד דיאלוג
של הלומד בן-זמננו עם רעיונות ושאלות שונות – פילוסופיות ,אמוניות ואחרות – המתעוררות תוך כדי
העיון בסידור.
במדריך למורה תמצאו התייחסות לכל טקסט המופיע בספר .המדריך יכלול מבואות מקיפים לנושאים
השונים הנידונים בו ,הסברים על המקורות ,פענוח התשובות לשאלות ולמשימות וכן הצעות נוספות
להעמקה והרחבה של ההוראה.
אנו מאחלים לכם הצלחה והוראה פורה ומהנה!
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מטרות ו מב נ ה י ח י דות הל י מ וד
א .מטרות הספר ועקרונותיו
 .1מטרות בתחום הלימודי
 .אהיכרות עם מבנה הסידור ,תכניו ,לשונו והנסיבות ההיסטוריות שבהן נוצר.
 .ברכישת ידע ומיומנויות קריאה והבנה של הטקסטים שבסידור התפילה.
 .גהיכרות עם התשתית הרעיונית של תכנים נבחרים מתוך סידור התפילה.
 .דלימוד של טקסטים עתיקים ומודרניים ,יהודיים ואוניברסליים ,הנוגעים בסוגיות שונות העולות
מתוך העיון בתוכני הסידור.
 .החשיפה לפלורליזם ולגיוון התרבותי שמזמנים הנוסחים השונים של קהילות ישראל.
 .ופתיחת דיאלוג בין התלמיד והנושאים ,הרעיונות וערכי היסוד שמזמן הסידור ,וגיבוש עמדה קיומית-
אישית כלפיהם.
 .2מטרות חינוך כלליות
 .אטיפוח זיקה וכבוד כלפי מסורתו של העם היהודי.
 .בהיכרות עם אופייה הפרשני המרובד והפלורליסטי של התרבות היהודית.
 .גמפגש עם רעיונותיו ,ערכיו ואורחות חייו של העם היהודי ,תוך יצירת דיאלוג עמם ותוך פיתוח
היכולת לגבש עמדות כלפיהם.
 .דהשתתפות בדיון אקטיבי הכרוכה בפיתוח תרבות דיבור וסגנון וויכוח ענייני והוגן.
 .החשיפת האפשרות למצוא במקורות היהודיים כלי להבנת עולמם של התלמידים וערכי החברה שבה
הם חיים.

ב .דרכי ההוראה והלמידה
הלימוד בספר זה מזמן סוגים שונים של דרכי הוראה ואופני התערבות מגוונים של המורה .הספר מיועד
לתלמידים ,אך כמובן נותר למורים תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה .השאלות היכן להתערב וכיצד נתונות
לשיקול דעתו של כל מורה .ניתן לשלב בין הוראה פרונטלית ללימוד עצמי או לבחור באחת מהאפשרויות
בלבד.
רבים מהטקסטים מאפשרים למידה בחברותות על בסיס השאלות שלצדם.
 .1התמצאות בסידור
בחלק מיחידות הלימוד אנו מציעים פעילות התמצאות בסידור ,הנוגעת לקטע התפילה הרלבנטי .לדעתנו,
חשוב מאוד לבצע את המשימה ,כדי שבמהלך הלימוד השוטף יעמיק התלמיד את ההיכרות עם הסידור
בכלל ,ובמיוחד עם ההקשר שבו נמצא קטע התפילה ,כפי שמקובל גם בהוראת תנ"ך .במדריך למורה
הוספנו הצעות ורעיונות נוספים לפעילויות התמצאות .אנו ממליצים לכם להשתמש גם בהם.
 .2השימוש בשאלות ובמשימות
השאלות והמשימות עשויות להרחיב את זווית הראייה של התלמידים ואת הדיון בינם לבין עצמם ובינם
לבין הטקסטים .השאלות מיועדות לבדוק את הבנת הנקרא והבנת המשמעות ,ומאפשרות לתלמידים
לפגוש במשמעויות נוספות הגלומות בטקסט של הסידור ובטקסטים הנלווים תוך כדי דיאלוג עם
המציאות העכשיווית.
המשימות מגוונות את דרכי הוראה .ניתן למלא אותן בהרכבים שונים :בעבודה אישית ,בקבוצת תלמידים
או במליאת הכיתה.
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 .3עבודה שיתופית ('חברותות')
חברותא היא צורת לימוד מסורתית ,שנהגה בבתי המדרש לדורותיהם .הספר מאפשר להתאים מחדש
כלי זה לכיתה של ימינו .ניתן ללמוד חלק מהטקסטים שבספר תוך שימוש בשאלות המלוות אותם.
השאלות מסייעות לתלמיד להתמודד עם הבנת הטקסט .באמצעותן תוכל קבוצת הלומדים להרחיב את
זוויות הראייה שלה .כדאי להמליץ לתלמידים הלומדים בחברותות לאסוף תחילה את מירב התשובות
לכל שאלה ,ולאחר מכן לבדוק אם יגיעו להסכמה לגבי התשובה הטובה ביותר בעיניהם .צורת לימוד
זו מרחיבה את עולמם של התלמידים ומאפשרת שיח פתוח בינם לבין עצמם ובינם לבין המקורות
שלפניהם.
 .4יצירת קישורים על ידי המורה
למורה מקום מרכזי בהוראה; המורה מציג את הדילמות ויוצר את ההקשרים הנדרשים להבנת המקורות,
וכמובן הוא גם המחבר בין המקורות לבין עולמו של התלמיד ,הווי הכיתה והאווירה בבית-הספר .אין ספק
שרק קישור טוב בין המקורות הכתובים לבין עולמו של התלמיד יאפשר הפנמה משמעותית.
 .5שיחות ודיונים
המקורות שבספר מזמנים דיונים רבים .חשוב לנהל דיונים אלו בכיתה .כדאי לזכור שכל דיון בשאלות
הרלבנטיות לחיי התלמידים עשוי לעורר סערה בכיתה .אין לוותר על הדיון בשאלות אלו מתוך החשש
מפניה; כדאי לתת את הדעת כיצד לנווט דיון כזה .כך למשל:
g gמומלץ לנהל את הדיונים בחברותות תחילה ,ואחר כך במליאת הכיתה.
g gמומלץ שהתלמידים ירשמו את המסקנות שעלו בחברותות ,ויקריאו אותן במליאת הכיתה.
g gמומלץ לבקש מהתלמידים להציג עמדות מנוגדות.
 .6שימוש בתמונות ואיורים
בספר תמונות ואיורים רבים .אנו ממליצים שתשלבו במסגרת לימוד הפרקים גם מדרשי תמונה .כדאי
שתפתחו כל מדרש תמונה בשאלה אם התמונה מתאימה למקור ובמה .לאחר מכן בררו את יתרונו של
הביטוי הוויזואלי שבתמונה על הביטוי המילולי המופיע בטקסט.
אפשר לבקש מהתלמידים להציע כותרת משלהם לתמונה או לאיור ,וכך לחבר אותם לטקסט הנלמד.
בכמה מקומות במדריך למורה המלצנו על הצעות קונקרטיות לעבודה המתייחסת לתמונות .אתם,
כמובן ,מוזמנים להיעזר בהן גם כמקור השראה לעבודה שתתייחס לתמונות אחרות.
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מב וא לס י דו ר התפ י לה
הסידור כטקסט מכונן
מבין כל הטקסטים המרכיבים את ארון הספרים היהודי – המקרא ,המשנה ,התלמוד ,המדרש ספרות
המיסטיקה והפילוסופיה היהודית – הסידור הוא הנגיש ביותר להמונים לאורך ההיסטוריה של עם
ישראל .בניגוד לשאר הספרים ,הסידור נקרא מדי יום ביומו על ידי כל יהודי מסורתי ,בלי קשר למעמדו
או למידת השכלתו .לעומת הסידור העממי ,יתר הטקסטים הנזכרים היו בדרך כלל נחלתה של האליטה
התרבותית בלבד ,והחשיפה אליהם היתה מוגבלת יותר .כתוצאה מכך ,הפך הסידור לספר המשפיע ביותר
ביהדות המסורתית .ספר זה עיצב במידה רבה את תפיסת העולם הדתית והיהודית של כל מי שלא היתה
לו גישה לטקסטים דתיים אחרים מפאת מגבלות הקשורות להשכלתו או למעמדו הנמוך.
ברם ,עם התעוררות הלאומיות היהודית החילונית ,אשר ביקשה לחדש בארץ ישראל את העצמאות
המדינית ,שפסקה בסוף תקופת המקרא ,נדחקו הטקסטים ההלכתיים והליטורגיים ה"גלותיים" ממרכז
השיח הציבורי והחינוכי .את מקומם תפסו טקסטים אחרים ,המתאימים יותר לאופי הציבור החילוני,
דוגמת המקרא והספרות הפילוסופית והמיסטית .עם זאת ,בתקופה האחרונה מורגש בחלקים מן
הציבור היהודי בישראל רצון עז לחדש את ההיכרות עם כלל הטקסטים המסורתיים ,ובתוכם גם עם
סידור התפילה ,להתוודע שוב אל המסורת היהודית ואף לקיים סדרי תפילה ולימוד חדשניים תוך זיקה
למסורת העתיקה .בספר שלפנינו יוצגו התפילות המרכזיות המרכיבות את סידור התפילה בפני תלמידי
חטיבות הביניים .חשיפת התלמידים לחלק מן הרעיונות הדתיים והפילוסופיים העומדים בבסיסן ,נועדה
לעורר דיון מעמיק וביקורתי בסוגיות הנידונות בסידור ובמידת הרלבנטיות של התפילה בכלל ,ושל
הסידור היהודי המסורתי בפרט ,בעידן חילוני ,לאומי ומודרני.
כיצד נוצר סידור התפילה?
מאז ומעולם מילאה התפילה תפקיד בפולחן .כבר במקרא מתוארות תפילות רבות שנישאו על ידי
האבות ,משה ,הנביאים ודמויות אחרות .המחקר המודרני מציע להבין גם את מזמורי תהלים כתפילות
ששימשו לצורך הפולחן ,ושהתלוו אל הקרבת הקרבנות בבתי המקדש הראשון והשני .עם חורבן בית
המקדש השני ,בשנת  70לספירה ,חל שינוי מהותי באופיו של הפולחן היהודי .מרכז הכובד הרוחני של
עם ישראל הועתק ממרחב בית המקדש למרחב בית הכנסת ,ומפולחן אישי וספונטאני הפכה התפילה
לפולחן לאומי וממוסד .בתקופה זו הפכה התפילה מאחד המרכיבים של הפולחן למרכיב הבלעדי שלו.
חז"ל ניסחו שורה ארוכה של תפילות שנועדו להיאמר בציבור ,על ידי כלל העם ,במועדים קבועים – בכל
יום ,שבוע ,חודש ושנה .ככל שמעמדה של התפילה הפך מרכזי וממוסד יותר בפולחן ,כן גבר הצורך בספר
שיחזיק את מכלול התפילות ,וינגיש אותן לכלל המתפללים .זהו סידור התפילה.
מעבר למיסוד התפילה כצורת פולחן ,יש לציין שני תהליכים היסטוריים ,שתרמו אף הם להתפתחותו
של סידור התפילה הראשון .התהליך הראשון הוא פיזורו הגיאוגרפי של העם היהודי לאורך האלף
הראשון לספירה בכל רחבי אסיה ,אירופה ואפריקה .התפשטותה והתרחבותה ההדרגתית של הגלות
היהודית הגבירה את הצורך בספר סמכותי שיכיל הנחיות מדויקות ביחס לאופן שבו ראוי לנהל את
סדר התפילה .לספר כזה נזקקו במיוחד קהילות מרוחקות ובלתי-מלומדות ,שבהן לא היתה נוכחות
רבנית בעלת סמכות הלכתית .בנוסף לכך ,טכנולוגיית הקודקס (=ספר כרוך הכתוב על גבי נייר) ,שהחלה
ושאפשרה לראשונה לפרסם
לשמש לכתיבת ספרים בחברה היהודית החל מן המאה השמינית לספירהִ ,
ספרים בתפוצה רחבה ,היוותה הבסיס החומרי ,שבלעדיו לא ניתן להעלות על הדעת ספר אישי שיכיל
את סדר התפילות והברכות בכללותו .שלושת התהליכים הללו – המעבר מבית המקדש לבית הכנסת
והתמסדות התפילה הציבורית כצורת הפולחן הבלעדית של היהדות ,הפיזור ההולך ומתרחב של העם
היהודי בתפוצות ואימוץ הספר הכרוך הכתוב על גבי נייר – מהווים את הרקע ההיסטורי לפרסום הסידור
הראשון על ידי רב עמרם גאון (? –  )875במאה התשיעית לספירה בבבל.
במחצית השנייה של האלף הראשון לספירה חיו הקהילות החשובות והמשפיעות ביותר בעולם היהודי
במרכזים יהודיים בבבל ,במיוחד סביב הישיבות הגדולות שהוקמו בהם .ראשי הישיבות הללו כונו בתואר
'הגאונים' על שום בקיאותם בתלמוד ובהלכה ,והם נהגו להתכתב עם ראשי קהילות בכל רחבי העולם
היהודי בנושאי הלכה שונים ולהורות להם כיצד לנהוג .בשאלה שהופנתה אל רב עמרם גאון על ידי יצחק
בן שמעון מברצלונה ,נתבקש רב עמרם לכתוב את סדר התפילות והברכות לכל השנה .תשובתו הכילה,
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למעשה ,את סידור התפילה הראשון ,המכונה עד היום 'סדר רב עמרם גאון' .השם 'סידור' מורה על
הפעולה שמבצע העורך (במקרה הזה – רב עמרם גאון) ,אשר נדרש לסדר את כלל התפילות והברכות
המוכרות לו על פני שני צירי זמן שונים .הציר המספק את המסגרת העיקרית של סידור התפילה ,הוא ציר
הזמן האובייקטיבי (המצוין על פי תנועת גרמי השמים) ,ועל פיו מונחה המתפלל לומר טקסטים מסוימים
במועדים שונים בכל יום (שחרית ,מנחה וערבית) ,בכל שבוע (ימות החול ויום השבת) ,בכל חודש (ראשי
חדשים) ובכל שנה (מועדים ,חגים וימי צום) .הציר השני שעליו נע הרצף של סידור התפילה ,הוא ציר הזמן
הסובייקטיבי ,ועל פיו נדרש האדם לומר טקסטים מסוימים בהתאם לאירועים מרכזיים שהוא חווה
באופן אישי בחייו הפרטיים ,כלומר במחזור חייו (ברית מילה ,בר/בת מצווה ,נישואיןֵ ,אבֶ ל וכו').
מאז ימי רב עמרם גאון ועד היום הסידור לא נחתם .לאורך השנים הוא קולט שינויים רבים .למעשה ,קיימים
מספר סידורי תפילה ,שהתגבשו במקביל באיזורים גיאוגרפיים שונים (המרכזים העיקריים התפתחו
בגרמניה ,פולין ,צפון אפריקה ,בבל ותימן) .אלו מכונים 'נוסחים' .אמנם ביסודם של כל הנוסחים מונח
מבנה בסיסי משותף ,אך כל אחד מהם התפתח בצורה שונה ,ולכל אחד מהם מתלוות מנגינות מיוחדות
והגייה ייחודית של השפה העברית .מספר תפילות מרכזיות משותפות לכלל הנוסחים ,והן עמוד השדרה
של כל סידורי התפילה .לצדן מכיל כל סידור גם תפילות ייחודיות ,שלא נתקבלו בשאר הנוסחים .כאשר
קמו במאות ה 19-וה 20-תנועות יהודיות מהפכניות ,דוגמת התנועה הרפורמית ,הספר המרכזי שדרשו
נציגי אותן תנועות לשנות ולסגל לתפיסת עולמם החדש ,היה הסידור .למעשה ,ההתארגנויות הרפורמיות
הראשונות בארה"ב ובגרמניה בתחילת המאה ה 19-התעוררו כתוצאה מרצונם של היהודים שם להתאים
את הפולחן ואת סידור התפילה המיושן לעידן המודרני והנאור .בין היתר ביקשו אותן קהילות רפורמיות
לבטא את ערכי הנאורות הרציונליים במסגרת התפילה ,על ידי עריכה מחודשת של מרכיבי הסידור ועל
ידי תרגום חלק ניכר מן התפילות לשפת המקום (גרמנית או אנגלית) ,כך שיתאימו למתפללים .גם כיום
ניתן למצוא קהילות ישראליות המשתמשות בסידור רפורמי ,שהותאם לעידן המודרני:

ארבעה עקרונות הנחו אותנו בעבודתנו .העיקרון הראשון הוא שמירה על כנות
הביטוי בניסוח התפילות ,כדי שגם יהודי בן זמננו יוכל להתפלל בכוונה ,בלי פירושים
דחוקים ההופכים את תפילותיו למצוות אנשים מלומדה .לפיכך הוצאנו דברים
מסוימים מסדר התפילות ,כגון הבקשות להחזרת הקרבנות ובנין בית המקדש ,וגם
שינינו את נוסח הברכות על תחית המתים ותקומת בית דוד.
עיקרון שני הוא קיצור התפילה ,כדי לאפשר למתפלל לאומרה בנחת ,מתוך יישוב
הדעת והתעמקות [ ]...כדי שהתפילה לא תהפך לשיגרה ,השתדלנו להוסיף קטעים
שונים לבחירת המתפלל [ ]...להבדיל מקטעי בחירה אלה יש תפילות ,כגון "עלינו
לשבח" או "ברכת הגאולה" ,בהן הצענו שני ניסוחים חילופיים ,המודפסים זה בצד
זה []...
העיקרון השלישי הוא ההתמודדות עם מציאות החיים המתהווה של עם ישראל,
כדי שהמתפלל יראה בתפילתו לא רק המשך של מסורת מקודשת ,כי אם גם ביטוי
נאמן לרחשי ההווה .דאגנו להועיד מקום במסגרת התפילה הקבועה לשני המאורעות
המרכזיים שפקדו את עמנו במאה העשרים ,השואה ושיבת ציון [ ]...מלבד זה ערכנו
סדרים מיוחדים ליום השואה והגבורה ,ליום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל וליום
העצמאות .גם סדר תשעה באב קיבל גוון חדש ולבש צורה אחרת ,בחינת "והפכתי
אבלם לששון וניחמתים"...
[ ]...לא לעבודת הקודש בלבד נועד הסידור הזה ,כי אם גם לעיון ולהוראה ,להתבוננות
של יחידים ולחינוכו של דור שלא ידע תפילה מהי .ועל כן אימצנו עיקרון רביעי
והוא ,לשמור ככל האפשר על מטבע התפילה ועל מסגרתה המסורתית שנקדשו
במשך הדורות ,ולציין את המקורות במקרא ,במשנה ובלתמוד של פסוקים וקטעים
שנלקחו משם...
(מבוא ,סידור עבודה שבלב ,התנועה ליהדות מתקדמת ,ירושלים תשמ"ב .ההדגשות אינן במקור)
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מהי תפילה?
כבר בתקופת חז"ל ,התעוררו מחלוקות לגבי מהותה האמיתית של התפילה ,כפי שמשתקף מן הדיון
שלהלן ,העוסק במקור לשלוש התפילות הבסיסיות ביותר בסידור – שחרית ,מנחה וערבית .כפי שניתן
לראות ,רב שמואל קשר בין התפילה ובין הטבע ,וטען שסדר התפילה הבסיסי תלוי בתנועת גרמי השמים,
ובמיוחד בהיראותה של השמש .רבי יהושע ,לעומת זאת ,טען כי התפילה נוסדה על ידי אבות האומה לפני
אלפי שנים ,כפי שנרמז בפסוקי המקרא .קבוצה שלישית של חכמים הציעה כי שלוש התפילות נועדו
לשמש תחליף לסדר הקרבנות בבית המקדש ,לאחר חורבנו.

ומאיכן למדו שלוש תפילות?
רבי שמואל בר נחמני אמר :כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריות:
בשחר צריך לאדם לומר :מודה אני לפניך ,ה' אלהי ואלהי אבותי ,שהוצאתני מאפילה
לאורה.
במנחה צריך אדם לומר :מודה אני לפניך ,ה' אלהי ואלהי אבותי ,כשם שזכיתני
לראות החמה במזרח ,כך זכיתי לראות במערב.
בערב צריך לומר :יהי רצון מלפניך ,ה' אלהי ואלהי אבותי ,כשם שהייתי באפילה
והוּ צאתי לאורה ,כך תוציאני מאפילה לאורה.
רבי יהושע בן לוי אמר :תפילות מאבות למדום –
תפילת השחר מאברהם אבינו[ ,שנאמר]" :וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר
עמד שם את פני ה'" ,ואין עמידה אלא תפילה []...
תפילת המנחה מיצחק אבינו – "ויצא יצחק לשוח בשדה" ,ואין שיחה אלא תפילה.
[]...
תפילת הערב מיעקב אבינו – "ויפגע במקום וילן שם" ,ואין פגיעה אלא תפילה.
[]...
ורבנן אמרי [והחכמים האחרים אומרים] :תפילות מתמידין גמרו [משני קרבנות
התמיד למדו]:
תפלת השחר – מתמיד של שחר[ ,שנאמר]" :את הכבש אחד תעשה בבוקר";
תפילת המנחה – מתמיד של בין הערבים – "ואת הכבש השני תעשה בין
הערבים";
תפילת הערב לא מצאו במה לתלותה [ ]...קבעו אותה כנגד איכול איברים ופדרים
שהיו מתאכלין על גבי המזבח כל הלילה.
(תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק ד ,הלכה א)
מחלוקת זו משקפת את המתח בין שלושה צדדים שונים בתפילה .מצד אחד ,התפילה נועדה להוות
בסיס לשיחה אינטימית בין האדם ובין האל ,ומן הבחינה הזו היא עשויה להוות נקודת שיא במכלול
החוויה הדתית שחווה האדם בחייו .כאלו הן בדרך כלל התפילות המופיעות בתנ"ך ,למשל תפילות חנה
ויונה ומזמורי תהלים .כאשר הפילוסוף האמריקאי וויליאם ג'יימס תיאר את הדת בכללותה ,הוא הפריד
בין שני תחומים דתיים שונים המתקיימים במקביל – התחום האישי והספונטני לעומת התחום הציבורי
והממוסד .ג'יימס טען כי כלל המוסדות הדתיים ,שביניהם ניתן למנות כנסיות ,ארגוני צדקה ,משרדי
ממשלה ועוד ,לא נועדו אלא לשירותו של היחיד .הם אמורים לסייע לו ביצירת חוויה דתית אישית
משמעותית ,אשר תגיע לשיאה במסגרת התפילה:
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מראש נתקלים אנו במחיצה אחת מרכזית המחלקת את כלל התחום הדתי .מן העבר
האחד שלה מצויה הדת הממוסדת ,ומן העבר השני ,הדת האישית .פולחן וקרבנות,
נהלים לעבודת האלהים ,תיאולוגיה וטקסיות והתארגנות כנסייתית מהווים את
המרכיבים הבסיסיים של הענף הממוסד [של הדת] .בענף האישי יותר של הדת,
לעומת זאת ,מצויות הנטיות של האדם עצמו ,היוצרות את מרכז עניינו – תודעתו,
חוסר-אוניו ,אי-שלמותו .המעשים הנובעים מתוך דת מן הסוג הזה הינם אישיים
ולא טקסיים .האינדיבידואל פועל לבדו וללא התערבות חיצונית ,והארגון הכנסייתי,
עם כהניו ופולחניו ויתר המתווכים שלו ,נסוג למרחב משני לחלוטין .היחס הוא ישיר
– מלב אל לב ,מנשמה אל נשמה ,בין האדם ובין בוראו.
(על פי ווילאם ג'יימס ,החוויה הדתית לסוגיה,
מוסד ביאליק ,ירושלים תש"ט ,תרגום :יעקב קופליביץ ,פרק )2
עמדה כזו תואמת את עמדתו של רב שמואל בר נחמני ,שטען כי התפילה אינה אלא השתקפות של רגשות
אישיים וספונטניים המתעוררים באדם במפגשיו עם הטבע.
נקודת מבט שנייה על התפילה באה לידי ביטוי בדבריו של רבי יהושע בן לוי .קביעתו כי התפילות נלמדו
מן האבות ,רואה בתפילה בראש ובראשונה מעשה ציבורי ,שנועד לקשור לא רק בין האדם לבין אלוהיו,
אלא בעיקר בין היחיד לבין חברי קהילתו ומשפחתו .צד זה שבתפילה מתבטא כמעט בכל קטע בסידור
התפילה ,וכן במטבע המקובל "אלהינו ואלהי אבותינו ,"...המופיע בתפילת שמונה-עשרה ,בברכת המזון
ובמקומות נוספים .עמדה כזו מודגשת בתפיסת העולם שפיתח הרב מרדכי קפלן ,מייסד תנועת היהדות
המתחדשת ,אשר טען כי אין בהכרח קשר בין המצוות והתפילה לבין אלוהים ,וכי הללו נועדו לשמש
כמוקד מעשי של חברה יהודית פעילה ולסייע ביצירת קשר בין כלל חברי הקהילה .לפי תפיסה זו ,התפילה
היא כלי חינוכי ,שבעזרתו ניתן ליצור זיקה בין היחיד ובין האומה או הקהילה; ולחילופין התפילה מהווה
מרחב ציבורי ,שבו האדם מצהיר על השתייכותו לאומה היהודית ולקהילה:

קיימת אלטרנטיבה לגישה המסורתית כלפי המצוות – ניתן להתייחס אליהן כאל
ספרות דתית פעילה .האדם הנורמלי חווה חווית התפעמות דרך כל ריטואל המעניק
לו תחושה של שייכות לחיים "גדולים יותר" של קבוצה .על ידי השתתפותו באותה
קבוצה ,הוא נגאל מן השגרה המשעממת והמשמימה.
[ ]...החיים היהודיים צריכים להכיל מגוון של פעילויות מעשיות הנעות סביב עצמים
מוחשיים ]...[ .אל חיי הקהילה היהודיים יש להתייחס כאל תכלית בפני עצמה ,ולא
כאל דרך שבה ניתן להשיג תכלית חיצונית לה.
(מרדכי קפלן ,היהדות כציוויליזציה ,New York 1935 ,עמ'  ,435תורגם מן האנגלית לצורך המדריך למורה)
הצד השלישי של התפילה בא לידי ביטוי בדבריהם של רבנן ,שטענו שהתפילות עומדות כנגד הקרבנות .רבנן
מטעימים את הרצון לעבוד את אלוהים .חז"ל העצימו את הצד הפולחני שבתפילה בעזרת שני אלמנטים
שנוספו בימיהם לסידור – החובה להתפלל ,והקביעות שבתפילה – אשר הפכו את התפילה למעשה סדיר
העשוי להתקיים גם במנותק מן התחושות הפנימיות של האדם .פרופ' ישעיהו ליבוביץ ,למשל ,טען כי מי
שרואה בתפילה כלי ליצירת חוויה דתית אישית וספונטנית ,כפי שהציע ג'יימס ,אינו פועל מתוך מחויבות
דתית אלא מתוך רצון למלא את הצרכים הפסיכולוגיים האישיים שלו .אדרבא ,טען ליבוביץ ,אם ברצוננו
לראות בתפילה כלי לפולחן ולעבודת האל ,אסור שהתפילה תהיה מוקד לרגשות ולחוויות.

...שתי משמעויות של תפילה ,שהן לא רק שונות אלא אף מנוגדות זו לזו.
האחת היא תופעה אנושית פסיכולוגית :ביטוי לדחף נפשי עצמי של האדם; פעולה
שמקורה באדם עצמו או בגורמים שבקורות האדם ,בתנאים ובמסיבות שבהם הוא
נמצא; פעולה שהאדם עושה אותה למענו ,לסיפוק צרכיו [ ]...זוהי תפילה להנאתו
של האדם – שירות שהוא עושה לעצמו ,עבודה שהוא עובד את עצמו ,ואין בה
מאומה מעבודת הבורא ,מקבלת עול מלכות שמים.
[ ]...שונה ממנה לחלוטין התפלה המגובשת בסידור .זוהי תפלת-חובה ותפלת-קבע
[ ]...אין היא משתנית בהתאם לתנאים ולמסיבות ולמצבים – האובייקטיביים או
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הסובייקטיביים – שבהם נתון המתפלל ,וממילא אין היא מבטאת את התנאים או
המסיבות או המצבים הללו .מזה מתחייב שאין היא נועדת לספק את צרכיו []...
התפלה ביהדות [ ]...לא נועדה לשמש פורקן לרחשי-ליבו והגות-רוחו של האדם,
לפיכך אף אין היא מייצגת את השתפכות-הנפש הספונטאנית ואין היא ניתנת
להתלבש בצורות שונות בהתאם לחילופי האנשים ,המצבים והצרכים.
(ישעיהו ליבוביץ" ,על התפילה" ,דעות יא )1960
תוכן ומבנה
כאמור ,קיימים נוסחים רבים של סידור התפילה ,ובכל זאת ניתן להצביע על מבנה אחיד פחות-או-יותר,
המשותף כמעט לכל הסידורים .בעמודים הראשונים של הסידור ניתן למצוא בדרך כלל פרטים על אודות
המהדיר והנוסח ,כמו גם מקום ההדפסה ושנת ההדפסה ,ולעתים גם תוכן עניינים .לאחר מכן ,מופיעה
כמעט תמיד תפילת שחרית לימות החול ,המורכבת מברכות השחר ,קרבנות ,פסוקי דזמרא ,קריאת שמע
וברכותיה ,שמונה-עשרה 1,תחנון ,הוצאת ספר תורה ,קדושה דסידרא ,שיר של יום ועלינו לשבח .לאחר
תפילת שחרית מופיעות בדרך כלל הברכות העיקריות ,כגון ברכת המזון ,תפילת הדרך וברכות הנהנין.
אחרי הברכות ניתן למצוא ברוב הסידורים את תפילת מנחה ותפילת ערבית לימות החול ,ולאחריהן
מופיעות תפילות השבת – קבלת שבת ,ערבית של שבת ,שחרית של שבת ,מוסף ,קידוש ,מנחה של
שבת ,והתפילות המיוחדות למוצאי-שבת ,ובתוכן ההבדלה .בחלק מן הסידורים מופיעות בסוף הסידור
תפילות הנאמרות לעתים רחוקות יותר ,כמו תפילת הלל ומוסף לראש חודש ,ותפילות לשלושת הרגלים
ולימים הנוראים .בנוסף לכך ,בחלק מן הסידורים מודפסות בסוף הסידור גם קריאות התורה לימות
החול ,למועדים ולימות הצום .ברובם הגדול של הסידורים לא יודפסו קריאות התורה לשבת.
קס"ם הסידור
כמעט אין מי שחולק על כך שסידור התפילה – לצד התנ"ך – הוא אחד הספרים הבולטים ,הנקראים
והמשמעותיים ביותר בתולדות המסורת היהודית .ובכל זאת הוא זר ואינו מוכר לרבים מהתלמידים
וגם לרבים מהמורים .יתר על כן ,בשונה מספרים אחרים בארון הספרים היהודי ,הסידור הוא ספר דתי
ביסודו :מרבית תכניו עוסקים בתפילה אל האל ,בשבחו ,בהודיה לו ובבקשות ובתחינות הפונות אליו.
כאשר ניגשנו לכתיבת הספר עמדו לפנינו כמה אתגרים :כיצד ניתן לחבב על התלמידים ספר יהודי שלא
במסגרת הוראה בינתחומית? כיצד אפשר לתרגם את מערכות המושגים והשפה של הספרות הקלאסית
לילדי דור ה ?s.m.s-כיצד נקרב ספר הכתוב ב'שפה זרה' אל התלמידים ,ונגרה את סקרנותם להיחשף
אל רבדים נוספים של מקורות היהדות? והאתגר הגדול והמורכב מכולם – כיצד נלמד את הסידור על
תכניו הדתיים המובהקים מתוך ראייה תרבותית ,שלא תאיים על התלמיד החילוני ותצליח להפוך את
התכנים לרלבנטיים עבורו?
בנוסף לכך ,הסידור איננו 'ספר' במובן המקובל ,כמו המשנה' ,משנה תורה' לרמב"ם וספרים אחרים .אין
'סידור' אחד; קיימים סידורים רבים ושונים :יש סידורים מצומצמים בהיקפם ,ויש סידורים הכוללים
מגוון רחב של תכנים; יש סידור לימות החול ,ויש סידור המוקדש לימים נוראים ולשלושה רגלים (מחזור).
כמובן ,ישנם הנוסחים המרובים של קהילות ישראל השונות :נוסח עדות המזרח ,נוסח אשכנז ,נוסח
תימן ,נוסחים של הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית ועוד ועוד.
כיצד ניתן אפוא להקיף בתכנית אחת את המגוון העצום שהסידור מציע? באילו קטעים מתוך מאות
קטעי התפילה שבסידור נעסוק? באיזה נוסח נבחר?
שאלות ואתגרים אלו ליוו אותנו במהלך פיתוח התכנית .לאחר לבטים רבים ,בחרנו מספר קטעי תפילה,
שלדעתנו הם המרכזיים ביותר ,ושעליהם לא ניתן לוותר .בנוסף על כך ,השתדלנו לשקף ,עד כמה שהדבר
ניתן ,מגוון גדול של נוסחים ומנהגים של עדות וזרמים ביהדות.
אנו מאמינים כי התפתחותה של המסורת היהודית לא נעצרה ,וכי הסידור ממשיך להיכתב ולהתעשר
בתכנים מתוך עולם ההגות ,הספרות ובמיוחד השירה בת-זמננו .לפיכך ,שילבנו בתוך הספר קטעי שירה
והגות העשויים להפוך לחלק מהסידור הממשיך ומתהווה בימינו.
אנו מקווים שהמלאכה צלחה בידינו ,ומאחלים לכם הוראה מוצלחת ומשמעותית.

1

התפילות שאותן נלמד בספר 'קס"ם הסידור' מודגשות.
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ה י כ רות עם הס י דו ר
ספרים הרבה נתחברו בעם ישראל באלפי שנות קיומו ,אך דומה כי אין לך עוד ספר
כסידור התפילה ,שאל תוכו כונסו והתנקזו לאורך כל הדורות כולם מחשבותיו של
העם ,תקוותיו ,ואמונותיו ,ייסוריו ושמחותיו .סידור התפילה מורכב מיחידות רבות
ומגוונות – החל בקטעי מקרא וכלה ביצירות שנתחברו בעקבות תקומת מדינת
ישראל – והוא הלך והתגבש לאורך תקופה של למעלה מאלפיים שנה ,בתנאים
היסטוריים מגוונים ומשתנים ,בארץ-ישראל ומחוצה לה ,בידי הרבה חכמים
וסופרים ,חזנים ופייטנים ,מעתיקים ומדפיסים.
התפילה כתופעה דתית – שעיקרה פנייה אל האלהים לשם בקשת עזרה ,הבעת
תודה או אמירת דברי שבח – קדומה היא עד מאוד .עם זאת ,רק בשלב מאוחר
יחסית היא עוצבה בדמותו של הסידור :מסגרת של קבע וחובה ,ולה ניסוח מחייב
ואחיד ,המוטלת על כל יחיד ועל הציבור כאחד ,בכל מקום ומקום.
[ ]...עיקר עבודת האלהים בתקופת המקרא הם הקרבנות ,ומקום רב מוקדש להם
בתורה ]...[ .לצד תפיסה זו נמצא במקרא גם את התפיסה הרואה בתפילה דרך
נוספת לביטוי הקירבה אל האלהים ,אבל תפילה זו היא בעיקרה פרטית וספונטאנית,
כמו מרבית התפילות שהמקרא מספר עליהן :תפילת רחל העקרה המבקשת לזכות
בבן (בראשית ל ,כב) ,תפילת משה המבקש מה' שיסלח לעם על חטא העגל (שמות
לב ,לא-לב) [ ]...ועוד הרבה כיוצא באלה .תפילות אלו ודומותיהן נאמרו בהקשר
מיוחד וחד-פעמי על פי צורכיהם של המתפללים ותחושותיהם.
[ ]...חורבן המקדש [השני] בשנת  70לספירה הותיר חלל ריק בהווייתו הדתית של
עם ישראל .אל חלל זה נשאבו טכסטים וטכסים וברכות ומעמדות תפילה שסבבו
באותם ימים בעם ישראל .הדורות הראשונים שלאחר החורבן הם שהחלו בגיבושה
של תפילת הקבע והחובה כפי שהיא מוכרת לנו.
[ ]...בתקופת התנאים (שנמשכה עד שנת  220לספירה לערך) ,החל התהליך הארוך
של קיבוע הזדמנויות התפילה ותכניהן העיקריים.
[ ]...תקופת הגאונים (מן המאה השישית עד ראשית המאה האחת-עשרה) היא
התקופה המרכזית והמכרעת בהיווצרות סידור התפילה של עם ישראל .מגמתם של
גאוני בבל ,ראשי הישיבה בארץ זו ,לקבוע ולהסדיר את אורחות החיים היהודיים
מצד ההלכה והנוהג ,הביאה אותם לדיון רב בפרטי התפילות ,נוסחאותיהן ומנהגיהן,
וכן לחיבור של סידורי תפילה ]...[ .ראשון סידורי התפילה המפורטים והשיטתיים
שבידינו הוא חיבורו של רב עמרם גאון (במחצית השנייה של המאה התשיעית),
"סדר רב עמרם גאון" – ספר היסוד של תפילת עם ישראל .כתשובה לשאלה
שנשלחה אליו מיהודי ספרד באשר לסדר התפילה הראוי ,חיבר רב עמרם את
יצירתו ,הכוללת הלכות תפילה ,הסברים על מנהגי תפילה ונוסחי תפילה לכל השנה
כולה .חיבורו של רב עמרם נתקבל בהתלהבות בכל מקום שבו ראו את סמכותם של
גאוני בבל כסמכות מחייבת ,וחיבור זה – המשקף את מנהגי מקומו וזמנו של הגאון
– עומד ביסוד הסידורים המשמשים היום בכל קהילות ישראל.
(אביגדור שנאן ,המבוא לסידור אבי חי ,ידיעות אחרונות ,ירושלים תש"ס ,עמ' א-ד)
סידור התפילה היה לאורך שנים רבות החשוב והנפוץ ביותר מבין כל הספרים המרכיבים את ארון
הספרים היהודי .הוא אף ביטא בצורה הטובה ביותר את מכלול הרגשות הדתיים שהתעוררו בכלל קהילות
ישראל הפרושות בכל קצות תבל .במאתיים השנים האחרונות איבד הסידור ממעמדו וממרכזיותו ,לאחר
שמרבית העם היהודי החליט באופן מודע להעדיף אורח חיים ליברלי ומודרני על פני אורח חיים דתי-
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מסורתי .חשוב להדגיש כי ספר הלימוד שלפנינו אינו מעודד אימוץ אורח חיים דתי .אדרבא ,אנו נבקש
להעמיק בטקסטים המרכזיים ביותר של סידור התפילה בעיניים מודרניות וביקורתיות ,מתוך ההבנה
שלמרות שאיננו מחויבים לאורח חיים דתי ,אנו רואים חשיבות היסטורית ותרבותית מכרעת בהתוודעות
מעמיקה אל הטקסטים המכוננים של עם ישראל ,ובמיוחד אל סידור התפילה .בבסיס תפיסה זו עומדת
ראיית היהדות המודרנית – הלאומית והחילונית – כתולדה היסטורית של היהדות המסורתית ,ותפיסת
הטקסטים המרכזיים של היהדות הדתית העתיקה כבעלי חשיבות רבה גם כיום .מעבר לכך ,למרות
שהסידור מיושן ,ובאופן כללי אינו תואם את תפיסות העולם המודרניות ,נעשו בעידן המודרני ניסיונות
רבים לרענן ולחדש אותו .המדריך למורה יציע אפוא בהזדמנויות שונות ציטוטים מתוך מגוון סידורים
מחודשים ,המותאמים יותר לתפיסות העולם הרווחות בחינוך הממלכתי – של היהדות הרפורמית
והקונסרבטיבית ושל היהדות החילונית והלאומית .לכל אורך הדרך ,נבקש לעמת את התלמידים שוב
ושוב עם השאלה אם וכיצד יכולה התפילה להיות רלבנטית בימינו.
לצורך פעילות הפתיחה ,מומלץ לבקש מן התלמידים להתמקד בכריכת הספר ,ולהתייחס ,בין היתר,
לנקודות הבאות ,ולשאלות העולות בעקבותיהן:
g gהדמות המופיעה על הכריכה אינה הולמת את האופן שבו אנו נוטים לדמיין יהודי מתפלל.
האם התפילה מיושנת בהכרח ,או שמא היא עשויה להיות רלבנטית גם בימינו?
g gהנער שבתמונה מחזיק בידו אייפון ,המכיל בתוכו את הסידור שלו.
באיזה אופן ניתן ליצור חיבור בין העבר לבין ההווה ,ועד כמה ניתן להתאים את התפילה לכל
אחד ואחד באופן אישי?
g gהאייפון הוא אמצעי תקשורת ,וגם התפילה נועדה לאפשר תקשורת בין האדם לבין אלוהיו.
באילו דרכים ניתן לתקשר עם אלוהים ,והאם התפילה היא באמת הדרך היעילה ביותר לעשות
זאת?
כבר בשלב זה כדאי מאוד ליצור חיבור ישיר בין התלמידים לבין סידור התפילה בעזרת תרגיל התמצאות
ראשון .מעבר לביצוע המשימה ,חשוב שהתלמידים יתרגלו לגשת אל הסידור ,ושיתוודעו אליו לאורך הזמן.
בשלב זה עדיין לא ניתן לצפות שיביאו סידור אישי ,ולכן המורה יכול לחלק את התלמידים לקבוצות,
ולתת לכל קבוצה סידור שישמש אותה כמקור משותף .באופן כללי מומלץ להרבות ככל האפשר את
העיון הישיר בסידור כמקור לימודי ,ולהשתמש בספר הלימוד ככלי-עזר ,המלווה את הקריאה בסידור.
כתרגיל פתיחה ,ניתן לבקש מן התלמידים לדפדף בסידור ולנסות לאתר תפילות המוכרות להם .בכיתות
מתקדמות יותר ,אפשר ליצור חיבור משולש בין התלמיד-הסידור-ספר הלימוד ,על ידי מציאת התפילות
המופיעות בתוכן העניינים של ספר הלימוד בתוך הסידור.
בהמשך למשימת ההתמצאות הראשונה ,כדאי לקרוא את פתח הדבר המופיע בעמ'  6בקול רם בכיתה.
הפסקה הראשונה ניתן להסיק שהסידור איננו ספר אחיד ,אלא אוסף של תפילות שנוצרו ונערכו
מתוך ִּ
לאורך אלפי שנים .האקלקטיות של הסידור באה לידי ביטוי גם בכך שהוא לעולם לא נאמר ברצף
מתחילתו ועד סופו .מגוון התפילות שהוא כולל מתאימות לשלל אירועים ולזמנים שונים – בהתאם ללוח
השנה (תפילות הנאמרות בכל בוקר ,צהריים ,ערב ,שבת ,חגים ומועדים ,וכו') ,ובהתאם למחזור החיים
(לידה ,בר/בת-מצווה ,נישואין ,וכו').
אחד הקשיים הגדולים ביותר בלימוד הסידור בכיתה נובע מהתפתחותו הממושכת של הסידור ,אשר
הובילה להיווצרותן של גרסאות שונות באיזורים גיאוגרפיים שונים ,המכונות 'נוסחים' .ההתפלגות
לנוסחים אירעה הן בשל מרחק גיאוגרפי הן כתוצאה משינויים שהוכנסו לסידור באופן מכוון ,לשם סיגולו
לעידן המודרני ,המדעי והדמוקרטי .גם כיום ממשיכים יהודים חילוניים להתאים את הסידור לצורכיהם
ולתפיסות עולמם.
בפסקה השלישית ,אנו למדים שחשיבות הסידור כטקסט יהודי מרכזי אינה תלויה בהכרח בשימוש
ִּ
היומיומי בו; כמו טקסטים יהודיים עתיקים אחרים ,אף הסידור עוסק בשאלות קיומיות המטרידות את
כולנו .בנוסף לכך ,באמצעות התפילה באים לביטוי רגשות (במיוחד רגשות דתיים) ,ובכך הוא דומה לשירה
הכללית .לפיכך ,ראוי ללמוד את הסידור ,כשם שלומדים שירה ,כטקסט המעורר רגשות הסובייקטיביים,
מעבר לחשיבותו התרבותית בעיצוב הזהות היהודית.
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אני והסידור שלי

אני והסידור שלי
מצאו סידור בביתכם ,בבית קרובים ,בספריה או בכל מקום אחר שתרצו והביאו אותו לכיתה .רצוי
להביא סידור שיש לו סיפור מיוחד ,למשל סידור הנמצא במשפחה כמה דורות.
 .1א .מה שם הסידור?
ב .האם רשום בדף השער באיזה נוסח הוא?
ג .איפה הודפס הסידור ומתי?
ד .איזו כריכה יש לו?
ה .האם אתם מוצאים בו ייחוד?
 .2אם לסידור יש סיפור מיוחד ,ספרו את סיפורו :מנין הגיע ,מי השתמש בו ,כמה דורות
הוא נמצא במשפחה וכדומה.

התמצאות בסידור
 .3דפדפו בסידור ומצאו היכן מופיעים הטקסטים הבאים:
א .קריאת שמע
ב .הבדלה
ג .תפילת שמונה עשרה (של יום חול)
ד .קדיש
ה .קבלת שבת (לכה דודי)
 .4השלימו את הציטוטים מהטקסטים שמצאתם קודם:

הקטע

הציטוט

קריאת שמע

ברוך שם _________ מלכותו לעולם ועד

הבדלה

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי ה___

תפילת שמונה עשרה

סומך נופלים ורופא חולים ומתיר _________

קדיש

יהא שמיה רבא מברך לעולם ולעלמי _________

קבלת שבת (לכה דודי)

ישיש עליך אלוהיך כמשוש ______על כלה
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למרות המקום המרכזי שתופס סידור התפילה במורשת ישראל ,לתלמידים רבים לא הזדמן מעולם לעיין
בסידור .המורה עשוי להיתקל אף בתלמידים שמעולם לא שמעו על סידור התפילה ,ושמשפחותיהם אינן
מודעות כלל לקיומו .מכאן חשיבותו של פרק זה ,שנועד להקדים את העיסוק בסידור גופו ,להתוודע אליו
על ידי הצגת רקע היסטורי ותימטי ומתן כלים בסיסיים ללמידה .כדי להמשיך מכאן צריך כל תלמיד
להחזיק ברשותו סידור תפילה .בשאלות  1-2מתבקשים התלמידים לאתר סידור שישמש אותם בלימוד
לכל אורך השנה .חשוב לגלות רגישות כלפי התלמידים שאין ברשותם סידור ,ולהציע פתרון למי שאינו
מסוגל להשיג סידור תפילה בכוחות עצמו .יש להיערך לכך שהתלמידים יביאו מגוון גדול של סידורים
בנוסחים שונים .אפשר להזמין את התלמידים להשוות בין הסידורים שלהם לבין אלו של חבריהם.
בנקודה זו מן הראוי יהיה להסביר את התהליך ההיסטורי שהוביל להתפתחות הנוסחים השונים ,שנבעו
משתי סיבות עיקריות:
g gתנאים היסטוריים משתנים – הנוסחים השונים נוצרו במקביל במרכזים יהודיים מרוחקים זה מזה
מבחינה גיאוגרפית .ההבדלים הגדולים שבין נוסח אשכנז ,עדות המזרח ותימן נובעים בעיקר מן
הסביבה התרבותית ,הלשונית והגיאוגרפית הייחודית שבה התפתח כל נוסח .חשוב מאוד להדגיש
את השינוי העצום שהתחולל במכלול הספרות הכתובה בעקבות המצאת הדפוס :עד שהומצא
הדפוס הועתק כל ספר שפורסם במספר עותקים מצומצם בכתב יד ,בתהליך ארוך ויקר ,שהוליד
לא-פעם טעויות ושינויי גרסה .רק עם המצאת הדפוס ניתן לדבר על 'נוסח סופי' קבוע ומחייב שאין
לשנותו.
g gתפיסות עולם שונות – לעתים הנוסחים השונים מבטאים הבדלים בין תפיסות עולם של
מחבריהם .בנקודות זמן שונות לאורך ההיסטוריה ,ובמיוחד במאות השנים האחרונות ,התעוררו
יהודים למציאות שבה סידור התפילה לא שיקף אל-נכון את אמונותיהם והשקפותיהם ,והם ביקשו
להתאימו אליהם .תהליך כזה התחולל במאה ה ,18-כאשר יצרו קהילות החסידים הראשונות את
נוסח 'ספרד' בשינויים קלים שנועדו להתאימו לעקרונות המיסטיים של קבלת האר"י; ובאופן בולט
יותר במאה ה 19-ובמאה ה ,20-כאשר פעלו התנועות היהודיות הפרוגרסיביות (התנועה הרפורמית
והתנועה הקונסרבטיבית) ליצירת סידורי תפילה המותאמים למודרנה.
ניתן למצוא מגוון עמדות ביחס לריבוי נוסחי התפילה :יש המדגישים את המחיצות שהוא יוצר ,ואילו
אחרים מצביעים דווקא על העושר התרבותי הנובע ממנו .הרב יעקב אריאל ,רב העיר רמת-גן ,כותב:

אחדות הקהילה נחשבת בעיניה ערך עליון יותר משמירת מסורת המנהגים השונים.
[ ]...בקהילה המקומית – עמדת ההלכה היא ,שהאחדות חשובה יותר ,לפחות בחיי
הפרהסיא של הקהילה ,כגון בית הכנסת המשותף לכל חברי הקהילה.
("לאחדותה של הקהילה בנוסח התפילה" ,תחומין ט ,תשמ"ח ,עמ' )200-201
ריבוי הנוסחים נתפס כאן כתופעה שלילית; הוא מונע את הערך העליון של האחדות .אולם בהקשר
הנוכחי ,כאשר סידור התפילה אינו משמש את התלמידים לתפילה אלא ללימוד ,נעדיף כמובן לאפשר
פתיחות גדולה ככל האפשר ,ובתוך כך נעודד אותם להכיר בצדדים החיוביים שבריבוי הנוסחים,
כמאפשרים לקהילות ולעדות שונות להנציח את מורשתם התרבותית הייחודית.

אני והסידור שלי
מצאו סידור בביתכם ,בבית קרובים ,בספריה או בכל מקום אחר שתרצו והביאו אותו לכיתה .רצוי
להביא סידור שיש לו סיפור מיוחד ,למשל סידור הנמצא במשפחה כמה דורות.
 .1א .מה שם הסידור?
ב .האם רשום בדף השער באיזה נוסח הוא?
ג .איפה הודפס הסידור ומתי?
ד .איזו כריכה יש לו?
ה .האם אתם מוצאים בו ייחוד?
 .2אם לסידור יש סיפור מיוחד ,ספרו את סיפורו :מנין הגיע ,מי השתמש בו ,כמה דורות
הוא נמצא במשפחה וכדומה.

התמצאות בסידור
 .3דפדפו בסידור ומצאו היכן מופיעים הטקסטים הבאים:
א .קריאת שמע
ב .הבדלה
ג .תפילת שמונה עשרה (של יום חול)
ד .קדיש
ה .קבלת שבת (לכה דודי)
 .4השלימו את הציטוטים מהטקסטים שמצאתם קודם:

הקטע

הציטוט

קריאת שמע

ברוך שם _________ מלכותו לעולם ועד

הבדלה

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי ה___

תפילת שמונה עשרה

סומך נופלים ורופא חולים ומתיר _________

קדיש

יהא שמיה רבא מברך לעולם ולעלמי _________

קבלת שבת (לכה דודי)

ישיש עליך אלוהיך כמשוש ______על כלה
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כמובן לא נספיק ללמוד את כל הסידור לאורך שנת לימודים אחת .על כן בחרנו להתמקד בפרקי תפילה
אחדים ,המבטאים עמדות שונות ביחס לנושאים מסוימים .בשאלות  3-4מתבקשים התלמידים לאתר
חלק מן התפילות שבהן נעסוק לאורך השנה .מומלץ להציע להם לסמן את המיקום של כל אחת מהן
בעזרת סימנייה ,כדי להקל עליהם למצאן בהמשך .בהשלמת הציטוטים בשאלה  4אין בשלב זה חשיבות
להבנה מלאה של משמעות המשפטים .במקום להסביר אותם ,מומלץ לעורר בתלמידים ציפייה לקראת
המשך הלימוד ,שבו נוכל לפרש כל משפט ומשפט בהרחבה .יצוין ,כי רוב הסידורים מכילים תוכן עניינים
המופיע בתחילת הספר .בדרך כלל הסידור מחולק על פי החלוקה הבאה:
g gתפילות ימות החול – שחרית ,מנחה וערבית לימות החול;
g gתפילות השבת – ערבית ,שחרית ,מוסף ומנחה לשבת;
g gראשי חדשים וחגים – הלל ותפילות מיוחדות לראשי חדשים ולימים טובים;
g gקריאה בתורה – אף על פי שרוב הסידורים אינם מכילים את פרשיות השבוע בשלמותן ,פעמים
רבות מופיעות בהם הקריאות הקצרות הנאמרות בימות החול.
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כיצד נוצר הסידור
כמו מרבית המקורות היהודיים מן העת העתיקה (למשל התנ"ך ,המשנה ,התלמוד והמדרש) ,הסידור
איננו ספר אחיד ,אלא הוא אוסף של טקסטים שנתחברו ונאספו לאורך אלפי שנים .בניגוד לעידן המודרני
שלאחר המצאת הדפוס ,שבו כל ספר מגיע לקורא כחטיבה מודפסת וחתומה ,אשר נכתבה ואושרה על
ידי מחברה ,סידור התפילה הועבר במשך אלפי שנים באמצעות העתקה בכתב יד .בכל פעם שהסידור
הועתק ,בוצעו בו שינויים – הושמטו תפילות שכבר הפכו פחות רלבנטיות ,נוספו תפילות חדשות ,ולעתים
אף נשכח טקסט מתוך בלבול המעתיק .מבחינה היסטורית מקובל להצביע על חמש נקודות מפנה
בהתפתחותו של הסידור ועל דמויות מרכזיות בהתפתחותו .סדרת הקומיקס שבעמ'  9נועדה להמחיש
לתלמידים את הרעיון שהסידור התפתח בשלבים ,ולא נתחבר על ידי מחבר אחד בהזדמנות אחת .כהכנה
לכך ,ניתן להטיל על התלמידים למלא בבתיהם את המשימה שאליה נשלחו רוני וטל ,הדמויות בקומיקס,
על מנת לגלות מי כתב את סידור התפילה בעזרת חיפוש בספרייה או במקורות מידע מקוונים .המידע
שיאספו יעזור להבין את התהליך המורכב המתואר בעמודים הבאים בספר.
דרך החלק השני של הקומיקס יפגשו התלמידים את חמשת שלבי התפתחותו של סידור התפילה,
המתוארים בעמ'  ,10-11דרך דמויותיהם של משה ,חנה ,חז"ל ורב עמרם גאון ,ודרך הצגת מכונת הדפוס
והמעבר אל הסידור המודפס .בשאלה  1בעמ'  11מתבקשים התלמידים למלא טבלה המציגה את
התפתחות הסידור כתהליך ליניארי .לאחר מילוי הטבלה מומלץ לשאול אותם ,אם הטכנולוגיה החדשה
של המאה ה 21-עשויה לסמן שלב חדש בהתפתחות הסידור ,ובאיזה אופן .בשאלה  ,2המופיעה בעמ'
 ,12-13מתבקשים התלמידים לזהות את הדמויות לפי תיאוריהן .משימה זו ניתן לבצע כחידון כיתתי,
לאחר שהתלמידים קראו את הטקסטים המופיעים בעמודים הקודמים ,וענו על שאלה .1
*הערה :בכיתות מתקדמות יותר כדאי להצביע על ההבדל המרכזי שבין שני השלבים הראשונים
המתוארים בעמודים הללו (משה וחנה) ,לבין שלושת השלבים האחרונים (חז"ל ,רב עמרם גאון ,והמצאת
הדפוס) .ההתייחסות אל האחרונים מבוססת על ממצאים היסטוריים קונקרטיים ,ולעומת זאת הראשונים
מתקיימים במציאות מיתית ובלתי-מוכחת ,והביסוס היחיד לקיומם הוא ספרי המקרא .השילוב בין
התחום המיתי לבין התחום ההיסטורי מאפיין במידה רבה את השיח התרבותי ,והאפשרות להפריד בין
השניים באופן ביקורתי עשויה לתרום להבנה מעמיקה יותר של כלל 'תרבות ישראל'.
הרחבה המתייחסת לדמויות הנ"ל:
g gמשה – הדמות המרכזית בחומש (המכונה על שמו – "תורת משה") ,אשר הנהיגה את בני ישראל
במהלך ארבעים שנות נדודים במדבר ,מיציאתם מעבדות במצרים ועד סף הגעתם לעצמאות מדינית
משה ֲאׁ ֶשר
בארץ כנען .משה מתואר כנביא בעל שיעור קומה ייחודי" :וְ לֹא ָקם נָ בִ יא עוֹד ְּביִ ְ ׂשרָ ֵאל ְּכ ׁ ֶ
יְ ָדע ֹו ה' ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים" (דברים לד ,י) ,אשר שימש גם כמתווך בין עם ישראל לבין ה' בהזדמנויות
שונות .האירוע המפורסם שבהן הוא מעמד נתינתן של עשרת הדברות ,שם נאמר"ָּ :פנִ ים ְּבפָ נִ ים ִּד ֶּבר
אתם
ה' עִ ָּמכֶ ם ָּב ָהר ִמ ּתוֹךְ ָה ֵאׁשָ .אנֹכִ י ע ֵֹמד ֵּבין ה' וּ בֵ ינֵ יכֶ ם ָּבעֵ ת ַה ִהוא לְ ַה ִּגיד לָ כֶ ם ֶאת ְּדבַ ר ה' ִּכי יְ רֵ ֶ
ִמ ְּפנֵי ָה ֵאׁש וְ לֹא עֲ לִ ֶיתם ָּב ָהר( "...דברים ה ,ד-ה) .בתורה מסופר על מספר פניות של משה אל האלוהים
בתפילה אישית ,בדרך כלל על מנת לבקש רחמים על עם ישראל ,לאחר שהכעיסו את ה' בחטאים
גדולים.
g gחנה – אם שמואל .בדומה לשרה ,רבקה ורחל החלה אף היא את דרכה כעקרה ,והתעברה רק
בעקבות תפילה מיוחדת שנשאה:

ש ַמ ְח ִּתי
ֹאמר עָ לַ ץ לִ ִּבי ַּבה' רָ ָמה ַקרְ נִ י ַּבה' רָ ַחב ִּפי עַ ל או ַֹיְבי ִּכי ָ ׂ
וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלל ַח ָּנה וַ ּת ַ
ִּב ׁישוּ עָ ֶתךֵָ .אין ָקדו ֹׁש ַּכה' ִּכי ֵאין ִּבלְ ֶּתךָ וְ ֵאין צוּ ר ֵּכאל ֵֹהינוַּ .אל ַּתרְ ּבוּ ְתדַ ְּברוּ ְּגב ָֹהה גְ ב ָֹהה
יֵ ֵצא עָ ָתק ִמ ִּפיכֶ ם ִּכי ֵאל ֵּדעוֹת ה' וְ לוֹ נִ ְת ְּכנוּ עֲ לִ לוֹתֶ .ק ׁ ֶשת ִּג ּבֹרִ ים ַח ִּתים וְ נִ כְ ׁ ָשלִ ים ָאזְ רוּ
ש ָּכרוּ וּ רְ עֵ ִבים ָחדֵ לּ וּ עַ ד עֲ ָקרָ ה יָ לְ דָ ה ׁ ִש ְבעָ ה וְ רַ ַּבת ָּבנִ ים אֻ ְמלָ לָ ה .ה'
ש ֵבעִ ים ַּב ֶּל ֶחם נִ ְ ׂ
ָחיִ לׂ ְ .
ֵמ ִמית ְוּמ ַח ֶּיה מוֹרִ יד ׁ ְשאוֹל וַ ָּיעַ ל .ה' מוֹרִ ׁיש ַוּמעֲ ׁ ִשיר ַמ ׁ ְש ִּפיל ַאף ְמרו ֵֹמםֵ .מ ִקים ֵמעָ ָפר
ָּדל ֵמ ַא ׁ ְש ּפֹת יָ רִ ים ֶא ְביוֹן לְ הו ׁ ִֹשיב עִ ם נְ דִ ִיבים וְ כִ ֵּסא כָ בוֹד יַ נְ ִחלֵ ם ִּכי לַ ה' ְמצֻ ֵקי ֶארֶ ץ וַ ָּי ׁ ֶשת
חשךְ יִ ָּד ּמוּ ִּכי לֹא ְבכ ַֹח יִ גְ ַּבר ִא ׁיש .ה' יֵ ַח ּתוּ
עֲ לֵ ֶיהם ֵּת ֵבל .רַ גְ לֵ י ֲח ִסידָ יו יִ ׁ ְשמֹר וּ רְ ׁ ָשעִ ים ַּב ׁ ֶ
ְמרִ ָיביו עָ לָ יו ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם יַ רְ עֵ ם ה' יָ דִ ין ַא ְפ ֵסי ָארֶ ץ וְ יִ ֶּתן עֹז לְ ַמלְ כּ וֹ וְ יָ רֵ ם ֶקרֶ ן ְמ ׁ ִשיחו.
(שמואל א' ,ב ,א-י)
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חז"ל הדגישו מאוד את תפילת חנה ,משום שזוהי תפילת הלחש היחידה המופיעה במקרא .הם ראו בה
אב-טיפוס לתפילה המושלמת ,שממנה ניתן ללמוד הלכות רבות הנוגעות לתפילה הראויה:

אמר רב המנונא :כמה הלכות גדולות יש ללמוד מפסוקים אלו של חנה:
"וחנה היא מדברת על לבה" – מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו;
"רק שפתיה נעות" – מכאן למתפלל שיחתוך [שיבטא את מילותיו] בשפתיו;
"וקולה לא ישמע" – מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו;
"ויחשבה עלי לשכרה" – מכאן ששכור אסור להתפלל;
(מתורגם מתלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף לא עמ' א)
g gחז"ל – התנאים והאמוראים שחיו בישראל ובבבל במאות הראשונות לספירה ,החל מסוף תקופת
בית שני ,ועד לתקופת הגאונים במאה הששית לספירה .בניגוד לתפיסות אחרות שרווחו בימיהם,
חז"ל האמינו כי הדרך הראויה ביותר לעבודת ה' היא לימוד התורה שבכתב ושבעל-פה .בין היתר,
הם פיתחו את הבסיס שעליו מבוססת עד היום מסורת ההלכה היהודית בחיבוריהם הגדולים –
המשנה ,התוספתא ,המדרש והתלמוד .אחד המאמצים המשמעותיים ביותר של חז"ל היה בתחום
הפולחני .הם הנהיגו את העברת המרכז הרוחני של העם היהודי מן המרחב הלאומי של בית המקדש
אל המרחב הקהילתי של בית הכנסת ,תוך המרת הקרבנות בתפילות .חז"ל הם שקיבעו לראשונה
את התפילות ,ועיצבו נוסח קבוע בזמנים קבועים .בכך הכשירו את הקרקע להתפתחות סידור
התפילה המוכר לנו כיום במאות השנים שלאחר מכן .עם זאת ,ראוי לציין כי בית הכנסת שימש כבר
בימי בית המקדש.
g gרב עמרם גאון – את ראשי הישיבות הגדולות בבבל בתחילת ימי הביניים כינו 'הגאונים' .למעשה
הם הנהיגו את קהילות ישראל בכלל התפוצות ,באמצעות חליפות מכתבים ביניהם ובין נציגי
הקהילות השונות ,המכונות שו"ת (שאלות ותשובות) .באחת מן ההתכתבויות הללו ,פנו בני קהילה
יהודית בספרד לרב עמרם ,וביקשו ממנו שיפרט עבורם את כלל התפילות הנוהגות לכל אורך השנה.
תשובתו הכילה למעשה את סידור התפילה הראשון' ,סדר רב עמרם גאון' ,המהווה בסיס לכל
הסידורים שנוסחו מאז ועד היום:

שלום רב,
מרחמנות מן השמים יהא עליך ועל זרעך ועל כל חכמים ותלמידים ואחינו ישראל
השרויים שם .שאו שלום ממני ומן ר' צמח אב בית דין ישראל ומן אלופים ומן
חכמי ישיבה ובני ישיבה שלנו ושל עיר מחסיא ,שכולנו בשלום חכמים ותלמידים
ואחינו ישראל השרוים כאן ,שתמיד אנו שואלים בשלומכם וזוכרים אתכם בזכרון
טוב ,ומתפללים בעדכם ומבקשים רחמים עליכם ,שירחם הקב"ה עליכם ויגן עליכם
ויציל אתכם מכל צרה ונזק וימלא ברחמיו הרבים כל משאלות לבבכם.
שיגר לפנינו רבנא [רבי] יעקב בן רבנא יצחק עשרים זהובים ששיגרת לישיבה,
חמשה שלנו וחמשה עשר לקופה של ישיבה .וציווינו וברכנו אותך ברכות שיתקיימו
בך ובזרע זרעך .וסדר תפילות וברכות של כל השנה ששאלת שהורו מן השמים,
ראינו לסדר ולהשיב כמסורת שבידינו בתיקון תנאים ואמוראים .דתניא (מנחות
מג ):היה ר' מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום.
(הקדמה ,סדר רב עמרם גאון ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשל"ב ,מהדורת ד' גולדשמידט)
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ב רכ ות בס י דו ר התפ י לה
מבוא
הברכה היא המרכיב היסודי של התפילה .למעשה ,סידור התפילה מורכב ממערכת של ברכות ,שביניהן
שזורים דברי תורה ומזמורי תהלים .די ברפרוף קצר בסידור התפילה על מנת להבחין בשכיחותן הגבוהה
ובמספרן הרב של הברכות המפוזרות בו .בהקשר זה מעניין לציין ,שהמסכת במשנה ובתלמוד הדנה
בהלכות התפילה ,קרויה 'מסכת ברכות' ולא 'מסכת תפילה'
תבנית היסוד של תפילת הקבע נקראת 'ברכה' .המילה 'ברכה' נגזרת מלשון 'ברך' .משמעה הראשוני הוא
אפוא כריעת ברך .במהלך הדורות השתנה מובנה הראשוני של המילה למובן של תפילה לשלומו של פלוני,
ביטוי לרצון להאציל עליו שפע מן השמים ,עד שלבסוף הגיע אל ההוראה של הלל ושבח לאלוהים (זאת
בשונה ממובנה בימינו – איחול ,הבעת תקווה וכד').
על אף חשיבותן וקדמותן של הברכות במסורת היהודית ,חובת הברכה בתורה נזכרה רק בהקשר אחד
– ברכת המזון הנאמרת לאחר הסעודה" :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂשבָ עְ ָּת וּ בֵ רַ כְ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ עַ ל ָה ָארֶ ץ ַה ּטֹבָ ה ֲאׁ ֶשר נָ ַתן
לָ ךְ " (דברים ,ח ,י) .לפי המסורת ,שאר הברכות נוסחו ונקבעו דורות רבים לאחר תקופת המקרא – על ידי
'אנשי כנסת הגדולה' .הם והבאים אחריהם קבעו את החובה לברך ואת נוסח הברכה ('מטבע של ברכה').
משנקבעו סדרי התפילות והברכות במתכונתן המוכרת היום ,נתקבעה גם הנוסחה האופיינית לברכות,
והיא כוללת תמיד את הפסוקית" :ברוך אתה ה' "...פסוקית זו יכולה להופיע בראשית הברכה ,בחתימתה
או פעמיים :בראשית ובסיום .נוכחותה היא המגדירה את המבע הליטורגי כברכה.
הברכות מגוונות מאוד הן מבחינת נושאיהן והן מבחינת סגנונותיהן .הברכה עשויה לכלול דברי תודה
או דברי בקשה ,היא יכולה להיות קצרה ותמציתית או ארוכה ,מסוגננת או מקושטת .אולם ,כאמור,
תמיד היא תכלול את הגרעין היסודי המורכב משלוש מילים" :ברוך אתה ה' ."...מקורו של 'מטבע הברכה'
"ברוך אתה ה' "...במקרא .שם הוא מופיע פעמיים (בספר תהלים קיט ,ב"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' לַ ְּמ ֵדנִ י חֻ ֶּקיךָ "
ובספר דברי הימים א ,כט ,י"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂשרָ ֵאל ָאבִ ינוּ ֵמעוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם") .יוצרי תפילות הקבע
השתמשו בנוסח המקראי לעיצוב דפוס הברכה .ראוי לציין שלמרות שהנוסח "ברוך ה'" מופיע במקרא
לעתים תכופות יותר ,חז"ל העדיפו את הנוסח הפחות שכיח "ברוך אתה ה'" ,משום שמודגשת בו הפנייה
האישית לה'.
כללים קבועים לניסוח מטבע הברכה תיקנו ראשוני האמוראים במאה השלישית לספירה .הם קבעו כי כל
ברכה צריכה לכלול את הזכרת שם ה' ,ויש המוסיפים עליה את הזכרת מלכותו באמצעות הביטוי "מלך
העולם".
בצד המונח 'ברכה' עומד המונח 'תפילה' .כך למשל אנו מוצאים ש'ברכות ותפילות' שלפי המסורת תוקנו
בידי אנשי כנסת הגדולה (תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף לג עמ' א) מציינות את התפילה על כל סוגיה.
שמו של סדר התפילות העתיק כולו ,כפי שהגיע לידינו ,הוא 'סדר תפילות וברכות'.
בפרק זה נעסוק במבנה הברכות .נתמקד במבנה הברכות ובברכות מסוימות המופיעות בסידור ,כמו
ברכות הנהנין .בחרנו שלא להתמקד בברכות המצוות ,משום שנראה היה לנו שהן יעניינו את התלמידים
פחות .אנו סבורים גם שהסיכוי שהתלמידים ייתקלו בהמשך חייהם בברכות הנהנין השונות גדול
יחסית.
עם זאת ,יש לציין כי ברכות שונות יופיעו בכל אחת מן היחידות שבהן נעסוק בהמשך :קריאת שמע,
תפילת שמונה-עשרה ,קדיש ושבת .על כן אנו ממליצים ללמד את היחידה הזאת מיד לאחר ההיכרות
עם הסידור.
היחידה כוללת שני מרכיבים:
 .אלימוד ברכות מסוימות (כמו הברכות שמברכים על סוגי מזונות שונים);
 .בהתייחסות רעיונית לנושא הברכה דרך מקורות שונים מספרות חז"ל ומתקופות מאוחרות יותר.
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עמוד 15

פעילות פתיחה :ברכה לעומת הרגל
תחילה ננסה להבין מהי ברכה בעזרת שירה של המשוררת לאה גולדברג:

קס"ם הסידור  ///ברכות

תּפַּלֵל
לַּמְֵדנ ִי ,אֱֹלהַיּ ,בֵָרְך ו ְ ִה ְ
עַל סֹוד עָלֶה ָקמֵל ,עַל נֹג ַּה ּפְִרי ּבָׁשֵל,
עַל הַחֵרּות הַּזֹאת :לְִראֹות ,ל ָחּוׁש ,לִנְׁשֹם,
ל ַָדעַת ,לְיַחֵל ,לְ ִהּכָׁשֵל.
לאה גולדברג
()1911 - 1970

ׂשפְתֹותַי ּבְָרכָה וְׁשִיר הַּלֵל
לַּמֵד אֶת ִ
תחַּדֵׁש זְמַּנ ְָך עִם ּבֶֹקר וְעִם לֵיל,
ּבְ ִה ְ

משוררת ,סופרת ,מתרגמת
וחוקרת ספרות ,כלת פרס ישראל
לשנת .1970

ׁשלְׁשֹום,
לְבַל יִהְי ֶה יֹומִי הַּיֹום ִּכתְמֹול ִ

צילום :דוד אלדן ,לע”מ

לְבַל יִהְי ֶה יֹומִי עָל ַי הְֶרּג ֵל.
לאה גולדברג" ,שירי סוף הדרך" ג

 .1המשוררת ביקשה בשירה
מאלוהים שילמד אותה לברך על
מספר דברים .מהם?
 .2מדוע רצתה המשוררת לדעת
לברך? האם אתם מקבלים את
נמוקה?
 .3לאה גולדברג לא הייתה
שומרת מצוות ובכל זאת
ביקשה בשירה לברך את
אלוהים ולהתפלל אליו .מדוע
לדעתכם?
 .4מנו לפחות שני דברים
נוספים שעליהם אתם רוצים
לברך.
 .5כתבו שיר דומה ברוחו לשיר
זה שיכלול את הדברים
שעליהם אתם רוצים לברך.
צילום :ציפי עדן

ע מ ו ד

15

פעילות פתיחה :ברכה לעומת הרגל
שירה של לאה גולדברג (שנהוג לכנותו 'למדני אלוהי') הינו החלק האחרון מתוך מחזור של שלושה שירים
ששמו 'שירי סוף הדרך' .שירי סוף הדרך מעוצבים במבנה מיוחד :השיר הראשון כתוב בגוף שלישי ,השיר
השני כתוב בגוף שני והשיר השלישי כתוב בגוף ראשון .כך מדבר השיר הראשון על הזקן ,השיר השני
מדבר אליו ,ואילו השיר השלישי יוצא מפיו.
השיר מזמן דיון בצורך של האדם בברכה ובחשיבותם של הדברים הפשוטים בחיים ,בין אם הם גופניים
או נפשיים.
המשוררת מבקשת" :לבל יהיה יומי עלי הרגל" .כאשר אנו עושים דבר-מה מתוך הרגל ,קשה לנו להכיר
בשינויים המתחוללים סביבנו ,קשה לנו להתחדש ומתוך כך לברך .ניתן לשוחח עם התלמידים על
חשיבותה של תשומת הלב לנעשה בתוכנו ובסביבתנו ועל ערך הברכה והכרת הטוב .אפשר להפנות את
התלמידים אל התמונה שבספר ולשוחח על כך שלא תמיד כשנקרים בדרכנו דברים יפים ,כמו פרחים ,אנו
עוצרים ומשתהים כדי להתפעל מן היופי .פעמים רבות אנו ממשיכים בשגרת יומנו.
אנו מזמינים את התלמידים לשתף את הכיתה בדברים שעליהם הם רוצים לברך .לאחר מכן מומלץ לקיים
דיון בשאלת הצורך של האדם לברך בכלל ואת אלוהים בפרט .כדאי להתעכב בשתי עובדות הקשורות
זו בזו:
 .אלאה גולדברג לא היתה שומרת מצוות ,ובכל זאת היא חשה צורך בכך.
 .בהיא לא פונה לאדם דתי שילמד אותה את הברכה ,אלא פונה בברכה ישירה ואישית אל אלוהים.
מעבר לנושא המובע בשיר חשוב להתעכב ולהתבונן במילותיו .יש להניח כי מספר רב של תלמידים אינו
מכיר חלק ניכר מהן ,כמו למשל :לבל ,תמול שלשום ,ליחל .זוהי הזדמנות להעשיר את אוצר המילים של
התלמידים .אחת האפשרויות היא להציג בפניהם את הטבלה הבאה ,ולבקש מהם למתוח קווים בין
המילים הנרדפות:

קמל

כמו תמיד

נגה

נובל

ליחל

שלא

לבל

אור

כתמול שלשום

לקוות
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מרכזיותן של הברכות בתפילה היהודית

מרכזיותן של הברכות
בתפילה היהודית
בספר דברים נאמר:

ש ָב ְע ָּת וּ ֵברַ כְ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ ַעל ָה ָארֶ ץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ "
"וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂ
דברים ,פרק ח ,פסוק י.

 .1לפי פסוק זה ,מתי מברכים את אלוהים? מדוע מברכים את אלוהים?

ברכות המזון והברכות כולן

ּת ּובֵַרכְּתָ" למדו חז"ל (בתלמוד בבלי ,מסכת
ע ָ
ׂשבָ ְ
ּת ו ְ ָ
מהצירוף "וְאָכַלְ ָ
ברכות ,דף מח עמוד ב) שאחרי האוכל צריך לברך ,וברכה זו היא ברכת
המזון .לפי המדרש של חז"ל ,כאשר האדם חֹוו ֶה את תחושת השובע
הטובה ,עליו להודות לאלוהים ולברכו על כך.
אך חז"ל לא הסתפקו בכך .מפסוק זה הם למדו את עצם רעיון הברכה.
הם קבעו שלא די לברך אחרי האוכל ,אלא שצריך לברך גם לפני האוכל,
והרחיבו  -הם קבעו שצריך לברך לפני כל חוויה מהנה ,וכללו בכך גם קיום
מצוות ותפילה .עיקר הדיון בברכות מובא במסכת ברכות שבמשנה.

 .2מדוע לדעתכם מצמיד הפסוק את
מעשה הברכה לתחושת השובע?
אילו תחושות נוספות יכולות לעורר
את האדם לברך?
 .3מה לדעתכם ההבדל בין ברכה לפני
אירוע לברכה אחריו? האם אתם
הייתם קובעים שצריך לברך גם לפני
אירוע וגם אחריו ,רק לפני אירוע או
רק אחריו?

עמוד 16
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ברכת המזון והברכות כולן
הציווי המופיע בתורה ,לברך את ה' לאחר הארוחה ,אינו כולל נוסח קבוע ומוסכם .האדם רשאי לומר ככל
העולה על רוחו .חז"ל הם שפיתחו את הרעיון ושכללו אותו לכדי ברכת המזון הנאמרת לאחר כל ארוחה
שבה נאכלת כמות מסוימת של לחם.
כאן תתאפשר הצצה אל פועלם של חז"ל בפרשנותם לתורה שבכתב .בתורה אין התייחסות מרובה לנושא
הברכות .חז"ל ,שחיו במאות הראשונות לספירה ,העמיקו והרחיבו בעניין זה .חכמי ישראל גיבשו ,פיתחו
וערכו את התורה שבעל פה .אם נושא התפילה נלמד במסגרת שיעורי תורה שבעל פה ,זוהי הזדמנות
מצוינת להציג בפני התלמידים דוגמא נוספת לקשר שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה.
הפסוק מחבר את הברכה לתחושת השובע ,שכן כאשר אדם שבע ,סביר שיתעורר בו הצורך להודות על
תחושה זו ,שלא תמיד היתה מובנת מאליה .יש להניח כי תחושות דומות ,כמו סיפוק ,הגשמת חלומות
והצלחה ,עשויות לעורר את האדם לברך .כמובן ,יש לתת מקום גם לעמדה האומרת שהאדם אינו צריך
לברך כלל.
ניתן לעמוד על ההבדל שבין ברכה לפני האכילה וברכה לאחריה ,ולשאול את התלמידים איזו מהן עדיפה,
לדעתם .מצד אחד ,כאשר האדם מברך לפני האוכל הוא מודה מראש על מה שיינתן לו .ייתכן כי המברך
קודם האוכל מביע אמון רב יותר ,מאשר המברך לאחר הארוחה .האדם אינו בוחן בדיעבד את שאירע,
אלא יודע מראש שהוא עתיד לזכות בדבר-מה שיסב לו הנאה .מאידך גיסא ,כאשר האדם מברך לאחר
האוכל (או לאחר האירוע המספק) ,הברכה נאמרת על מה שכבר אירע .ההנאה ותחושת הסיפוק כבר
מורגשות ,ואז הברכה אולי טבעית יותר.
הרחבה  -ברכת המזון
הטקסט של ברכת המזון התפתח מתוך הפסוק" :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂשבָ עְ ָּת וּ בֵ רַ כְ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ עַ ל ָה ָארֶ ץ ַה ּטֹבָ ה
ֲאׁ ֶשר נָ ַתן לָ ךְ " (דברים ,ח ,י) .סדר ברכת המזון הוא הקדום ביותר ,ואין לו נוסח אחיד .אחת הסיבות לכך
היא שברכה זו אינה נאמרת בבית הכנסת ,אלא בבית .על כן השינויים שהוטלו בה במהלך הדורות יכלו
להיות רבים יותר.
התּנאים נחלקו אחרי איזו אכילה צריך לומר את ברכת המזון .רבן גמליאל קבע שיש לברך לאחר שהאדם
ַ
אכל משבעת המינים ,וחכמים קבעו שיש לברך רק אחרי אכילת לחם .רבי עקיבא קבע שיש לברך על כל
מזון שאדם אוכל ,שכן זוהי ,לדעתו ,משמעות המילים" :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂשבָ עְ ָּת" .ההלכה נפסקה כחכמים.
ברכת המזון מחולקת לארבעה חלקים עיקריים (בשבתות ובחגים קיימות תוספות מיוחדות) .כל אחד מן
החלקים מהווה ברכה בפני עצמו  .1 :ברכת הזן  .2ברכת הארץ  .3ברכת ירושלים  .4הטוב והמיטיב.
לפי המסורת התחברו הברכות השונות של ברכת המזון על ידי אישים שונים ובתקופות אחרות:

אמר רב נחמן:
משה תקן לישראל ברכת הזן ,בשעה שירד להם מן.
יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון [כאשר] שנכנסו לארץ.
דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים :דוד תקן "על ישראל עמך ועל ירושלים עירך",
ושלמה תיקן "על הבית הגדול והקדוש".
"הטוב והמיטיב"  -ביבנה תקנוה ,כנגד הרוגי ביתר.
(תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף מח עמ' ב)

קסם הסידור

ע מ ו ד

22

מפאת קוצר היריעה לא הבאנו בספר לתלמיד את הנוסח המלא של ברכת המזון ,והנה הוא לפניכם,
בנוסח יהודי תימן (נוסח בלאדי):

[ברכת הזן]
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ,ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ך ָהעוֹלָ םַ ,הזָ ן ֶאת ָהעוֹלָ ם כּ וּ לוֹ ְּבטוֹבְּ ,ב ֵחןְּ ,ב ֶח ֶסדְ ,וּברַ ֲח ִמים.
וְ טוּבוֹ ַה ָּגדוֹל לֹא ָח ַסר לָ נוּ ,וְ ַאל יְ ַח ֵּסר לָ נוּ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעדִּ ,כי הוּ א זָ ן וּ ֵמזִ ין וּ ְמ ַפרְ נֵ ס לַ כּ ֹל.
ָּכ ָאמוּ ר ּפו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶדךַָ ,וּמש ִּׂב ַיע לְ כָ ל ַחי רָ צוֹן :וּ ֵמכִ ין ָמזוֹן לְ כֹל ִּברְ יו ָֹתיו ֲא ֶשר ָּברָ אָּ .ברוּ ךְ
ַא ָּתה ,ה'ַ ,הזָ ן ְּברַ ֲח ָמיו ֶאת ַהכּ ֹל.
[ברכת הארץ]
נו ֶֹדה לְ ךָ ,ה' ֱאל ֵֹהינוּ ,וּ נְ ָברֶ כְ ךַָ ,מלְ ֵּכנוִּּ ,כי ִהנְ ַחלְ ָּת ֶאת ֲאבו ֵֹתינוּ ֶארֶ ץ ֶח ְמדָ ה טו ָֹבה וּ רְ ָח ָבה,
ְּברִ ית וְ תוֹרָ ה ,וְ ַעל ֶשהו ֵֹצ ְא ָתנוּ ֵמ ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם ,וּ ְפ ִד ָיתנוּ ִמ ֵּבית ֲע ָבדִ ים ,וְ ַעל ּתוֹרָ ְתךָ
ֶש ִּל ַמדְ ָּתנוּ ,וְ ַעל חוּ ֵקי רְ צוֹנָ ךְ ֶשהוֹדַ ְע ָתנוּ .וְ ַעל כּ וּ לָ ם ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָאנוּ מוֹדִ ים לָ ךְ וּ ְמ ָברְ כִ ים
ש ָב ְע ָּת ֵוּברַ כְ ָּת ֶאת ה' ֱאלו ֶֹהיךַָ ,על ָה ָארֶ ץ ַה ּטו ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
ֶאת ְש ָמךְ ָּכ ָאמוּ ר "וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂ
לָ ךְ "ָּ .ברוּ ךְ ַא ָּתה ,ה'ַ ,על ָה ָארֶ ץ וְ ַעל ַה ָמזוֹן.
[ברכת בונה ירושלים]
רַ ֵחם ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָעלֵ ינוּ וְ ַעל יִ ְשרָ ֵאל ַע ֶמךָ ,וְ ַעל יְ רוּ ָשלַ יִ ם ִעירָ ךְ ,וְ ַעל ִציוֹן ִמ ְש ַּכן ְּכבוֹדָ ךְ ,וְ ַעל
ַה ַּביִ ת ַה ָּגדוֹל וְ ַה ָקדו ֹׁשְ ׁ ,שנִ ְקרָ א ׁ ִש ְמךָ ָעלָ יו .וּ ַמלְ כוּ ת ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִש ָיחךְ ַּת ְחזִ יר לִ ְמקו ָֹמה
ְּביָ ֵמינוְּ .וּבנֵ ה ֶאת יְ רוּ ָשלָ יִ ם ִעירָ ךְ ְּ(ב ָקרוֹב)ַּ ,כ ֲא ֶשר ִּד ַּברְ ָּתָּ .ברוּ ךְ ַא ָּתה ,ה'ּ ,בוֹנֶ ה ְּברַ ֲח ָמיו
ֶאת יְ רוּ ׁ ָשלָ יִ םָ .א ֵמן.
[ברכת הטוב והמיטיב]
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ,ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םָ ,ה ֵאלָ ,א ִבינוַּ ,מלְ ֵּכנוַּ ,א ִּדירֵ נוּּ ,בוֹרְ ֵאנוְּ ,קדו ֵֹשנוְּ ,קדו ֹׁש
יַ ֲעקֹבַ ,ה ֶמלֶ ךְ ַהטוֹב וְ ַה ֵמ ִטיבְ ,ש ְּבכֹל יוֹם וָ יוֹם הוּ א גּ ו ְֹמלֵ נוּ ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ רַ ֲח ִמים וְ כֹל טוֹב.

קסם הסידור
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סוגי הברכות
כפי שראינו בתחילת הפרק ,במסורת היהודית ברכות נאמרות כמעט בכל שלב של היום ,אך לאירועים
השונים מיוחדות ברכות שונות .כל הברכות פותחות במילים "ברוך אתה ה'" ,ולאחר הפתיחה,
מתייחד לכל ברכה נוסח משלו .הטבלה שלפנינו מציגה את סוגי הברכות:

ברכות בתפילה

ברכות הנאמרות כחלק
מהתפילה

ברוך אתה ה'

ברכות הנהנין

ברכות הנאמרות
לפני שנהנים ממשהו
באמצעות החושים
(מטעם ,מריח ,ממראה
או מצליל)

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך
העולם

ברכות המצוות

ברכות הנאמרות לפני
קיום של מצווה כלשהי

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך
העולם אשר קדשנו במצוותיו
וציוונו

קס"ם הסידור  ///ברכות

סוג הברכה

השימוש בברכה

הפתיחה הקבועה

דוגמאות
ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול
(מתוך ההבדלה)
ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל
בשלום (מתוך תפילת שמונה עשרה)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
בורא פרי הגפן (על שתיית יין)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
בורא מיני בשמים (על ריח טוב)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע
קול שופר (לפני שמיעת התקיעות)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על
נטילת ידיים (לפני נטילת ידיים)

 .4העתיקו חמש ברכות ממקומות שונים בסידור שברשותכם .הסבירו את תוכנה של כל
ברכה וציינו לאיזה סוג מסוגי הברכות שבטבלה היא שייכת.

אמן
בסופה של הברכה עונים השומעים ואומרים אָמֵן.
המילה אמן משמשת כבר במקרא כתשובת השומעים לברכה .כך לדוגמא
בספר דברי הימים נאמר:
אָז נָתַן ּדָו ִיד ּבָֹראׁש לְהֹדֹות ל ַה' [:]...
"[ּ ]...בָרּוְך ה' אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל מִן הָעֹול ָם וְעַד הָעֹל ָם!"
וַּיֹאמְרּו כָל הָעָם" :אָמֵן וְהַּלֵל לה'!"
דברי הימים א ,פרק טז ,פסוקים ז ,לו

באמירת המילה אמן מצטרף האומר למברך .ההלכה קובעת שמברך אחד
יכול "להוציא ידי חובה" אנשים אחרים בברכה מסוימת ,אם הם שומעים
את הברכה ועונים אחריה אמן.
המילה אמן נגזרת מהמילה אמונה (במובן אמת) .להאמין בדבר פירושו
לסבור שהוא אמיתי .כאשר אדם עונה אמן הוא מודיע שהוא מאמין שמה
ששמע לפני כן הוא אמת.
התלמוד הבבלי מונה את ההיבטים השונים שבאמירת אמן" :אמן  -בו
שבועה ,בו קבלת דברים ,בו האמנת דברים" (תלמוד בבלי ,מסכת שבועות,
דף לו ,עמוד א) ,ומוצע בו לראות במילה אמן ראשי תיבות של הצירוף
אל מלך נאמן (תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קיט ,עמוד ב).
בעקבות השימוש במילה אמן ביהדות ,אימצו גם הנוצרים והמוסלמים את
השימוש באמן כדי לבטא הסכמה ואישור ,בעיקר במהלך התפילה.

 .5באילו מילים אנו משתמשים היום כאשר אנחנו רוצים לבטא הסכמה או אישור לדברים
שאמר שמישהו אחר?

ע מ ו ד
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מוציא ידי חובה -
פוטר מחויבים אחרים מעשיית
המצווה בעצמם.

סוגי הברכות
מספר חלוקות הוצעו לברכות השונות ,החל מן המיון שהציע הרמב"ם ,בספרו 'משנה תורה' .החלוקות
הללו אינן נושאות משמעות פנימית עמוקה .ניתן לחלק את הברכות באופנים שונים .במהלך התפילה
מופיעות ברכות רבות ,אך יש ברכות הנאמרות מחוץ לתפילה ,כגון ברכות הנהנין וברכות המצוות.
ברכות הנהנין – ההנחה המסורתית העומדת מאחורי ברכות אלה היא שהעולם אינו הפקר ואיננו קניינו
הגמור של האדם ,ו"מי שנהנה מהעולם הזה ללא ברכה מעל" (תוספתא ברכות ד ,א) .ברכות אלו מברך
האדם על כל דבר מאכל או משקה שנכנס לגופו של האדם ,או לריח הנקלט בחוש הריח שלו ,שיש לו בו
הנאה .על תרופות ,למשל ,אין מברכים ,משום שאין הנאה בבליעתן.
ברכות המצוות – הן ברכות שמברכים לפני עשייתן של מצוות .הנוסח של הברכות הללו הינו"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םֲ .אׁ ֶשר ִק ְּדׁ ָשנוּ ְּב ִמצְ ו ָֹתיו .וְ צִ ָּונוּ"...
ברכות שבח והודאה – בחלוקה שהוצעה בספר הלימוד לא נכללו ברכות השבח וההודאה משום שרבות
מהן מופיעות בתפילה עצמה.
ברכות שבח אחדות נאמרות בתפילה מדי יום( ,כמו למשל ברכות השחר ,שהן מהברכות הראשונות
הנאמרות בתפילת שחרית); ברכות אחרות נאמרות בזמנים קבועים (למשל ,ברכת 'מאורי האש'
בהבדלה); וישנן ברכות שבח הנאמרות רק בהזדמנויות מיוחדות (למשל 'שבע ברכות' בטקס הנישואין,
וברכות מיוחדות על ראיית תופעות טבע ייחודיות – ברקים ורעמים ,ימים ,נהרות ומדבריות .ברכות
ההודאה הן ברכות שאדם מברך על מאורע טוב או רע שאירע לו.
ברכות בקשה – ברכות רבות הנאמרות בתפילת שמונה-עשרה הן תפילות בקשה.
בטבלה שבעמוד  17מוצגים שלושה סוגי ברכות .הסוג הראשון" ,ברכות בתפילה" ,כולל את ברכות השבח
וההודאה ואת ברכות הבקשה( .נרחיב עליהן במסגרת הפרק על תפילת שמונה-עשרה).
לאחר שהתלמידים ענו על שאלה  ,4אנו מציעים לערוך בכיתה את הפעילות הבאה:
התלמידים יתחלקו לקבוצות בנות ארבעה תלמידים .מבין כל הברכות שהועלו על ידי התלמידים ,תבחר
כל קבוצה ברכה אחת ,שבה היא רוצה להתמקד .לאחר שנבחרה הברכה ,יקבלו התלמידים את המשימה
הבאה:
 .אהעתיקו את כל הברכה כלשונה ,והסבירו את תוכנה.
 .בציינו מאיזה חלק של הסידור היא לקוחה (למשל ,תפילת מנחה  /הבדלה  /ברכת המזון).
 .גהסבירו מדוע בחרתם בברכה זו.
 .דהביעו את הברכה בצורה מוחשית כלשהי (ציור ,פיסול ,קטע דרמטי ,צילום ,קומיקס ועוד) ,והיו
נכונים להציגה בפני הכיתה.
ניתן לבקש מן התלמידים להגיש את עבודותיהם למורה לפני הצגתן בפני כל הכיתה ,כדי לאפשר למורה
להתכונן להצגת העבודות בצורה טובה יותר.

קסם הסידור
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סוגי הברכות
כפי שראינו בתחילת הפרק ,במסורת היהודית ברכות נאמרות כמעט בכל שלב של היום ,אך לאירועים
השונים מיוחדות ברכות שונות .כל הברכות פותחות במילים "ברוך אתה ה'" ,ולאחר הפתיחה,
מתייחד לכל ברכה נוסח משלו .הטבלה שלפנינו מציגה את סוגי הברכות:

ברכות בתפילה

ברכות הנאמרות כחלק
מהתפילה

ברוך אתה ה'

ברכות הנהנין

ברכות הנאמרות
לפני שנהנים ממשהו
באמצעות החושים
(מטעם ,מריח ,ממראה
או מצליל)

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך
העולם

ברכות המצוות

ברכות הנאמרות לפני
קיום של מצווה כלשהי

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך
העולם אשר קדשנו במצוותיו
וציוונו

קס"ם הסידור  ///ברכות

סוג הברכה

השימוש בברכה

הפתיחה הקבועה

דוגמאות
ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול
(מתוך ההבדלה)
ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל
בשלום (מתוך תפילת שמונה עשרה)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
בורא פרי הגפן (על שתיית יין)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
בורא מיני בשמים (על ריח טוב)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע
קול שופר (לפני שמיעת התקיעות)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על
נטילת ידיים (לפני נטילת ידיים)

 .4העתיקו חמש ברכות ממקומות שונים בסידור שברשותכם .הסבירו את תוכנה של כל
ברכה וציינו לאיזה סוג מסוגי הברכות שבטבלה היא שייכת.

אמן
בסופה של הברכה עונים השומעים ואומרים אָמֵן.
המילה אמן משמשת כבר במקרא כתשובת השומעים לברכה .כך לדוגמא
בספר דברי הימים נאמר:
אָז נָתַן ּדָו ִיד ּבָֹראׁש לְהֹדֹות ל ַה' [:]...
"[ּ ]...בָרּוְך ה' אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל מִן הָעֹול ָם וְעַד הָעֹל ָם!"
וַּיֹאמְרּו כָל הָעָם" :אָמֵן וְהַּלֵל לה'!"
דברי הימים א ,פרק טז ,פסוקים ז ,לו

באמירת המילה אמן מצטרף האומר למברך .ההלכה קובעת שמברך אחד
יכול "להוציא ידי חובה" אנשים אחרים בברכה מסוימת ,אם הם שומעים
את הברכה ועונים אחריה אמן.
המילה אמן נגזרת מהמילה אמונה (במובן אמת) .להאמין בדבר פירושו
לסבור שהוא אמיתי .כאשר אדם עונה אמן הוא מודיע שהוא מאמין שמה
ששמע לפני כן הוא אמת.
התלמוד הבבלי מונה את ההיבטים השונים שבאמירת אמן" :אמן  -בו
שבועה ,בו קבלת דברים ,בו האמנת דברים" (תלמוד בבלי ,מסכת שבועות,
דף לו ,עמוד א) ,ומוצע בו לראות במילה אמן ראשי תיבות של הצירוף
אל מלך נאמן (תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קיט ,עמוד ב).
בעקבות השימוש במילה אמן ביהדות ,אימצו גם הנוצרים והמוסלמים את
השימוש באמן כדי לבטא הסכמה ואישור ,בעיקר במהלך התפילה.

מוציא ידי חובה -
פוטר מחויבים אחרים מעשיית
המצווה בעצמם.

אמן
המילה "אמן" מציינת אישור ,חיזוק והסכמה אחר ברכות או קללות .במקרא מופיעה המילה במשמעות
נכון הוא ,או נכון יהיה ,כלומר ,הלוואי וכך יהיה (המילה מופיעה בהוראה זו במלכים א ,ח ,כו" :וְ עַ ָּתה ֱאל ֵֹהי
יִ ְ ׂשרָ ֵאל יֵ ָא ֶמן נָ א ְּדבָ רְ ךָ ֲאׁ ֶשר ִּד ַּברְ ָּת לְ עַ בְ ְּדךָ ָּדוִ ד ָאבִ י") .הדברים שעונים עליהם או שמסכימים להם ב'אמן'
יכולים שיהיו:
 .אשבועה – "וְ ִהׁ ְש ִּביעַ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ִאׁ ָּשה ִּבׁ ְשבֻ עַ ת ָה ָאלָ ה ...וְ ָא ְמרָ ה ָה ִאׁ ָּשה ָא ֵמן ָא ֵמן" (במדבר ה ,כא-כב).
מדובר כאן באישה נשואה שנחשדה ששכבה עם איש זר .היא צריכה להישבע בפני הכהן ,שלא עשתה
את המעשה ולשתות מים מסוימים.
ֹאמר יִ רְ ְמיָ ה ַה ָּנבִ יא ָא ֵמן ֵּכן יַ עֲ ֶ ׂשה ה' יָ ֵקם ה' ֶאת ְּדבָ רֶ יךָ"...
 .בתפילות או הבעת איחולים לעתיד – "וַ יּ ֶ
(ירמיה כח ,ו) .הנביא חנניה בן עזור מציג נבואת נחמה של שבירת עול מלכות בבל .בנוכחות כל
הכהנים והעם קורא ירמיה הנביא את הקריאה המובאת לעיל.
 .גברכה ותהילה לאלוהים – "וַ יְבָ רֶ ךְ עֶ זְ רָ א ֶאת ה' ָה ֱאל ִֹהים ַה ָּגדוֹל וַ ַּיעֲ נוּ כָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן ָא ֵמן" (נחמיה ח ,ו).
ברכה זו נאמרת בקריאה הפומבית בספר התורה לעיני כל העם.

 .5באילו מילים אנו משתמשים היום כאשר אנחנו רוצים לבטא הסכמה או אישור לדברים
שאמר שמישהו אחר?
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לאחר חורבן בית המקדש השני עבר המוקד הדתי המרכזי מבית המקדש לבית הכנסת .אט אט החליפה
התפילה בבית הכנסת את סדר העבודה בבית המקדש .התפילה בבית הכנסת הונהגה על ידי שליח
הציבור ,ועניית אמן על ידי הציבור ביטאה את השתתפותו של כלל הציבור בתפילה( .לפי ההלכה ,עניית
אמן אחרי ברכה מוציאה את השומע ידי חובת אמירת הברכה ,כאילו אמר השומע את הברכה בעצמו).
על כך כותב הפרופסור יוסף היינימן:

אין היחיד בטל בציבור [ ]...בבית המקדש אין העם אלא קהל צופים בשעת
העבודה [ ]...אין היחיד מקריב את קרבנו [ ]...ואילו את תפילותיו [לאחר חורבן
הבית] מתפלל הציבור עצמו בהשתתפותו הפעילה של כל יחיד ויחיד .אף התפקיד
של "שליח ציבור" אינו אלא תפקיד טכני :להשמיע את תפילות הציבור בקול רם;
ואין דרושים לשם כך "ממונים" או מומחים ,אלא כל איש מן הציבור ראוי להיות
שלוחו .ואף על פי שהיו מצויים בזמן המשנה רבים ,שתפילתם לא היתה שגורה
בפיהם ושבעל כורחם סמכו על שמיעת התפילות מפי שליח הציבור ,הרי שמיעה
זו "פעילה" היא ,בחינת" :שומע כעונה" ,שכן הביעו השומעים את הזדהותם על ידי
עניית "אמן".
[ ]...תפקידו של המענה בתפילת הציבור חיוני אפוא ומהותי; על ידיו הופך כל יחיד
למשתתף אקטיבי ב"עבודה" זו ,ועל כן אמרו" :אין גדול יותר לפני הקב"ה יותר
מ'אמן' שישראל עונין" (דברים רבה פ' ז); "גדול העונה 'אמן' יותר מן המברך"
(ברכות נג ב); "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן" (שבת קיט ב).
(יוסף היינימן ,התפילה בתקופת התנאים והאמוראים ,מאגנס ,ירושלים תשכ"ו ,עמ' )18-19
המילה 'אמן' עברה בצורתה המקורית מהיהדות לנצרות ,ומובנה המקורי לא נשכח .גם בפולחן המוסלמי
נהוגה עניית 'אמן' ,אם כי לא במידה מרובה כמו בנצרות.

קסם הסידור
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ברכות הנהנין

ברכות הנהנין
לאחר שלמדנו על הסוגים השונים של הברכות ,נתמקד כעת בברכות הנאמרות לפני אכילה ,שהן חלק
מברכות הנהנין ,הברכות הנאמרות לפני שנהנים ממשהו באחד מהחושים (טעם ,ריח ,ראייה ,שמיעה
או מישוש).

תלמוד בבלי
פירוש למשנה שהתפתח בישיבות
בבל הגדולות בתקופה שבין תחילת
המאה השלישית לספירה עד לסוף
המאה החמישית.
התלמוד הבבלי מכיל בעיקר דיונים
בהלכה ובאגדה .התלמוד הבבלי
השפיע יותר מכל ספר אחר על
אורח החיים והמחשבה של עם
ישראל בדורות שלאחריו.

מדוע מברכים ברכות הנהנין
שש ברכות נאמרות לפני אכילה ושתיה.

מדוע מברכים ברכות הנהנין?
לא יטעום אדם כלום עד שיברך ,שנאמר :ל ַה' הָאֶָרץ ּומְלֹואָּה
[תהלים ,פרק כד ,פסוק א].

הברכה

על מה היא נאמרת?

תוספתא ,מסכת ברכות ,פרק ד ,הלכה א

אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה.
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף לה ,עמוד א

מעל -
בגד באמון שניתן בו ורימה,
בענייני כסף ושווי כסף.
מועל ,למשל ,הוא מישהו הגונב
כספים מחשבון בנק שהופקד
באחריותו .או מישהו הלוקח אוכל
מתוך תיק אוכל שהופקד אצלו
לשמירה בלי לקבל רשות.

 .1על פי הכתוב ,מהי חובתו של האדם לפני שיאכל?
 .2חז"ל מסתמכים על ציטוט של פסוק במקרא .זהו את הפסוק המצוטט מתוך הקטע.
 .3א .מה טוען הפסוק?
ב .כיצד לדעתכם ניתן להסיק מהפסוק את טענת החכמים?
 .4המשך הציטוט בתלמוד הוא" :וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה  -מָעַל".
כיצד מכנה התלמוד אדם שנהנה מן העולם ולא בירך? האם אתם מסכימים עם קביעה זו?

"ָּ )1ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם ַה ּמוֹצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָארֶ ץ".

ההגדרה ההלכתית של לחם :דבר מאפה המיוצר מחמשת מיני דגן:
חיטה ,שעורה ,שיבולת שועל ,שיפון וכוסמת.

 .5יואב ,תלמיד כיתה ז' ,למד קטע זה בכיתה וקרא" :איזה שטויות! התפוחים שיש לנו
בבית הם בזכות החקלאי שגידל אותם ובזכות אמא שלי שקנתה אותם ,אם כבר  -אני
צריך לברך אותם" .האם אתם מסכימים עם יואב? נמקו את תשובתכם.
 .6עיינו בשיר הבא:
שיר העבודה והמלאכה (בית ראשון)
חיים נחמן ביאליק
()1934 - 1873

עמוד 18

מגדולי המשוררים העבריים בעת
החדשה ,סופר ,מתרגם ועורך
שהשפיע רבות על התרבות היהודית
המודרנית .ביאליק נתכנה בתואר
המשורר הלאומי.
ביאליק נולד באוקראינה למשפחה
דתית ולמד באחת הישיבות
החשובות באירופה .כשהיה בן תשע
עשרה התפקר ,כמו רבים מבני דורו.
ביאליק עסק כל ימיו בכתיבה
ובפעילות ציונית ,תחילה באירופה
ולאחר מכן בארץ ישראל ,שאליה
עלה בשנת .1924
צילום:זולטן קלוגר ,לע”מ
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מילים :חיים נחמן ביאליק
מִי יַּצִילֵנּו מֵָרעָב?
אכִילֵנּו לֶחֶם ָרב?
מִי י ַ ֲ
ּומִי יַׁשְֵקנּו ּכֹוס חָל ָב?
לְמִי ּתֹוד ָה ,לְמִי ּבְָרכָה?
לָעֲבֹוד ָה וְלַּמל ָאכָה!

"ָּ )2ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם בּ וֹרֵ א ִמינֵי ְמזוֹנוֹת".

א .למי על-פי השיר צריך להודות ,את מי צריך לברך?

ברכה על שאר מאכלים הנעשים מחמשת מיני הדגן שהוזכרו לעיל
שלא נאפו ,אלא עברו תהליך אחר של עיבוד מזון ,למשל בישול,
שנאפו בצורה בלתי רגילה ,עד שאין להם מראה של לחם ,או
שנוספו להם תבלינים וחומרים אחרים.

ב .האם יואב היה מסכים לעמדה המתוארת בשיר זה או מתנגד לה? הסבירו.
 .7מדוע לדעתכם התנגדו החלוצים להודיה לאלוהים והדגישו את ההודיה לעבודה ולמלאכה?

"ָּ )3ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם בּ וֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּגפֶ ן".

זוהי ברכה הנאמרת על תנובת הגפן ,קרי ענבים ויין.

"ָּ )4ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם בּ וֹרֵ א ְּפרִ י ָה ֲא ָד ָמה".

נאמרת על פירות ועלים נאכלים (כמו עגבנייה וחסה) ,שורשים
ופקעות (למשל גזר ותפוחי אדמה) חד-שנתיים (כלומר כל מחזור
חייהם :פריחה ,ניסיון התרבות ומוות – נפרש על פני שנה אחת),
או שיחים שאינם מתקיימים זמן רב.

"ָּ )5ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם בּ וֹרֵ א ְּפרִ י ָהעֵ ץ".

נאמרת על פירות הצומחים על עצים המוגדרים כרב-שנתיים,
ופירותיהם מתחדשים מדי שנה( .על אבטיח ובננה ,הנתפסים
בתודעה של רבים כפירות מברכים" :בורא פרי האדמה").

"ָּ )6ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ ְהיֶ ה ִּב ְדבָ רוֹ".

נאמרת על מאכלים כגון בשר ,ביצים ,מוצרים מן הצומח שעברו
עיבוד ושינוי גדול ,עד שאין מקורם ניכר ,על ממתקים ,על מים ועל
שאר משקאות.

כפי שניתן להבחין ,חלק מן הברכות ספציפיות ומיועדות להיאמר רק עם אכילה או שתייה של דבר
מסוים ,וחלקן כלליות יותר (למשל"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם בּ וֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּגפֶ ן" לעומת ָּ"ברוּ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ ְהיֶ ה ִּב ְדבָ רוֹ" ,בהתאמה) .ההלכה קובעת שאדם צריך לברך על כל דבר
את הברכה הראויה לו ,אולם גם אם מברכים ברכה כללית על דבר פרטי ,ניתן לצאת ידי חובה ,מה שאין
כן – ההיפך.
נהוג שלא לברך על דברים שטעמם פגום ,או על דברים שאין בהם הנאה .אדם לא יברך על דבר-מה שהוא
אוכל בעל כרחו .כאשר מונחים בפני האדם מספר מאכלים נוהגים לרוב להקדים דבר שיש לו ברכה
מיוחדת על פני דבר שברכתו ברכה כללית.
בהקשר הכללי של ברכות השבח וההודאה ראוי לשאול אם מטרתן המרכזית של הברכות היא האדם,
כלומר ,הברכה משמשת אמצעי לחינוך האדם ולעיצוב דמותו המוסרית – הוא מבקש רשות להשתמש
בדבר שאינו שלו ,או שמא הן ממוקדות באלוהים – להגביר את שבחו בעולם.
התפיסה המסורתית העומדת מאחורי שתי אמרות חז"ל המופיעות בעמ'  18בספר היא שכל הדברים
הקיימים בעולם שייכים למעשה לאלוהים .כאשר אדם טועם מאכל כלשהו ,או נהנה הנאה פיסית אחרת,
עליו לברך את אלוהים שכן "לַ ה' ָה ָארֶ ץ וּ ְמלו ָֹא ּה" (תהלים כד ,א) .קביעתם של החכמים האומרת שאין
להנות מן העולם הזה ללא ברכה ,נובעת מן התפיסה שכל הדברים שהאדם נהנה מהם בעולם הזה ,אינם
למעשה שלו .הם רכושו של אלוהים שברא אותם .בהנאת האדם מהם ללא ברכה – הוא מועל ,כלומר הוא
קסם הסידור
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משתמש בדבר שאיננו שלו ללא קבלת רשות.
מומלץ מאד להתייחס לשאלות  5-6ולעודד את התלמידים להתווכח עם התפיסה המסורתית.
בניגוד לתפיסה המסורתית' ,שיר העבודה והמלאכה' מייצג את התפיסה החלוצית ,שבה נמוג מקומו
של אלוהים בחיי בני האדם ,ואת מקומו תפסה העבודה .הישועה לא תבוא מאלוהים אלא מעבודת
הכפיים.
ביאליק ,שהכיר כמובן את התפיסה המסורתית ,יוצא כנגדה ומעמיד את העבודה והמלאכה כמקור
כל הטוב בעולם .תפיסה זו היתה אופיינית לתקופה בה חי ביאליק בארץ ישראל .רבים מהחלוצים בני
העלייה השנייה והשלישית מרדו בהשקפות הדתיות שעליהן התחנכו ,והעדיפו ליצור דמות של יהודי
חדש ,העוסק בעבודות פיזיות והסומך על עצמו ועל החברה שבה הוא חי ,להשגת מטרותיו.

אסור ליהנות? חובה ליהנות?
עמוד 19

אסור ליהנות? חובה ליהנות!
מהקטע שציטטנו מהתלמוד הבבלי אפשר להסיק שאין זה רצוי שהאדם יטעם דברים ,שכן הכל שייך
לאלוהים .לעומת זאת ,בתלמוד הירושלמי מוצגת גישה שונה:

על-פי תלמוד ירושלמי ,מסכת קידושין דף מח ,עמוד ב

 .8מחקו את המיותר:
הקטע מעודד בני אדם לטעום מאכלים רבים  /הקטע מעודד בני אדם להימנע
מלטעום מאכלים רבים
 .9מה יאמר רב על מישהו שכל חייו שומר על דיאטה ,וכאשר הוא רואה יום אחד פרי
מיוחד שמעולם לא ראה ,הוא מתאפק ואינו אוכל אותו?
 .10האם דברי החכמים האלה סותרים את האמור בקטע מהתלמוד הבבלי שלמדנו בעמוד
הקודם? הסבירו.

ברכות על מאכל ומשקה
לפניכם שש הברכות שעל-פי מסורת התפילה היהודית יש לומר לפני אכילה ושתייה:

ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ

ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ

ָהעוֹלָ ם ַה ּמו ִֹציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָארֶ ץ,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ִמינֵ י ְמזוֹנוֹת,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּג ֶפן,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ָה ֵעץ,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ָה ֲא ָד ָמה,
ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברו.

 .11התאימו ברכה לכל אחד מהמאכלים והמשקאות המוצגים בתמונות:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם

----------------------

----------------------

----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------
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קס"ם הסידור  ///ברכות

אמר רב :עתיד אדם ליתן דין וחשבון [להישפט ,לתת הסבר]
על כל דבר שראתה עינו ולא אכל.
רבי אליעזר היה חושש למאמר זה [מתייחס ברצינות]
ולכן בכל שנה היה חוסך כסף [וקונה] בו מאכל חדש ואוכל אותו.

תלמוד ירושלמי
פירוש נוסף למשנה ,שהתפתח
בישיבות הגדולות של ארץ ישראל.
התלמוד הירושלמי נחתם בשנת
 400לספירה בערך.

המקור המובא בתלמוד הירושלמי מציג תפיסה ,שלפיה ראוי שהאדם ייהנה כמה שיותר ממנעמי העולם
הזה .עליו לנסות ולטעום מאכלים רבים ככל האפשר ,עד כדי כך שרבי אליעזר היה חוסך מכספו כדי
להנות ממאכלים חדשים.
מקור זה איננו סותר את הנאמר בעמוד הקודם ,בתנאי שהאדם יֵ דע למי הוא חייב להודות על הנאת
חושיו (אם אותו מאכל אכן הסב לו הנאה ,)...ויברך עליה.
מקור זה קשור בפולמוס נגד הסגפנות ,שהחל עוד בתקופת חז"ל ,ונמשך גם בימי הביניים ,כפי שמתאר
פרופסור אפרים אלימך אורבך:

הניגוד בין הגוף לבין הנפש ,בין הבשר לבין הרוח ,השולל מן הגוף כל ערך והעושה
אותו לבית האסורים של הנפש [ ]...שימש נימוק עיקרי לאסקיזה [סגפנות]
ההילניסטית על צורותיה השונות ,שבאות לשחרר את הנפש מהגוף ומהחומריות
השרויה גם בתוכה ,בצורת יצרים ותאוות חמרניים.
(אפרים אלימלך אורבך ,מעולמם של חכמים ,מאגנס ,ירושלים תשס"ב ,עמ' )439-440
אורבך טוען ,כי גם בנצרות מוטיב זה חזר על עצמו:

מוטיב זה חסר לעומת זאת לחלוטין בעדויות של חז"ל על נזירות ופרישות.
[ ]...הסיפור הידוע על הנזיר מהדרום שבא לפני שמעון הצדיק ,שם בפיו של מי
שהיה משיירי הכנסת הגדולה את התיאור" :וראיתיו אדמוני זה יפה עינים וטוב רואי
וקווצותיו מסודרות תילים תילים ואמרתי לו :בני ,מה ראית להשחית את השער
הנאה הזה( "...תוספתא ,מסכת נזירות ,פרק ד ,הלכה ז)
(שם ,עמ' )440

סיפור אחר מן התלמוד הקשור בהינזרות מהנאות מובא בתוספתא מסכת סוטה.
ההקשר הוא חורבן הבית .חכמים שונים נמנעו מאכילת בשר משום שפסקה
הקרבת הקורבנות לאחר החורבן והם חשו שלא בנוח לאכול את מה שהיה אמור
להיות מוקרב על גבי המזבח וכך נאמר שם:
"משחרב בית [המקדש] האחרון ,רבו פרושין בישראל ,שלא היו אוכלין בשר ולא
שותין יין.
נטפל להם ר' יהושע .אמר להם :מפני מה אין אתם אוכלים בשר?
אמרו לו :נאכל בשר ,שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ,ועכשיו בטל?!...
ומפני מה אין אתם שותים יין?
אמרו לו :יין נשתה ,שבכל יום היה מתנסך על גבי המזבח ,ועכשיו בטל?!...
אמר להם :אם כן לחם לא נאכל ,שממנו היו מביאין שתי הלחם ולחם הפנים;
מים לא נשתה ,שמהן היו מנסכין מים בחג;
תאנים וענבים לא נאכל ,שמהן מביאין בכורים בעצרת.
שתקו.
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אמר להם :בני ,להתאבל יותר מדאי אי אפשר ,ושלא להתאבל כלל אי אפשר" ...
(תוספתא ,מסכת סוטה ,טו ,ה) .ר' יהושע סותר את עמדת החכמים ומביא אותה
לידי אבסורד .הוא טוען שעמדה זו היא למעשה סגפנות מוחלטת ומוגזמת.
לקראת סיום מאמרו כותב אורבך את הדברים הבאים:

מעשי סיגוף יוצאי דופן נעדרים כמעט לחלוטין [ ]...הקשר המתמיד של החכמים
עם המקרא ,על אמונת היצירה ,סיפוריו ושירת הטבע שבו ,וההתעסקות המתמדת
בשאלותיה של ההלכה ,על קרבת החיים ועל תורת המוסר הרעננה והבריאה שבה,
שימשו תריס בפני אסקיזה קיצונית ממין זה ויצרו את האפשרות של הנאה מלאת
תודה משמחת החיים.
(שם ,עמ' )456-457
כהוכחה לדבריו מביא אורבך את אמרתו של רב שהובאה בספר הלימוד" :עתיד אדם ליתן דין וחשבון
על כל דבר שראתה עינו ולא אכל".
גם הרמב"ם ,שחי בספרד ובמצרים במאה השתים עשרה ( ,)1135-1204התנגד נחרצות לסגפנות .היתה זו
מגמה שהתפתחה בתקופתו ,בין היתר ,בהשפעת הנזירות הנוצרית .וכך כותב הרמב"ם ב'שמונה פרקים'
(ההקדמה לפירושו למסכת אבות):

המעשים הטובים הם המעשים השוים ,הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע:
האחת מהן תוספת והשנית חסרון ]...[ .והמשל בו [ ]...רוב התאוה הוא הקצה
הראשון ,והעדר הרגש הנאה לגמרי הוא הקצה האחרון ,ושניהם רע גמור [ ]...והרבה
פעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות
הנפש .פעמים יחשבו [ ]...על נעדר הרגש ההנאות [ ]...שהוא נזהר ,כלומר ירא חטא.
וזה כולו טעות .ואמנם ישובח באמת הממוצע ,ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול
פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצעו.
[ ]...אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים ,וקצת המקומות ,וקצת אנשים
מהם [ ]...בצום וקום בלילות והנחת אכילת בשר ושתיית יין והרחקת הנשים ולבוש
הצמר והשיער ושכונת ההרים והתבודד במדברות – לא עשו דבר מזה אלא על דרך
רפואות [ ]...וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלה הפעולות ולא ידעו כוונתם,
חשבו שהן טובות וכיוונו אליהן ,בחשבם שיהיו כמותם .ויענו את גופתם בכל מיני
ענויי ,ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה ,ושבזה יתקרב
האדם לשם – כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו.
(הרמב"ם ,הקדמות לפירוש המשנה ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"א ,בעריכת מ"ד רבינוביץ ,עמ'
קסח-קעו)
הרמב"ם טען ,כי האדם צריך לסגל לעצמו את "דרך האמצע" .בכל תכונה ותכונה האדם צריך לכוון אל
התווך המתון ,ואל לו להימשך אחר הקיצוניות .אל לו לאדם להיות גיבור יתר על המידה ,ולא פחדן יתר
על המידה ,אל לו לפזר את כספו בנדיבות מוגזמת ,ואל לו להיות קמצן .אל לו להימשך אחר הנאות החיים
אבל מאידך גיסא ,אל לו להימנע מהן .ההנאה היא אחת הדרכים המסייעות לאדם להגיע אל התכלית
האמיתית – הכרת האל .אם ימנע מעצמו את הנאות החיים עד כדי סגפנות ,עלולים נפשו וגופו להיפגע,
וכך תתעכב השגת התכלית האמיתית ,שהיא ,בעיני הרמב"ם ,הידיעה השכלית והכרת האל.
במקור שהובא לעיל ,מתאר הרמב"ם את מי שהוא מכנה 'חסידים' ,אשר מנעו מעצמם הנאות שונות,
כמו אכילת בשר ושתית יין ,יחסי מין ,לבוש מסוים וכו' .בני אדם אחרים ניסו לחקות את דרכיהם מתוך
רצון טוב .הרמב"ם טוען כי אותם חסידים עשו את הפעולות ההן על מנת להתרפא מחולי נפשי כלשהו,
שלהם או של סביבתם (בבריחתם ,למשל ,למדבר כדי להימנע מהשפעה שלילית של הסביבה עליהם),
אך בהתנהגותם הסגפנית ,ששימשה לשם רפואה זמנית ,אין לראות דגם מופתי וגורף .המשפט האחרון
שהובא בציטוט שלעיל ,מדגים יפה את הרעיון" :כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו" .הרמב"ם
קסם הסידור
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טוען שאלוהים אינו שונא את הגוף ,וכי סיפוק צרכיו החומריים של האדם ,הגורמים לו הנאה ,חיוני
לבריאות גופו ונפשו.
ניתן לשלב בדיון בכיתה את השאלות הבאות :עד כמה ההנאה יכולה להיות מושלמת ,כאשר מוטל
על האדם לברך על כל צעד ושעל? האם האדם יגיע להנאה אמיתית ,כאשר הוא מצֻ ווה על כך? מה
מקומה של הספונטניות ,של ההתפרקות? שאלות אלה עומדות בבסיסה של כל השקפת עולם דתית,
והן מופיעות גם בפרק העוסק בקריאת שמע (למשל ,כיצד ניתן לצוות על אהבה?) .אנו סבורים ,שלמרות
הקושי והמורכבות כדאי לדון בהן בכיתה.

ברכות על מאכל ומשקה
עמוד 19

אסור ליהנות? חובה ליהנות!
מהקטע שציטטנו מהתלמוד הבבלי אפשר להסיק שאין זה רצוי שהאדם יטעם דברים ,שכן הכל שייך
לאלוהים .לעומת זאת ,בתלמוד הירושלמי מוצגת גישה שונה:

על-פי תלמוד ירושלמי ,מסכת קידושין דף מח ,עמוד ב

 .8מחקו את המיותר:
הקטע מעודד בני אדם לטעום מאכלים רבים  /הקטע מעודד בני אדם להימנע
מלטעום מאכלים רבים

קס"ם הסידור  ///ברכות

אמר רב :עתיד אדם ליתן דין וחשבון [להישפט ,לתת הסבר]
על כל דבר שראתה עינו ולא אכל.
רבי אליעזר היה חושש למאמר זה [מתייחס ברצינות]
ולכן בכל שנה היה חוסך כסף [וקונה] בו מאכל חדש ואוכל אותו.

תלמוד ירושלמי
פירוש נוסף למשנה ,שהתפתח
בישיבות הגדולות של ארץ ישראל.
התלמוד הירושלמי נחתם בשנת
 400לספירה בערך.

 .9מה יאמר רב על מישהו שכל חייו שומר על דיאטה ,וכאשר הוא רואה יום אחד פרי
מיוחד שמעולם לא ראה ,הוא מתאפק ואינו אוכל אותו?
 .10האם דברי החכמים האלה סותרים את האמור בקטע מהתלמוד הבבלי שלמדנו בעמוד
הקודם? הסבירו.

ברכות על מאכל ומשקה
לפניכם שש הברכות שעל-פי מסורת התפילה היהודית יש לומר לפני אכילה ושתייה:

ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ
ָּברוּ ךְ

ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ

ָהעוֹלָ ם ַה ּמו ִֹציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָארֶ ץ,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ִמינֵ י ְמזוֹנוֹת,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּג ֶפן,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ָה ֵעץ,
ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ָה ֲא ָד ָמה,
ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ַהכּ ֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברו.

 .11התאימו ברכה לכל אחד מהמאכלים והמשקאות המוצגים בתמונות:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם
----------------------
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יחידה זו ממוקדת יותר בידע ופחות בהשקפת עולם .יש להניח כי יהיו תלמידים שיבטאו עניין רב ,וירצו
לדעת מה אומרים ,מתי אומרים וכו' ,ולעומתם יהיו תלמידים שיגלו התנגדות חריפה ללימוד מסוג
זה .חשוב להדגיש שמטרתנו היא להכיר את מטבע הברכה ,ואינה יישומית כלל וכלל .התלמידים אינם
אמורים להתחיל לברך על אכילת תפוח ועל שמיעת רעם .אולם בעזרת הידע וההיכרות יעלה בידם להבין,
למשל ,את נאומו של ש"י עגנון ,המובא בסוף יחידת הברכות.
בכיתות שבהן התלמידים מוצאים עניין בנושא ,ניתן להביא מהבית מאכלים ולחשוב מהן הברכות
המתאימות.
כדאי לעודד את התלמידים להמציא ברכות משלהם .גם כאן יש לאפשר לתלמידים לברך את מי שהם
רוצים באופן חופשי לחלוטין( ,למשל :ברוך אתה ,מפעל 'אסם' ,יוצר הבמבה .)...זוהי הזדמנות לבקש מן
התלמידים להכין את הברכות על פלקטים ולקשט את הכיתה .כדאי לערוך את ההצעות בצורה מסודרת
ושיטתית .אחרת הדבר ייתפס כשליפה מהמותן.
לאחר מכן כדאי לבדוק אם היו כמה תלמידים שבירכו על דבר זהה ,למשל ,כמה תלמידים שבירכו על
במבה .במקרה כזה ניתן לשאול אם כדאי לאפשר לכל אחד לחבר ברכה משלו על במבה ,או שמא עדיף
ליצור ברכה אחת שתוסכם על הכול .כדאי לערוך בכיתה דיון על היתרונות והחסרונות שבכל אפשרות,
ואז לעבור למחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי שבעמוד .20

ברכה יצירתית מול מטבע של ברכה
 .12עיינו ברשימת הברכות .איזו ברכה יוצאת דופן? ובמה?
 .13מדוע לדעתכם לא הסתפקו החכמים בברכה אחת לכל המאכלים והמשקאות?
 .14בחרו שלושה מאכלים ומשקאות אהובים עליכם וחברו ברכות שיתאימו להם.

ברכה יצירתית מול מטבע של ברכה
כאשר החכמים דנו בברכות שצריך לברך לפני אכילה ושתייה ,הם התווכחו על נוסחן:

רבי מאיר אומר:
אפלו ראה את הפת ואמר" :ברוך אשר ברא את הפת הזו ,כמה
היא נאה"  -זו ברכתה!
ראה את התאנים ואמר" :ברוך מי שברא את התאנים הללו ,כמה
נאין [נאות] הן"  -זו ברכתן!
רבי יוסי אומר:
רבי מאיר
מגדולי התנאים (חכמי המשנה);
ממנהיגי התקופה שלאחר מרד בר
כוכבא .היה מתלמידיו הבולטים של
רבי עקיבא .אשתו ברוריה היתה
ידועה בחכמתה הרבה בתורה.
בתמונה :עזרא הסופר ,פרט מפרסקו
מ'דורה אירופוס' ,סוריה

כל המשנה ממטבע [ניסוח] שטבעו חכמים בברכה  -לא יצא [ידי
חובה].
תוספתא ,מסכת ברכות ,פרק ד ,הלכות ד-ה

 .15מהי המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי?
 .16הציעו נימוקים משכנעים לעמדתו של כל אחד מהחכמים.
 .17איזו עמדה אתם מקבלים?
 .18במדינות רבות מתלבטים האם יש לקבוע המנון יחיד ,או שניתן לקבוע כי יהיו כמה
המנונים ,ואלה ייכתבו על-ידי אזרחי המדינה.
א .מה דעתכם?
ב .הסבירו כיצד קשורה שאלה זו למחלוקת שבין רבי מאיר לרבי יוסי.

רבי יוסי
מגדולי התנאים .חי בתקופה
שלאחר מרד בר כוכבא .היה
מתלמידיו של רבי עקיבא ורבו של
רבי יהודה הנשיא (עורך המשנה).
במחלוקות בינו לבין חבריו ,היתה
לדעתו עדיפות ,משום שנהג
להתבסס על הוכחות הגיוניות
ומוצקות.
בתמונה :בית כנסת עתיק בגולן

עמוד 20

ע מ ו ד

המחלוקת המוצגת בין רבי יוסי ורבי מאיר עוסקת בשאלת הספונטניות לעומת הקבע .רבי מאיר מעוניין
במסגרת יצירתית יותר ,שלפיה יברך כל אדם כראות עיניו ,באופן המתאים לו .רבי יוסי מעוניין במסגרת
מחייבת ובנוסח אחד המקובל על הכול .הוא מרחיק לכת ואומר ,שאדם המברך ברכה יצירתית ושונה
מהמקובל לא יצא ידי חובה .עמדה זו אולי תרגיז כמה מן התלמידים ,שכן היא מתעלמת מן הייחודיות
של הפרט ומרגשותיו האישיים ,אולם היא מאפשרת חיי קהילה ,אחידות וקביעות .בנוסף לכך ,הנוסח
הקבוע של הברכה פוטר את הפרט מן המאמץ היצירתי ,שכן קיים כבר נוסח אחד ,ידוע ומוסכם .יתרון
גדול אחר שבנוסח האחיד מתגלה נוכח האפשרות שתתעורר תחרותיות :אדם אחד עלול לחשוב שהברכה
שלו נושאת חן יותר ,ואילו אדם אחר עלול להיתפס בעיני עצמו או בעיני אחרים כבלתי יצירתי או אולי
כמשעמם.
יצירתיות יתר עלולה להחטיא את המטרה מסיבה נוספת :הרצון להיות יצירתי ואותנטי עלול להפוך את
מושא הברכה לשולי.
בשאלת ההמנונים יש להניח שרוב התלמידים ישיבו ,שהמנון צריך להיות אחיד .כאן המקום להעלות
תהיות בעניין :מה קורה כאשר המיעוט אינו מזדהה עם המושר בהמנון? עד כמה האחידות היא ערך
חשוב ,ומתי היא יכולה להיות מסוכנת?

20
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עמוד 21

ברכות על ראייה,
ועל הטוב ועל הרע
הרואה נופים מרשימים כמו מפלים ,הרים גבוהים או נהרות רחבים מברך

אשית,
שה ְּברֵ ׁ ִ
שה ַמ ֲע ֵ ׂ
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ע ֹו ֶ ׂ
הרואה קשת בענן מברך

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם זוֹכֵ ר ַה ְּברִ ית וְ נֶ ֱא ָמן ִּב ְברִ יתוֹ וְ ַק ָּים ְּב ַמ ֲא ָמרוֹ,

קשת בשמי ירושלים.
צילום :מרק נימן ,לע”מ

הרואה ברק ואחר כך שומע רעם מברך

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶשכּ ֹח ֹו וּ גְ בוּ רָ תוֹ ָמלֵ א עוֹלָ ם,
הרואה עצים נאים ,בעלי חיים נאים או בני אדם נאים ,מברך

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ָּככָ ה ל ֹו ְּבעוֹלָ מוֹ,
הרואה חבר או חברה שלא ראה יותר משנה מברך

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ְמ ַח ֵּיה ַה ֵּמ ִתים,

קס"ם הסידור  ///ברכות

ברכות הראייה
לבד מהברכות על דברים שחווים באמצעות חוש הטעם וחוש הריח,
מברכים גם על דברים שחווים באמצעות הראייה .לפניכם מספר דוגמאות:

ברכות על ראייה ועל הטוב ועל הרע
גם כאן חשוב להתאים את הלימוד להלך הרוח של התלמידים .ניתן לבחור בין ברכות הנהנין שהוצגו
לעיל ,לבין ברכות הראייה ,או ללמד את שני סוגי הברכות.
בכל מקרה ,אנו ממליצים שלא לוותר על העיסוק בשתי ברכות המופיעות ביחידה זו – ברכת 'ברוך דיין
האמת' וברכת 'שהחיינו' בשל שכיחותן במציאות חיינו ,ומשום הסבירות שהתלמידים יפגשו בהן בהמשך
חייהם.

הרואה מלך של אומה מאומות העולם מברך

שר וָ ָדם.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ָּנ ַתן ִמ ְּכבוֹד ֹו לְ ָב ָ ׂ
 .1החכמים קבעו שרק מי שרואה מפל אחרי שלושים יום לפחות שבהם לא ראה אותו יברך
את ברכת עושה מעשה בראשית .מדוע לדעתכם קבעו זאת?
 .2מדוע מברכים על קשת זוכר הברית? לאיזה ברית הכוונה בברכה?
 .3האם בין הברכות שנמנו יש ברכה המעלה חיוך או מצחיקה אתכם? מדוע?
 .4א .אלו מבין האירועים שעליהם מברכים אירעו לכם ,ואלו (עדיין) לא?
ב .על אלו אירועים נוספים שחווים בראייה כדאי לדעתכם להתקין ברכה?

ברכות על הטוב ועל הרע
במסכת ברכות שבמשנה כתוב כי
על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב
ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת
משנה ,מסכת ברכות ,פרק ט ,משנה ב

חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.
משנה ,מסכת ברכות ,פרק ט ,משנה ה

ע מ ו ד

21

זוכר הברית
בספר בראשית מסופר שלאחר
המבול ,אלוהים כורת ברית עם
בני האדם שהוא לא ישוב וימיט
מבול על העולם .את ההבטחה
הזאת הוא מעגן באות:

ויֹּאמֶר ֱאלֹהִים אֶל נֹ ַח וְאֶל ּ ָבנ ָיו אִּתֹו
לֵאמֹר ]...[ :אֶת ַק ׁ ְש ִתּי נ ָ ַת ִתּי ּ ֶב ָענ ָן
ו ְ ָהיְתָה לְאֹות ּ ְברִית ֵבּינ ִי ּובֵין ָה ָארֶץ
[ ]...וְזָכַ ְר ִתּי אֶת ּ ְברִיתִי ֲא ׁ ֶשר ֵבּינ ִי
ּובֵינ ֵיכֶם ּובֵין כָּל נֶפֶׁש ַחיָּה ּ ְבכָל
ּ ָב ָשׂר וְלֹא י ִ ְהי ֶה עֹוד ַה ּ ַמי ִם לְמַּבּול
לְׁ ַשחֵת כָּל ּ ָב ָשׂר
(בראשית ,פרק ט ,פסוקים ח-טו).

ברכות הראייה
כפתיחה לנושא ניתן להביא לכיתה תמונות או לכתוב על הלוח את האירועים השונים (למשל :קשת,
אנשים יפים) ולבקש מן התלמידים להמציא ברכות מתאימות.
גם נושא הקשת יכול לתרום לקישוט הכיתה .ניתן ליצור קשת אחת ולברך עליה ברכות שונות .ברכה על
מגוון הדעות ,על הצבעים ,על היופי וכו'.
אפשרות אחרת היא לבקש מן התלמידים למתוח קוים בין האירועים השונים לבין הברכות המתאימות.
נכון הוא שהברכות אמורות להיות חלק אינטרגלי מחייהם של מי שבחרו לחיות על פי ההלכה ,ואכן ,הם
אמורים לברך על דברים רבים .מצד שני ,הגבילו החכמים את נסיבות הברכה לסיטואציות המעוררת
פליאה והשתאות .כך ,למשל ,רק מי שרואה מפל אחרי שלושים יום לפחות ,יברך את הברכה' :עושה
מעשה בראשית'.

ברכות על הטוב ועל הרע
במסכת ברכות נאמר כי האדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה (פרק ט ,משנה ה).
תפיסה זו עלולה להיות לא מובנת ואף להיתקל בהתנגדותם של רבים; כיצד ניתן לברך על בשורות רעות?
עד כמה ברכה כזאת יכולה להיות כנה ואמיתית? בשאלה זו נעסוק גם בהמשך הספר בפרק העוסק
בקדיש.
אולם לפני כן נעסוק בברכה על הטוב .מעניין לשים לב לכך שהאדם אמור לברך על הגשמים .יש להדגיש
בפני התלמידים שהחברה היתה חברה חקלאית ,ועל כן היא היתה תלויה באופן מוחלט בגשמים.
כדאי לשאול את התלמידים מה יעשה מי שאינו אוהב את החורף ושונא גשמים ,האם עליו לברך בכל
זאת את ברכת 'הטוב והמיטיב' כאשר יורדים הגשמים? כאן עולה שאלת האותנטיות שבברכה לעומת
הרצון או לפעמים ההכרח להיות חלק מתוך קבוצה.
עד כמה ניתן להרחיק לכת בברכת 'הטוב והמיטיב'? כדאי לדון עם התלמידים בשאלה  7בעמוד .22
זאת ועוד – מה קורה כאשר חלק מן האנשים חווים אירוע מסוים כטוב ,ואילו אחרים חווים אותו כרע?
האם ניתן לברך באופן פרטי את ברכת 'הטוב והמיטיב' ,למרות שאחרים יברכו על אותו אירוע את ברכת
'ברוך דיין האמת'? מטבע הלשון 'ברוך דיין האמת' מופיע בראשן של מודעות אבל ,והוא מבטא מעין
השלמה או הצדקת הדין .האדם מקבל עליו את הדין בקבעו שאלוהים הוא דיין אמת ,כלומר שופט צדק,
ובכך הוא מבטא מעין השלמה עם האסון.
"ח ּיָב ָא ָדם לְ בָ רֵ ךְ עַ ל ָהרָ עָ ה ְּכׁ ֵשם ׁ ֶשהוּ א ְמבָ רֵ ךְ עַ ל ַה ּטוֹבָ ה" (משנה ,מסכת ברכות ,פרק ה ,משנה ט),
הקביעהַ :
ממשיכה את המהלך הרעיוני הזה .אמרה זו עלולה להישמע לעתים כצדקנית ומתחסדת .עבור חז"ל,
ברכות על הטוב ועל הרע ביטאו את האמונה באל אחד ואת ההתנגדות לקיומם של שני אלים – האל
הטוב והאל הרע – שאינה רלבנטית עוד בימינו .אך מעבר לכך מתבטאת במשנה זו גם התפיסה המאפשרת
לאדם להתמודד עם הדברים הרעים הקורים בחייו ,היות שהיא מרחיקה את השרירותיות מן האסון .לכל
דבר יש סיבה ,גם אם איננו מבינים אותה לחלוטין.
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שהחיינו
שאלה  – 12למעשה כל התשובות נכונות .ניתן לשאול את התלמידים את השאלה ולהוסיף משפט אחרון:
"כל התשובות נכונות" .כדאי לשאול את התלמידים מדוע ,לדעתם ,מצאו החכמים לנכון לברך על בגד
חדש ,ולהסביר שבעבר רכישתו של בגד חדש היתה אירוע נדיר יחסית .אפשר לשאול את התלמידים ,אם
יש להמשיך ולברך ברכה זו ,גם כאשר אנחנו מצטיידים בביגוד חדש לעתים קרובות יחסית.

נוסח הברכה שהתקבל הוא:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ַה ּטוֹב וְ ַה ֵּמ ִטיב,
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ַּדיָ ן ָה ֱא ֶמת.
 .5על פי המשנה,
א .מתי יש לברך את ברכת הטוב והמטיב?
ב .מתי יש לברך את ברכת דיין האמת?
 .6תנו דוגמא מניסיונכם לבשורה טובה ודוגמא לשמועה רעה.
 .7דני ,שהוא אוהד מושבע של קבוצת הכדורגל המבקיעים ,בירך על זכיית קבוצתו
באליפות את ברכת הטוב והמטיב .מה דעתכם על כך? על מה הייתם אתם מברכים את
ברכת הטוב והמטיב ועל מה את ברכת דיין האמת?
 .8האם שמעתם או ראיתם פעם את מטבע הלשון ברוך דיין האמת? מתי והיכן?
 .9האם לדעתכם "חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"?

שהחיינו
בעוד שאת ברכת הטוב והמטיב מברך אדם המקבל בשורה טובה ,כשאדם חווה אירוע טוב הוא מברך
ברכה מיוחדת .ברכה זו נקראת ברכת הזמן ,שכן היא מבורכת בזמן טוב לאדם המברך אותה .וזה
נוסחה של ברכה זו ,הנקראת גם ברכת שהחיינו:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִק ְּי ָמנוּ וְ ִה ִּג ָיענוּ לַ ְּז ַמן ַה ֶּזה.
 .10א .עיינו במילות הברכה .על מה בדיוק מודים כאן
לאלוהים?
 .11ב .תנו שלוש דוגמאות למצבים שבהם ,לדעתכם ,צריך לברך
ברכת שהחיינו.
 .12ההלכה היהודית קובעת שאת הברכה הזאת מברכים
במקרים הבאים (ציינו את התשובה הנכונה):
•כשעושים מעשה מיוחד ומשמח שעושים פעם בשנה
כמו הדלקת נרות חנוכה ,או כשחל אירוע אישי מיוחד
כמו בר מצווה.
•כשמקבלים או רוכשים דבר חדש כמו בגד או בית.
•אוכל שאוכלים אותו בפעם הראשונה ,או בפעם
הראשונה באותה עונה.

עמוד 22

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .צילום :מאיר אזולאי
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משימת סיכום :עגנון והברכות
עמוד 23

משימת סיכום :עגנון והברכות

הוד מלכותך ,הוד רוממותכם המלכותיים ,הוד מעלתכם ,חברי האקדמיה
השבדית ,גבירותי ורבותי:
רבותינו זיכרונם לברכה אמרו ,אסור לו לאדם ליהנות בעולם הזה בלא ברכה.
אכל כל מאכל ,שתה כל משקה ,צריך לברך עליהם תחילה וסוף .הִֵריחַ עשב
טוב ,ריח בשמים ,ריח פירות טובים מברך על ההנאה .כיוצא בזה [כלומר כך
גם] לגבי ראייה [ .]...כיוצא בזה לגבי שמועה.
ברכה אחת מברכות השמועה נתגלגלה [הזדמנה] לי על ידכם אדונים יקרים.
מעשה ובא אצלי המיופה כח [נציג דיפלומטי] השבדי ובישרני [בישר לי]
שזיכתה אותי האקדמיה השבדית בפרס נובל ,בירכתי בשם ומלכות כדין
השומע שמועה טובה לו ולאחרים ,ברוך הטוב והמיטיב .הטוב [ ]-שנתן האל
הטוב בלב חכמי האקדמיה המפוארת לזכות סופר מסופרי לשון הקודש בפרס
הגדול והנכבד ,והמיטיב ]-[ ,שהטיב עמי שבחרו בי .ועתה שבאתי עד הלום
[כאן] אברך עוד ברכה אחת כדין הרואה מלך ,ברוך אתה ה' אלהינו מלך
העולם שנתן מכבודו למלך בשר ודם .ועליכם חכמים מפוארים אני מברך כדין
ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם.

פרס נובל
פרס הנובל הוא פרס יוקרתי מאוד,
הניתן על הישגים מיוחדים.
הפרס נקרא על שמו של אלפרד
נובל ,ממציא הדינמיט .נובל ,אשר
הרגיש רע על כך שהמציא דבר מה
מזיק כל-כך ,תרם בצוואתו את
כספו להקמת קרן שתעניק פרסים
לאנשים או לארגונים המצטיינים
בתחומים פיזיקה ,כימיה ,פיזיולוגיה
ורפואה ,ספרות ושלום .על פרסים
אלה הוסיף הבנק של שבדיה פרס
נוסף ,בכלכלה.
לבד מעגנון ,שזכה בפרס נובל
לספרות ,זכו בפרס נובל ארבע
מדענים ישראלים על מחקרים
בכלכלה ,במתמטיקה ובכימיה .כמו
כן זכו בפרס נובל לשלום ראשי
הממשלה מנחם בגין ,יצחק רבין
ושמעון פרס.
בתמונה למעלה :צידו האחד של
מטבע הזהב הניתן לזוכים בפרס,
ועליו תמונתו של אלפרד נובל

שמואל יוסף (ש"י)
עגנון ()1970 - 1887

הסופר ש”י עגנון מקבל זר פרחים לכבוד זכייתו בפרס נובל לספרות.
צילום :משה פרידן ,לע”מ

 .1קראו את דבריו של ש"י עגנון וכתבו את אלו מהברכות שלמדתם הוא מזכיר בנאומו.
 .2לש"י עגנון הייתה הזדמנות נדירה לברך ברכה שרוב בני האדם אינם זוכים לברכה.
מהי הברכה?
 .3מדוע לדעתכם בחר ש"י עגנון לפתוח את נאומו בציון הברכות?
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מגדולי הסופרים העבריים בעת
החדשה וזוכה פרס נובל לספרות
לשנת .1966
נולד בבוצ'אץ' שבגליציה .עלה לארץ
בשנת  ,1907כשהוא כבר סופר
צעיר ,והמשיך בכתיבה בארץ .נפטר
בירושלים.
עגנון כתב סיפורים וספרים רבים.
בין סיפוריו הבולטים :תמול שלשום,
סיפור פשוט ואורח נטה ללון.
צילום :לע”מ

קס"ם הסידור  ///ברכות

פרס נובל הוא אחד הפרסים היוקרתיים ביותר בעולם ,והוא ניתן לאנשים או לארגונים אשר תרמו
תרומה מיוחדת לאנושות .הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל היה הסופר שמואל יוסף עגנון ,שזכה
בו בשנת  .1966במעמד קבלת הפרס הוזמן עגנון לשאת נאום תודה בפני חברי האקדמיה השבדית
הבוחרים את הזוכים בפרסים ומלך שבדיה המעניק את הפרסים .וכך פתח עגנון את נאומו:

כמשימה מטרימה כדאי להציע לתלמידים לחקור מעט את נושא חלוקת פרסי נובל .ניתן לבקש מהם
לערוך רשימה של אישים חשובים שזכו בפרס נובל ,או לערוך רשימה של כל הישראלים שזכו בפרס .ניתן
לשאול את התלמידים אילו תכונות נדרשות לשם זכייה בפרס הזה .ניתן לשאול לדעתם על בחירתם של
התחומים הללו דווקא (פיזיקה ,כימיה ,רפואה ,כלכלה ,ספרות ושלום).
בנאומו מזכיר ש"י עגנון את הברכות:
ָּ .אברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םַ ,ה ּטוֹב וְ ַה ֵּמ ִטיב.
ָּ .בברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ׁ ֶש ָּנ ַתן ִמ ְּכבוֹדוֹ לְ בָ ָ ׂשר וָ ָדם.
ש"י עגנון מפריד בנאומו בין ברכה מלאה ,הכוללת שם ומלכות ("ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם"),
לבין ברכה שאינה כוללת חלק זה.
את ברכת 'הטוב והמיטיב' אין הוא אומר במלואה .הוא משמיט את המילים "אתה ה' אלוהינו מלך
העולם" ,היות שכבר בירך ברכה זו ,כאשר קיבל את הבשורה על זכייתו .על פי ההלכה אין לברך 'ברכה
לבטלה' ,כלומר ברכה שאינה נחוצה מסיבה כלשהי .במקרה זה ,מאחר שעגנון כבר בירך את הברכה ,אין
הוא חוזר עליה כלשונה אלא מקצרה ואומר רק" :ברוך הטוב והמיטיב" .קיצור זה ,שנעדר ממנו שמו של
אלוהים ומלכותו ,אינו נחשב ברכה מבחינת ההלכה.
ש"י עגנון היה קשור קשר אמיץ למסורת היהודית .רבות מיצירותיו מתייחסות אל המקורות היהודיים.
אך טבעי הוא שיזכיר בנאומו מוטיבים יהודיים .יתר על כן ,בחלקו נפלה הזדמנות פז לברך ברכה מיוחדת
שרוב האנשים אינם זוכים לה – הברכה שמברכים כאשר רואים מלך בשר ודם .מעבר לברכה עצמה ,בכך
חולק עגנון כבוד למארחו ,מלך שוודיה.
מאידך גיסא ,כאשר האדם מברך ברכה כזאת ,הוא מפחית במקצת מגדולתו של המלך ,שכן על פי לשונה
של הברכה ,גם הוא ,המלך ,כפוף לאלוהים.
ייתכן שמאחורי ברכתו של עגנון עומד גם הרצון להכיר תודה לאלוהיו על ההישג .בברכתו מצהיר האדם
המאמין שהוא אינו היחיד האחראי להצלחתו ולהישגיו ,ותולה אותם גם באלוהים.
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קר יאת שמע
מבוא
קריאת שמע כוללת שלושה קטעים הלקוחים מן התורה ,והיא משובצת בתפילת שחרית וערבית .כל אחד
מן הקטעים הללו מכונה 'פרשה' .הפרשה הראשונה עוסקת בקבלת עול מלכות שמים ,הפרשה השנייה
עוסקת בשמירת מצוות כיישום מעשי של קבלת עול זה ,והפרשה השלישית עוסקת במצוות ציצית.
את שלוש הפרשיות נהוג לכנות על פי המילה הפותחת כל אחת מהן .הפרשה הראשונה מכונה 'שמע';
הפרשה השנייה מכונה 'והיה אם שמוע' ,ואילו הפרשה השלישית מכונה 'ויאמר' ,או פרשת ציצית.

שרֶ ת ַה ְּדבָ רִ ים'ְ ׁ ,ש ַמע' (דברים ו,
ָא ַמר לָ ֶהם ַה ְּממֻ ֶּנהָּ :ברְ כוּ בְ רָ כָ ה ַא ַחת ,וְ ֵהן ֵּברֵ כוָּ .קרְ אוּ עֲ ֶ ׂ
ֹאמר' (במדבר טו ,לז)ֵּ .ברְ כוּ ֶאת ָהעָ ם ׁ ָש ׁלש ְּברָ כוֹת,
ד)' ,וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹעַ ' (דברים יא ,יג)' ,וַ יּ ֶ
ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב וַ עֲ בוֹדָ ה וּבִ רְ ַּכת כּ ֲֹהנִ ים .וּבַ ׁ ַּש ָּבת מו ִֹס ִיפין ְּברָ כָ ה ַא ַחת לְ ִמ ׁ ְש ָמר ַהיּ ו ֵֹצא.
(משנה ,מסכת תמיד ,פרק ה ,משנה א)
ממשנה זו עולה כי כבר בימי בית המקדש נהגו הכהנים לומר ברצף את שלוש הפרשיות המרכיבות את
קריאת שמע לצד קטעי תפילה נוספים .נראה כי הסיבה לבחירתן של שתי הפרשיות הראשונות היא
הביטוי "בשכבך ובקומך" ,המופיע בשתיהן .ביטוי זה מסמן את הקשר המתמיד שבין ה' לעם ישראל .גם
הפרשה השלישית מעידה על קשר מיוחד ובלתי פוסק ,שכן היא ממוקדת בזכירת המצוות בהתמדה ובלי
הפסק ,זכירה שמתוכה מתהדקת המחויבות של עם ישראל לה'.
בסדרן של פרשיות אלה עוסקת כבר המשנה (מקור זה מובא גם בפעילות הסיכום המוצעת ליחידה זו
בעמ' :)38

לָ ָּמה ָקדְ ָמה ׁ ְ'ש ַמע' לִ 'וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע'? – ֶ(א ָּלא ְּכדֵ י) ׁ ֶש ְּי ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל ַמלְ כוּ ת ׁ ָש ַמיִ ם
ֹאמר'? – ׁ ֶש'וְ ָהיָ ה ִאם
ְּת ִח ָּלה ,וְ ַא ַחר ָּכךְ יְ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל ִמ ְצוֹת' .וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע' לְ 'וַ יּ ֶ
ֹאמר' ֵאינוֹ נו ֵֹהג ֶא ָּלא ַּביּ וֹם.
ׁ ָשמ ַֹע' נו ֵֹהג ַּביּ וֹם ַוּב ַּליְ לָ ה' ,וַ יּ ֶ
(משנה ,מסכת ברכות ,פרק ב ,משנה ב)
לפי המשנה ,סדרן של הפרשיות נובע מכך ,שרק לאחר שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים,
מתחייבת מכך שמירת מצוות .אילו הקבילו פרשיות קריאת שמע לסדרן המקורי ,בתורה ,מקומה של
הפרשה השלישית ,פרשת 'ויאמר' ,היה צריך להיות לפני שתי הפרשיות האחרות ,שהרי הן מספר דברים,
ואילו מקורה בספר במדבר ,הקודם לספר דברים .המשנה מנמקת את הסדר הקיים בכך שפרשת 'והיה
אם שמוע' כוללת מצוות האמורות להתקיים גם ביום וגם בלילה ,ואילו מצוות ציצית ,המוזכרת בפרשה
השלישית מקוימת ביום בלבד ,ובלילה אין חייבים בלבישתה .מסיבה זו גם לא נהגו בימים קדומים לומר
את פרשת 'ויאמר' בלילות ,אלא רק בימים.
תוכנה של קריאת שמע
אליעזר שביד קובע כי אחד העניינים העומדים במרכזה של קריאת שמע הוא ההיזכרות .משמעה של
היזכרות יכול להיות העלאת עובדות ,דמויות ,מושגים ורגשות .שלא כמו בזיכרון האירוע ההיסטורי של
יציאת מצרים ,בקריאת שמע נזכר האדם המאמין באמת שאינה מותנית כלל בזמן ,אמת נצחית ,אשר
מסיבות שונות דעתו מוסחת ממנה או חומקת ממנה .מדוע יש להיזכר באמת זו בכל פעם מחדש ,שואל
שביד ומשיב:

לפנינו ענין מהותי הנובע מן ההבדל שבין האלילות לאמונת ישראל .עבודת האלים
בדתות האליליות מתייחסת להתנסות מוחשית המקיפה את האדם ]...[ .עובד
האלילים נמצא באופן זה בפני המוצגים המוחשיים ,שהם עדי אמונותיו הקובעות
את מעשיו .לא כן מי שמאמין באלהים יחיד המושל בעולם שהוא ברא ,ושעל כן
איננו חלק מן הטבע או כח מכוחותיו[ ]...[ .אותו אדם] צריך לחזור ולהיזכר בו כדי
לדעת שלא הנוכח ,אלא מה שמעבר לנוכח הוא הקובע את מעמדנו וייעודנו וראוי
שיעצב את הליכות חיינו .לפיכך אמנם נמצא כי מצוות הזכרון וההיזכרות הן מן
המצוות המרכזיות של התורה.
(אליעזר שביד" ,הוראת קריאת שמע וברכותיה" ,פתחים 59-62 ,תשמ"ג ,עמ' )32-33
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הפרשה הראשונה היא העיקרית ,קובע שביד .מדובר בה באל האחד ,המנהיג את העם ,מדריכו ושופטו .ישות
זו מחייבת את העם ליחס של אהבה.
הפרשה השנייה מורה לקיים את מצוות האל לצד הדרישה להישמר מן הסכנה שבעבודת אלוהים אחרים.
הפרשה השלישית מציעה לאדם חפץ מוחשי שיסייע לו במאבק נגד התפיסה האלילית הרווחת .חפץ מוחשי
זה ,הציצית ,יזכיר לאדם בכל עת את המצוות שעל פי תפיסתה של התורה ,הן הערבות להצלחת עם ישראל.
פרופ' ישעיהו ליבוביץ טוען במאמר המתייחס לקריאת שמע ,כי האמונה היא הביטוי העליון לבחירה
החופשית של האדם .אי אפשר לשאוב אמונה מתוך המציאות הטבעית או מן ההיסטוריה .אילו אפשר היה
לעשות זאת ,היתה האמונה נטולת משמעות ערכית ,שכן היא היתה נכפית על האדם כמו ההכרה המדעית.
ליבוביץ טוען כי קיים ניגוד עמוק בין הפרשה הראשונה לפרשה השנייה .מצוות אהבת ה' המודגשת
בפרשה הראשונה ,מוצגת כתביעה מוחלטת ,מעין צו קטגורי ,שאינו מנומק ואינו מחוזק בהבטחות שכר
או באיומי עונש .הפרשה השנייה מחוזקת במילים" :אם" ו"פן" .הפרשה הראשונה אינה מזכירה כלל
"אם ׁ ָשמֹעַ ִּתׁ ְש ְמעוּ ...וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַארְ צְ כֶ ם ְּבעִ ּתוֹ".
אפשרות של הפרת הצו ,ואילו בפרשה השנייה נאמרִ :
בעניין זה מביא ליבוביץ את הבחנתו של הרמב"ם בין 'לשמה' ובין 'שאינה לשמה' .הוא מבחין בין התכלית
לבין החתירה אל התכלית .התכלית האמורה בפרשה הראשונה של קריאת שמע מציגה דרגה גבוהה,
אליה יגיעו מעטים בלבד לאחר אימון רב...

שאין כל בני אדם משיגין האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו עליו השלום ,ולכן התירו
להמון – כדי שיתיישבו על אמונתם – לעשות המצוות לתקוות שכר ולהינזר מן
העבירות מיראת העונש ]...[ .עד שישיג המשיג וידע האמת והדרך השלם מה הוא...
(הרמב"ם" ,הקדמה לפרק חלק" ,הקדמות לפירוש המשנה ,מוסד הרב קוק ירושלים תשכ"א ,בעריכת
מ"ד רבינוביץ ,עמ' קטז-קיז)
האמרות התלמודיות הבאות מבטאות היטב תפיסה זו" :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא
לשמן ,שמתוך שלא לשמן בא לשמן" (תלמוד בבלי ,מסכת נזיר ,דף כג עמ' ב); "הנותן סלע זו לצדקה
בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא – הרי זה צדיק גמור!" (תלמוד בבלי ,מסכת ראש
השנה ,דף ד עמ' א) .משתי אמרות אלה ניתן להסיק כי קיום המצוות לשם השגת גמול או תועלת היה
מקובל ולגיטימי.
במאמרו מתייחס ליבוביץ למושג האהבה ,כפי שהוא מופיע בפרשה הראשונה של קריאת שמע .להלן
ציטוט מתוך המאמר:

מהו המובן של "אהבת ה'" ,המוצגת כדרישה ליצור בעל תודעה אנושית? "אהבה"
היא מרכיב של התודעה והמגמה הטבעיות של האדם ופנים רבים לה ,כפי ריבוי
מושאיה – שכולם מוחשיו ,מושגיו או דימויו של האדם .האדם אוהב את עצמו;
הוא אוהב אשה; הוא אוהב כבוד או כסף; הוא אוהב את המולדת; הוא אוהב עוגה
עם קצפת מתוקה – כל מה שהאדם חש משיג או מדמה .האם ניתן להחיל על
הקטגוריה האנושית "אהבה" על התייחסותו של אדם למי שאינו בגדר תחושה או
תפיסה או דימוי? מובנת לנו כתופעה אנושית אהבת עובד אלילים לאלוהיו או לאחד
מהם ,שאותם הוא מסוגל לדמות לו ]...[ .אולם כיצד "אוהב" אדם את השם יתברך,
שאינו נתפס בתארים ואין לו שום דמיון כלל? מהו מובנה של הדרישה החמורה
המוצגת ב"שמע" ליהודי המאמין? היש לה מובן בקטיגוריות אנושיות?
דיברה תורה בלשון בני אדם ובלשון זו היא מגידה דברים שמשמעותם אינה ניתנת
להיאמר בלשון זו .את הפסוק הסתום "ואהבת את ה' אלהיך "...היא מפרשת על
ידי המשכו" :והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" .קבלת עול תורה
ומצוות היא אהבת ה' ,והיא היא האמונה בה'! אמונת האדם בה' שאינו נתפס
בתארים והאהבה שהוא אוהב את ה' שאין לו דמות  -אין משמעותן אלא נכונותו
של האדם לעבוד את ה' בקיום תורתו ובשמירת מצוותיה.
(ישעיהו ליבוביץ" ,קריאת שמע" ,דרכים לאמונה ביהדות ,הכנוס השנתי למחשבת היהדות כג ,משרד
החינוך והתרבות,ירושלים תשמ"א ,עמ' )47-48
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ליבוביץ קובע בדבריו אלה ,כי לא ניתן להפריד בין אמונה ודת (=המערך המוסדי של תורה ומצוות).
לשיטתו אין לאהבה תוכן אחר זולת קבלתו של עול תורה ומצוות.
תפיסתו של ליבוביץ אינה מתיישבת עם תפיסת עולם חילונית ,שאינה רואה בשמירת המצוות ערך
מרכזי .משה ויינפלד מציע במאמרו" ,פירושה של קריאת שמע המקראית" ,אפשרות אחרת להבין את
הציווי לאהוב את אלוהים .הוא קובע כי המונח 'אהבה' נושא בספר דברים משמעות של נאמנות .את
הביטוי" :וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ " יש לפרש כאילו נאמר "והיית נאמן לה' אלוהיך".
בחוזים ובבריתות של המזרח הקדום נדרשו הווסאלים לגלות נאמנות מלאה לאדוניהם .הווסאל
נדרש לסייע לאדונו באמצעות העמדת כל משאביו וכוחותיו לרשותו; להעניק לו סיוע צבאי בחיילים
ובמרכבות ,ואף להיות מוכן לעזור בכל נפשו ,כלומר להיות נכון להקריב את עצמו .אי אפשר להתעלם
מהדמיון שבין האמור בקריאת שמע" :וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ ְּבכָ ל לְ בָ בְ ךָ וּ בְ כָ ל נַ פְ ׁ ְשךָ וּ בְ כָ ל ְמא ֶֹדךָ ,"...לבין
המציאות החברתית הזאת.
נחזור לפרופ' ליבוביץ .הפרשה השלישית מזמנת לליבוביץ אפשרות לבטא את אחת מתפיסותיו המרכזיות
ביותר :בניגוד לפרשיות הראשונה והשנייה ,הדנות ביחסים שבין אדם לאלוהיו ,הפרשה השלישית דנה
דשים לֵ אל ֵֹהיכֶ ם" .לדידו של
ביחסים שבין האדם לבין המצוות .בסוף הפרשה השלישית נאמר" :וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
ליבוביץ ,הקדושה המהותית היא לאלוהים לבדו .כל המחיל את מושג הקדושה על אחד מנתוני המציאות
הטבעית או המלאכותית – על אדם ,ארץ ,מוסד ,מבנה או חפץ – עובד עבודה זרה ,משום שבכך הוא
דשים" – אין אתם קדושים מבחינת מהותכם; קדושתכם
מעלה את הדבר לדרגה אלוהית" .וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
אינה גלומה בכם ,אלא היא אתגר ,שמוטל עליכם להתאמץ לקראתו לנצח ,בלא שיושג לעולם.
הברכות שלפני קריאת שמע ואחריה
לקריאת שמע שבתפילת שחרית מקדימות שתי ברכות ,ולאחריה נאמרת ברכה אחת .שתי הברכות
הקודמות לקריאה נקראות על שם התחלותיהן' :יוצר אור' ו'אהבה רבה' ,ואילו הברכה שבאה אחרי
קריאת שמע מכונה 'אמת ויציב' ,והיא חותמת במילים' :גאל ישראל'.
לקריאת שמע שבתפילת ערבית מקדימות שתי ברכות ,ואף לאחריה נאמרות שתי ברכות .הברכות
המקדימות הן ברכת 'מעריב ערבים' ,הנקראת על שם סופה"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ַה ַּמעֲ רִ יב עֲ רָ בִ ים" ,וברכת
'אהבה' ,הנקראת על שם חתימתה" :או ֵֹהב עַ ּמ ֹו יִ ְ ׂשרָ ֵאל" .לאחר קריאת שמע של ערבית נאמרות ברכת
"הׁ ְש ִּכיבֵ נוּ ה'
'גאולה' ,על שם הברכה ָּ"ג ַאל יִ ְ ׂשרָ ֵאל" הנאמרת בסופה ,וברכת 'השכיבנו' ,על שם תחילתהַ :
ֱאל ֵֹהינוּ לְ ׁ ָשלוֹם".
כדאי לבקש מהתלמידים לזהות את הברכות שלפני קריאת שמע ואחריה על פי ההתחלה והסיום.
מנהגי קריאת שמע
בעבר נאמרו קריאת שמע וברכותיה מפי שליח ציבור ,שהיה אחד מן העדה .כל העדה היתה יושבת על
הארץ ,והוא ישב בתוכה .הקריאה היתה אנטיפונית – שליח הציבור קרא ,והקהל ענה לו.
("ש ַמע יִ ְ ׂשרָ ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה'
מנהגים רבים קשורים בקריאת שמע .את הפסוק הראשון של קריאת שמע ׁ ְ
ֶא ָחד") ,יש לומר בקול רם .יש המאריכים במילה "אחד" .נוהגים לעצום את העיניים ולכסותן ביד ימין
(כפי שמופיע בתמונה שבעמוד .)38
נהוג להחזיק את הציציות בזמן הקריאה ,ואף לנשקן בכל פעם שמזכירים את המילה 'ציצית' בפרשת
'ויאמר'.
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
מקורו של הביטוי במשנה:

וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ָהעו ְֹמדִ ים ָּב ֲעזָ רָ הְּ ,כ ׁ ֶש ָהיוּ ׁשו ְֹמ ִעים ׁ ֵשם ַה ְמפֹרָ ׁש ׁ ֶשהוּ א יו ֵֹצא ִמ ִּפי כ ֵֹהן
ָּגדוֹלָ ,היוּ כּ וֹרְ ִעים ִוּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וְ נו ְֹפלִ ים ַעל ְּפנֵ ֶיהם ,וְ או ְֹמרִ יםָּ ,ברוּ ךְ ׁ ֵשם ְּכבוֹד ַמלְ כוּ תוֹ
לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד.
(משנה ,מסכת יומא ,פרק ו ,משנה ב)
כאשר היה הכהן הגדול אומר את שם ה' המפורש ביום כיפור ,היו כל העם עונים אחריו ואומרים" :ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
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המנהג לומר משפט זה גם לאחר אמירת הפסוק שמע ישראל מבוסס על הנאמר בתלמוד הבבלי ,מסכת
פסחים ,דף נו עמ' א .שם מסופר שיעקב אבינו שאל את בניו לפני מותו על אמונתם ,והם השיבו" :כשם
"ש ַמע יִ ְ ׂשרָ ֵאל (והפנו דבריהם
שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד" ,וביטאו זאת במיליםְ ׁ :
אל יעקב שישראל הוא שמו השני) ,ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד" .והוא ענה להם"ָּ :ברוּ ךְ ׁ ֵשם ְּכבוֹד ַמלְ כוּ ת ֹו לְ עוֹלָ ם
וָ עֶ ד".
קריאת שמע שעל המיטה
תפילה זו פרטית בתכלית .אין היא נאמרת במניין אלא בין האדם לבין עצמו ,על משכבו .המקור לכך
מופיע בתלמוד הבבלי ,במסכת ברכות ,דף ד עמ' ב וכן באותה מסכת ,דף ס עמ' א .נאמר שם כי דין זה
הותקן לשם שמירה והגנה מפני פורענות העלולה להתרחש במשך הלילה ,כאשר האדם נתפס כחסר ישע.
במסכת ברכות ,דף נז עמ' ב נאמר" :שינה – אחת מששים למיתה" ,כלומר יש בשינה מרכיב של מוות.
תוספות ושינויים לקריאת שמע
מעצבי סידור התפילה הרפורמי 'עבודה שבלב' החליטו להוסיף קטע אחד מתוך התורה בין הפרשה
השנייה לפרשה השלישית:

רְ ֵאה נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יךָ ַהיּ וֹם ֶאת ַה ַח ִּיים וְ ֶאת ַה ּטוֹב וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָהרָ עֲ .א ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ְּוךָ
ַהיּ וֹם לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ לָ לֶ כֶ ת ִּב ְדרָ כָ יו וְ לִ ׁ ְשמֹר ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ ּק ָֹתיו וּ ִמ ׁ ְש ָּפ ָטיו וְ ָחיִ ָית
וְ רָ ִב ָית ֵוּברַ כְ ךָ ה' ֱאל ֶֹהיךָ ָּב ָארֶ ץ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ָבא ׁ ָש ָּמה לְ רִ ׁ ְש ָּת ּה .וְ ִאם יִ ְפנֶ ה לְ ָב ְבךָ וְ לֹא
ֹאבדוּ ן
ִת ׁ ְש ָמע וְ נִ ַּד ְח ָּת וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ָית לֵ אל ִֹהים ֲא ֵחרִ ים וַ ֲע ַבדְ ָּתםִ .ה ַּגדְ ִּתי לָ כֶ ם ַהיּ וֹם ִּכי ָאבֹד ּת ֵ
לֹא ַת ֲארִ יכֻ ן יָ ִמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ע ֵֹבר ֶאת ַה ַּירְ ֵּדן לָ בוֹא ׁ ָש ָּמה לְ רִ ׁ ְש ָּת ּהַ .ה ִעד ִֹתי
ָבכֶ ם ַהיּ וֹם ֶאת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ ַה ַח ִּיים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יךָ ַה ְּברָ כָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה ָוּב ַחרְ ָּת
ַּב ַח ִּיים לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה ַא ָּתה וְ זַ רְ ֶעךָ .לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ לִ ׁ ְשמ ַֹע ְּבקֹלוֹ וּ לְ דָ ְב ָקה בוֹ ִּכי הוּ א
ַח ֶּייךָ וְ אֹרֶ ךְ יָ ֶמיךָ לָ ׁ ֶש ֶבת ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ה' לַ ֲאב ֶֹתיךָ לְ ַא ְברָ ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּ לְ יַ ֲעקֹב
לָ ֵתת לָ ֶהם.
(דברים ל ,טו-כ)
נדמה שהסיבה לתוספת זו ברורה .אדם המחזיק בתפיסת עולם חילונית ,עשוי להתנגד לדרישה המובעת
בפרשה השנייה של קריאת שמע .לשמירת מצוות ,כפי שהיא מתוארת בפרשה השנייה אין חשיבות
ומשמעות בעיניו ,וביותר – כאשר מוזכרים בפרשה הבטחות ואיומי עונש על אי הציות להן.
ההצעה שהוצעה על ידי מחברי הסידור 'עבודה שבלב' ,מקטינה במידה מסוימת את הדיסוננס .אמנם גם
במקור זה מובעת הדרישה לשמירת מצוות ,וגם כאן מוצע גמול ,אולם הדגש מושם על בחירתו החופשית
של האדם" :רְ ֵאה נָ ַת ִּתי לְ פָ נֶ יךָ ַהיּ וֹם ֶאת ַה ַח ִּיים וְ ֶאת ַה ּטוֹב וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָהרָ ע ...וּ בָ ַחרְ ָּת ַּב ַח ִּיים".
כל אחד רשאי לבחון איזה מקור מדבר אליו יותר באופן אישי ,ולבחור לומר אותו בתפילתו .בנקודה זו,
מומלץ לפנות אל התלמידים בשתי שאלות:
 .אאיזה סידור עדיף בעיניהם – האם הסידור המסורתי ,המציע אופציה אחת בלבד ,או שמא הסידור
הרפורמי ,המציע בפני המתפלל מגוון ובחירה?
 .בבהנחה שניתנה בפניהם הבחירה ,איזה קטע מקראי משקף בצורה טובה יותר את השקפת עולמם –
האם פרשת 'והיה אם שמוע' או פרשת 'ראה נתתי לפניך'?
כדאי לשים לב לכך שתלמידים רבים נוטים להתנגד לשינויים המוצעים על ידי התנועה הרפורמית ,מבלי
לתת על כך את הדעת ,למרות שבפועל יש מקומות שבהם העמדה הרפורמית מייצגת את עמדותיהם
והשקפת עולמם בצורה טובה הרבה יותר מאשר היהדות המסורתית .כאן קיימת הזדמנות טובה להאיר
את עיניהם לנקודה זו ,ובכך ליצור מודעות לתרומה הגדולה של התנועה הרפורמית ולכבוד הראוי לה.
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קריאת שמע בקהילה הישראלית המתחדשת
לפניכם שיר שנכתב על ידי מרשה פרייגר .שיר זה משולב בסידור התפילה של 'בית תפילה ישראלי'
(זוהי קהילה עירונית מגוונת החוגגת ביחד שבתות ,חגים וטקסי חיים ,מקיימת לימוד קהילתי ומחויבת
לעשייה חברתית' .בית תפילה ישראלי' הוא בית לישראלים הבאים מרקע חילוני ומסורתי ,ומעוניינים
לעצב לעצמם חיי קהילה בעלי משמעות).

שמע
שמע ישראל  /לאלהות אלפי פנים  /מלא עולם שכינתה  /רבוי פניה אחד / .נאהב
את החיים  /ואת עין החיים  /בכל לבבנו ובכל נפשנו  /ובכל מאדנו / .יהיו הדברים
האלה  /בלבבנו ובקרבנו / :שמירת ארץ ויושביה / ,רדיפת צדק ושלום / ,אהבת חסד
ורחמים / .נשננם  /לבנותינו ולבנינו  /ונדבר בם  /בשבתינו בביתנו  /בלכתנו בדרך,
 /בשכבנו ובקומנו / .ויהיו מעשינו  /נאמנים לדברינו  /למען ידעו דור אחרון  /בנות
ובנים יולדו  /חסד ואמת פגשו  /צדק ושלום נשקו.
(מתוך אתר האינטרנט של הקהילה)http://www.btfila.org ,
שיר זה מסתמך ,כמובן ,על קריאת שמע המסורתית ,אולם מציע דגשים אחרים לגמרי .האהבה שבשיר
אינה מופנית כלפי אלוהים אלא כלפי החיים; 'הדברים האלה' אינם המצוות אלא הם ערכים אחרים,
דוגמת שמירת ארץ ויושביה ,רדיפת צדק ושלום וכו' .את הערכים הללו יש לשנן וללמד באותה דרך
המוזכרת בקריאת שמע' :נשננם לבנותינו ולבנינו ,בשבתינו בביתנו ,בלכתנו בדרך ,בשכבנו ובקומנו.'..
בניגוד לתפיסות המסורתית והרפורמית ,אשר ביקשו לתאר את היהדות כמערכת דתית המכוונת לבירור
היחס הראוי שבין האדם לאל ,האתגרים הניצבים בפני מעצבי תפילה חילונית מדגישים את היחס הראוי
בין האדם לחברו ולסביבתו.
כדי להעצים את הרעיונות המובעים בכל אחד מן הסידורים – המסורתי ,הרפורמי והחילוני – מומלץ
להעמידם זה לצד זה במסגרת דף עבודה או על גבי הלוח ,ובכך להפנות את תשומת לב התלמידים
לדגשים השונים בסידורי התפילה המקבילים.
קריאת שמע  -בישיבה או בעמידה?
בין התנאים הראשונים היתה מחלוקת ,אם יש לקרוא את שמע בעמידה .בית שמאי סברו שיש לעמוד,
ואילו בית הלל סברו שכל קורא את שמע יקרא "כדרכו" כלומר ,בכל דרך המתאימה לו:

ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםָּ ,ב ֶערֶ ב ָּכל ָא ָדם יַ ּטוּ וְ יִ ְקרְ אוַּ ,וּב ּב ֶֹקר יַ ֲעמֹדוֶּ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים ו)
"וּבלֶ כְ ְּתךָ
קוּמךָ "ֵ .וּבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםָּ ,כל ָא ָדם קוֹרֵ א ְּכ ַדרְ כּ וֶֹ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (שם) ְ
"וּב ׁ ָשכְ ְּבךָ ְוּב ֶ
ְ
ַב ֶּדרֶ ךְ ".
(משנה ,מסכת ברכות ,פרק א ,משנה ג)
לפניכם סיכום מאמרו של ישראל קנוהל" ,פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים" ,תרביץ נג ,א (תשמ"ד),
עמ'  ,11-31בנושא:
בית הלל סוברים כי ניתן לקרוא תוך כדי המשכת הפעילות האנושית השוטפת לסוגיה :הליכה ,עשיית
מלאכה וכיוצא בזה .חכמי בית שמאי ,לעומת זאת ,דורשים קריאה בתנוחה מיוחדת .הם דורשים ריטואל,
אירוע נבדל משגרת החולין.
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מהו הרקע לצמיחת התפיסות המנוגדות?
על פי תפיסת בית שמאי ,אמור האדם לקבל עליו את מלכות האלוהים באירוע נבדל משגרת החולין
ובדרך המבטאת יראת כבוד והכנעה מפני רוממות האל .בית הלל סוברים כי הקריאה צריכה להיות
משולבת בחיי המעשה ,ואין להצמיד לה ביטויי אימה והכנעה.
המדרש הבא מבטא את עמדת הלל:

"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" – כהלל .כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו:
להיכן אתה הולך? לעשות מצוה אני הולך .מה מצוה ,הלל? לבית הכיסא אני הולך.
וכי מצוה היא זו? אמר להן :הן ,בשביל שלא יתקלקל הגוף .איכן אתה הולך ,הלל?
לעשות מצוה אני הולך .מה מצוה ,הלל? לבית המרחץ אני הולך .וכי מצוה היא זו?
אמר להן :הן ,בשביל לנקות את הגוף .תדע לך שהוא כן :מה אם אוקיינית [פסלים]
העומדות בפלטיות [ארמונות] של מלכים ,הממונה עליהם להיות שפן וממרקן
[לנקות ולצחצח אותם] ,המלכות מעלה לו סלירא [משכורת] בכל שנה ושנה]...[ ,
אנו שנבראנו בצלם ודמות [ ]...על אחת כמה וכמה!
שמאי לא היה אומר כך ,אלא :יעשה חובותינו עם הגוף הזה.
(אבות דרבי נתן ,מהדורת ש"ז שעכטער ,נוסח ב ,פרק ל)
תפיסתו של הלל שונה עד מאד מתפיסתו של שמאי .כדי להבין את ההבדל בין שתי התפיסות פרופ'
קנוהל מאמץ את הבחנתו של רודולף אוטו ,סופר גרמני שחי בין השנים :1937-1869

אוטו מבחין בין שני יסודות מרכזיים בתפישת האל .הראשון והבסיסי בהם הינו
האלמנט האי רציונלי שבאלוהות ,המכונה בפי אוטו "נומינוסי" – נבדל ,ובלשון
המקרא' :קודש' .התכונות המאפיינות את הנומינוס הן מסתוריותו ,עוצמתו
הנאדרת ,חימתו וזעמו המתפרצים בעוז ,נשגבותו ורוממותו .באדם הניצב מול
הנומינוס מתעוררות תחושות של אימה ,ביטול עצמי ואשמה עמוקה .תחושת
האדם אינה נובעת מהפרת צו מוסרי כלשהו ,אלא מעצם הכרת שפלותו של הנברא,
יצור החומר ,שכולו חול לעומת הקודש הנשגב והנעלה .רגשות השפלות ,הטומאה
והאשם דוחפים לחיפוש אחרי דרכי כפרה והטהרות ,דרכים הניתנות לאדם בחסדו
של האל .אולם כבר בראשית התפתחותה של הדת מתחיל התהליך שבו מופרה
האלמנט האי רציונלי שבאלוהות – הנומינוס – בתוכן רציונלי ומוראלי .כתוצאה
מתהליך זה משתנה גם אופי המפגש והיחס בין האל לאדם .תחת נבדלותו ,פליאתו
וזרותו של האל מודגשים עתה דווקא הזיקה והקשר בין הבורא לברואיו המושגחים
על ידו תדיר .ועל כן ,במקום ביטול עצמי ומחיקת ה'אני' האופייניים למפגש בין
האדם לנומינוס ,צומחת דווקא עמידה על תוקף היישות העצמית.
(ישראל קנוהל" ,פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים" ,עמ' )22
קנוהל טוען כי בתקופת בית שני היו גוונים שונים של יסודות נומינוזיים בחברה היהודית .עמידת האדם
מול הקודש מצוירת בה בצבעים עזים ,והרגשות המרכזיים היו אשמה ,ערגה לכפרה והכפשת האני.
בתפישת האלוהות של שמאי ותלמידיו ,להבדיל מתפיסתו של הלל ,עז היה משקלם של היסודות
הנומינוזיים ומכאן תחושת האשמה בעומדו אל מול פני הקודש .על רקע זה מסתברת גם הדעה שרווחה
בבית שמאי ,כי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא (תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ,דף יג עמ' ב) .וקנוהל
מסכם:

השוני בתפישתם הדתית של חכמי הבתים [הלל ושמאי] הטביע חותמו על דרך
קריאתה של שמע  -קבלת מלכות שמים .שמאי ותלמידיו ,בבואם לעצב את הארוע
המכריע ביומו של האדם המאמין ,הרגע שבו הוא מכריז על עיקרי האמונה ומתחייב
לשמור על מצוות האל ,ביקשו ליצור מסגרת טכסית שתנתק רגע זה מזרם חיי החולין
ותעניק לו מימד של קדושה – נבדלות .הניתוק יוצא לפועל באמצעות התנוחות
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המיוחדות ,המחייבות חריגה משגרת העשיה האנושית ומסמלות את תחושותיו של
האדם ורגשותיו כלפי האל – הכנעה ויראת כבוד.
לעומתם ,חכמי בית הלל אינם רואים כל צורך לנתק את הרגע שבו מקבלים מלכות
שמים משטף חיי המעשה .לדידם אף העשייה הארצית-גופנית מצווה היא ומעשה
לשם שמים ...דרכו מתגשמת מלכות שמים על פני הארץ .ולפיכך יכול אדם
מישראל לקרוא את 'שמע' ולקבל עליו מלכות שמים בעת עשותו מלאכה בראש
האילן והנדבך ,כשהוא כפוף תחת משאו ,או אף בעוסקו בפועלו בשדה וכל לבושו
מעט קש .דרך זו של מלכות שמים הנעדרת ביטוי של אימה וזיע מבטאת את יחסו
האינטימי ונטול המורא של הלל לאלוהיו.
(ישראל קנוהל ,שם ,עמ' )26

פעילות פתיחה :מרכזיותה של קריאת שמע במסורת ישראל
עמוד 25

פעילות פתיחה :מרכזיותה של קריאת שמע במסורת ישראל

שמע ישראל במנזר

 .1מדוע בחר השליח
בפסוק "שמע ישראל
ה’ אלוהינו ה’ אחד”
כדי לזהות את
הילדים היהודיים?
 .2אילו אתם הייתם
שליחים ,באילו
אמצעים נוספים
הייתם מציעים
לזהות את
הילדים?

ילדים יהודים שהוסתרו במנזר שרצ’נקי בפולין במהלך המלחמה
אוסף התצלומים ,יד ושם
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בזמן מלחמת העולם השנייה באירופה ,מסרו הורים יהודיים רבים את
ילדיהם הקטנים למנזרים נוצריים .הם קיוו שהמנזרים יחביאו את הילדים
עד סוף המלחמה ,וכשתסתיים ,ישובו ויאספו אותם .אך רבים מההורים
הללו נרצחו בשואה ולעולם לא ראו שוב את ילדיהם.
המנזרים אכן הצילו את חייהם של רבים מהילדים ,אך גם חינכו אותם
בדרכם ,כנוצרים לכל דבר.
לאחר השואה שלחה הסוכנות היהודית שליחים למנזרים ברחבי אירופה,
כדי לאתר בהם ילדים יהודיים ולהחזירם לקרובי משפחתם שנותרו
בחיים .במקומות רבים סירבו ראשי המנזרים לגלות מי מבין הילדים
ששכנו אצלם יהודיים ,ואילו הילדים עצמם ,שהיו רק פעוטות כשנמסרו
למנזרים ומאז חונכו כנוצרים ,לא ידעו את זהותם.
אחד מהשליחים למנזרים הללו סיפר שכאשר היה מעריך שבין הילדים
במנזר יש ילדים יהודיים ,היה מכנס את כל הילדים בחצר המנזר
ומתחיל לשיר את הפסוק "שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,ה' " ועוצר .הפסוק
והנעימה עוררו אצל הילדים היהודיים זיכרונות עמומים ,והם סיימו עימו
" -אחד!" ,וכך זיהו עצמם כיהודיים.

מומלץ להקדים למשימת הפתיחה פעילות לשם התמצאות בסידור .בקשו מהתלמידים לדפדף בסידור
ולמצוא את בו את קריאת שמע( .ניתן להיעזר בתוכן העניינים ,המופיע בדרך כלל בדפים הראשונים
שבסידור) .לאחר מכן כדאי לעמוד על הנקודות הבאות:
g gכמה פעמים מופיעה קריאת שמע?
g gמהיכן לקוחה קריאת שמע? (בסידורים אחדים דוגמת 'רנת ישראל' מצויין המקור המקראי לתפילה,
כדאי להיעזר בציון זה) .כמה חלקים יש לקריאת שמע?
g gהאם הבחנתם בשינויים בגודלי הגופן בפסוק 'שמע ישראל'? ציינו אותם (האותיות ע' וד' במילים
"שמע" ואחד" גדולות .יחד הן יוצרות את המילה 'עד' ,שמשמעה שבקריאת שמע מעידים על
אחדותו וייחודו של האל).
g gבקריאת שמע מופיע משפט שאינו לקוח מן המקרא .נסו לזהות אותו (המשפט"ָּ :ברוּ ךְ ׁ ֵשם ְּכבוֹד
ַמלְ כוּ ת ֹו לְ עוֹלָ ם וָ עֶ ד" .ראו לעיל הסבר על אודותיו) .האם הסידור מדריך כיצד לומר מילים אלה? נסו
לשער מדוע.

שמע ישראל במנזר
קטע זה מלמד על מרכזיותה של קריאת שמע בחינוך ילדים יהודים רכים בשנים .גם לאחר זמן כה ארוך
עדיין יכלו חלקם לזכור את מה ששיננו בעודם צעירים .יש משקל רב למה שבוחרים ללמד ילדים צעירים.
יש להניח שהתלמידים יציעו את ברית המילה כאמצעי נוסף ,שלפיו ניתן לזהות את הילדים .אמירת
הפסוק 'שמע ישראל' עשויה לשמש כאמצעי זיהוי ליהודים בכל מקום בעולם ,ומעבר לכך ,היא היוותה גם
סימן לקבלת עול מלכות שמים ,מעין הצהרת אמונים באלוהי ישראל ,לאורך ההיסטוריה של עם ישראל,
החל מימיו של רבי עקיבא שקרא אותה ,בעת שמסר נפשו על קידוש ה' ,כפי שנראה להלן בעמ' .32
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הפסוק הראשון

הפסוק הראשון

ראינו שהפסוק 'שמע ישראל' נאמר פעמים רבות במהלך חייו של האדם היהודי .כעת ננסה לברר

שרָ ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד'
ׁ ְ'ש ַמע יִ ְ ׂ
 .1למי לדעתכם פונה הפסוק הראשון? איך אפשר להבין את המילה ‘ישראל’ שבו?

הרב והמנהיג הרוחני בן זמננו ,הרב זלמן שחטר ,אמר פעם
לתלמידיו:
יקיריי ,כשאתם מכסים את העיניים ואומרים 'שמע ישראל',
אל תגידו את זה למישהו אחר .אתם לא מדברים אל האנשים
האחרים שיושבים לידכם ואומרים להם שיש אלוהים.
אתם פונים קודם כל אל עצמכם .נסו פעם להגיד לא רק 'שמע
ישראל ,ה' אלוהינו ה' אחד' ,אלא להכניס את השם שלכם:
תגידו 'שמע יוסף'' ,שמעי רחל ,ה' אלוהינו ,ה' אחד'

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

מדוע הפכה קריאת שמע לחשובה ומרכזית כל-כך בתרבות היהודית.

דברים שבעל פה ,רשם מישאל ציון

 .2מה מציע הרב שחטר לתלמידיו?
 .3במה דומה הצעה זו למשמעות המקובלת של הפסוק ובמה היא שונה ממנה?
 .4מדוע לדעתכם הרב מציע משמעות זאת?
 .5קראו את המשך הפסוק .מהם שני הרעיונות המבוטאים בו?
א__________________________________________ .
ב__________________________________________ .

אפשרות הבנה אחת של הפסוק הראשון אומרת כי הוא פונה לכלל עם ישראל .אפשר גם לראות את
הפסוק כפונה אל כל אחד ואחת מישראל באופן אישי.
הרב שחטר מציע לתלמידיו לא לראות בקריאה ניסיון לחנך ולהטיף לזולת ,אלא לפנות באמצעותה
פנימה ,כל קורא אל עצמו .אם הדעת נתונה אל הפנייה ל'ישראל' ,הרי שהקריאה נשלחת החוצה ,כאילו
הקורא מנסה לחנך את סביבתו ,ואולי בתוך כך הוא שוכח שגם הוא עצמו זקוק לתוכן הקריאה .לפי
הצעתו של הרב שחטר ,ראוי שהקורא ישמיע את התביעה להפנמת המסר אל עצמו ,במקום להשמיעה
לאחרים .ייתכן שהרב שחטר מציע להפנות את הקריאה פנימה ,משום שפעמים רבות נאמר משפט זה
מתוך הרגל ,כמעט מתוך דקלום או כאמירת סיסמה ,וכך נשכחת הכוונה הכנה .בפנייתו של האדם אל
עצמו אולי גדול יותר הסיכוי שהדברים ייכנסו אל הלב.
המשך הפסוק מבטא את ההכרה בה' כאלוהים ואת רעיון אחדותו ויחידותו.

שמע ,ליה בנעטייה כל הזכויות שמורות לצלמת

ע מ ו ד

27

בשורת היהדות :אחדות האל

צלמית ברונזה של הבעל מהמאות
ה 14-עד ה 12-לפני הספירה .נמצאה
בחפירות בראס שומרה היא אוגרית

ביהדות ,בנצרות ובאסלאם האמונה היא שיש אלוהים אחד .רעיון זה
של אחדות האל נקרא בלועזית מונותאיזם .לא תמיד היתה זו התפיסה
המקובלת .בתרבויות רבות של העולם העתיק (לפני  3000-2000שנה)
האמינו שאלים רבים משפיעים על גורלם של בני האדם .רעיון זה נקרא
בלועזית פוליתאיזם ,או פגאניות .ישנן תפיסות פוליתאיסטיות שונות :לפי
תפיסה אחת ,כל אל אחראי על תחום אחר של החיים :אל האהבה אחראי
לאהבה ,אל הים אחראי לים ,אל המלחמות אחראי למלחמות ,וכך הלאה.
לפי תפיסה אחרת ,לכל עם יש אל משלו .לפי תפיסה נוספת את העולם
מנהיגה משפחת אלים :אל גברי ואשתו ,או אבי האלים ואלים קטנים יותר
שהם ילדיו וכדומה .משפחת האלים היוונית היא המפורסמת ביותר :זאוס
הוא אבי האלים ,הרה היא אשתו ,ואלים אחרים הם בניו ובנותיו.
ייחודו של התנ"ך הוא בקביעתו שישנו אלוהים ,והוא יחיד .הוא ברא את
העולם כולו ,והוא אלוהי הכול .אמנם בתנ"ך ניתן גם למצוא הדים לאמונה
אלִם ה'" (ספר שמות ,פרק טו,
באלים רבים ,למשל בפסוק"מִי כָמֹכָה ּבָ ֵ
פסוק יא) ,אך עם הזמן התפתחה ביהדות התפיסה של אל אחד ויחיד,
מּבַלְעַָדי" (ספר ישעיהו,
אנ ִי ה' וְאֵין עֹוד אֱֹלהִים ִ
המבוטאת למשל בפסוק " ֲ
פרק מה ,פסוק כא).
היהדות מכנה אמונה באלים רבים אלילות .המלחמה באלילות תופסת מקום
מרכזי בתנ"ך ובמסורת היהודית .בעבר התמודדה היהדות עם אלילות
בדתות מתחרות ,ואילו היום יש הרואים אלילות בהעלאת מעמדם של
דברים ארציים וחומריים לדרגת אלוהים .כך או כך ,האלילות היא הענקת
מעמד אלוהי לחפצים או לרעיונות שאינם אלוהיים.
 .6על–פי הנאמר בקטע ,במה האמינו רוב בני האדם בתקופת המקרא?
 .7במה שונה התפיסה הדתית של היהדות מהתפיסה שהיתה מקובלת עד אז?
 .8לדעתכם ,מהם היתרונות של האמונה באלים רבים לעומת האמונה באל יחיד ,ומהם החסרונות?
 .9מהן תפיסות האלילות השונות לפי קטע זה?
למי קראת עובד אלילים?
יואב,קיבל כמתנה לבר–מצווה שלו חדר משלו .כבר למחרת הוא קנה
פוסטרים של שחקן הכדורגל האהוב עליו ותלה אותם בכל פינה בחדר
החדש .כשאביו הגיע הביתה וראה את הפוסטרים הוא גיחך ואמר" :מה זו
עבודת האלילים הזו"?
 .10למה התכוון אביו של יואב?
 .11האם אתם מסכימים איתו?
יואב כעס  ,והטיח באביו" :מה אתה חושב ,רק אני עובד אלילים? גם לך יש כל מיני אלילים".

"עבודת אלילים?"
למעלה :מעריץ בדמותו של אלילו הזמר
המת אלוויס פרסלי.
למטה :אוהד קבוצת הכדור רגל האנגלית
ארסנל " -התותחים"
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 .12אילו אלילים לדעתכם יכולים להיות לאביו של יואב?
 .13מדוע נוטים בני אדם לאמץ לעצמם אלילים?
לפי המנהג ,כאשר אומרים את קריאת שמע ,בזמן שאומרים את הפסוק
הראשון (‘שמע ישראל') מכסים את העיניים בכף היד .הסיבה לכך היא
הרצון שהכוונה תהיה שלמה והדעת לא תוסח .סיבה אפשרית נוספת
למנהג זה היא הרצון להרחיק את זיהוי האל עם עניינים גשמיים.
 .14מה דעתכם?

28

בשורת היהדות :אחדות האל  -מונותאיזם
להלן מובאים קטעים מתוך ספרו של יחזקאל קויפמן' ,תולדות האמונה הישראלית':

רעיון אחדות האלהים הוא ,לפי מושגינו ,מן הרעיונות המופשטים ביותר של
המחשבה האנושית .רעיון זה כרוך [ ]...בהפשטה מכל רבוי התופעות ,שבו העולם
מתגלה לנו ,ובהעמדת כל היש על אחדות נעלמה בלתי נתפסת .האל האחד הוא
סבת הסבות ,עצם נצחי ,הוית ההויות ,נעלה על כל מוחש ומושג ,על כל תפיסת
זמן ומקום ,אידיאה עליונה .והנה שאלה היא ,כיצד יכלה להולד בישראל בימי קדם
אמונה כזו? תרבות ישראל היתה תרבות של רועים ואכרים ]...[ .ישראל לא יצר
מדע מושגי ,לא הגיון ,לא פילוסופיה וגם לא מדעי טבע .כחו היה בשירה ,בספור,
במוסר ,בחזון הדתי וכיוצא באלה .רחוק היה מן ההפשטה העיונית .וגם לשונו לא
היתה עשירה במושגים מופשטים .העברית של תקופת המקרא היא לשון ציורית –
פיוטית ולא תכשר להבעות דעות פילוסופיות .כיצד נוצר איפוא בישראל על מצע
תרבותי כזה רעיון האחדות?
[ ]...היו מי שבקשו לראות את המונותיאיזמוס הישראלי כגלוי מגלויי השקפת העולם
המזרחית הכללית .לא בישראל אלא במצרים ובבבל עמדה עריסת המונותיאיזמוס.
תורת המונותיאיזמוס יכלה להולד רק במקום שהיה קיים פוליתיאיזמוס מפותח
מאד ובמקום שבפוליתיאיזמוס כבר לא היה כדי לספק את צרכי המחשבה
המתפתחת .היא לא יכלה להולד בקרב שבטי רועי צאן ועובדי אדמה ,אלא במקום
שהיתה שם תרבות גבוהה [ ]...משם הובאה תורת האחדות לישראל.
(תולדות האמונה הישראלית ,מוסד ביאליק ,ירושלים  -דביר ,תל אביב תשכ"ז ,עמ' .)221-222

קסם הסידור

ע מ ו ד

39

קויפמן מציג אפשרות נוספת:

המונותיאיזמוס המקראי לא נבע מתוך תפיסה דתית-קוסמית חדשה אלא מתוך
תפיסה דתית מוסרית חדשה .לא מתוך ההסתכלות ביחס שבין האל והעולם אלא
מתוך הסתכלות ביחס שבין האל והאדם .ה' המקראי לא היה מתחלה אל עולם יחיד
אלא אל לאומי ]...[ .שרשה של אחדות זו הוא לא "מטפיסי" אלא חברותי ,היסטורי,
מוסרי .היא נולדה מעט מעט ,מתוך הרחבת רשותו של האל הלאומי ,בעקבות
התמורות המדיניות ,שעברו על ישראל ]...[ .מתחלה – אל בין האלים .אחר כך –
אל גדול מכל האלים .אחר כך – אל מיוחד בין האלים בקדושתו המוסרית .לבסוף
– אלהי כל העמים ויוצר כל העולם ]...[ .אמונת אחדות זו לא נבעה איפוא מתוך עיון
מטפיסי ולא היתה זקוקה למצע של תרבות מדעית מושגית .היא נבעה מן הרגש.
(שם ,עמ' )222-223
ישראל קנוהל ,טוען כי אחנתון ,שליט מצרי מן המאה הארבע עשרה לפני הספירה ,נטש את הדת המצרית
האלילית והנהיג במקומה דת חדשה שבמרכזה אל אחד – האל אתון .שליט זה פתח במלחמה באלים
אחרים ,ובראשם האל אמון ,ובפולחנם –

מקדשים נהרסו ,פסלי האלים האחרים נותצו ושמותיהם נמחקו מכתובות מלכותיות.
גם צורת הרבים "אלים" נמחקה מן הכתובות ,משום שנגדה את האמונה החדשה
באל אחד שאין עוד מלבדו]...[ .
הרפורמה הדתית היתה קצרת ימים ,אחנתון מלך  17שנים ולאחר מותו חזר יורשו
תות-ענח-אתון וקיבל עליו את הדת המצרית הישנה שבמרכזה האל אמון .לפיכך
הוא שינה את שמו לתות-ענח-אמון []...
(ישראל קנוהל ,מאין באנו ,דביר ,תל אביב  ,2008עמ' )79-80
לפי קנוהל ,התפיסה המצווה על עבודתו של אל אחד בלבד (מונולטריה) ,היא המשותפת לאחנתון ולמשה,
ולא השלילה המוחלטת של קיומם של אלים אחרים .קנוהל כותב עוד:

אמנם העברים ומשה בראשם הושפעו מדת אחנתון ,אולם לולא פעילותם היתה דת
אחנתון אפיזודה חולפת.
[ ]...המגע של העברים במצרים עם הגותו המהפכנית של פרעה אחנתון היה הזרז
לעיצוב התפיסה המקראית בדבר אל יחיד המנותק מן הטבע ]...[ .עשרת הדיברות
שכתבו העברים הלויים ניסחו באופן ברור את האיסור לעבוד אלוהים אחרים.
ואולם לא נכללה בהם שלילה מוחלטת של קיום אלים אחרים מבלעדי ה' .ככל
הנראה שלילה כזאת נוסחה לראשונה באופן חד משמעי בידי הנביא האנונימי,
שנבואותיו נקבצו בחלק השני של ספר ישעיהו .נביא זה המכונה "ישעיהו השני" חי
בבבל באמצע המאה השישית לפני הספירה [ ]...בפרק מה בספר ישעיהו כתוב:
"למען ידעו ממזרח שמש וממערבה  /כי אפס בלעדי  /אני ה' ואין עוד  /יוצר אור
ובורא חשך  /עֹשה שלום ובורא רע  /אני ה' עֹשה כל אלה (ישעיה מה :ו-ז).
[ ]...פסוקים אלה נכתבו מתוך מגמה פולמוסית .הם נועדו להתעמת ולהתווכח עם
תפיסה הדוגלת בשתי רשויות ]...[ .יש אלוהות אחת שהיא האלוהות הטובה יוצרת
האור והטוב ,ויש אלוהות אחרת שהיא האלוהות הרעה יוצרת החושך והרע.
תפיסה דתית זו מוכרת לנו באופן מובהק בדת הפרסית ,דת זרתוסטרה.
[ ]...האמונה המקראית עוצבה אפוא מתוך מגע עם תפיסותיהם של שני הוגים
דתיים מאומות העולם :אחנתון וזרתוסתרה .המהפכה הדתית של אחנתון באמצע
המאה הארבע – עשרה לפני הספירה היתה ככל הנראה הזרז להולדתה של הדת
המקראית .כעבור  800שנים הביא כנראה המגע עם דת זרתוסתרה לניסוח החד
משמעי של המונותאיזם המקראי על ידי ישעיהו השני ]...[ .המחשבה וההגות
הישראליות עוצבו מתוך מגע עם הגויים שסביב ישראל.
(שם ,עמ' )166-168
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לא לנו להכריע בין העמדות השונות המנסות להסביר את היווצרות המונותאיזם .אולם קשה להתעלם מן
החדשנות ,הנועזות והיצירתיות שהצליחה להעמיד תפיסה חדשה זו .על פיה האל אינו רק אחד אלא הוא
מופשט לחלוטין .מופשטות זו היתה ועודנה זרה וכמעט בלתי נתפסת בתרבויות רבות.
יחד עם זאת ,תפיסה זו מקובלת על מאמינים רבים ברחבי העולם ,ובמיוחד בעולם המוסלמי .המצווה
הראשונה ,בה מצווה המוסלמי ,היא העדות ,ה'שהאדה' ,המתמצית באמירה" :אין אלוה מבלעדי אללה
ומוחמד שליח אללה" .הצהרת אמונה זו כוללת בתוכה שני חלקים :חלקה הראשון אוניברסלי ומתאים
לכל דת מונותיאיסטית ,ואילו החלק השני ,המבוסס על שליחותו של מוחמד ,הנביא האחרון ,מיוחד
לאסלאם .נוסח העדות הזה חוזר פעמים רבות בתפילה המוסלמית .כאשר אומרים את ה'שהאדה' בכוונה
רבה ובנוכחות עדים ,היא משמשת כמעשה קבלת האסלאם.

בשורת היהדות :אחדות האל
ביהדות ,בנצרות ובאסלאם האמונה היא שיש אלוהים אחד .רעיון זה
של אחדות האל נקרא בלועזית מונותאיזם .לא תמיד היתה זו התפיסה
המקובלת .בתרבויות רבות של העולם העתיק (לפני  3000-2000שנה)
האמינו שאלים רבים משפיעים על גורלם של בני האדם .רעיון זה נקרא
בלועזית פוליתאיזם ,או פגאניות .ישנן תפיסות פוליתאיסטיות שונות :לפי
תפיסה אחת ,כל אל אחראי על תחום אחר של החיים :אל האהבה אחראי
לאהבה ,אל הים אחראי לים ,אל המלחמות אחראי למלחמות ,וכך הלאה.
לפי תפיסה אחרת ,לכל עם יש אל משלו .לפי תפיסה נוספת את העולם
מנהיגה משפחת אלים :אל גברי ואשתו ,או אבי האלים ואלים קטנים יותר
שהם ילדיו וכדומה .משפחת האלים היוונית היא המפורסמת ביותר :זאוס
הוא אבי האלים ,הרה היא אשתו ,ואלים אחרים הם בניו ובנותיו.
ייחודו של התנ"ך הוא בקביעתו שישנו אלוהים ,והוא יחיד .הוא ברא את
העולם כולו ,והוא אלוהי הכול .אמנם בתנ"ך ניתן גם למצוא הדים לאמונה
אלִם ה'" (ספר שמות ,פרק טו,
באלים רבים ,למשל בפסוק"מִי כָמֹכָה ּבָ ֵ
פסוק יא) ,אך עם הזמן התפתחה ביהדות התפיסה של אל אחד ויחיד,
מּבַלְעַָדי" (ספר ישעיהו,
אנ ִי ה' וְאֵין עֹוד אֱֹלהִים ִ
המבוטאת למשל בפסוק " ֲ
פרק מה ,פסוק כא).
היהדות מכנה אמונה באלים רבים אלילות .המלחמה באלילות תופסת מקום
מרכזי בתנ"ך ובמסורת היהודית .בעבר התמודדה היהדות עם אלילות
בדתות מתחרות ,ואילו היום יש הרואים אלילות בהעלאת מעמדם של
דברים ארציים וחומריים לדרגת אלוהים .כך או כך ,האלילות היא הענקת
מעמד אלוהי לחפצים או לרעיונות שאינם אלוהיים.

צלמית ברונזה של הבעל מהמאות
ה 14-עד ה 12-לפני הספירה .נמצאה
בחפירות בראס שומרה היא אוגרית

 .6על–פי הנאמר בקטע ,במה האמינו רוב בני האדם בתקופת המקרא?
 .7במה שונה התפיסה הדתית של היהדות מהתפיסה שהיתה מקובלת עד אז?
 .8לדעתכם ,מהם היתרונות של האמונה באלים רבים לעומת האמונה באל יחיד ,ומהם החסרונות?
 .9מהן תפיסות האלילות השונות לפי קטע זה?
למי קראת עובד אלילים?
יואב,קיבל כמתנה לבר–מצווה שלו חדר משלו .כבר למחרת הוא קנה
פוסטרים של שחקן הכדורגל האהוב עליו ותלה אותם בכל פינה בחדר
החדש .כשאביו הגיע הביתה וראה את הפוסטרים הוא גיחך ואמר" :מה זו
עבודת האלילים הזו"?
 .10למה התכוון אביו של יואב?
 .11האם אתם מסכימים איתו?
יואב כעס  ,והטיח באביו" :מה אתה חושב ,רק אני עובד אלילים? גם לך יש כל מיני אלילים".
"עבודת אלילים?"
למעלה :מעריץ בדמותו של אלילו הזמר
המת אלוויס פרסלי.
למטה :אוהד קבוצת הכדור רגל האנגלית
ארסנל " -התותחים"
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 .12אילו אלילים לדעתכם יכולים להיות לאביו של יואב?
 .13מדוע נוטים בני אדם לאמץ לעצמם אלילים?
לפי המנהג ,כאשר אומרים את קריאת שמע ,בזמן שאומרים את הפסוק
הראשון (‘שמע ישראל') מכסים את העיניים בכף היד .הסיבה לכך היא
הרצון שהכוונה תהיה שלמה והדעת לא תוסח .סיבה אפשרית נוספת
למנהג זה היא הרצון להרחיק את זיהוי האל עם עניינים גשמיים.
 .14מה דעתכם?

28

הקטע הקצר שכותרתו "בשורת היהדות :אחדות האל" מאפשר לתרגל את מיומנות הסיכום של
התלמידים .ניתן לבקש מן התלמידים לסמן או להעתיק למחברת ארבעה-חמישה משפטים מרכזיים.
אפשרות אחרת היא לבחור תלמיד/ה הקורא/ת קריאה רהוטה ולבקש ממנו/ממנה לקרוא בקול ולאט
את הקטע .התלמידים צריכים לסכם את דבריו/ה .בדרך כלל מיומנות זו קשה לתלמידים ,ועל כן כדאי
לקרוא את המקור פעמיים .לאחר מכן התלמידים יעבדו בקבוצות .כל קבוצה תעצב סיכום המשקף
לדעתה נאמנה את המקור.
מעבר להבחנה בין מונותאיזם לפוליתאיזם ולבחינת היתרונות הטמונים בכל גישה ,חשוב להדגיש את
מלחמתה של היהדות באלילות ואת קריאת שמע כאחד היסודות המרכזיים המסייעים בכך .האדם נקרא
להאמין בכל לבו בתפיסה המהפכנית של התקופה :אחדות האל.
קרוב לוודאי שהדיון שמזמנת שאלה  10יעניין את התלמידים .כיום האלילים יכולים להיות ידוענים,
שחקני כדורגל או אנשים בעלי כריזמה יוצאת דופן ,אבל גם כסף ,טלויזיה ,מחשב ואפילו מעמד חברתי
יכולים להיתפס כאלילויות .כאשר מבררים מדוע בני אדם מאמצים לעצמם אלילים ,כדאי לחזור
ליתרונות הטמונים בעבודת האלילים .ברור כי נטייתנו הטבעית היא להתמקד במוחשי ,בחפצים או
באנשים המספקים לנו הנאה מיידית או תחושת ביטחון .כנגד הנטייה הטבעית הזאת מציגה הדת
היהודית בשורה חדשה .בשורת היהדות נאבקת בנטייה נוחה זו עד חורמה ,שכן היא מטעה ומסיטה מן
הדרך הנכונה.
על הקטע המובא בסוף העמוד ניתן לשאול את התלמידים אילו פעולות הם עושים ,כאשר הם רוצים
להתרכז בדבר-מה .כדאי לשאול מדוע הסתרת העיניים מרחיקה את זיהוי האל עם עניינים גשמיים.
מאידך גיסא ,דווקא הסתרת העיניים משיגה את המטרה ההפוכה :כאשר מוטל עלינו להתרכז בדבר
מסוים ,לא תמיד אנו עומדים בכך .תשומת לבנו עלולה להיות מוסחת מן העיקר אל עניינים שוליים.

הפרשה הראשונה
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הפרשייה הראשונה
פעילות פתיחה :אני אוהב

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

קראו את השיר הבא:

אנ ִי אֹוהֵב /
ֲ

יהונתן גפן

אנ ִי אֹוהֵב ׁשֹוקֹול ָד ו ְעּוגֹות ּגְבִינ ָה
ֲ
וְאְַרטִיק וְסֻּכִָרּיֹות ו ְתּות ּג ִּנ ָה,
אנ ִי אֹוהֵב יְמֵי הּוּלֶֶדת וְשִַקּיֹות עִם ּדְבִָרים טֹובִים
ֲ
ּׁשמֶׁש וְאֶת הַּי ֵָרחַ וְג ַם ּכַּמָה ּכֹוכָבִים,
וְאֶת הַ ֶ
אנ ִי אֹוהֵב אֶת הַחֶֹרף וְאֶת הַּקַי ִץ וְאֶת הַּסְתָיו
ֲ
ּׁשעַכְׁשָו,
וְאֶת הָאָבִיב וְאֶת מַה ֶ
אנ ִי אֹוהֵב אֶת ּגַּלִית ּבְ ִעּקָר עִם צַּמֹות
ֲ
וְאֶת זֹאת עִם הַּנְמָׁשִים וְאֶת זֹאת עִם הַג ֻּמֹות,
אּמָא וְאֶת אַּבָא ּג ַם
אנ ִי אֹוהֵב אֶת ִ
ֲ
וְאֶת ׁשּול ָה הַּגַּנ ֶנ ֶת וְאֶת הַּדֹוד ָה מְִרי ָם,
אנ ִי אֹוהֵב אֶת אֲחֹותִי
אנ ִי אֹוהֵב אֶת סַּבָא וְאֶת סַבְּתָא ֲ
ֲ
אנ ִי אֹוהֵב אֹותִי.
הכִי הְַרּבֵה ֲ
הכִי ֲ
אבָל ֲ
ֲ
צילום אילוסטרציה :מריה בואיס ,הולנד

 .1ציינו שלושה דברים המופיעים בשיר שגם
אתם אוהבים.
 .2בשיר מוזכרים דברים שונים אותם אוהב
הכותב .במה הם שונים זה מזה ,ובמה
כולם דומים?
 .3בסוף השיר נאמר" :אבל הכי הכי הרבה
אני אוהב אותי” .מהו הדבר שאתם
אוהבים הכי הכי?
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פעילות פתיחה :אני אוהב
השיר מזמן דיון על מושאי האהבה שלנו .רוב הפרטים המוזכרים בשיר הינם מוחשיים או שהם מסמלים
דבר מוחשי; (עונות השנה אינן מוחשיות ,אך עומדים מאחוריהם דברים מוחשיים ,כמו גשם וכו') .את
רובם ניתן לראות בעין .השוני בין מושאי האהבה בולט :חפצים ,טבע ,בני אדם – ואף על פי כן כולם
מושאיו של אותו פועל' :אוהב'.
מספר דברים מופשטים מתוארים בשיר ,שאולי ניתן לדמותם לאהבת אלוהים ,כמו למשל עונות השנה.
השמש והירח אמנם אינם מופשטים ,אך הם עצמים שהאדם הפשוט אינו יכול להושיט יד ולגעת בהם,
וריחוקם מן האדם עשוי ליצור דמיון מסוים בינם לבין אלוהים .ובכל זאת ,בהיותם ניתנים לראייה
ולחקירה ,הם נבדלים מאלוהים ,בתפיסתו המקובלת.
פעילות הפתיחה עוסקת במושג האהבה – מושג המפתח שבו נעסוק בעמודים  30-31בספר.
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שמע ישראל
'ואהבת' :מחשבות על אהבת אלוהים
הפסוק הראשון שבפרשה הראשונה מצווה על אהבת אלוהים .הציווי לאהוב את האל מעורר שאלות
שונות ,כמו :איך אפשר לצוות על אהבה? כיצד מודדים את האהבה? האם ניתן לאהוב מישהו שאינו
משיב אהבה?
השאלה המוצעת בספר ,כיצד אני יכול לאהוב מישהו שמעולם לא פגשתי ,נועדה לגרות את חשיבתם
של התלמידים .ניתן ,כמובן ,להציג את המשימה בלי לפתוח את הספר ,ולבקש מן התלמידים לחשוב על
שאלה זו בעצמם.
הציווי על האהבה בעייתי למדי .כיצד ניתן לצוות על רגשותיו של האדם? מסתבר שאין זו מצותה היחידה
של התורה על דברים הקשורים בעולם הרגש .פעמים אחדות מצווה האדם לאהוב .כך" :וְ ָא ַהבְ ָּת לְ רֵ עֲ ךָ
ָּכמוֹךָ " (ויקרא יט ,יח)"ְּ ,כ ֶאזְ רָ ח ִמ ֶּכם יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ַה ֵּגר ַה ָּגר ִא ְּתכֶ ם וְ ָא ַהבְ ָּת ל ֹו ָּכמוֹךָ " (ויקרא יט ,לד).
ניתן בהזדמנות זו לעמוד על הביטויים' :אהבה עיוורת' ו'אהבה שתלויה בדבר' ,לעומת 'אהבה שאינה
תלויה בדבר' ,ולשאול אם הם יכולים להלום את אהבת אלוהים.
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רבים עסקו בשאלה כיצד יכול אדם לאהוב את אלוהים אם מעולם לא פגש אותו .בניסיון לענות על
שאלה זו ,היו שהציעו לראות את אהבת האלוהים כדומה לאהבות האחרות של האדם.

 .5עיינו שוב בשיר "אני אוהב שוקולד" .האם לדעתכם מופיעים בשיר אהבות שניתן
לדמות אותן לאהבת אלוהים?

ההיבט הפטריארכלי [האבהי] גורם לי לאהוב את אלוהים כאילו
היה אבי; אני מניח שהוא צדיק וקפדן ,שהוא מעניש וגומל;
ובסופו של דבר הוא יבחר בי לבנו יקירו; [ ]...כשם שבחר יצחק
ביעקב ,כשם שבחר אלהים בעם ישראל.
בהיבט האימהי של הדת אני אוהב את אלוהים כמו אם חובקת-
כל .יש לי אמון באהבתה וגם אם אני עלוב וחסר אונים ,גם אם
חטאתי ,היא תאהב אותי ,והיא לא תעדיף אחרים מבניה על פני;
יקרה לי אשר יקרה ,היא תציל אותי ,תגאל אותי ,תסלח לי .אין
צורך לומר שאהבתי לאלוהים ואהבת אלוהים אלי אינן ניתנות
להפרדה.
אם אלוהים הוא אב ,הוא אוהב אותי כאהוב אב את בנו ואני
אוהב אותו כאהוב בן את אביו .אם אלוהים הוא אם ,אהבתה
ואהבתי נקבעות על-ידי עובדה זו.

אריך פרום
()1980 - 1900
פסיכולוג חברתי ופילוסוף יהודי.
נולד בגרמניה ועם עליית הנאצים
לשלטון היגר לארצות הברית.
תורתו גורסת כי רק אהבה
מאפשרת לאדם להשתחרר
ממצוקת הבדידות.

אריך פרום“ ,אמנות האהבה”

.6

א .מהן שתי הדרכים שמציע פרום לאהבת אלוהים?

.7

ב .עם איזו דרך אתם מזדהים יותר? מדוע?

.8

ג .הסבירו בלשונכם את המשפט" :אהבתי לאלוהים ואהבת אלוהים אלי אינן ניתנות
להפרדה”.

לפילוסוף ברוך (בנדיקט) שפינוזה עמדה שונה מזו של אריך פרום:

כל האוהב את אלהים ,אי-אפשר לו לשאוף לכך שאלהים יגמול
לו אהבה תחת אהבה .כשדבקים אנו במהות של אלוהים אנו
משתחררים [ ]...גם מאותו דבר שמגביל את האדם הפרטי -
האגואיזם [ ]...האדם החכם לא יהיה כל כך אגואיסטי ,שישים
עצמו קודם ואחר כך את העולם אלא להפך.
ברוך שפינוזה" ,תורת המדות" ,חלק חמישי ,משפט יט

.9

א .במה שונה גישתו של שפינוזה מגישתו של פרום?

.10

ב .איזו תפיסה מקובלת עליכם יותר ,זו של פרום או זו של שפינוזה? הסבירו מדוע.
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ברוך (בנדיקט) שפינוזה
() 1677 - 1632
פילוסוף יהודי הולנדי שהשפיע
רבות על המחשבה הפילוסופית
האנושית.
שפינוזה נולד למשפחת אנוסים
שברחה מספרד להולנד ,ובה שבה
ליהדות .בנעוריו התעמק בכתבי
הקודש ונחשב לעילוי .מגיל צעיר
החל לפקפק באמיתותה ובסמכותה
של התורה ,ובספרו 'מאמר
תאולוגי-מדיני' כתב" :ברור כשמש
בצהרים שחמשת חומשי התורה
לא נכתבו בידי משה אלא בידי
אדם שחי שנים רבות אחריו" .בשל
דעותיו נודה שפינוזה מהקהילה
היהודית ,והנוצרים פסלו את
עבודתו.
שפינוזה נפטר בגיל  44ממחלת
השחפת.

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

הפסיכולוג  -פילוסוף אריך פרום מתמודד עם שאלה זו בספרו "אמנות האהבה":

אריך פרום ואהבת אלוהים
המחשבות על אודות אהבת אלוהים העסיקו הוגים רבים בתקופות שונות .בספר אנו מביאים שתי
דוגמאות :האחת של אריך פרום ,הוגה הקרוב לזמננו ,והשנייה מיוצגת על ידי הפילוסוף ברוך שפינוזה.
אריך פרום היה פסיכולוג חברתי ,פסיכואנליטיקאי ופילוסוף ,בן למשפחה יהודית אורתודוכסית ממוצא
גרמני .פרום היה מראשי הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה והושפע מהתיאוריות של פרויד ,אדלר
ומרקס.
ספרו 'אמנות האהבה' דן ,בין היתר ,באהבה בין הורים לילדים ,באהבת אחים ,באהבה אמהית ,באהבה
ארוטית ,באהבה עצמית ובאהבת אלוהים.
אריך פרום מציע שתי דרכים לאהבת אלוהים :הדרך הראשונה קשורה בראיית אלוהים כאב קפדן,
שהאהבה אליו נובעת בעיקר מתוך יראה .מעניין לציין שגם קשר המבוסס על יראה או על פחד מעונש,
נחשב כקשר של אהבה ,על פי פרום .הבן אוהב גם את האב המעניש והקפדן וצמא לקשר אתו .קשר זה
בל יינתק ,כשם שלא ניתן לרוב לנתק את הקשר בין הורים לילדים.
הדרך השנייה מובנת לנו יותר .כאן נתפס אלוהים כאם חובקת כול .אהבתו של אלוהים אל האדם ,לפי
הדגם הזה ,אינה תלויה בדבר .גם אם האדם יחטא ,יהיה עלוב או חסר אונים ,הוא יהיה אהוב .לאהבה
כזאת קל אולי יותר להשיב אהבה.
ניתן לשוחח עם התלמידים על ההכללה שביסוד דבריו של פרום ,שלפיה האם היא הסולחת והאוהבת
תמיד ,ואילו האב הוא התובעני והמקפיד ,ולשאול אם הכללה זו נכונה בעיניהם.
על פי פרום ,האהבה שחש האדם לאלוהים אינה חד-צדדית .לא ניתן להפריד בין אהבת אלוהים לאדם
לבין אהבת האדם לאלוהים .כך ניתן להבין ביתר קלות ,ואולי לקבל ,את הציווי המופיע בקריאת שמע:
"וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹהיךָ " ,שהרי מדובר באהבה דו-צדדית.

קסם הסידור
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רבים עסקו בשאלה כיצד יכול אדם לאהוב את אלוהים אם מעולם לא פגש אותו .בניסיון לענות על
שאלה זו ,היו שהציעו לראות את אהבת האלוהים כדומה לאהבות האחרות של האדם.

 .5עיינו שוב בשיר "אני אוהב שוקולד" .האם לדעתכם מופיעים בשיר אהבות שניתן
לדמות אותן לאהבת אלוהים?

פסיכולוג חברתי ופילוסוף יהודי.
נולד בגרמניה ועם עליית הנאצים
לשלטון היגר לארצות הברית.
תורתו גורסת כי רק אהבה
מאפשרת לאדם להשתחרר
ממצוקת הבדידות.

אריך פרום“ ,אמנות האהבה”

.6

א .מהן שתי הדרכים שמציע פרום לאהבת אלוהים?

.7

ב .עם איזו דרך אתם מזדהים יותר? מדוע?

.8

ג .הסבירו בלשונכם את המשפט" :אהבתי לאלוהים ואהבת אלוהים אלי אינן ניתנות
להפרדה”.

לפילוסוף ברוך (בנדיקט) שפינוזה עמדה שונה מזו של אריך פרום:

כל האוהב את אלהים ,אי-אפשר לו לשאוף לכך שאלהים יגמול
לו אהבה תחת אהבה .כשדבקים אנו במהות של אלוהים אנו
משתחררים [ ]...גם מאותו דבר שמגביל את האדם הפרטי -
האגואיזם [ ]...האדם החכם לא יהיה כל כך אגואיסטי ,שישים
עצמו קודם ואחר כך את העולם אלא להפך.
ברוך שפינוזה" ,תורת המדות" ,חלק חמישי ,משפט יט

.9

א .במה שונה גישתו של שפינוזה מגישתו של פרום?

.10

ב .איזו תפיסה מקובלת עליכם יותר ,זו של פרום או זו של שפינוזה? הסבירו מדוע.
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ברוך (בנדיקט) שפינוזה
() 1677 - 1632
פילוסוף יהודי הולנדי שהשפיע
רבות על המחשבה הפילוסופית
האנושית.
שפינוזה נולד למשפחת אנוסים
שברחה מספרד להולנד ,ובה שבה
ליהדות .בנעוריו התעמק בכתבי
הקודש ונחשב לעילוי .מגיל צעיר
החל לפקפק באמיתותה ובסמכותה
של התורה ,ובספרו 'מאמר
תאולוגי-מדיני' כתב" :ברור כשמש
בצהרים שחמשת חומשי התורה
לא נכתבו בידי משה אלא בידי
אדם שחי שנים רבות אחריו" .בשל
דעותיו נודה שפינוזה מהקהילה
היהודית ,והנוצרים פסלו את
עבודתו.
שפינוזה נפטר בגיל  44ממחלת
השחפת.

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

הפסיכולוג  -פילוסוף אריך פרום מתמודד עם שאלה זו בספרו "אמנות האהבה":

ההיבט הפטריארכלי [האבהי] גורם לי לאהוב את אלוהים כאילו
היה אבי; אני מניח שהוא צדיק וקפדן ,שהוא מעניש וגומל;
ובסופו של דבר הוא יבחר בי לבנו יקירו; [ ]...כשם שבחר יצחק
ביעקב ,כשם שבחר אלהים בעם ישראל.
בהיבט האימהי של הדת אני אוהב את אלוהים כמו אם חובקת-
כל .יש לי אמון באהבתה וגם אם אני עלוב וחסר אונים ,גם אם
חטאתי ,היא תאהב אותי ,והיא לא תעדיף אחרים מבניה על פני;
יקרה לי אשר יקרה ,היא תציל אותי ,תגאל אותי ,תסלח לי .אין
צורך לומר שאהבתי לאלוהים ואהבת אלוהים אלי אינן ניתנות
להפרדה.
אם אלוהים הוא אב ,הוא אוהב אותי כאהוב אב את בנו ואני
אוהב אותו כאהוב בן את אביו .אם אלוהים הוא אם ,אהבתה
ואהבתי נקבעות על-ידי עובדה זו.

אריך פרום
()1980 - 1900

שפינוזה ואהבת אלוהים
ברוך (בנדיקט) שפינוזה
שפינוזה נולד בשנת  1632למשפחת אנוסים ששבה ליהדות לאחר שהיגרה מפורטוגל לאמסטרדם.
שפינוזה הצעיר למד בתלמוד תורה ובישיבה .בנוסף לכך ,למד לטינית ויוונית ואולי גם פילוסופיה כללית.
משבגר ,השתלב בעסקיו של אביו ,שהיה סוחר אמיד .ב 1656-הוחרם שפינוזה על ידי פרנסי הקהילה
היהודית-פורטוגזית באמסטרדם בשל השקפותיו הכפרניות.
לא ידוע בבהירות מה היתה הסיבה המדויקת שבעטיה הוחרם .יש התולים זאת בעמדותיו – שפינוזה
כפר במרותם של הרבנים והאשימם בכך שהם נוטלים לעצמם זכויות יתר בבואם לפרש את כתבי
הקודש .תפיסה אחרת טוענת ששפינוזה הוחרם בשל מעשיו – הוא הפסיק לקיים מצוות .משהוחרם,
נאלץ שפינוזה למצוא לעצמו מקור תעסוקה חלופי ,והוא החל לעסוק בליטוש עדשות .במקביל חיבר
את ספריו .מספריו החשובים ביותר' :תורת המידות'' ,מאמר תיאולוגי-מדיני' ועוד .שפינוזה מת משחפת
בשנת .1677
תפיסת האלהות של שפינוזה
כפילוסוף רציונליסט סבר שפינוזה ,כי רק באמצעות החשיבה ניתן להגיע לחקר האמת .שי פרוגל מציין
בספרו' :אתיקה :שפינוזה וניטשה'" :רק החשיבה הפילוסופית חושפת את טבעו האמיתי של אלוהים
מתחת לשלל האמונות הטפלות שערמו עליו הדתות" .מהותו של אלוהים אינה מופיעה בהתגלות.
אלוהים היא המציאות בכוליותה ,אלוהים הוא העולם באינסופיותו.
בספרו 'תולדות ההגות היהודית' מבחין פרופ' אליעזר שביד בין התפיסה היהודית המסורתית לבין
התפיסה שהציג שפינוזה .על פי התפיסה המסורתית ,האל חיצוני לאדם ולשכלו ולעולם ,והיחס המתקיים
בינו לבינם הוא יחס של בריאה .שפינוזה כפר באל העומד מעבר לעולם כבוראו וכמנהיגו .לדידו ,אלוהים
אינו נפרד מן העולם ,והעולם לא נברא .ההשגחה ,על פי שפינוזה ,היא דימוי ילדותי ,ואילו הנס הוא אירוע
שתופסים אנשים הנבערים מידיעתם של חוקים הכרחיים.
תפיסת האלוהות של שפינוזה מכונה פאנתאיזם (=הכל אלוהים) .הוא טוען ,כי אלוהים קיים בהכרח ,מפני
שהמציאות נמצאת בהכרח ,ולדעתו אלו הם שני מושגים זהים .שי פרוגל טוען" :שפינוזה מציג פילוסופיה
אנטי-דתית ,שמרוקנת את מושג האלוהים ממשמעותו הדתית אך מבוססת באופן מוחלט על מושג
זה".
הרעיון בדבר 'אהבת אלוהים השכלית' הפך לאחד מסימני ההיכר של הפילוסופיה שלו .שפינוזה טען ,כי
יש באפשרותו של האדם להתגבר על רגשותיו באמצעות התבונה.
לפניכם קטע מתוך ספרו של פרוגל:

ככל שנפש מכירה יותר את ההכרחיות בעולם היא פחות נתונה למרותם של
הרגשות .הדוגמאות שמציג שפינוזה בעיון למשפט זה מדגישות היטב את המקום
אליו חותר שפינוזה .הנסיון מלמד ,טוען שפינוזה ,שאדם מצר פחות על קנין שאבד
לו אם הוא מבין שלא היתה כל אפשרות לשמור עליו .כמו כן ,הוא מוסיף ,איננו
מרחמים על אי יכולתו של תינוק לעשות פעולות פשוטות ביותר של אדם בוגר,
מפני שאנו מבינים שמדובר בשלבי התפתחות הכרחיים .כך ,שפינוזה מכוון לכך
שהמצבים הרגשיים השליליים נובעים מאי הכרה מספקת של הכרחיות הדברים
ומן המחשבה השגויה שדברים היו יכולים להיות אחרת.
(שי פרוגל ,אתיקה :שפינוזה וניטשה ,כרמל ,ירושלים תשס"ט ,עמ' )221-220

אלוהיו של שפינוזה אינו חווה רגשות ,שהרי רגשות מטבעם משתנים ואינם יציבים.
כך טוען שפינוזה:
אלהים ,אם נדבר במדויק ,אינו אוהב ואינו שונא שום אדם.
(ברוך שפינוזה ,אתיקה ,תרגם :י' יובל ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל אביב תשס"ג ,עמ' )381
מי שמבין את מהותו של האלוהים ,כפי שמצייר אותה שפינוזה ,לא יצפה מאלוהים שישיב אהבה לאדם.
התבונה היא המאפשרת לאדם להשתחרר מן הציפייה שהאל ישיב לו אהבה.
קסם הסידור
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גישתו של אריך פרום שונה לחלוטין מזו של שפינוזה .כאמור ,אלוהי שפינוזה אינו דומה לאל המתואר
במקרא .אין הוא רחום וחנון ,מצד אחד ,ואיננו מעניש וקפדן ,מצד שני .הוא גם אינו משיב אהבה .בניגוד
לתפיסתו של פרום ,הקשר של האדם כלפי האל הוא חד-צדדי.
שפינוזה טוען כי האגואיזם ,רצונו של האדם להעמיד את עצמו במרכז ,הוא המנחה אותו לקוות שאלוהים
ישיב לו אהבה ,אולם התבונה מורה לו שאין הוא במרכז ,שהטבע או העולם קודמים לו.

הגישה המיסטית-חסידית :רבי שניאור זלמן מלאדי
הסיפור הבא מעלה שאלה נוספת הקשורה באהבת אלוהים :האם יש גבול לאהבת אלוהים?

פעם ,היה רבי דב בער (מלובאביטש) שקוע בלימודו.
נפל בנו התינוק מעריסתו ופרץ בבכי .אולם הוא ,אבי התינוק ,שהיה
שקוע בדבקות [ריכוז גבוה ,מדיטציה] ,לא הרגיש בכך.
קם מכ[י]סאו הרבי הזקן (הסבא) ,ר' שניאור זלמן ,הרים את התינוק מן
הרצפה והרגיעו.
לאחר מכן אמר לבנו :טוב שאדם משתקע בתורה ומתדבק בקונו
[באלוהיו] עד כלות הנפש  -אך לא עד כדי כך שלא ישמע פעיית קול
[בכי] ילד...
מאיר אוריין" ,במעגלות החסידות ובנתיבות זמננו"

רבי שניאור
זלמן מלאדי
()1812 - 1745
מייסדה של חסידות חב"ד
והראשון בשושלת ראשיה .חיבורו
החשוב ביותר הוא 'ספר התניא'.
לאחר פטירתו ,מילא את מקומו
בראשות חסידות חב"ד בנו ,רבי
דב בער.
היום חסידות חב"ד היא אחת
החסידויות הגדולות בארץ ישראל
ובתפוצות.

 .11מה הייתה ביקורתו של ר' שניאור זלמן על בנו רבי דב בער?
 .12מי משניהם אוהב יותר את אלוהים לדעתכם?
 .13איזו סכנה עלולה לנבוע מאהבה?
 .14תארו עוד מצבים שבהם אהבה גדולה מדי עלולה להיות מסוכנת.

' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' :פרשיית מותו של רבי עקיבא
אחד מהסיפורים המפורסמים על קריאת שמע עוסק בפרשת מותו של רבי עקיבא .אגדה בתלמוד
מספרת שבתקופה שבה הרומאים אסרו על לימוד תורה החליט רבי עקיבא להמשיך וללמד תורה גם
במחיר חייו; הוא הסביר שכשם שדג אינו יכול לחיות מחוץ למים ,כך הוא אינו יכול לחיות ללא לימוד
תורה .רבי עקיבא נתפס על ידי הרומאים מלמד תורה בציבור והוצא להורג .לפניכם תיאור הרגעים
האחרונים לפני הוצאתו להורג:

רבי עקיבא
מגדולי התנאים ומגדולי חכמי
ישראל בכל הדורות .חי במאות
הראשונה והשנייה לספירה.
היה המנהיג הרוחני של מרד בר
כוכבא.
רבי עקיבא ראה בלימוד התורה
ערך מרכזי .בין אמרותיו
המפורסמות" :ואהבת לרעך כמוך
 -זה כלל גדול בתורה".

עמוד 32

בתמונה :תחריט המתאר העלאת
יהודים על המוקד בצרפת באשמת
מעורבותם במגפת 'המוות השחור'
(מגיפת דבר שקטלה כעשרים מיליון
איש בשנים )1347-1351

ע מ ו ד

"'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' (דברים,
פרק ו ,פסוק ה):
[ ]...ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך [הורג אותך] [( "]...משנה,
מסכת ברכות ,פרק ט ,משנה ה):
תנו רבנן [לימדו רבותינו]:
פעם אחת גזרה מלכות הרשעה [הרומאים] שלא יעסקו ישראל בתורה.
בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים
[מכנס קהל גדול] ועוסק בתורה]...[ .
לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו [אסרו אותו]
בבית האסורים]...[ .
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה ,והיו
סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות
שמים [קורא קריאת שמע].
אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כאן? [גם ברגע הריגתך אתה אומר
קריאת שמע?]
אמר להם :כל ימי הייתי מצטער על פסוק "'בכל נפשך'  -אפילו נוטל
את נשמתך" ,אמרתי :מתי יבא לידי [יזדמן לי] ואקיימנו ,ועכשיו
כשבא לידי לא אקיימנו?
היה מאריך ב'אחד' עד שיצאה נשמתו ב'אחד'.
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף סא ,עמוד ב
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לאחר שעסקנו בגישותיהם של פרום ושפינוזה כלפי אהבת אלוהים ,אנו מבקשים לדון בנושא מזווית
נוספת .באמצעות הקטע המספר על התנהגותו של רבי ברוך דב בר ,נפגוש את הגישה המיסטית-חסידית
לאהבת האל .הדבקות היא אחד מרעיונות היסוד בחסידות .לפניכם תיאור המושג על פי הערך 'חסידות'
באנציקלופדיה העברית:

בסיסה העיוני של תורת הדביקות היא האמונה בקירבת האל לאדם [ ]...ובאפשרות
קיומו של קשר ישיר ביניהם .בתורות שקדמו לחסידות נתפסה הדביקות באל
בעיקר כערך דתי עליון ,שאין האדם מסוגל להגיע אליו אלא לאחר שעלה בסולם
המעלות המוסריות ,שלב אחר שלב ,וזכה להתעלות לשיא השלימות הדתית]...[ .
בתורת הדביקות של חוגי החסידים בני דורו של הבעל שם טוב כבר הובעה הדרישה
לשלב את שני תחומי החיים – את חיי היומיום של האדם ואת מצב הדביקות]...[ .
סיפוקן של הנאות גשמיות עשוי לסייע לשמחת הדביקות ,ולכן יש לקיים אותן בכל
המצבים והפעולות של האדם ,ולהקנות להן ערך דתי בזכותה.
[ ]...השער לדביקות היא התפילה .בשעת תפילה בכוונה מתעלה האדם ממדרגה
למדרגה בעולמות העליונים ,עד שהוא מגיע לכלל דביקות באלוהות .התפילה
היא שעת רצון ,שבה ניתן לחלק האלהי שבאדם ,הנשמה ,לבוא לכלל מגע עם
האלהות עצמה ולהיכלל בה .היסוד לאפשרותה של התקשרות כזו היא התפיסה,
שבאותיותיה ובתיבותיה של התפילה (וכן של התורה) כלולה האלהות ,וההתרכזות
בכוונה המיסטית של האותיות פותחת בפני האדם את השערים למגע עם המקור
האלוהי של תיבות התפילה .מורי החסידות הורו לאדם הוראות מפורטות כיצד עליו
להכין את עצמו לקראת התפילה המכוונת להביאו למעלות הדביקות ,כיצד יתפלל
בראשית התפילה ובאמצעיתה ,וכיצד יישמר בשעת התפילה ממחשבות זרות
הבאות להטרידו מן הדביקות .הדביקות בשעת התפילה היא השלב הראשון בדרך
ההתעלות הדתית .השלב השני ,הגבוה יותר ,הוא הדביקות המתמדת ,הממשיכה
להתקיים גם לאחר התפילה ובכל מצב .כדי להגיע לשלב זה זקוק האדם לסיוע
מלמעלה ,הניתן בזכות מעשיו הטובים.
[ ]...בתיאורים אחרים של הדביקות מודגש האופי הרגשי הפנימי של מעלה דתית זו,
והיא מוצגת כדרגה גבוהה המושגת לאחר שהשתלם האדם במידות של יראת אלהים
[ ]...ואהבת אלהים ]...[ .מצויים גם תיאורי הדביקות בתורת שיא הפעילות הדתית,
בבחינת חווייה העשויה להביא להתרוממות אקסטטית מופלגת באהבת אלהים.
('חסידות' ,האנציקלופדיה העברית ,יז ,ירושלים–תל אביב תשכ"ה ,עמ' )800-802
רבי שניאור זלמן מלאדי וחסידות חב"ד
רבי שניאור זלמן מלאדי היה מייסדה של חסידות חב"ד .בגיל עשרים הצטרף לחוג תלמידיו הקרוב של
המגיד ממזריטש ,למרות התנגדותו העזה של חותנו ,ה'מתנגד' .ב 1770-הורה לו המגיד ממזריטש לחבר
'שולחן ערוך' חדש ומעודכן( .רובו נשמד בשריפה ונותר בידינו רק כשליש ממנו) .בימיו פרץ מאבק קשה
של ה'מתנגדים' ,ובראשם הגאון מוילנא ,נגד תנועת החסידות .בעקבות הלשנות של קבוצות מתנגדים
לשלטונות נאסר ר' שניאור זלמן פעמיים בעוון גרימת נזק למדינה על ידי יצירת כת חדשה .לאחר שחרורו
התיישב בעיירה לאדי ,ושם התפרסמו בעילום שם שניים מספריו החשובים:
 .אהלכות ת"ת – חלק ממפעל ה'שולחן הערוך' השלם שהוזכר לעיל.
קסם הסידור
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 .בליקוטי אמרים – הידוע בכינוייו 'ספר התניא' ,בו ניסח בבהירות ובשיטתיות את דרכו החסידית.
ספר זה נדפס באלפי מהדורות ותורגם לשפות רבות.
הוא התנגד בכל מאודו לנפוליאון בשל חששותיו מן האמנציפציה .על כן תמך ברוסיה .התקדמותם של
הצרפתים הביאה לבריחתו לעומקה של רוסיה ,ובדרכו חלה ומת.
בשיטת חב"ד (=חכמה ,בינה ,דעת) מודגש החינוך הרוחני-אינטלקטואלי ,בניגוד לזרמים חסידיים אחרים,
המדגישים את הצד הרגשי .בראשו של 'ספר התניא' עומד חלקו המרכזי ,הנקרא' :ספר של בינוניים' .הוא
מציב בפני קוראיו את האתגר לשאוף להיות 'בינוני' – אדם העושה רק טוב ואיננו חוטא ,ועם זאת,
אין בכוחו לשעבד את הרצונות של 'הנפש הבהמית' לקדושה .נפש זו שואפת תמיד לחיי העולם הזה.
יחידי הסגולה המצליחים להכניע את רצונותיהם הבהמיים לקדושה ,הם הצדיקים ,אולם אין אדם נעשה
צדיק בהשתדלותו אלא נולד כזה .ה'בינוני' ,אם כן ,אינו שלב לקראת ה'צדיק' ,אלא הוא השלב הגבוה
כשלעצמו ,שאליו צריך לשאוף כל אדם מישראל.
תשומת לבו של רבי דב בער לא היתה נתונה לבנו התינוק שנפל ובכה ,היות שמעייניו פנו אל הדבקות,
הקשר העמוק עם אלוהים .על כך מתח עליו תלמידו ,רבי שניאור זלמן מלאדי ,ביקורת ,שכן לפי תפיסתו,
אל לו לאדם להתעלם מהמתחולל בעולם הגשמי ,המוחשי ,כאשר הוא עסוק בקשר עם העולמות העליונים.
מי שיש להם יכולת רוחנית גבוהה עלולים להתפתות להתרכז בעולמות אלה ולזנוח את המוחשי והזמני.
סכנה זו ,למעשה ,טמונה באהבה .לעתים האהבה עזה ,קיצונית ומוחלטת כל כך ,עד שהאוהב עלול לשכוח
ולהתנתק מדברים חשובים אחרים ,מאנשים אחרים האהובים אליו וכו' .האהבה עלולה להביא את
האדם לעשות מעשים שליליים ,אם בשל רצונו להרשים את האהוב או להקל עליו ,אם בשל ייאוש או
אהבה נכזבת.
ביטוי מצויין למתח שבין המחויבות הדתית לבין האחריות הארצית ניתן למצוא בסרט הקולנוע 'חופשת
קיץ' ,בכיכובו של אסי דיין .בסרט ,המהווה מעין סיפור עקדת יצחק מודרני ,מגלם דיין רב חרדי המקיים
מערכת יחסים מיוחדת עם בנו היחיד .בשלב מסוים נאלץ האב לבחור בין מחויבותו לאל לבין מחויבותו
לביטחון חיי בנו ,ולבחירתו השלכות מרחיקות-לכת במיוחד.
באופן כללי ,מומלץ להראות לתלמידים קטעי סרטים במספר הזדמנויות לאורך השנה .הדיון באהבה
המוחלטת לאל ְמזַ ֵּמן צפייה בסצנות החותמות את הסרט 'חופשת קיץ' .לאחר הסרט ניתן לערוך דיון
במתח שבין אהבת האל לבין אהבת האדם ,ולשאול אם ערכה של אהבת האל חשוב יותר מערך חיי
אדם.

'בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' :פרשת מותו של רבי עקיבא
הסיפור הבא מעלה שאלה נוספת הקשורה באהבת אלוהים :האם יש גבול לאהבת אלוהים?

פעם ,היה רבי דב בער (מלובאביטש) שקוע בלימודו.
נפל בנו התינוק מעריסתו ופרץ בבכי .אולם הוא ,אבי התינוק ,שהיה
שקוע בדבקות [ריכוז גבוה ,מדיטציה] ,לא הרגיש בכך.
קם מכ[י]סאו הרבי הזקן (הסבא) ,ר' שניאור זלמן ,הרים את התינוק מן
הרצפה והרגיעו.
לאחר מכן אמר לבנו :טוב שאדם משתקע בתורה ומתדבק בקונו
[באלוהיו] עד כלות הנפש  -אך לא עד כדי כך שלא ישמע פעיית קול
[בכי] ילד...
מאיר אוריין" ,במעגלות החסידות ובנתיבות זמננו"

רבי שניאור
זלמן מלאדי
()1812 - 1745
מייסדה של חסידות חב"ד
והראשון בשושלת ראשיה .חיבורו
החשוב ביותר הוא 'ספר התניא'.
לאחר פטירתו ,מילא את מקומו
בראשות חסידות חב"ד בנו ,רבי
דב בער.
היום חסידות חב"ד היא אחת
החסידויות הגדולות בארץ ישראל
ובתפוצות.

 .11מה הייתה ביקורתו של ר' שניאור זלמן על בנו רבי דב בער?
 .12מי משניהם אוהב יותר את אלוהים לדעתכם?
 .13איזו סכנה עלולה לנבוע מאהבה?
 .14תארו עוד מצבים שבהם אהבה גדולה מדי עלולה להיות מסוכנת.

' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' :פרשיית מותו של רבי עקיבא
אחד מהסיפורים המפורסמים על קריאת שמע עוסק בפרשת מותו של רבי עקיבא .אגדה בתלמוד
מספרת שבתקופה שבה הרומאים אסרו על לימוד תורה החליט רבי עקיבא להמשיך וללמד תורה גם
במחיר חייו; הוא הסביר שכשם שדג אינו יכול לחיות מחוץ למים ,כך הוא אינו יכול לחיות ללא לימוד
תורה .רבי עקיבא נתפס על ידי הרומאים מלמד תורה בציבור והוצא להורג .לפניכם תיאור הרגעים
האחרונים לפני הוצאתו להורג:

רבי עקיבא
מגדולי התנאים ומגדולי חכמי
ישראל בכל הדורות .חי במאות
הראשונה והשנייה לספירה.
היה המנהיג הרוחני של מרד בר
כוכבא.
רבי עקיבא ראה בלימוד התורה
ערך מרכזי .בין אמרותיו
המפורסמות" :ואהבת לרעך כמוך
 -זה כלל גדול בתורה".

עמוד 32

בתמונה :תחריט המתאר העלאת
יהודים על המוקד בצרפת באשמת
מעורבותם במגפת 'המוות השחור'
(מגיפת דבר שקטלה כעשרים מיליון
איש בשנים )1347-1351

ע מ ו ד

"'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך' (דברים,
פרק ו ,פסוק ה):
[ ]...ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך [הורג אותך] [( "]...משנה,
מסכת ברכות ,פרק ט ,משנה ה):
תנו רבנן [לימדו רבותינו]:
פעם אחת גזרה מלכות הרשעה [הרומאים] שלא יעסקו ישראל בתורה.
בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים
[מכנס קהל גדול] ועוסק בתורה]...[ .
לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו [אסרו אותו]
בבית האסורים]...[ .
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה ,והיו
סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות
שמים [קורא קריאת שמע].
אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כאן? [גם ברגע הריגתך אתה אומר
קריאת שמע?]
אמר להם :כל ימי הייתי מצטער על פסוק "'בכל נפשך'  -אפילו נוטל
את נשמתך" ,אמרתי :מתי יבא לידי [יזדמן לי] ואקיימנו ,ועכשיו
כשבא לידי לא אקיימנו?
היה מאריך ב'אחד' עד שיצאה נשמתו ב'אחד'.
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף סא ,עמוד ב
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לפי תפיסתו של רבי עקיבא ,שבאה לידי ביטוי באגדה המובאת כאן ,לכל מילה ולכל אות בתורה יש
משמעות .על כן את הצירוף"ְּ :בכָ ל לְ בָ בְ ךָ וּ בְ כָ ל נַ פְ ׁ ְשךָ וּ בְ כָ ל ְמא ֶֹדךָ " אין לראות כמילים נרדפות גרידא;
כל מילה נושאת משמעות אחרת .את המילים" :וּ בְ כָ ל נַ פְ ׁ ְשךָ " פירש רבי עקיבא – "אפילו הוא נוטל את
נפשך" ,כלומר ,יש לאהוב את אלוהים גם אם הוא לוקח ממך את חייך .התיאור הדרמטי של הוצאתו
להורג מהווה דוגמה מוחשית לעמדה זו.
לפי המסורת ,היה רבי עקיבא אחד מ'עשרת הרוגי מלכות' .אלו הם עשרה תנאים שהוצאו להורג על ידי
השלטונות הרומיים בגלל התעקשותם לקיים אורח חיים יהודי וללמד תורה ברבים .בקטע המובא כאן ,מסופר
שזמן הוצאתו להורג של רבי עקיבא היה שעת קריאת שמע .הרב ד"ר בנימין לאו כותב על כך בספרו:

הוא [רבי עקיבא] לא קרא את "קריאת שמע" בגלל שהוציאוהו להורג .הוא קרא את
הקריאה הזו כי יש מושג הלכתי שנקרא "זמן קריאת שמע" ]...[ .הרומאים סורקים
את בשרו בברזל והוא מקבל עול מלכות שמים .כאילו מבקש לומר שיש לאדם
היהודי שני קצבי זמן .יש זמן סובייקטיבי ,שבו הוא חווה את כל מאורעות החיים
הפרטיים שלו ,ויש זמן אובייקטיבי ,שבו האדם מודע למציאות שהיא מחוצה לו.
זוהי המציאות של מלכות ה' שמנהיג את עולמו על פי רצונו .בימים רגילים אין
עימות בין הזמן האובייקטיבי לסובייקטיבי .אדם חי את חייו ומקבל מלכות שמים.
אך יש מצבים קיצוניים ,שבהם הזמן הסובייקטיבי מערער את מלכות ה' בעולם.
(חכמים ,כרך שני ,בית מורשה ,ירושלים ,ידיעות אחרונות ,תל אביב  ,2007עמ' )317
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תלמידיו של רבי עקיבא שואלים אותו" :רבנו ,עד כאן?" ,כלומר ,גם במצב כזה עדיין אתה קורא את שמע?
הרי בעת כזאת עליך להתכונן למותך או לכעוס על אלוהים על שכך גמל עמך?!
ניתן לבקש מן התלמידים לדמיין את עצמם בתור תלמידיו של רבי עקיבא ולחשוב אם אף הם היו
שואלים אותה שאלה ,או שמא היו שואלים שאלות אחרות .כדאי לבדוק אם לדעתם תלמידיו של רבי
עקיבא צודקים בפליאה שהם מתפלאים .הם תוהים על סולם הערכים האידיאלי :רבי עקיבא מדרג את
הערכים של תלמוד תורה ואהבת אלוהים בתור הערכים החשובים ביותר( ,ואף נכון לשלם למענם את
המחיר הכבד ביותר) ,ואילו תלמידיו מקדשים אולי את ערך החיים או את איכות החיים .כדאי לקיים
בכיתה דיון ,שבו יוצגו שתי העמדות .כדאי לשאול את התלמידים לפי איזו עמדה כדאי לחנך את הציבור.
חשוב לציין ,כי בדרך כלל תלמידים בכיתה ז' אינם מבינים את המושג 'ערך' בהקשר זה .אם בוחרים
לקיים דיון כזה ,יש לייחד חלק מן השיעור ללימוד המושג תוך הצגת הגדרה ודוגמאות.
הגדרת המושג 'ערך' .זהו עיקרון שבו האדם מאמין ,והוא קשור בדרך כלל להתנהגות האנושית .כל אדם
בונה לעצמו מערכת מדורגת של ערכים .לרוב יוותר האדם על דברים אחרים למען ערכיו .למשל ,אדם
המאמין בערכו של יושר יסכים לעתים לוותר על הצלחה בתחום כלשהו .אנשים שונים יכולים להחזיק
בערכים שונים.
רבי עקיבא אמר :כל ימיי ציפיתי ליום שבו אוכל לממש את מה שהאמנתי בו ,ואת מה שהתכוונתי אליו
בכל פעם שקראתי את שמע .כל ימי חיכיתי לרגע שבו אמות על קידוש השם ,ועכשיו ,כשרגע זה הגיע,
האם לא אנצל אותו?! האם לא אקיים את מה שהאמנתי בו תמיד?!
מספר תכונות אופי יכולות להתאים לרבי עקיבא .חלקן חיוביות ,כמו אומץ לב ,דבקות במטרה ומנהיגות,
ולעומתן גם תכונות שליליות ,כמו טפשות בשל הוויתור על החיים ,קיצוניות ,שימוש בסמכות לרעה .אנו
ממליצים לקיים דיון בכיתה סביב נקודה זו .ניתן לבקש שכל תלמיד יכתוב תגובה להוצאתו להורג ,בתור
מי שחזה באירוע (אחד מתלמידיו של רבי עקיבא ,אחד מן הרומאים שהוציאו אותו להורג וכו') .אפשרות
אחרת היא לדון בשאלה אם רבי עקיבא אכן אהב את אלוהים ,והאם יש גבול לאהבה.
לכל אורך ההיסטוריה היהודית התקיימה מסורת של מסירות נפש .יהודים היו נכונים למסור את נפשם
בשעת השמד ,ובלבד שלא ייאלצו להמיר את דתם או לעבור על מצוות התורה בעקבות גזרות שהטיל
עליהם שלטון זר .לאחר השואה ,עם הקמת המדינה ,נטו ההיסטוריונים הישראליים להדגיש את חשיבותה
של תופעת מסירות הנפש במאבק המתמשך על הזהות היהודית לאורך אלפיים שנות גולה 2.בהתייחסו
למסירות נפשם של יהודי אירופה במהלך מסעות הצלב במאות ה 11-12-לספירה (המכונות גם 'גזרות
תתנ"ו') ,כתב ההיסטוריון הנודע חיים הלל בן ששון:

כל כוחה הרוחני וליכודה החברתי של יהדות אשכנז נדרשו לה בשעת המבחן
הגדולה של גזרות תתנ"ו ( .)1096כאמור ,חשו חכמי הדורות של המאה הי'-י"א
בלחץ הדתי והחברתי של הנצרות הגובר והולך המכוון לנטישת היהדות .הם ענו לו
כל הזמן בסירוב מוחלט ובבוז .כעת הושטה להם הברירה על חודה של סכין :נצרות
או מוות ]...[ .עיקרה של תתנ"ו מן הצד היהודי היא מלחמת ישראל על קידוש שם
אלוהיו.
(ח"ה בן-ששון ,תולדות ישראל בימי הביניים ,דביר תל אביב  ,1969עמ' )41-42
בעקבות סיפור מסירות הנפש של רבי עקיבא נקשרה הקריאה 'שמע ישראל' למעשה המוות על קידוש
ה' ,כהתרסתם של יהודים בפני אלו המבקשים לכפות עליהם להמיר את דתם ,ולוותר על מחויבותם
"ש ַמע יִ ְ ׂשרָ ֵאל
לאלוהי ישראל .בנקודה זו מומלץ להציג את הקשר שבין מעשה מסירות הנפש לבין הפסוק ׁ ְ
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד" כקשר שאיננו סתמי – לא במקרה אמר רבי עקיבא דווקא את קריאת שמע בשעת
הוצאתו להורג; לא מקרה הוא שקריאת שמע היא שהפכה בעקבותיו לסמל למחויבות הבלתי מתפשרת
של היהודים כלפי דתם ,עד כדי מסירת הנפש .המסר העולה מן המדרש "בכל נפשך – אפילו הוא נוטל
את נפשך" ,המופיע בעמ'  ,32הוא שהתורה מצווה על היהודים להתנגד בכל תוקף לשלטון זר ,או לכל גורם
אחר ,המבקש לערער את זהותם היהודית .בנקודה זו מומלץ לשאול את התלמידים אם מצבים שבהם
היהודי נתון ללחץ לוותר על סממני הזהות הלאומית או הדתית שלו ,קיימים גם בימינו ,ואם המצווה "בכל
	2יצוין כי בדורות האחרונים נוטים ההיסטוריונים להציע עמדות מורכבות יותר על יחסה של היהדות למסירות נפש על קידוש השם .כך
למשל החוקר ג'רמי כהן טוען בספרו Sactifying the Name of God Jewish Martyrs and Jewish Memories of the First
 ,Crusade, Univercity of Pennsylvania Press, 2004כי המקורות המתארים את מעשי ההקרבה בגזרות תתנ"ו מותחים ביקורת
סמויה אך נוקבת על מוסרי הנפש.
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נפשך" רלבנטית גם עבורם .ניתן להציג את השאלה באופן מופשט :האם סולם הערכים של התלמידים
דומה לזה של רבי עקיבא ושל יתר המרטירים שמסרו נפשם לאורך ההיסטוריה של עם ישראל ,או שונה
מהם ,ומדוע.

'והיו הדברים האלה על לבבך' :איך מבטאים אהבה?
עמוד 33

 .15כיצד הומת רבי עקיבא?
 .16מה עשה רבי עקיבא על סף מותו?
 .17מעשה זה עורר פליאה בתלמידיו .הסבירו מדוע.
 .18בפרשייה הראשונה קראנו“ :ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך”.

'והיו הדברים האלה על לבבך' :איך מבטאים אהבה?
התורה מבקשת ש"הדברים האלה" יהיו "על לבבך" .היו שהבינו ש"הדברים האלה" הם דברי הפסוק
"שמע ישראל" ,כלומר רעיון אחדותו של האל .אחרים הבינו ש"הדברים האלה" הם כל מצוות התורה.
 .20כיצד לדעתכם ניתן להביא לכך שדבר מה יהיה “על לבבך”?
 .21התורה עצמה מסייעת במשימה ומגדירה פעולות שיש לבצע כדי שה”הדברים האלה”
יהיה “על לבבך” .בתמונות שלפניכם מתוארות פעולות שונות .התאימו בין התמונות
לבין הציוויים שבפרשייה .כתבו מתחת לכל תמונה; ציטוט מפסוק המתאים לו לדעתכם.

תליוני "שמע"
רבים רואים בצירוף המילים
"שמע ישראל" ,סגולה לבריאות,
הצלחה ,אריכות חיים ונגד עין
הרע ,ונוהגים לשאת עליהם
תליונים ,שרשראות ,טבעות
וקמיעות בהתאם.

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

א .מהי המשמעות הפשוטה של המילים“ :ובכל נפשך”?
ב .בהסבר מעשהו לתלמידיו הסתמך רבי עקיבא על הפסוק הזה תוך שהוא משנה את
המשמעות הפשוטה של המילים“ :ובכל נפשך” .הסבירו כיצד הוא עשה זאת.
 .19חשבו על תכונת אופי שמתאימה לדעתכם לרבי עקיבא על פי סיפור זה והסבירו מדוע
בחרתם דווקא בה.

בספר הלימוד השתמשנו בלשון מעודנת יותר כאשר כתבנו" :התורה מבקשת ש'הדברים האלה' יהיו על
לבבך" .למעשה ,התורה תובעת ומצווה .כאן נשאלת השאלה :כיצד ניתן לצוות על רגש ,כיצד ניתן לדרוש
שהאדם יזכור או יחוש? דיון זה רלבנטי גם לשאלה  4בעמ' .30
את הביטוי 'על לבבך' ניתן לפרש כזיכרון מתמיד או כרגש עמוק .לא תמיד אנו מצליחים לחוש דבר-מה
'על לבבנו' ,שהרי הרגשות חמקמקים ואינם ניתנים תמיד לשליטה באמצעות השכל או הרצון .לכן התורה
מגדירה מספר פעולות שיש לבצע כדי שה'דברים האלה' יהיו 'על לבבך'.
להלן התשובות המוצעות לשאלה :21

התמונה

הציווי

השעון המעורר

'ובקומך'

 .22מדוע לדעתכם התורה מצווה שאדם האוהב את אלוהים יחשוב עליו כל הזמן ויבטא
אהבה זו בכל הפעולות הללו במשך היום כולו?

התלמידים סביב המורה
ע מ ו ד

'ודיברת בם'

33

האיש ההולך על פסי הרכבת

'בלכתך בדרך'

התינוק הישן

'בשכבך'

הילדה והכובע

'בשבתך בביתך'

הגבר ,התפילין והטלית

'וקשרתם לאות על ידך'

יצחק רבין קובע מזוזה

'וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך'

ניתן לשוחח עם התלמידים על היתרונות והחסרונות של הגישה שמציבה התורה .נדמה כי התורה מנסה
לחנך את האדם למוחלטות הקשר שלו עם אלוהים .אלוהים אינו דמות שפונים אליה רק בעת צרה ,אלא
הוא אמור לנכוח בחיי האדם בכל רגע .כדאי לשאול את התלמידים אם תפיסה זו מקובלת עליהם או
מקוממת אותם.
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הפרשייה השנייה
'והיה אם שמע' :על שכר ועונש
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמעוּ ֶאל ִמ ְצו ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְתכֶ ם ַהיּ וֹם,
לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם וּ לְ ָע ְבד ֹו ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם וּ ְבכָ ל נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם -
וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַארְ ְצכֶ ם ְּב ִע ּתוֹ ,יוֹרֶ ה וּ ַמלְ קו ֹׁש,
וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ךָ וְ ִתיר ׁ ְֹשךָ וְ יִ ְצ ָהרֶ ךָ .
ש ָב ְע ָּת.
ש ְדךָ לִ ְב ֶה ְמ ֶּתךָ  ,וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָ ׂ
שב ְּב ָ ׂ
וְ נָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂ
ִה ׁ ָּש ְמרוּ לָ כֶ ם ֶּפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְבכֶ ם,
וְ ַסרְ ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵחרִ ים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם!
וְ ָחרָ ה ַאף ה' ָּבכֶ ם,
וְ ָע ַצר ֶאת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ,וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר,
וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵּתן ֶאת יְ בוּ לָ ּה ,וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵהרָ ה ֵמ ַעל ָה ָארֶ ץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר ה'
נ ֵֹתן לָ כֶ ם.
ש ְמ ֶּתם ֶאת ְּד ָברַ י ֵא ֶּלה ַעל לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַעל
וְ ַ ׂ
נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם,
וּ ְק ׁ ַשרְ ֶּתם א ָֹתם לְ אוֹת ַעל יֶ ְדכֶ ם ,וְ ָהיוּ
לְ טו ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֵ יכֶ ם.
וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּתךָ
ְּב ֵב ֶיתךָ  ,וּ ְבלֶ כְ ְּתךָ ַב ֶּדרֶ ךְ  ,וּ ְב ׁ ָשכְ ְּבךָ וּ ְבקוּ ֶמךָ ,
וּ כְ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזוּ זוֹת ֵּב ֶיתךָ וּ ִב ׁ ְש ָערֶ יךָ ,
לְ ַמ ַען יִ רְ ּבוּ יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי ְבנֵ יכֶ ם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר
נִ ׁ ְש ַּבע ה' לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ ֶהם ִּכ ֵימי ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ַעל
ָה ָארֶ ץ.
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הפרשה השנייה
והיה אם שמוע :על שכר ועונש
הפרשה השנייה עוסקת בנושא הגמול .בתקופת המקרא הוצע לעם ישראל גמול מוחשי על שמירת מצוות.
גמול זה היה קשור בחיי העולם הזה ,למשל אריכות ימים או הצלחה חקלאית .בספר דברים ,בפסוקים
הקודמים לפרשה השנייה ,שבה אנו עוסקים כעת ,נאמר:

אתם ִמ ׁ ָּשם
ִּכי ָה ָארֶ ץ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ָבא ׁ ָש ָּמה לְ רִ ׁ ְש ָּת ּה לֹא כְ ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם ִהוא ֲא ׁ ֶשר יְ ָצ ֶ
ֲא ׁ ֶשר ִּתזְ רַ ע ֶאת זַ רְ ֲעךָ וְ ִה ׁ ְש ִק ָית ְברַ גְ לְ ךָ ְּכגַ ן ַה ָּירָ ק .וְ ָה ָארֶ ץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ע ְֹברִ ים ׁ ָש ָּמה
לְ רִ ׁ ְש ָּת ּה ֶארֶ ץ ָהרִ ים ְוּב ָקעֹת לִ ְמ ַטר ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ִּתׁ ְש ֶּתה ָּמיִ םֶ .ארֶ ץ ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֶֹהיךָ דּ ֹרֵ ׁש
א ָֹת ּה ָּת ִמיד ֵעינֵ י ה' ֱאל ֶֹהיךָ ָּב ּה ֵמרֵ ׁ ִשית ַה ׁ ָּשנָ ה וְ ַעד ַא ֲחרִ ית ׁ ָשנָ ה.
(דברים יא ,י-יב)
על פי פסוקים אלה ,שונה ארץ ישראל מארץ מצרים ,בכך שיבוליה החקלאיים אינם מקבלים את מימיהם
מן הנילוס ,הנהר הזמין תמיד ,אלא ממי הגשמים התלויים ברצונו ובחסדו של אלוהים .ברור כי בחברה
הנשענת על חקלאות זהו הגמול החשוב ביותר.
אנטיגנוס איש סוכו מציג עמדה הסותרת לכאורה את הנאמר בספר דברים .אנטיגנוס היה מראשוני חכמי
המשנה הידועים בשמם .הוא פעל במחצית הראשונה של המאה השנייה לפני הספירה .שמו היווני מצביע
על השפעת התרבות ההלניסטית השלטת על היהודים בארץ ישראל.
לפי דבריו ,כאשר האדם משמש את רבו ,מסייע לו ולומד ממנו ,אל לו לעשות זאת כדי לזכות בפרס כלשהו.
התפיסה המנחה את אנטיגנוס היא שמילוי המשימות או הערכים החשובים בחיים (כמו כיבוד הורים
ומורים ,למשל) אינם מזכים את האדם בפרס .עצם עשייתם היא הדבר החשוב ,ולא הגמול הכרוך בה.
חשוב לציין ,כי בחלק השני של אמירתו במסכת אבות נאמר" :וִ ִיהי מוֹרָ א ׁ ָש ַמיִ ם עֲ לֵ יכֶ ם" .כאשר התלמיד
משמש את רבו שלא על מנת לזכות בתגמול ,יכולה להיווצר ביניהם קרבה גדולה ,אשר תקהה את הריחוק
האמור לשרור בין תלמיד לרבו .בסוף דבריו של אנטיגנוס יש כדי להתמודד עם חשש זה.
אמירתו של אנטיגנוס עלולה להתפרש כאילו אין שכר כלל; למעשה אנטיגנוס קרא להתייחס אל העבודה
שלא מתוך ציפייה לשכר ,אבל לא שלל מכול וכול את הערך של הציפייה לשכר .באבות דרבי נתן מסופר על
תלמידיו של אנטיגנוס ,שהבינו מתוך דבריו כאילו אין שכר כלל ,ועל כן 'היו משתמשין בכלי כסף וכלי זהב כל
ימיהם' (נוסח א ,פרק ה) .הם רצו לנצל כל הנאה וגמול בעולם הזה ,היות שדבר אינו מובטח לעולם הבא.
הרמב"ם ,בפירושו לפרק חלק ,מבחין בין שתי גישות לקיום המצוות ששתיהן מקובלות עליו ,אולם את
האחת הוא מעדיף באופן מובהק על פני השנייה .וזה לשונו:

שים בדעתך כי נער קטן הביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה ,וזהו הטוב הגדול לו
לענין מה שישיג מן השלמות ,אלא שהוא ,למעוט שניו וחולשת שכלו ,אינו מבין
מעלת אותו הטוב ,ולא מה שיגיעהו בשבילו מן השלמות .ולפיכך בהכרח יצטרך
המלמד ,שהוא יותר שלם ממנו ,שיזרז אותו על הלמוד בדברים שהם אהובים אצלו
לקטנות שניו ,ויאמר לו :קרא ואתן לך אגוזים או תאנים; או אתן לך מעט דבש ,ובזה
הוא קורא ומשתדל ,לא לעצם הקריאה  -לפי שאינו יודע מעלתה  -אלא כדי שיתנו
לו אותו המאכל ,ואכילת אותן המגדים אצלו יקרה בעיניו מן הקריאה וטוב הרבה
בלא ספק .ולפיכך חושב הלימוד עמל ויגיעה והוא עמל בו ,כדי שיגיע לו באותו עמל
התכלית האהוב אצלו ,והוא אגוז אחד או חתיכת דבש.
[ ]...וכשתהיה דעתו שלמה ,ונקלה בעיניו זה השיעור ,ויודע שהוא דבר נקל  -יתאוה
למה שהוא נכבד מזה ,ויאמר לו רבו :למד כדי שתהיה ראש ודיין ,ויכבדוך בני אדם
ויקומו מפניך ויעשו מצוותיך ,ויגדל שמך בחייך ואחר מותך ,כגון פלוני ופלוני .והוא
קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו ,ותהיה התכלית אצלו הכבוד שיכבדו אותו בני
אדם וינשאוהו וישבחו אותו .וכל זה מגונה.
[ ]...והזהירו החכמים על זה ואמרו" :אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום
לחפור בהם" [אבות ד ,ה].
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[ ]...והוא מה שאמר האיש השלם ,המשיג אמיתת העניינים ,אנטיגנוס איש שוכו
[ ]...ואמנם רצה לומר בזה שיאמין באמת לעצם האמת.
(הקדמה לפרק חלק ,הקדמות לפירוש המשנה ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"א ,מהדיר :מ"ד
רבינוביץ ,עמ' קיג-קטו)

הפרשה השלישית

הפרשייה השלישית

פרשת ציצית :על אותות וסימנים

פרשיית ציצית :על אותות וסימנים

הפרשה השלישית עוסקת במצוות הציצית .מטרתה של מצווה זו ,לפי דברי התורה ,לזכור את דבר
האלוהים .כבר עמדנו על הקושי בזכירתו של דבר מופשט .על כן מצווה התורה להזכיר את המופשט
באמצעות חפץ מוחשי מאוד ,המונח על הגוף .מצוות ציצית אמורה להתמודד עם החשש מפנייתם של
העיניים והלב הצדה" :וְ לֹא ָתתוּ רוּ ַא ֲחרֵ י לְ בַ בְ כֶ ם וְ ַא ֲחרֵ י עֵ ינֵ יכֶ ם ֲאׁ ֶשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲחרֵ ֶיהם".
להלן מובאים דבריו של ד"ר יאיר ברקאי לגבי פסוק זה:

פעילות פתיחה
 .1מדוע אנשים נוהגים לענוד טבעת נישואין ולא להסירה?
צילום אילוסטרציה ,סטוקספרט

ַּכנְ ֵפי  -קצות
ְּפ ִתיל  -חבל דק השזור מכמה
חוטים

ָתתֻ רוּ ַא ֲחרֵ י לְ ַב ְבכֶ ּם -
תלכו אחרי רצונות לבכם

פתיל תכלת

בפרשיות הקודמות של קריאת שמע מצווה התורה את מצוות תפילין ומזוזה שמטרתן  -לזכור את
דבר ה' .בפרשייה זו מצווה התורה מצווה נוספת שמטרתה לזכור את דבר ה' ,מצוות ציצית.

ֹאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר:
וַ יּ ֶ
שרָ ֵאל וְ ָא ַמרְ ָּת ֲאלֵ ֶהם:
ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
וְ ָעשׂוּ לָ ֶהם ִצ ִיצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶיהם ,לְ ֹדר ָֹתם,
וְ נָ ְתנוּ ַעל ִצ ִיצת ַה ָּכנָ ף ְּפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת ,וְ ָהיָ ה
לָ כֶ ם לְ ִצ ִיצת.
וּ רְ ִא ֶיתם אֹתוֹ ,וּ זְ כַ רְ ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה'
ש ֶיתם א ָֹתם,
וַ ֲע ִ ׂ
וְ לֹא ָתתֻ רוּ ַא ֲחרֵ י לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲחרֵ י ֵעינֵ יכֶ ם
ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲחרֵ ֶיהם,
ש ֶיתם ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתי,
לְ ַמ ַען ִּתזְ ְּכרוּ וַ ֲע ִ ׂ
ציצית ,אלפונס לוי
וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ׁ ִֹשים לֵ אל ֵֹהיכֶ ם,
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם לִ ְהיוֹת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים,
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר הו ֵֹצ ִ
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם.
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העין והלב המוזכרים בפסוקנו מייצגים שתי גישות פסיכולוגיות שונות שיש להן
השלכה על תפיסת המוסר האנושי בזיקה לעבודת הבורא.
הגישה האחת טוענת שהדברים שהאדם מסתכל עליהם גורמים לו לחטוא ,ולכן
עליו להיזהר ולהימנע מלהתבונן בדברים שעלולים להחטיאו .במילים אחרות:
העיניים הן 'המשפיעות' על לבו של האדם .כדברי רש"י דלעיל" :העין רואה והלב
חומד והגוף עושה את העבירות".
הגישה האחרת טוענת שאין האדם רואה אלא מהרהורי לבו ,דהיינו  -הפרשנות
שנותן האדם לדברים שרואות עיניו אינה אובייקטיבית ,אלא תלויה בבינת לבו.

 .1מה מקומה של הציצית?

בזמן המקדש הוסיפו לחוטים
הלבנים של הציצית גם פתיל
אחד של צמר צבוע בתכלת,
כפי שמצווה התורה .צבע תכלת
מיוחד זה הופק מחילזון מיוחד
החי לחופי צפון הארץ .עם השנים
השתכחה המסורת המזהה את
החילזון המסוים הזה ,והציצית
נותרה עם פתילים לבנים בלבד.
כיום יש שחזרו לשזור בציציותיהם
חוט הצבוע בצבע תכלת המופק
מהחילזון "ארגמן קהה קוצים",
שעל–פי מחקרים עדכניים הוא
החילזון האמור.
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 .2אלו חפצים אחרים אתם מכירים שבעזרתם האדם מסמל לסביבתו ולו עצמו דברים
מסוימים?

 .2איזה צבע מצווים לשזור בציצית?
 .3מה אמור לקרות כאשר האדם רואה את הציצית על בגדיו?
 .4למה לדעת הפרשייה צריך את הציצית בתור תזכורת? מה
עלול להשכיח מאיתנו את המצוות?
 .5אילו אתם הייתם מעצבים תזכורת למצוות התורה ,איפה
הייתם שמים אותה? כיצד היא היתה נראית?

ארגמן קהה קוצים
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("לתור את הארץ" ,הדף השבועי ,פרשת שלח לך תשס"ה ,אוניברסיטת בר אילן)

הטלית והדגל

אלכסנדר מישורי" ,מקורותיו של דגל מדינת ישראל" ,קתדרה 62

 .6הצעתו של הרצל הייתה דגל לבן ועליו שבעה כוכבים .בדקו באנצקלופדיה או באינטרנט
מה מסמלים שבעת הכוכבים?
 .7מדוע לדעתכם ,התקבלה לבסוף הצעתו של וולפסון? מה היא מסמלת?
הרצל נואם בפתיחת הקונגרס הציוני
הראשון ,בזל 1889

הציצית
הציצית היא פתיל חוטים לבנים
הקשור לפינת בגד .ההלכה קובעת
שציצית יש לקשור רק לבגד שיש
לו ארבע פינות (ארבע כנפות).
כיוון שהיום אין לבגדים רגילים
ארבע פינות ,התקינו בגדים
מיוחדים שלהם יש ארבע כנפות,
ובהם קושרים ציציות :טלית,
וטלית קטן .בטלית מתעטפים
בבית הכנסת ובזמן התפילה ,ויש
הנוהגים ללבוש טלית קטן מתחת
לחולצתם כל הימים.

קס"ם הסידור  ///קריאת שמע

בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבזל כדי לעשות את כל
ההכנות לקונגרס הראשון [ .]...בין השאלות הרבות שהעסיקוני
היתה אחת [ ]...באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס? מה הם
צבעיו? הן דגל אין לנו - .הרעיון הזה הכאיבני מאד .צריך
ליצור את הדגל .ואולם באיזה צבעים נבחר? []...
והנה הבהיק רעיון במוחי :הרי יש לנו דגל ,לבן כחול .הטלית
אשר בה נתעטף בתפילתנו  -טלית זו היא סמלנו .נוציא
את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל
העמים .הזמנתי אז דגל כחול-לבן ומגן-דוד מצויר עליו.

עמוד 37

הטלית והדגל
לפני קום המדינה ,בזמן ההכנות לקונגרס הציוני הראשון ,התלבטו מנהיגי התנועה הציונית כיצד יראה
דגלה של התנועה הציונית .הרצל הציע דגל לבן ועליו שבעה כוכבי זהב .את הדגל שהתקבל ,שלאחר
קום המדינה נבחר להיות דגל ישראל ,הציע דוד וולפסון ,וכך הוא מתאר בזיכרונותיו:

בעולם העתיק נהגו אנשים
עשירים ומכובדים להוסיף
לבגדיהם פתילים בצבעים שונים,
כסימן להשתייכותם למעמד הגבוה
(כמנהג אנשי צבא בימינו העונדים
דרגות ,סיכות ושרוכים) .לפי
התורה על היהודים כולם ,לא רק
בני המעמד הגבוה או הכוהנים,
ללכת ולבגדם קשורים פתילים,
כמאמר התלמוד" :כל ישראל  -בני
מלכים הם" (למשל בתלמוד בבלי,
מסכת שבת ,דף סז ,עמוד א).

להלן תיאור הדגל ,כפי שמופיע בספר 'מדינת היהודים':

אין לנו דגל .אנו זקוקים לדגל .בשעה שרוצים להנהיג אנשים רבים ,מן ההכרח הוא
להניף סמל מעל לראשיהם.
אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי-זהב .היריעה הלבנה מסמלת את החיים
החדשים ,הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות-הזהב של יום העבודה שלנו ,שכן
בסימן העבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה.
(תאודור הרצל ,מדינת היהודים ,תרגם :מ' יואלי ,ההסתדרות הציונית ,ירושלים תשל"ג ,עמ' )68
הצעתו של הרצל נשענה על הערכים הציוניים והסוציאליסטיים ,ואילו הצעתו של וולפסון התבססה על
המסורת היהודית.

הדגל והסמל
מימין ,דגל המדינה כפי שנקבע והוכרז על ידי מועצת המדינה הזמנית ב 28-באוקטובר  .1948מאוחר יותר ,נקבע שצבע התכלת
יוחלף לכחול כדי להקל על הזיהוי בים .צבעו של סמל המדינה לא שונה.
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משימות סיכום
משימות סיכום
 .1לפניכם רשימת מילים .בחרו מתוך הרשימה עשר מילים הקשורות לקריאת שמע .נמקו
את בחירתכם.

חגים

פרס

אהבה

חלום

חקלאות

חברות

גשם

סימן

אמנות

געגועים

חכמה

תכלת

לב

עונש

בר–מצווה

קשת

אחד

זיכרון

 .1להלן רשימת המילים וזיקתן לקריאת שמע

המילה

 .2עיינו במשנה הבאה ,המובאת ללא פירושי מילים ,וענו על השאלות:
אמר רבי יהושע בן קרחה :למה קדמה [פרשיית] 'שמע' ל[פרשיית] 'והיה
אם שמוע'?
אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמי[י]ם תח[י]לה ואחר כך יקבל עליו
עול מצו[ו]ת.
[למה קדמה פרשיית] 'והיה אם שמוע' ל[פרשיית] 'ויאמר'?
ש'והיה אם שמוע' נוהג ביום ובלילה' ,ויאמר' אינו נוהג אלא ביום.

הקשר לקריאת שמע

גשם

בפרשה השנייה מוזכר הגשם כגמול על שמירת מצוות.

לב

"ולא תתרו אחרי לבבכם".

פרס

הגמול המוצע על שמירת מצוות.

סימן

הציצית כסימן המסייע לאדם לזכור את המצוות.

משנה ,מסכת ברכות ,פרק ב ,משנה ב

עמוד 38
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עונש

"ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה".

אהבה

"ואהבת את ה' אלהיך".

חקלאות

תחום הגמול על שמירת המצוות ,לפי הפרשה השנייה.

אחד

אחדותו של האל ,כפי שהיא מתבטאת בפרשה הראשונה.

תכלת

פתיל התכלת שיש להוסיף לחוטים הלבנים של הציצית.

זיכרון

המטרה המרכזית שלשמה מצווה התורה על הצצית" :וזכרתם את
כל מצוות ה'".

שאלה  2מיועדת לכתות חזקות או לתלמידים מתקדמים הזקוקים לאתגר נוסף .במשימה זו על התלמידים
להתמודד עם מקור שאינו מוכר להם ,העוסק בקריאת שמע.
רבי יהושע בן קרחה (תנא שפעל במאה השנייה לספירה ,בן דורו של רבי מאיר ותלמידו של רבי עקיבא)
טוען לסדר הגיוני של הפרשיות .לפי דבריו ,הפרשה הראשונה הובאה לפני השנייה ,כדי שתחילה האדם
יקבל על עצמו עול מלכות שמים ,הוא יכיר במלכותו של אלוהים ובאחדותו ,ורק לאחר מכן ,יעבור לשלב
קבלת עולן של המצוות .הפרשה השנייה קודמת לפרשה השלישית ,משום שאת מצוות ציצית מקיימים
ביום בלבד ,ואילו תוכנה של פרשת 'והיה אם שמוע' מתאים הן ליום והן לערב .את מצות ציצית נהוג
לקיים רק ביום ,היות שהיא ממוקדת בראיית הציצית והזיכרון שהמראה אמור לעורר .בימים קדומים,
כאשר שקעה השמש ,היתה יורדת חשכה לעולם ,ומצוות ציצית היתה מאבדת מערכה ,כאשר לא היתה
אפשרות לראותה.
מחויבויות נוספות שניתן להסיק מאמירת פרשיות קריאת שמע הן:
 .אחינוך הילדים בהתאם לתפישה המובעת בפרשה הראשונה;
 .בהימנעות מעבודת אלוהים אחרים;
3
 .גהמשימה להשתדל להפוך ל'קדושים' לאלוהים.

3

מושג הקדושה יידון בהרחבה בפרק המוקדש לתפילות השבת.
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תפ י לת שמ ו נ ה-עשרה
מבוא
מהי תפילת שמונה-עשרה?

תפילת שמונה-עשרה ,הידועה בספרות חז"ל גם כ'תפילה' סתם ,ובספרות ההלכה
המאוחרת יותר – כ'תפילת העמידה' ו'תפילת לחש' ,מהווה את החטיבה המרכזית
שבכל אחת מן התפילות בסידור (שחרית ,מנחה ,ערבית ,מוסף ונעילה) .בפועל,
קיימות שתי מערכות בסיסיות של תפילת עמידה – בימות החול היא מונה 19
ברכות ,ואילו בשבתות ובחגים היא כוללת על פי רוב  7ברכות (פרט למוסף של ראש
השנה ,המונה  9ברכות) .בלשון העם מכונות כל תפילות העמידה בכינוי 'שמונה-
עשרה' ,משום שכך כונתה תפילת העמידה לימות החול על ידי חז"ל במקור ,לפני
שנוספה לה הברכה ה.19-
שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות משותפות לכלל תפילות העמידה.
ההבדלים בין ימות החול לבין השבתות והחגים באים לידי ביטוי רק בהרכב הברכות
האמצעיות .בימות החול מונה החלק האמצעי של תפילת שמונה-עשרה  13ברכות,
ולעומת זאת ,בשבתות ובחגים הוא מצטמצם לכדי ברכה אחת בלבד .כל הברכות
שבתפילת העמידה נחתמות במטבע המוכר "ברוך אתה ה' ,"...והמשכֵ י החתימות
מעידים על הנושא העומד במרכזה של כל ברכה וברכה 13 .הברכות המרכיבות
את החלק האמצעי של תפילות העמידה לימות החול מכילות בקשות של האדם
על צורכי הציבור וצרכיו האישיים .החלק המקביל הנאמר בשבתות ובחגים מורכב
מברכה אחת בלבד ,המכונה 'קדושת היום' ,שאין בה כמעט בקשות.
(על פי חננאל מאק ,מבוא לתפילות ישראל ,משרד הביטחון תל אביב תשס"ב,
עמ' .)39-40
בפרק שלהלן נתרכז בתפילת שמונה-עשרה לימות החול ,ונשתדל לעמוד על המגמות המאפיינות אותה,
ועל המבנה המיוחד שלה .את תפילת שמונה-עשרה לימות החול ניתן למצוא באמצען של תפילות שחרית,
מנחה וערבית שבסידור .בתפילת שחרית תופיע שמונה-עשרה מיד לאחר קריאת שמע וברכותיה ,וכך גם
בתפילת ערבית; בתפילת מנחה ,שאינה כוללת את קריאת שמע וברכותיה ,היא תופיע לאחר 'אשרי
יושבי ביתך' .מומלץ לפתוח את העיסוק בתפילת שמונה-עשרה במשימה שתבהיר את מרכזיותה של
התפילה ,תוך תרגול הדפדוף בסידור וההתמצאות בו .ניתן לבקש מן התלמידים למצוא את תפילת
שמונה-עשרה בעצמם ,ולאחר מכן לשאול למקומה .מתוך תשובות התלמידים שיעידו על הופעותיה
החוזרות שוב ושוב של התפילה בסידור ,ניווכח לדעת שהיא מהווה את החטיבה המרכזית של כל תפילות
ישראל .כך נוכל להוכיח שמדובר בטקסט הדורש תשומת לב מיוחדת מצד מי שמעוניינים לחקור ולהבין
את סידור התפילה.
רקע היסטורי
מבחינה היסטורית ,קשה לדעת מתי נתחברה כל אחת מ 19-הברכות שמרכיבות את תפילת שמונה-
עשרה .ממצאים שונים מעידים על כך שחלק מן הנוסחים עתיקים ביותר ,והיו מוכרים כבר בימי בית
המקדש השני .יחד עם זאת ,נהוג להצביע על דמותו של רבן גמליאל ,נשיא ישראל בתקופה שלאחר
חורבן בית המקדש השני (בשלהי המאה הראשונה לספירה) ,ככוח המניע המרכזי בניסוח תפילת שמונה
עשרה ובמיסוד מתכונתה המוכרת לנו .שתי מסורות סותרות מתוארות בגמרא לגבי היווצרותו של נוסח
הפקוּ לי תחת פיקוחו של רבן גמליאל; ועל
התפילה :על פי מסורת אחת ,התפילה נתחברה על ידי שמעון ַּ
פי מסורת אחרת ,היא נתחברה בתקופה מוקדמת הרבה יותר – על ידי הנביאים והזקנים שחיו בתקופה
שבה בית המקדש עדיין היה קיים .כדי ליישב בין שתי המסורות מציעה הגמרא שהנוסח ביסודו אכן
עתיק ,אך הוא נשכח ,והיה צורך לנסחו מחדש .עמדה כזאת תואמת את המחקר ההיסטורי ,הסובר כי
הברכות שמהן מורכבת תפילת שמונה-עשרה ,היו קיימות באופן חלקי עוד במאה השנייה לפני הספירה,
קסם הסידור
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אך הנוסח הקבוע של התפילה המוכר לנו כיום ,תפס מקום מרכזי בחיי הפולחן רק בשלהי המאה
הראשונה לאחר חורבן בית המקדש:

תפלה מנא לן? [מניין לנו התפילה? מהו מקורה של תפילת שמונה-עשרה?]
דתניא [כך למדנו] :שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל
על הסדר ביבנה.
אמר רבי יוחנן [ :]...מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה
ברכות על הסדר...
וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו תפלה על הסדר ,שמעון
הפקולי מאי הסדיר?
שכחום וחזר וסדרום.
(תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף יז עמ' ב – דף יח עמ' א)
גם אם התפילה היתה מבוססת על נוסחים עתיקים יותר ,אין ספק שרבן גמליאל הוא שהוביל את מיסודה
של התפילה ,בעוד אחרים התנגדו לכך ,כפי שניתן לראות מן המחלוקת הבאה:

רַ ָּבן ַּג ְמלִ ֵיאל או ֵֹמרְּ :בכָ ל יוֹם ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָאדָ ם ׁ ְשמֹנָ ה ֶע ְשׂרֵ ה.
רַ ִּבי יְ הו ׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרֵ :מ ֵעין ׁ ְשמֹנָ ה ֶע ְשׂרֵ ה.
רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרִ :אם ׁ ְשגוּ רָ ה ְּת ִפ ָּלתוֹ ְּב ִפיו יִ ְת ַּפ ֵּלל ׁ ְשמֹנָ ה ֶע ְשׂרֵ ה ,וְ ִאם לָ או – ֵמ ֵעין
ׁ ְשמֹנָ ה ֶע ְשׂרֵ ה.
רַ ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר או ֵֹמרָ :העו ֶֹשׂה ְּת ִפ ָּלתוֹ ֶק ַבע – ֵאין ְּת ִפ ָּלתוֹ ַּת ֲחנוּ נִ ים.
(משנה ,מסכת ברכות ,פרק ד ,משניות ג-ד)
בניגוד לעמדתו הנחרצת של רבן גמליאל ,שכל אדם מישראל מחויב להתפלל שמונה-עשרה בכל יום ויום,
הת ָּנאים מבטאים עמדה אמביבלנטית לגבי התפילה הסדורה הזאת .רבי יהושע מציע שיש לומר רק
יתר ַּ
נוסח מקוצר של התפילה; רבי עקיבא מחייב בה רק את מי ש"שגורה תפילתו בפיו"; ורבי אליעזר מתנגד
לקביעתם של נוסח וזמן לתפילה ,משום שהם עשויים לנתק את התפילה מן הרגש החי והאישי .ממשנה
הת ָּנאים הללו הפכה תפילת שמונה-עשרה מטקסט זניח לטקסט
זו ניתן להסיק שבתקופתם של ארבעת ַּ
מוכרת לכל התנאים ,ובכל זאת טרם
מרכזי בחיי הפולחן של עם ישראל .ניכר ממנה כי התפילה היתה ֶּ
הוסכם על מקומה .תהליך התמסדות התפילה הזה לֻ ווה לא אחת בקשיים ובמאבקים בין החכמים .אף
מן הסיפור שלהלן ניתן ללמוד עד כמה הדגיש רבן גמליאל את ערך התפילה כצורת הפולחן המרכזית
בעם ישראל בתקופה שלאחר החורבן:

מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע.
אמר לו :תפלת ערבית ,רשות או חובה?
אמר ליה [לו רבי יהושע] :רשות.
בא [אותו תלמיד] לפני רבן גמליאל .אמר לו :תפלת ערבית ,רשות או חובה?
אמר לו [רבן גמליאל] :חובה.
אמר לו :והלא רבי יהושע אמר לי רשות?
אמר לו :המתן עד שיכנסו בעלי תריסין [עד שיתאספו כל התלמידים] לבית
המדרש.
כשנכנסו בעלי תריסין ,עמד השואל ושאל :תפלת ערבית רשות או חובה?
אמר לו רבן גמליאל :חובה.
אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום [האם] יש אדם שחולק בדבר זה?
אמר ליה רבי יהושע :לאו.
אמר לו [רבן גמליאל לרבי יהושע] והלא משמך [בשמך] אמרו לי רשות.
אמר ליה [רבן גמליאל לרבי יהושע] :יהושע ,עמוד על רגליך ויעידו בך!
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר [רבן גמליאל לכל הנוכחים] :אלמלא אני חי והוא
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מת יכול החי להכחיש את המת ,ועכשיו שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש
את החי?
היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו...
(תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף כז ,עמ' ב)
את החשיבות הגדולה שייחס רבן גמליאל למיסוד התפילה כיסוד פולחני בעם ישראל ,ניתן להסביר
על רקע התנאים ההיסטוריים המיוחדים שנוצרו לאחר חורבן בית המקדש .נראה כי רבן גמליאל הבין
שביטול עבודת הקרבנות וחורבן בית המקדש הותירו חלל ריק בחוויה הדתית והפולחנית של עם ישראל,
ולכן מיהר למצוא להם תחליף – תפילת שמונה-עשרה .כך מסביר החוקר עזרא פליישר את תהליך
התמסדות התפילה בעם ישראל לאחר חורבן בית המקדש השני:

משחרב בית המקדש נשארה האומה בלא בית חייה ובלא קשר פולחני ממוסד
עם אלוהיה .היא לא יכלה להתקיים בלי צורה חדשה של עבודת ה' ,שתמלא
בעולמה את החלל שנפער עם ביטול הקרבנות .רבן גמליאל וחבריו ביבנה תיקנו
לישראל שיטה חדשה ,בלתי-ידועה עד אז ,של פולחן ,שלא נזקקה לקרבנות ולא
היתה צריכה לא לבית מקדש ולא לכהנים .היא חייבה את הרבים להתכנס מדי יום
למעמד טקסי של הלל ותפילה לה' והטילה בזה את חובת עבודת ה' על כל אחד
מישראל .ההלל והתפילה נעשו על פי התקנה הזו ,בעת ובעונה אחת ,חובת הכלל
וחובת הפרט כאחד.
החכמים נתנו קצבה לתקנה החדשה ,כראוי ,וקבעו את מסגרותיה ואת גבולות
חובותיה .הואיל ומעשה הפולחן נתמצה מעכשיו בדיבור – הם חיברו את הטקסט
שעל פיו אמורים היו ,הכלל והפרט כאחד ,לצאת ידי חובתם .התפילה שייסדו
עוצבה במחשבה תחילה לצורך הפולחני החדש ,ואמירתה ,כלשונה ,הוטלה מעתה,
בגזרת בית-דין ,כמצווה על כל ישראל.
("תפילת שמונה-עשרה :עיונים באופיה ,סדרה ,תוכנה ומגמותיה" ,תרביץ סב ,ב תשנ"ג ,עמ' )180–179
הבדלים בנוסחי התפילה
כמו בחלקים אחרים של הסידור ,גם בתפילת שמונה-עשרה נמצא הבדלים בין נוסחי התפילה השונים:
ספרדי ועדות המזרח ,נוסח אשכנז ,נוסח ספרד ,נוסח תימן והנוסח שתיקנה התנועה הרפורמית.
ניתן לבחור ברכה ולבקש מתלמידים שונים לקרוא את נוסחה ,כפי שהוא מופיע בסידור שלהם .חשוב
לציין שההבדלים בין הנוסחים המסורתיים אינם מהותיים .לעומת זאת ,בסידור הרפורמי נכנסו שינויים
שנבעו מהאידיאולוגיה של התנועה ,כמו למשל הזכרת האמהות לצד האבות בברכה הראשונה:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוּ וְ ִאמו ֵֹתינוֱּ ,אל ֵֹהי ַא ְברָ ָהםֱ ,אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵֹהי
שרָ הֱ ,אל ֵֹהי רִ ְב ָקהֱ ,אל ֵֹהי רָ ֵחל וֵ אל ֵֹהי לֵ ָאהָ .ה ֵאל ַה ָּגדוֹלַ ,ה ִּג ּבוֹר וְ ַהנּ וֹרָ א,
יַ ֲעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ָ ׂ
4
ֵאל ֶעלְ יוֹן ,גּ ו ֵֹמל ֲח ָס ִדים טו ִֹבים ,וְ קוֹנֵ ה ַהכּ ֹל ,וְ זוֹכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת וְ ִא ָּמהוֹת ,וּ ֵמ ִביא ְּגאֻ ָּלה
לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶיהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמוֹ ְּב ַא ֲה ָבה.
שרָ ה.
ֶמלֶ ךְ עוֹזֵ ר וּמו ׁ ִֹש ַיע ָוּמגֵ ןָּ .ברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ָ ,מגֵ ן ַא ְברָ ָהם וְ ֶעזְ רַ ת ָ ׂ
לאור התופעות השונות שנדונו כאן – התגבשות נוסח התפילה והפיכתה לצורת הפולחן המרכזית
ביהדות בעקבות תהליך היסטורי; התפתחות הנוסחים השונים באיזורים גיאוגרפיים מרוחקים זה מזה
ושינויים שהוצגו בסידור התפילה על ידי תנועות דתיות פרוגרסיביות – מומלץ להעלות לדיון כיתתי
את האפשרות של תמורה היסטורית באופי חיי התרבות היהודית באופן כללי ,וביחס לסידור בפרט .בין
היתר ניתן לשאול את התלמידים כיצד ,לדעתם ,ראוי להתאים את התפילה לעידן הנוכחי ,ולהעלות את
האפשרות שהתפילה תיאלץ ביום מן הימים לפנות את מקומה לטובת צורת פולחן אחרת.
יש להצביע גם על כך שהתהליכים ההיסטוריים אשר הובילו לשינויים בסדרי התפילה ,ארכו זמן רב,
ושתמורות תרבותיות מתרחשות בהדרגה לאורך מאות שנים .בספרו 'מורה נבוכים' מתאר הרמב"ם
4

בנוסח המסורתי נאמר "ומביא גואל" מונח שמתייחס לביאת המשיח .הסידור הרפורמי המיר את מושג המשיח בביטוי "גאולה".
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את התפתחות הפולחן בעם ישראל כתהליך היסטורי .בכל שלב לאורך ההיסטוריה ,מסביר הרמב"ם,
מושפע העם היהודי מן התרבויות הסובבות אותו ומצורות הפולחן שאליהן הורגל .המעברים בין השלבים
השונים אינם פתאומיים .הם אטיים והדרגתיים .על פי הרמב"ם ,בתחילה בחר משה את צורת הפולחן
שהיתה מקובלת בימיו – הקרבנות ,למרות שלא היתה מפותחת ,רק משום שבני ישראל היו רגילים
אליה .כשם שהמעבר מקרבנות לצורת הפולחן המוכרת לנו כיום היה הדרגתי ,כך גם המעבר מצורות
הפולחן המקובלות בימינו – תפילה ,צום ושוועה בעת צרה – לצורת פולחן מתקדמת יותר עשוי לארוך
זמן רב ולהופיע רק כאשר הציבור יבשיל לכך:

...אי-אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת-אחת .לכן אין אפשרות בטבע האדם שיעזוב
את כל אשר הסכין [=התרגל] אליו בבת-אחת .לכן ,כאשר שלח האל את משה
רבנו לעשׂות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש [ ,]...והדרך המפורסמת בעולם כולו,
שהסכינו אליה באותם ימים ,והפולחן הכללי שגדלנו ִעמו ,לא היה אלא להקריב
מיני בעלי-חיים באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות [=פסלים] ,ולהשתחוות להן,
ולהקטיר קטורת לפניהן [ ]...לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת-חסדו ,הנראית
בבירור בכל מה שברא ,שיצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה ,לעזוב אותם
ולבטלם ,כי זה היה באותם ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע
האדם אשר לעולם נוח לו במה שהסכּ ין אליו .הדבר היה דומה באותם ימים כאילו
בימינו היה בא נביא הקורא לעבוד את האל והיה אומר" :האל ציווה עליכם שלא
תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשוועו אליו בעת צרה .עבודתכם תהיה רק מחשבה
בלי מעשׂה כלל".
(הרמב"ם ,מורה נבוכים ,תרגם :מ' שורץ ,אוניברסיטת תל אביב תשנ"ז ,חלק ג ,לב)
בהתייחסו לסוגיה זו ,כתב בשעתו ברל כצנלסון את הדברים הבאים ,ההולמים יותר את המחשבה של
ימינו:

דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות .הוא בוחן ובודק,
מרחיק ומקרב .ויש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה .ויש שהוא יורד לגלי
גרוטאות ,חושף נשכחות ,ממרק אותן מחלודתן ,מחזיר לתחיה מסורת קדומה,
שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש ]...[ .דוגמאות מעטות :פסח .עם שומר
במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס
והאינקוויזיציה והשמד והפרעות – נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש
ומביאה אותה לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש בישראל ,על כל נפש
עניה ומרודה! מאבות אל בנים דרך כל הדורות נמסר דבר יציאת מצרים כזיכרון
אישי ,אשר איננו מחוויר ואיננו דהה" .בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים" .אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה ,ואין לך
התמזגות של יחיד וכלל – ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות – גדולה מאשר בצו
פדגוגי עתיק זה.
("במבחן" ,כתבי ב' כצנלסון ,כרך ו ,מפלגת פועלי ארץ ישראל ,תל אביב תש"ז ,עמ' )390-391
הדברים הנכוחים הללו רלבנטיים ללא ספק גם לסוגיות הנוגעות ליחס אל התפילה בכלל ,ואל סידור
התפילה בפרט.
מומלץ לדון במהלך לימוד קטעי התפילה בשינויים הערכיים שהתחוללו בתרבות המערב במאות השנים
האחרונות ,למשל :הדמוקרטיה ,הרציונליזם והשוויון בין המינים ,ולבחון את התאמת התפילות השונות
אליהם.
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הברכות בתפילת שמונה-עשרה

הברכות בתפילת שמונה עשרה
כמה ברכות יש
בתפילת שמונה עשרה:
השאלה המכשילה
הראשונה ביהדות
בפתיחת הפרק מנינו כמה
משמותיה של תפילת שמונה
עשרה :תפילת העמידה ,או תפילה
סתם .אך שמה הנפוץ ביותר הוא
תפילת שמונה עשרה .שמה זה
ניתן לה כיוון שכאשר התגבשה,
היא היתה מורכבת משמונה
עשרה ברכות ,שכל אחת מהן היא
תפילה קטנה בפני עצמה .לאחר
זמן מה ,צורפה לתפילת שמונה
עשרה ברכה נוספת  -יש הסוברים
שנוספה ברכת 'ולמלשינים אל
תהי תקווה' שכוונה כנגד אויבי
העם ,ויש הסוברים שנוספה ברכת
'מצמיח קרן ישועה' המשקפת את
התקווה לביאת המשיח  -אך שמה
המקובל לא השתנה .כך נוצרה
השאלה המכשילה :כמה ברכות יש
בתפילת שמונה עשרה?

 .1מספרו את כל הברכות בתפילת שמונה עשרה (הברכה הראשונה פותחת את התפילה
ומסתיימת במלים 'מגן אברהם') .כמה ברכות יש בתפילת שמונה עשרה?

הרמב"ם אומר על סדר הברכות הכלולות בתפילת שמונה כי -

מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום,
ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא,
ואחר כך שואל [מבקש] צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה,
ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו,
כל אחד לפי כחו.
משנה תורה ,הלכות תפילה ,פרק א

 .2מנו את שלושת חלקיה של תפילת שמונה עשרה לפי סדרם על-פי חלוקת הרמב"ם.
 .3עיינו בברכות תפילת שמונה עשרה ,וכתבו ליד כל ברכה לאיזה סוג תפילה היא
מתאימה .האם לדעתכם תפילת שמונה עשרה מתאימה במבנה שלה לדרישת הרמב"ם?

הרמב"ם  -רבי משה
בן מימון ()1204 - 1138
גדול חכמי ספרד .פוסק הלכה,
פילוסוף ,רופא ואיש מדע.
הרמב"ם נולד בקורדובה שבספרד,
ומילדותו נדד עד שבבחרותו הגיע
למצריים ,ובה חי עד מותו.
במצריים שירת כרופאו של הסולטן,
והיה בה ראש הקהילה היהודית.
בין ספריו הנודעים :ספר
הפילוסופיה היהודית "מורה
נבוכים" וספר ההלכה החשוב
"משנה תורה" ,שנקרא גם "היד
החזקה" על שם ארבעה עשר (שהם
במנייה העברית יו"ד-דל"ת ,יד)
חלקיו.
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לאחר שהתלמידים הצליחו לאתר את תפילת שמונה-עשרה בסידורים ,מומלץ להתחיל את הדיון
במשימת היכרות קצרה ,שתעניק להם בקיאות בסיסית .בשאלה  1בעמ'  44מתבקשים התלמידים
למספר את הברכות שבעמ'  .41-43מממצאיהם תעלה בוודאי התמיהה :כיצד ייתכן שתפילת שמונה-
עשרה מורכבת מ 19-ברכות? לפני שניגשים לקרוא את תיבת הטקסט שבצד העמוד ,כדאי לשאול את
התלמידים לדעתם .מתוך כלל התשובות האפשריות ,נדגיש דווקא את התשובה ההיסטורית ,המסבירה
שאחת הברכות נוספה לתפילה בשלב היסטורי מאוחר יותר ,לאחר שכבר נתקבל השם 'שמונה-עשרה'.
תיבת הטקסט המופיעה בצד ימין של העמוד מסבירה שכנראה הברכה ה 19-היא אחת מן השתיים :ברכת
'ולמלשינים' או ברכת 'את צמח דוד' .מבחינה היסטורית ,רק שתי הברכות הללו יכולות היו להתווסף
לתפילה בשלב מאוחר יותר ,משום שרק הן יכולות להתפרש כתגובה לנצרות ,שהמאבק בינה ובין היהדות
הגיע לשיא לקראת אמצע המאה השנייה .הנוסח המקורי של ברכת 'ולמלשינים' הוא 'ולמינים' ('מינים'
הוא הכינוי שבו כינו חז"ל את הנוצרים המוקדמים ,שעדיין ראו עצמם חלק מעם ישראל) .ייתכן שברכה זו
נוספה במסגרת המאבק בניסיונותיהם של הנוצרים להציג את עמדותיהם בקהילות היהודיות ,במסגרת
ההתכנסות הציבורית בבית הכנסת .מצד שני ,ברכת 'את צמח דוד' מציגה עמדה ברורה ,שלפיה עם
ישראל עדיין מחכה לביאת המשיח .עמדה זו מנוגדת לעמדת הנצרות ,שלפיה ישו הנוצרי הוא המשיח,
שכבר גאל את ישראל ואת האנושות בכלל .למעשה ,כל מי שמברך את שתי הברכות הללו ,מעיד על עצמו
שאין הוא מקבל את עיקרי הדת הנוצרית .לכן נראה שאחת מן הברכות הללו נוספה לשמונה-עשרה
בתקופה שבה המאבק התיאולוגי בנצרות היה בשיאו.
שאלות  2-3בהמשך עמ'  44מעמיקות את ההיכרות עם תפילת שמונה-עשרה תוך עיסוק ראשוני בתימות
המרכזיות של התפילה .בדברי הרמב"ם מוצע לראות בתפילה שלוש תימות מרכזיות :שבח לאלוהים,
בקשות והודיה .הרמב"ם לא היה הראשון שזיהה את המוטיבים הללו בתפילת שמונה-עשרה .כבר חז"ל
הצביעו על חלוקה משולשת של סדר התפילה ל 3-ברכות ראשונות 13 ,ברכות אמצעיות ,ו 3-ברכות
אחרונות:
["g gאמר] ר' אחא בשם רבי יהושע בן לוי :אף מי שהתקין את התפילה הזאת ,על הסדר התקינה.
שלש ברכות ראשונות ושלש ברכות האחרונות שבחו של מקום [אלוהים] ,והאמצעיות צרכן של
בריות( "...תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק ב ,הלכה ד) .שלוש הברכות הראשונות ושלוש
האחרונות הן שבחו של הקדוש ברוך הוא ,ואילו  13הברכות האמצעיות מתאימות למה שהרמב"ם
מכנה "צרכיו שהוא צריך להם" .במקור זה אין התייחסות למוטיב ההודיה שהופיע אצל הרמב"ם.
"g gדאמר רבי חנינא :ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו; אמצעיות דומה לעבד שמבקש
פרס מרבו; אחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו" (תלמוד בבלי ,מסכת ברכות,
דף לד ,עמ' א) .גם כאן ישנה קיימת אותה הפרדה בין חטיבות הברכות ,אך בניגוד לרב אחא,
רבי חנינא טוען שהברכות האחרונות הן מה שנקרא אצל הרמב"ם "שבח והודיה לה' על הטובה
שהשפיע".
בשאלה  3מתבקשים התלמידים לסווג כל ברכה על ידי שיוכה לקטגוריות שהציע הרמב"ם .גם כאן
מיועדת המשימה להעמיק את ההיכרות עם כל ברכה וברכה ,ועם התפילה כמכלול .כדאי לשים לב לכך
שהחלוקה של רבי חנינא ושל הרמב"ם אינה מדויקת בהכרח .אמנם שלוש הברכות הראשונות מבטאות
שבח ,ו 13-הברכות האמצעיות הן בקשות ,אך בשלוש הברכות האחרונות ממשיך המתפלל לבקש ,חוץ
מאשר בברכת 'הטוב שמך ולך נאה להודות' ,שהיא אכן הודיה .נראה ,אם כן ,שחלוקתם של הרמב"ם ושל
חז"ל לא היתה מבוססת על הטקסט כמות שהוא ,אלא על האופן האידיאלי שבו היו רוצים לראות את
מבנה התפילה.
הערה :מומלץ מאוד להתעכב בדמותו של הרמב"ם ,המוצגת בצד העמוד .הרמב"ם הוא אחת הדמויות
המרכזיות ביותר בלימודי מחשבת ישראל .שמו עולה בהקשרים רבים ,בזכות תרומתו המכרעת
להתפתחות התרבותית הפופולרית וההגותית של עם ישראל .ספרו 'משנה תורה' הציג לראשונה את
מכלול ההלכה היהודית בספר אחד פשוט וקריא ,ובכך איחד למעשה את כל קהילות ישראל בעולם
תחת מערכת נורמטיבית משותפת .במידה רבה ,את הדמיון הגדול בין קהילות שהתפתחו במקומות
מרוחקים זה מזה ,ניתן לזקוף בעיקר לכתביו של הרמב"ם .לצד תרומה זו ,עומד ספרו 'מורה נבוכים'
כהישג פילוסופי אדיר ,אשר הותיר רושם עצום על פילוסופים יהודים רבים אחרים ,שהובילו שינויים
חברתיים ודתיים .ברוך שפינוזה ומשה מנדלסון ,למשל ,הם שניים מן הפילוסופים החשובים שהושפעו
מאוד מכתבי הפילוסופיה של הרמב"ם ,ושראו בו מודל לחיקוי .שפינוזה הוביל את ההתנגדות לממסד
קסם הסידור
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הדתי ,ובכך הקדים את החילוניות המודרנית ,ומנדלסון ביקש לראות ביהדות את דת התבונה ,ובכך
הקדים את התפתחות הזרמים המודרניים של היהדות – התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית.
התמונה המופיעה בתחתית עמ'  44מזמנת דיון נוסף ברעיונות המרכזיים של תפילת שמונה-עשרה .מומלץ
לשאול את התלמידים כיצד הם מבינים ומפרשים את התמונה .תמונה זו מאחדת בין שני מוטיבים שונים,
שאין קשר הכרחי ביניהם :הסכנה והתפילה .ברור שהיהודים בתמונה נלכדו בסכנה מסוימת ,וגם ברור
שהם מתפללים .כדי להוסיף ולהעמיק את ההיכרות הראשונית של התלמידים עם נוסח התפילה ,ניתן
לשלוח אותם לחזור ולמצוא את כל הברכות המכילות בקשה לעזרה ,הצלה או גאולה של היחיד או של
האומה כולה .חוקרים מסוימים זיהו את רעיון הגאולה כרעיון המרכזי בחטיבה האמצעית של התפילה:

הברכות [האמצעיות] הללו מציעות בדייקנות מחושבת ,ובסדר כרונולוגי מגובש
והגיוני ,תכנית מדורגת לשיקום האומה ,ממצבה בהווה ההיסטורי ,שהוא זמן מועט
אחר חורבן הבית ,עד לרסטוראציה (=שיקום) הרוחנית והמדינית שלה בעתיד
האידיאלי...
(עזרא פליישר" ,תפילת שמונה-עשרה :עיונים באופיה ,סדרה ,תוכנה ומגמותיה" ,עמ' )176
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ברכות הבקשה
פעילות פתיחה :גמות החן של זהר

קס"ם הסידור  ///תפילת שמונה עשרה

בספר "גמות החן של זהר" מאת מאיר שלו מסופר על ילדה בת ארבע וחצי ושמה זהר .זהר רוצה
מאוד שיהיו לה גומות חן והיא מנסה להשיגן בדרכים שונות; אחת מהן היא פנייה לאלוהים:

עַד הָעֶֶרב הִיא הָיְתָה יַלְּד ָה מַּמָׁש טֹובָה.
חצָה לְבַד
ִהתְַר ֲ
אָכְל ָה הַּכֹל
אּמָא
עָז ְָרה לְ ִ
ֹלא ִהפְִריעָה לְאַּבָא
צמָּה אֶת הַחֶֶדר
סְִדָרה ּבְעַ ְ
וְהָלְכָה לִיׁשֹן ּבְלִי ּבְעָיֹות.

צמָּה יְׁשֵנ ָה.
ׂשתָה אֶת עַ ְ
אבָל הִיא ַרק עָ ְ
ֲ
תחָה אֶת הָעֵינַי ִם וְאָמְָרה:
ּבַחֹׁשְֶך הִיא ּפָ ְ
אנ ִי רֹוצָה ּג ֻּמֹות חֵן".
ׁש ֲ
א ִֹלהִיםּ ,כַּמָה ֶ
" ֱ
ּׁשנ ִי.
מהַחֶֶדר הַ ֵ
ׁשאַל אַּבָא ֵ
ּת מְַדּבֶֶרת ׁשָם ,זֹהַר?" ָ
"עִם מִי אַ ְ
אחָד" ,עָנְתָה זֹהַר.
"עִם אַף ֶ
חׁשָה
וְאַחַר ּכְָך ל ָ ֲ
אחָד
ׁשאַף ֶ
ּכְֵדי ֶ
מאֱֹלהִים
חּוץ ֵ
ׁשמַע:
ֹלא י ִ ְ
עׂשֶה לִי ּבְבַּקָׁשָה ּג ֻּמֹות חֵן".
ּת ֲ
"אֱֹלהִיםַ ,
מעַ.
אבָל זֹהַר י ְָדעָה ׁשֶהּוא ׁשֹו ֵ
אֱֹלהִים ֹלא עָנ ָהֲ ,
[]...
מאיר שלו" ,גמות החן של זהר"

 .1מה מבקשת זהר? למי מיועדת הבקשה שלה?
 .2כיצד ניתן לכנות את מה שעשתה זהר?
 .3האם לדעתכם זו תפילה?
 .4מה דעתכם על הבקשה של זהר? האם הייתם מכניסים תפילה שכזו לסידור?
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צילום אילוסטרציה :סטוקספרט

ברכות הבקשה
פעילות פתיחה :גומות החן של זהר
הסיפור בעמ'  ,45ולצדו השאלות המופיעות בתחתית העמוד ,חושפים חלק מן היסודות המרכזיים ביותר
של תפילת העמידה ,ואת רעיון התפילה בכלל .בין היתר ,מודגשים בשיר ובשאלות שלאחריו הגורמים
המביאים את האדם להתפלל ,המתח בין הצורך לבקש לבין הצורך להיענות; והתפילה כמאורע פרטי
ואישי בניגוד לתפילה כפולחן ציבורי .אכן ,חוקרים רבים נהגו לחלק את הברכות האמצעיות של העמידה
לבקשות פרטיות ובקשות ציבוריות – שש הברכות הראשונות כבקשות אישיות בעיקר ,לעומת שבע
הברכות שלאחריהן ,המתמקדות בבקשות הנושאות גוון לאומי .במקרים רבים ,הצורך להתפלל נובע
בעיקר מתוך צרכים אישיים ופרטיים ,והוא מתעורר במיוחד במצבי מצוקה קשה ,כפי שניתן לראות
למשל בתפילות המפורסמות ביותר במקרא :תפילת חנה" :וַ ָּת ָקם ַח ָּנה ַא ֲחרֵ י ָאכְ לָ ה בְ ׁ ִשלֹה וְ ַא ֲחרֵ י ׁ ָשתֹה...
וְ ִהיא ָמרַ ת נָ פֶ ׁש וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלל עַ ל ה' וּ בָ כֹה ִתבְ ֶּכה" (שמואל א' א ,ט-י); ותפילת יונה" :וַ יְ ַמן ה' ָּדג ָּגדוֹל לִ בְ לֹעַ
לשה לֵ ילוֹת .וַ ִּי ְת ַּפ ֵּלל יוֹנָ ה ֶאל ה' ֱאל ָֹהיו ִמ ְּמעֵ י ַה ָּדגָ ה" (יונה ,ב,
לשה יָ ִמים וּ ׁ ְש ׁ ָ
ֶאת יוֹנָ ה וַ יְ ִהי יוֹנָ ה ִּב ְמעֵ י ַה ָּדג ׁ ְש ׁ ָ
א-ב).
בשני המקרים הללו המצוקה הקשה היא שמעוררת באדם את הרגש הדתי ,את הצורך בקרבה לאלוהים
ואת הדחף להתפלל .בניגוד לחנה וליונה ,זהר יודעת בתוך תוכה ,שאין כמעט סיכוי שיצמחו לה גומות חן
במהלך הלילה .מדובר כאן באחד מן המתחים הגדולים ביותר בתפילה בכלל – כיצד אנו מבקשים שוב
ושוב דברים שאנו יודעים שהסיכוי שיתגשמו קלוש מאוד? בתשובה לשאלה זו ,מסביר הפילוסוף היהודי
פרנץ רוזנצוויג ( ,)1886-1929כי התפילה לא נועדה לספק את הגשמת משאלותינו ,אלא את הצורך שלנו
בקרבה לאלוהים (מה שרוזנצוויג מכנה 'התגלות') .עצם היכולת להתפלל היא המסייעת להתמודד עם
הקושי העיקרי של האדם – הוא הבדידות – והיא המעידה על הקשר המיוחד שלו עם האל:

אין נשאלת כאן כלל השאלה ,אם התפילה תיענה ותתמלא .התפילה גופה היא
המילוא .הנפש מתפללת על-דרך הפסוקים בתהלים :אל תסיר תפילתי וחסדך
מאתי .מתפללת היא על יכולת התפילה ,שכבר ניתנה לה עם הוודאות של חסד
האהבה האלוהית .יכולת זו להתפלל היא המתן העליון הניתן לה בהתגלות.
(פ' רוזנצווייג ,כוכב הגאולה ,מתרגם :י' עמיר ,מהדיר :מ' שווארץ ,מוסד ביאליק ומכון ליאו בק ירושלים
תש"ל ,עמ' )215-216
בהקשר הזה ניתן להשיב לשאלה  1בתחתית העמוד ,כי יש להבין את התפילה של זהר בשתי רמות :ברמה
הראשונית והבסיסית זהר פונה לאלוהים בבקשה שיצמיח לה גומות-חן .ברמה העמוקה יותר ,פנייתה זו
לאלוהים נועדה למלא את הצורך הפסיכולוגי להתמודד עם מצוקתה .ההתמודדות אינה דורשת בהכרח
שינוי פיזי .לעתים ניתן להסתפק בהתמודדות פסיכולוגית – המצויה בתפילה בעצמה .לפי גישה זו ,די
בבקשתה של זהר לשם התמודדותה עם הצורך שלה בהן ,גם אם לא תזכה בהן ,שכן עצם הבקשה מעידה
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על כך שאין היא בודדה .כך ניתן להבין את השורה האחרונה המצוטטת בסיפור – "אלהים לא ענה ,אבל
זהר ידעה שהוא שומע".
מאפיין נוסף של תפילתה של זהר ,המשותף גם לתפילת שמונה-עשרה ,הוא רצונה בפרטיות .תפילת
שמונה-עשרה מכונה גם 'תפילת לחש' ,משום שנהוג לומר אותה בדממה מוחלטת ,בדומה לתפילת חנה,
שבה נאמר" :וְ ַח ָּנה ִהיא ְמ ַד ֶּברֶ ת עַ ל לִ ָּב ּה רַ ק ְ ׂ
ש ָפ ֶת ָיה ָּנעוֹת וְ קוֹלָ ּה לֹא יִ ׁ ָּש ֵמ ַע" (שמואל א' א ,יג) .שקט זה
נובע דווקא מן הצד האישי שבתפילה ,בניגוד לצד הציבורי שלה ,הבא לידי ביטוי במנהג להתפלל במקום
שיש בו מניין (דהיינו ציבור של עשרה גברים המחויבים כולם להתפלל) ,ובמנהג לחזור על התפילה בקול
רם לאחר שהקהל סיים את תפילת הלחש – "חזרת הש"ץ" (ש"ץ = שליח הציבור).
בשאלות  2-4עולה השאלה אם יש להגביל את התפילה לבקשות מסוימות ,או שמא כל אדם רשאי
לבקש כל דבר שירצה בתפילותיו .מצד אחד ,הנוסח הקבוע של תפילת הציבור המופיע בסידור ,שולל את
האפשרות שכל אדם יבקש כל דבר שירצה בתפילתו .ולמעשה ,תפיסה זו תואמת את עמדת החוקרים
שתפילת שמונה-עשרה נועדה להחליף באופן קבוע את פולחן הקרבנות בבית המקדש ,שהיה אף הוא
אקט ציבורי .מצד שני ,התפילה האישית ,הנובעת מרגש דתי פנימי של הפרט ,מדגישה את חיוניותם של
"העו ֶֹשׂה ְּתפִ ָּלת ֹו ֶקבַ ע – ֵאין
הרגשות האותנטיים בבסיסה של התפילה( ,כפי שאמר רבי אליעזר לעילָ :
ְּתפִ ָּלת ֹו ַּת ֲחנוּ נִ ים") .אין ספק שהבקשה של זהר משתייכת לסוג השני של התפילות ולא לסוג הראשון.
תפילת שמונה-עשרה ,לעומת זאת ,מהווה שילוב של שתי הגישות השונות הללו ,והיא מכילה אלמנטים
מכאן ומכאן – מצד אחד ,מדובר בתפילה קבועה בזמן ובנוסח הנאמרת פעמים רבות בבית הכנסת
בציבור ,ושליח הציבור חוזר בקול רם עליה ,ומצד שני ,היא נאמרת בראש ובראשונה בשקט ,וכל אדם
רשאי ,לפי ההלכה ,להוסיף לה בקשות מיוחדות ואישיות.

בקשות אישיות ובקשות כלליות

בקשות אישיות ובקשות כלליות
 .1לו אתם הייתם יכולים לבקש משהו שיש סיכוי שיתגשם ,מה הייתם מבקשים?
השיבו על השאלה בטבלה הבאה .השתדלו למלא את כל העמודות; אתם יכולים לבקש
יותר מבקשה אחת.

בקשה אישית

צילום אילוסטרציה :סטוקספרט

בקשה עבור כיתתכם

בקשה לאומית עבור מדינת ישראל

 .2בחרו מתוך הבקשות של כל התלמידים בכיתה שלוש בקשות שיהיו לבקשות ה'רשמיות'
של הכיתה כולה.
 .3תארו את תהליך בחירת הבקשות של הכיתה .האם התהליך היה קל או מורכב? האם
כל התלמידים מסכימים לבחירה? אם התעוררו קשיים בתהליך הבחירה  -תארו אילו
קשיים התעוררו ,והסבירו מדוע לדעתכם הם עלו.
כאשר אנו מבקשים בקשות לעיתים הן עוסקות בצרכים האישיים שלנו ,לעיתים הן עוסקות דווקא
בצרכי אחרים :צרכיהם של בני משפחה ,של חברים ,ואפילו של אנשים זרים ,ולעיתים  -בצרכי העם
כולו .כך גם בתפילת שמונה עשרה :חלק מהבקשות בתפילת שמונה עשרה הן בקשות אישיות ,וחלק
 בקשות לאומיות .למרות זאת ,שימו לב שכל הבקשות בתפילת שמונה עשרה מנוסחות בלשון רבים!כך לדוגמא בבקשה הבאה:

ת ִהּלָתֵנּו אָּתָה.
ׁשעָהּ ,כִי ְ
ְרפָאֵנּו ה' ו ְנ ֵָרפֵא ,הֹוׁשִיעֵנּו וְנִּו ָ ֵ
מלְֶך רֹופֵא
ׁשלֵמָה לְכָל מַּכֹותֵינּוּ ,כִי אֵל ֶ
עלֵה ְרפּואָה ְ
וְהַ ֲ
חמָן אָּתָה.
אמָן ו ְַר ֲ
נֶ ֱ
ּבָרּוְך אַּתָה ה' ,רֹופֵא חֹולֵי עַּמֹו יִׂשְָראֵל.

חיילים יהודים בחפירות ב'מץ'
(מלחמת צרפת גרמניה) בתפילת יום
כיפור ,הרמן יונקר
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 .4מה מבקשים בברכה זו? ולמי מיועדת ברכה זו ,לאדם בריא או לאדם חולה?
 .5מהם היתרונות בניסוח תפילה בלשון רבים ומהם החסרונות?
 .6חשבו על המשימה שביצעתם ועל ברכה זו מתפילת שמונה עשרה :האם לדעתכם רצוי
לבקש בקשות גם בעבור אחרים?

46

שאלות  1-3בעמ'  46נועדו להעצים את המתח שבין בקשות פרטיות לבין בקשות ציבוריות ,ולהראות
כיצד שני האלמנטים הללו משתלבים יחד בתפילת שמונה-עשרה .את שאלה  1ניתן להטיל כמשימה
אישית או למלא את הטבלה על הלוח כדי להראות שאנשים שונים יכולים לבקש מגוון רחב מאוד של
בקשות .החלוקה לעמודות מציגה בצורה ויזואלית את ההבדל בין סוגי הבקשות השונים :בקשות אישיות,
בקשות עבור קבוצה מצומצמת (משפחה ,כיתה) ובקשות עבור קבוצה גדולה (עם ,כלל האנושות) .שאלה
 2מבהירה את הקשיים העלולים להתעורר כאשר מנסים לנסח תפילה שנועדה להיאמר על ידי הכול,
אף על פי שלכל אדם סדר עדיפויות שונה ,כפי שראינו כעת .בכיתות חזקות מומלץ להדגיש בנקודה
זו את הצדדים הבעייתיים שבניסוח תפילה קבועה .באופן טבעי אנו נוטים להאמין שהתפילה נועדה
לשקף את רצון המתפלל .תפילה קבועה מראש עלולה לאבד את הרלבנטיות שלה כלפי המתפלל ,או
חמור מכך – המתפלל החש מחויב לתפילה עלול להתאים את עצמו אליה ,משום שאסור לו להתאים
אותה למצבו ולעולמו .בשאלה  3יש להדגיש את החשיבות שבניהול דיון ציבורי באופן כללי – כיצד
ניתן לקבל החלטות בעלות השפעה על כלל הכיתה ,כאשר אין בה הסכמה .מצד אחד ,כולנו היינו רוצים
תפילה שתשקף בדיוק את סדר העדיפויות הפרטי שלנו ,אך מצד שני ,חשוב יותר שתהיה לנו תפילה
משותפת שתאחד אותנו ותאפשר לנו להתפלל יחד; ולשם כך עלינו להתפשר .בהקשר הזה ניתן להתייחס
לתמונה המופיעה בחלק התחתון של העמוד מצד ימין .בתמינה זו מוצגות תפילות יום הכיפורים בזמן
מלחמת צרפת-גרמניה בשנת  .1870התמונה ממחישה את חשיבותו של הנוסח המאוחד ,משום שהיא
מראה כיצד היהודים יכולים להרגיש מאוחדים בכל מקום ,כל עוד הם מתפללים יחד( .הערה :יודגש כי
לכל אדם המשתתף בוויכוח ציבורי ,קווים אדומים שעליהם לא יוותר .בנקודה מסוימת הוא עשוי לפרוש
מן הקבוצה כדי לא לחצות אותם).
שאלות  4-6עשויות להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם תפילת שמונה-עשרה תוך ניתוח של אחת
הברכות – ברכת 'רפאנו' .הבקשה בברכה זו כפולה :בריאות גופנית ,המכונה 'רפואה' ,ובריאות רוחנית,
המכונה 'ישועה' ,שניתן לפרשה במובנים שונים :פסיכולוגי ,רוחני או דתי .כל אדם לוקה במהלך חייו
במחלה כלשהי ,ולכן הברכה רלבנטית לכל אחד ואחד .ובכל זאת אין ספק שהבקשה מתעצמת ,כאשר
היא נאמרת מפיו של חולה ,הזקוק לרפואה מיידית .מנסחי התפילה המאוחרים אף הכירו בכך שייתכן
שהמתפלל ירצה לבקש רפואה עבור אדם אחר ,ולכן ניסחו קטע קצר שנהוג להוסיף במצב כזה:
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יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי ,שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים,
רפואת הנפש ורפואת הגוף לחולה [שם החולה] בן [אם החולה] בתוך שאר חולי
ישראל.
אחד המאפיינים הבולטים של כל ברכות הבקשה המופיעות בתפילת שמונה-עשרה הוא שכולן מנוסחות
בלשון רבים ,למרות שלכאורה מדובר גם בבקשות אישיות .גם בנקודה זו ניתן להתייחס למתח שבין
תפילה אישית לבין תפילה ציבורית .יש לציין כי למרות שהבקשות אישיות ,הן נאמרות בציבור ,ובחזרת
הש"ץ הן אף נאמרות בקול רם עבור כל הנוכחים .סביב שאלה  6מומלץ לערוך דיון כיתתי לגבי המהות
האישית והציבורית של התפילה ,ולשאול את התלמידים אם ניתן להתפלל עבור אדם אחר ,והאם לא
עדיף שכל אדם ייצג את עצמו בתפילה.
כהמשך ישיר לדיון הנ"ל ,ניתן לקרוא את הציטוט מתוך ספר הכוזרי ,המופיע בראש עמ'  ,47ולענות על
שאלות  .7-9למוטיבים של סכנה וגאולה שהוזכרו לעיל ,ניתן לקשר את דברי הכוזרי ,שהמתפלל בעד
עצמו בלבד דומה למי שדואג רק לעצמו בשעת סכנה .ריה"ל מסביר שמעשה כזה הוא גם אנוכי וגם טפשי.
זהו מעשה אנוכי ,כיוון שהאדם דואג בכך רק לעצמו( .הוא מדגיש ש"הוצאתו מרובה") ,תיקון כלל הבתים
יהיה יקר הרבה יותר מאשר תיקון חומות העיר .תיקון הבתים גם אפקטיבי הרבה פחות מאשר תיקון
החומות ,שיועיל לכל בני העיר ויהיה זול יותר .ריה"ל טוען כאן ,שהסכנות האורבות לנו כעם משותפות,
ולכן גם ההתמודדות עמן צריכה להיות משותפת .זוהי עמדה הפוכה מן העמדה הרואה בתפילה מענה
בעיקר לצרכים אישיים ,כפי שראינו בסיפור בעמ'  .45מודגש בה דווקא הצד הציבורי שבתפילה .בתשובה
לשאלה  ,9ברור שלפי ריה"ל יש לבקש גם בקשות ציבוריות ולא רק בקשות אישיות; אך יותר מכך ,לדידו
אפילו הבקשות האישיות נועדו לקדם את החברה בכללותה ,ולא את היחיד באופן אישי.
כאן ראוי לשים לב לכך שתפילת שמונה-עשרה מכירה רק בצורכי היחיד האינדיבידואליים ובצורכי הלאום
הפרטיקולריים ,אך לא בצורכי האנושות האוניברסליים .בניגוד לחז"ל ,התנועה הרפורמית בראשית
דרכה ביקשה לראות ביהדות דת אוניברסלית .כדאי לגעת באפשרות של דת כלל-אנושית ושל תפילה
המותאמת לצורכי האנושות בכללותה .כדי להבהיר את חשיבות העניין ,ניתן להציג בפני התלמידים את
הביקורת של התנועה הרפורמית ,לבקש מהם לבחור ברכה אחת מתוך תפילת שמונה-עשרה ,ולהתאימה
לשימוש אוניברסלי .באמצעות תרגיל זה ניתן להעמיק בתפילה ובזיקה אליה ,תוך התמודדות עם המתח
שבין לאומיות לבין כלל-אנושיות ,שהוא אחד המתחים המרכזיים המאפיינים את סידור התפילה בפרט,
ואת הדת הפרטיקולרית בכלל.
מעבר למתח המתייחס לייעודן של הבקשות – בין בקשות ציבוריות לבקשות אישיות – ראוי להתייחס
לנקודה נוספת במסורת היהודית הנוגעת אף היא ליחס בין ציבור ויחיד :עקרונית מיועד סידור התפילה
ומכלול התפילות הכלולים בו הן לשימוש פרטי ,של היחיד ,הן לשימוש ציבורי-קהילתי; אך בפועל מעדיפה
המסורת ההלכתית את התפילה בציבור על פני התפילה האישית ,ואת התפילה בבית הכנסת על פני
התפילה בכל מקום אחר:

תפילת הציבור נשמעת תמיד; ואפילו היו בהן חוטאים ,אין הקדוש ברוך הוא מואס
בתפילתן של רבים .לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ,ולא יתפלל ביחיד,
כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור .ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת ,שאין
תפילתו של אדם נשמעת בכל עת ,אלא בבית הכנסת .וכל מי שיש לו בית הכנסת
בעירו ,ואינו מתפלל בו עם הציבור – נקרא שכן רע.
(הרמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תפילה ונשיאת כפיים ,פרק ח ,הלכה א)
בהמשך לדיון סביב הבקשות הציבוריות והאישיות ,מומלץ מאוד לבקש מן התלמידים להביע דעתם גם
בנושא זה .האם הפורום הציבורי-קהילתי והמרחב של בית הכנסת אכן מספקים את התנאים הטובים
ביותר לתפילה ,או שמא ניתן לדמיין תנאים אחרים ,טובים יותר? (בפרק העוסק בתפילות השבת להלן,
נראה כיצד מקובלי צפת העדיפו את התפילה בשדות הפתוחים על פני זו שבבית כנסת מסוגר) .אין ספק
שיש יתרונות לכאן ולכאן .אפשר לראות את הוויכוח בנושא זה כחלק מן הוויכוח סביב מיסוד התפילה
שהתנהל בין התנאים לאחר חורבן בית המקדש השני ,כאשר רבן גמליאל ביקש לנסח תפילה קבועה
"העו ֶֹשׂה ְּתפִ ָּלת ֹו ֶקבַ ע – ֵאין ְּתפִ ָּלת ֹו ַּת ֲחנוּ נִ ים" (ראו
ולהתקין לה זמנים קבועים ,ואילו רבי אליעזר טען כי ָ
במבוא לפרק זה).
קסם הסידור
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עמוד 47

הקטע הבא לקוח מתוך" :ספר הכוזרי" מאת רבי יהודה הלוי:

ספר הכוזרי ,מאמר שלישי ,אות יט

רבי יהודה הלוי -
ריה"ל
(לפני )1141-1075

 .7לפי רבי יהודה הלוי ,למה דומה אדם המתפלל אך ורק בעד עצמו?
 .8מהו היתרון בהשתתפות היחיד בעבודה של הציבור?
 .9האם לדעת רבי יהודה הלוי יש לבקש בתפילה רק בקשות אישיות ,או גם בקשות על הכלל?

מה מבקשים בתפילת שמונה עשרה?
 .10עיינו בברכות הבקשה של תפילת שמונה עשרה (מהברכה הרביעית עד הברכה השש
עשרה) .כל בקשה עוסקת בנושא מסוים .קראו את הבקשות השונות והתאימו לכל
בקשה כותרת מתאימה מתוך מחסן המילים שלפניכם:
ברכה חמישית:

ברכה שישית:

ברכה שביעית:

ברכה שמינית:

ברכה תשיעית:

ברכה עשירית:

ברכה אחת עשרה:

ברכה רביעית :חכמה

ברכה שתים עשרה:

ברכה שלוש עשרה:

ברכה ארבע עשרה:

ברכה חמש עשרה:

ברכה שש עשרה:

בניין ירושלים

גאולה

חכמה

רחמים על הצדיקים ועל העם כולו

מנהיגות טובה

משיח בן דוד

ניצחון על האויבים

סליחה

פרנסה וחקלאות

קיבוץ גלויות

רפואה

שמיעת תפילות

תשובה
 .11מיינו את הבקשות השונות לבקשות אישיות ולבקשות לאומיות .האם ישנן בקשות
שיכולות להשתייך לשתי הקבוצות? הסבירו.
בקשות אישיות
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מגדולי המשוררים וההוגים של
היהדות בימי הביניים.
רבי יהודה הלוי נולד בטודלה
שבספרד ,וחי בספרד רוב ימיו.
לקראת סופם החליט להגשים את
כמיהתו לעלות לארץ ישראל ,החל
במסעו אליה וככל הידוע נפטר בה.
לצד שיריו הרבים כתב גם את "ספר
הכוזרי" ,שבו הוא מגן על האמונה
היהודית אל מול האמונה הנוצרית,
האמונה המוסלמית והפילוסופיה
היוונית.
דמותו של יהודה הלוי על פי האמן
בנו אלקן ביצירתו  -מנורת הכנסת.
צילום :תמר הירדני

קס"ם הסידור  ///תפילת שמונה עשרה

והמתפלל אך ורק בעדו [בעד עצמו] דומה לאדם שבשעת סכנה
למדינה יסתפק בּתִקון ביתו הוא ואינו רוצה להשתתף עם אנשי
המדינה בּתִקון חומותיהם - ,אדם כזה הוצאתו מרובה [מהווה נטל
כלכלי] וסכנתו מתמדת [אינו תורם לביטחון הציבור] ,ואִלו האיש
המשתתף עם הצבור הוצאתו מועטת ובטחונו מרובה - ,כי את
אשר לא הספיק האחד לעשות בא האחר ומשלימו.

מה מבקשים בתפילת שמונה-עשרה?
התשובה לשאלה  10פורשת בפני התלמידים את כל הבקשות המופיעות בתפילת שמונה-עשרה בצורה
רציפה ,ומזמינה אותם למצוא את המגמות המאפיינות אותה .כך למשל ,בתשובה לשאלה  11בהמשך
העמוד הם יכולים לראות חלוקה ברורה לשני גושים עיקריים :שש הברכות הראשונות עוסקות בצורכי
הפרט (גם אם הן נאמרות בלשון רבים) ,ושבע הברכות האחרונות עוסקות בצורכי העם (מתוך הרשימה
הזאת ניתן להוציא את ברכת 'שומע תפילה' ,המהווה סיכום לכל הבקשות) .מעבר לכך ,בכיתה מתקדמת
ניתן לשאול אם ניתן להעמיד רצף הקושר בין כל הברכות שבכל קבוצה ומסביר את הקשר שביניהם?
ניתן גם להצביע על הקבלות רבות בין שתי החטיבות הללו.
כך מסביר החוקר אליעזר שביד את הרצף בשתי החטיבות של ברכות הבקשה בתפילה:

...היענות האלהים לבקשות האישיות של בן עדת ישראל מותנית גם בידיעת
הדברים שה' כבורא כל היצורים נותן ליצוריו באהבתו אותם ,ולכן ראוי וטוב בעיני
האלהים לבקשם ]...[ .הידיעה הזאת מפרנסת את הרגשת המתפלל בשעת תפילתו
שאלהים מצפה לתפילתו ונענה לה.
[ ]...בין "תשובה"" ,סליחה" ו"גאולה" יש קשר תכליתי :התשובה ,המביאה לסליחה
ולכפרה ,היא הדרך אל הגאולה :אלהים משיב את העם בתשובה שלמה ,העם שב
אל האלהים בתשובה שלמה ]...[ .ניתן לסכם ולומר שלמעשה שלֵ מוּ ת ה"תשובה"
וה"השבה" היא ה"גאולה".
שתי ברכות הבקשה "רפאנו ונרפא" ו"ברך עלינו את השנה הזאת" ,מתייחסות אל
שני כלי הבריאה העיקריים שבהם אלהים מנהל את יצוריו בחיים בכלל ,ואת בני
האדם ,הרגישים ביותר לתנאי החיים שהבריאה מספקת להם בפרט ,כי הם זקוקים
לתנאי שפע מיוחדים ]...[ .הבריאות והפרנסה ,שהם שני התנאים הבסיסיים ביותר
לחיים הטובים ,הם הכלים שבעזרתם מושל האלהים בעולמו הארצי.
[ ]...כנגד שש הברכות שתוכנן הוא בקשות על גאולתם של יחידי העם המתמודדים
עם מצב הגלות ,באות עכשיו שש ברכות – שהן שבע בעצם – שתוכנן הוא בקשות
על הגאולה המשיחית של עם ישראל כעם הנבחר.
[ ]...הצעד הראשון ,המתחייב מהגלות ,שראשיתה עקירת העם מארצו ופיזורו
בעמים הסובבים אותו ,הוא המעשה הנגדי :קיבוץ גלויות.
[ ]...הצעד הבא של הגאולה המשיחית נובע מהצעד הראשון ,ומבחינת סדר הברכות
הוא מסתמך על חזון הנחמה והגאולה שחזה ירמיהו" :וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵּבץ ֶאת ׁ ְש ֵארִ ית צֹאנִ י
ִמכּ ֹל ָה ֲארָ צוֹת ֲא ׁ ֶשר ִה ַּד ְח ִּתי א ָֹתם ׁ ָשם וַ ֲה ׁ ִשב ִֹתי ֶא ְת ֶהן ַעל נְ וֵ ֶהן וּ ָפרוּ וְ רָ בוּ .וַ ֲה ִקמ ִֹתי
ֲעלֵ ֶיהם ר ִֹעים וְ רָ עוּ ם וְ לֹא יִ ירְ אוּ עוֹד וְ לֹא יֵ ַח ּתוּ וְ לֹא יִ ָּפ ֵקדוּ נְ אֻ ם ה'ִ .ה ֵּנה יָ ִמים ָּב ִאים נְ אֻ ם
שה ִמ ׁ ְש ָּפט וּ ְצדָ ָקה ָּב ָארֶ ץְּ .ביָ ָמיו
ש ִּכיל וְ ָע ָ ׂ
ה' וַ ֲה ִקמ ִֹתי לְ ָדוִ ד ֶצ ַמח ַצ ִּדיק וּ ָמלַ ךְ ֶמלֶ ךְ וְ ִה ְ ׂ
שרָ ֵאל יִ ׁ ְשכּ ֹן לָ ֶב ַטח וְ זֶ ה ׁ ְּשמוֹ ֲא ׁ ֶשר יִ ְקרְ אוֹ ה' ִצדְ ֵקנוּ " (ירמיהו כג ,ג-ו).
ִּת ָּו ׁ ַשע יְ הוּ דָ ה וְ יִ ְ ׂ
נשים לב לארבעת שלבי הגאולה המובחנים בדברי חזון אלה ,ולחפיפת השלבים
לארבע הברכות של תפילת "שמונה עשרה" כסדרן :קיבוץ הגלויות ("וַ ֲאנִ יֲ ,א ַק ֵּבץ
ֶאת ׁ ְש ֵארִ ית צֹאנִ י ִמכּ ֹל ָה ֲארָ צוֹת ֲא ׁ ֶשר ִה ַּד ְח ִּתי א ָֹתם ׁ ָשם"); השבת השופטים והיועצים
("וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֲעלֵ ֶיהם ר ִֹעים וְ רָ עוּ ם"); הבטחת שלום העם תחת השגחת הרועים
הנאמנים ,כי אלהים יגן עליהם ("וְ לֹא יִ ירְ אוּ עוֹד וְ לֹא יֵ ַח ּתוּ וְ לֹא יִ ָּפ ֵקדוּ נְ אֻ ם-ה'")
ולבסוף – צמיחת יורש צדיק לדוד שיחדש את הממלכה הכשרה ,ממלכת הצדק
בישראל .נשים לב עוד שההיגיון המחבר את כל השלבים הללו כסולם אחד הוא
זיהוי הגאולה עם השלטת צדק ומשפט בעם...
(אליעזר שביד ,סידור התפילה :פילוסופיה ,שירה ומיסתורין ,ידיעות אחרונות ,2009 ,עמ' ,203 ,188
)234-235 ,232 ,220 ,217-218
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 .12בחרו ברכה שמוצאת חן בעיניכם .פרטו את תוכנה והסבירו מדוע בחרתם בה.
 .13כתבו בקשה נוספת לתפילת שמונה עשרה.

התפתחות תפילת שמונה עשרה :מתפילה אישית לתפילה קבועה
כמו כל התפילות המופיעות בסידור ,תפילת שמונה עשרה עברה
גלגולים שונים עד שהיתה לתפילה שנוסחה קבוע .בתחילה כל אדם
היה מתפלל בלחש תפילה ששיקפה את רצונו ואת תחושותיו באותו
רגע .זו היתה תפילה אישית וספונטנית .בתקופת המשנה ,עם התפתחות
התפילה ובתי הכנסת ,נבחרו שמונה עשרה (ולאחר מכן תשע עשרה)
ברכות מתחומים שונים ,שעל כל מתפלל היה לשלב בתפילתו .הברכות
עצמן היו קבועות אך הקטעים שלפני כל ברכה לא ,וכל מתפלל יכול
היה לומר בהם את כל שעלה על ליבו באותו רגע .במהלך ימי הביניים
קבעו פייטנים נוסח קבוע לתפילה .נוסח זה הוא הנוסח שהתקבל כתפילה
הקבועה בפי כול (בשינויים קטנים בין העדות השונות) .תוך כדי מהלך
זה נעלמה התפילה האישית והספונטנית.

תפילה אישית.
צילום :אבי אוחיון ,לע”מ

 .14מהם היתרונות בתפילה אישית ומהם החסרונות בה?
 .15מהם היתרונות בתפילה קבועה וכללית ומהם החסרונות בה?
 .16הציעו דרך שתאפשר לשלב את התפילה האישית בתפילה הכללית.

הוספת התפילה האישית בסוף התפילה הקבועה
התלמוד הבבלי מספר שאנשים רבים נהגו להוסיף אחרי תפילת שמונה עשרה הקבועה גם תפילה
אישית .התלמוד גם מצטט חלק מהתפילות האישיות הללו .הנה תפילתו של רבי יהודה הנשיא:

רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא ,אחרי שסיים את תפילתו [תפילת שמונה עשרה] ,היה
אומר כך:

ידוע בכינויו 'רבי' .המנהיג הדתי
והפוליטי של הישוב היהודי בארץ
ישראל בסוף המאה השנייה
לספירה.
רבי נודע בעושרו הרב וקיים קשרים
טובים עם השלטון הרומי.
מפעלו הגדול והחשוב של רבי
יהודה הנשיא הוא עריכת המשנה
וחתימתה בשנת  220לספירה בערך.

מעַּז ֵי פָנ ִים [אנשים
ּתּצִילֵנו ֵ
ׁש ַ
מּלְפָנ ֶיָך ה' אלהינו ואֹלהי אבותינוֶ ,
יהי רצון ִ
מּפֶג ַע [פגיעה] ָרע ,מֵיצר
מעַּזּות ּפָנ ִים [עקשנות] ,מאדם רעּ ,ו ִ
עקשנים]ּ ,ו ֵ
מּדִין
ּשטָן המשחית [כח מזיק]ּ ,ו ִ
מ ָ
רע [רצון להרע] ,מחבר רע ,משכן רעּ ,ו ִ
מּבַעַל ּדִין קשה [תובע קשה] בין ׁשהוא בן ברית [יהודי]
[משפט] קשהּ ,ו ִ
ובין שאינו בן ברית.
על-פי תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף טז ,עמוד ב

בתמונה :עתיקות בית הכנסת בכורזים

התפתחות תפילה שמונה-עשרה :מתפילה אישית לתפילה קבועה
בשאלות  12-13שבעמוד  48מתבקשים התלמידים להביע עמדה אישית לגבי התפילה ,המקבלת משמעות
עמוקה יותר לאחר העיסוק המדייק בתכניה .לאחר שהתלמידים מבינים את המגמות המרכזיות של
התפילה ואת ההבחנה בין תפילה ציבורית לתפילה פרטית ,הם מתבקשים לבחור ברכה אחת ,ולהסביר
מדוע בחרו דווקא בה .מומלץ לשאול אותם לדעתם ,ולראות אם אחת הברכות זוכה לאהדה גדולה מצד
תלמידים רבים; לחילופין ניתן לבדוק אם ברכות מסוימות לא נבחרו על ידי אף תלמיד ,ולברר את סיבת
הדבר .בשאלה  13מתבקשים התלמידים להוסיף ברכה לתפילת שמונה-עשרה .עתה ,לאחר שהם מכירים
את מבנה התפילה ,מומלץ גם לבקש שיציעו גם למקם את הברכה החדשה בתפילת שמונה-עשרה ,ולנמק
את הצעתם.
בשאלות  14-16אנו חוזרים לעסוק במתח שבין תפילה ספונטנית ואישית לבין תפילה קבועה וציבורית.
כפי שכבר הערנו ,יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן ,ובנקודה זו ניתן לסכם אותם בטבלה מסודרת:

 .17מדוע לדעתכם הוסיף רבי יהודה הנשיא תפילה אישית לאחר שסיים את תפילת
שמונה עשרה?
 .18מהי הבקשה העיקרית של רבי? ממה ביקש להינצל?
 .19חזרו אל הבקשות שלכם בתחילת הפרק .במה דומות בקשותיו של רבי לבקשות שלכם
ובמה הן שונות מהן?

עמוד 48
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 .20תפילתו האישית של רבי יהודה הנשיא כלולה בנוסח הקבוע של תפילת שחרית,
וכל מתפלל מתבקש לאומרה .כיצד לדעתכם היה מגיב רבי יהודה הנשיא אילו
היה רואה זאת?
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ספונטני  -אישי

קבוע  -ציבורי

g gכל אדם מתאים לעצמו את הבקשות
הדרושות לו.
g gבכל תפילה משתקפים רגשות
פנימיים אותנטיים של המתפלל.

g

יתרון

חיסרון

g
g
g

g gהתפילה מסייעת אך ורק ליחיד.
g gהתפילה אינה מהווה תחליף לפולחן
הציבורי (קרבנות ובית המקדש).
g gחסרי-השכלה לא ידעו להתפלל ללא
הצעת נוסח קבוע.

gהתפילה כפולחן ציבורי המספק
תחליף ראוי לקרבנות.
gהתפילה מסייעת לציבור בכללותו.
gהתפילה מתאימה גם למי שאין להם
די ידע כדי לנסחה בעצמם.
gהתפילה יוצרת הזדמנות להבעת
משאלה ,תודה או בקשה במצבים
ובזמנים קבועים .למרבית האנשים
חסרות הזדמנויות כאלה ללא הגורם
המזמן של תפילת הקבע.

g gהתפילה אינה מתאימה בהכרח לכל
אחד.
g gהתפילה עשויה להפוך למשעממת
ולא רלבנטית עבור מתפללים רבים.

בשאלה  6ניתן להתייחס לקביעה ההלכתית שמזמינה כל אדם להוסיף את בקשותיו האישיות בכל
ברכה שמתאימה לכך .למשל ,המתפלל יכול להוסיף בקשה מיוחדת לרפואה בברכת 'רפאנו' .במקרה
שאין מקום שאליו מתאימה בקשתו המיוחדת (למשל ,במקרה של זהר מהסיפור בעמ'  ,45המעוניינת
בגומות-חן) ,ההלכה קובעת שניתן לבקש כל בקשה שהיא במסגרת הברכה הכללית' ,שומע תפילה'.

קסם הסידור

ע מ ו ד
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הוספת התפילה האישית בסוף התפילה הקבועה
 .12בחרו ברכה שמוצאת חן בעיניכם .פרטו את תוכנה והסבירו מדוע בחרתם בה.
 .13כתבו בקשה נוספת לתפילת שמונה עשרה.

התפתחות תפילת שמונה עשרה :מתפילה אישית לתפילה קבועה
כמו כל התפילות המופיעות בסידור ,תפילת שמונה עשרה עברה
גלגולים שונים עד שהיתה לתפילה שנוסחה קבוע .בתחילה כל אדם
היה מתפלל בלחש תפילה ששיקפה את רצונו ואת תחושותיו באותו
רגע .זו היתה תפילה אישית וספונטנית .בתקופת המשנה ,עם התפתחות
התפילה ובתי הכנסת ,נבחרו שמונה עשרה (ולאחר מכן תשע עשרה)
ברכות מתחומים שונים ,שעל כל מתפלל היה לשלב בתפילתו .הברכות
עצמן היו קבועות אך הקטעים שלפני כל ברכה לא ,וכל מתפלל יכול
היה לומר בהם את כל שעלה על ליבו באותו רגע .במהלך ימי הביניים
קבעו פייטנים נוסח קבוע לתפילה .נוסח זה הוא הנוסח שהתקבל כתפילה
הקבועה בפי כול (בשינויים קטנים בין העדות השונות) .תוך כדי מהלך
זה נעלמה התפילה האישית והספונטנית.

 .14מהם היתרונות בתפילה אישית ומהם החסרונות בה?

תפילה אישית.
צילום :אבי אוחיון ,לע”מ

 .15מהם היתרונות בתפילה קבועה וכללית ומהם החסרונות בה?
 .16הציעו דרך שתאפשר לשלב את התפילה האישית בתפילה הכללית.

הוספת התפילה האישית בסוף התפילה הקבועה
התלמוד הבבלי מספר שאנשים רבים נהגו להוסיף אחרי תפילת שמונה עשרה הקבועה גם תפילה
אישית .התלמוד גם מצטט חלק מהתפילות האישיות הללו .הנה תפילתו של רבי יהודה הנשיא:

רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא ,אחרי שסיים את תפילתו [תפילת שמונה עשרה] ,היה
אומר כך:

ידוע בכינויו 'רבי' .המנהיג הדתי
והפוליטי של הישוב היהודי בארץ
ישראל בסוף המאה השנייה
לספירה.
רבי נודע בעושרו הרב וקיים קשרים
טובים עם השלטון הרומי.
מפעלו הגדול והחשוב של רבי
יהודה הנשיא הוא עריכת המשנה
וחתימתה בשנת  220לספירה בערך.

מעַּז ֵי פָנ ִים [אנשים
ּתּצִילֵנו ֵ
ׁש ַ
מּלְפָנ ֶיָך ה' אלהינו ואֹלהי אבותינוֶ ,
יהי רצון ִ
מּפֶג ַע [פגיעה] ָרע ,מֵיצר
מעַּזּות ּפָנ ִים [עקשנות] ,מאדם רעּ ,ו ִ
עקשנים]ּ ,ו ֵ
מּדִין
ּשטָן המשחית [כח מזיק]ּ ,ו ִ
מ ָ
רע [רצון להרע] ,מחבר רע ,משכן רעּ ,ו ִ
מּבַעַל ּדִין קשה [תובע קשה] בין ׁשהוא בן ברית [יהודי]
[משפט] קשהּ ,ו ִ
ובין שאינו בן ברית.
על-פי תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף טז ,עמוד ב

בתמונה :עתיקות בית הכנסת בכורזים

 .17מדוע לדעתכם הוסיף רבי יהודה הנשיא תפילה אישית לאחר שסיים את תפילת
שמונה עשרה?
 .18מהי הבקשה העיקרית של רבי? ממה ביקש להינצל?
 .19חזרו אל הבקשות שלכם בתחילת הפרק .במה דומות בקשותיו של רבי לבקשות שלכם
ובמה הן שונות מהן?
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 .20תפילתו האישית של רבי יהודה הנשיא כלולה בנוסח הקבוע של תפילת שחרית,
וכל מתפלל מתבקש לאומרה .כיצד לדעתכם היה מגיב רבי יהודה הנשיא אילו
היה רואה זאת?
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עיון בברכה הראשונה
קס"ם הסידור  ///תפילת שמונה עשרה

עיינו בברכה הפותחת את תפילת שמונה עשרה:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ֱ ,אל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוּ ֱ ,אל ֵֹהי
ַא ְברָ ָהםֱ ,אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ,וֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹב,
ָה ֵאל ַה ָּגדוֹלַ ,ה ִּג ּבוֹר וְ ַהנּ וֹרָ אֵ ,אל ֶעלְ יוֹן,
גּ ו ֵֹמל ֲח ָס ִדים טו ִֹבים ,וְ קוֹנֵ ה ַהכּ ֹל ,וְ זוֹכֵ ר ַח ְס ֵדי
ָאבוֹת,
וּ ֵמ ִביא גו ֵֹאל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶיהם ,לְ ַמ ַען ׁ ְשמוֹ ְּב ַא ֲה ָבה,
ֶמלֶ ךְ עוֹזֵ ר וּ מו ׁ ִֹש ַיע וּ ָמגֵ ן.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ָ ,מגֵ ן ַא ְברָ ָהם.

אברהם מקבל את פני מלאכי הבשורה ,תחריט נחושת ,רמברנדט ואן ריין

בתפילה זו פונה המתפלל אל אלוהים בכינויים רבים .כינויים אלו מתחלקים לשני סוגים :שמות האל,
ותכונותיו ותיאור פעולותיו.
 .1מלאו את הטבלה שלפניכם:
שמות האל

תכונות האל ותיאורי פעולותיו

אלוהינו

גדול
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אתו אינהו [באו הם ,אנשי כנסת הגדולה] ואמרו :אדרבה [להפך],
זוהי גבורת גבורתו ,שכובש [עוצר] את יצרו [כעסו] ,שנותן ארך
אפיים [סבלן] לרשעים,
ואלו הן נוראותיו  -שאלמלא [אם לא] מוראו [יראה ,פחד] של
הקדוש ברוך הוא ,היאך [איך] אומה אחת יכולה להתקיים בין
הגויים?

חכם מתקופת התלמוד שחי ופעל
בארץ ישראל במאה השלישית.

אנשי כנסת הגדולה
כינוי למנהיגי העם היהודי
בראשית תקופת בית שני ,בין
השנים  450 - 300לפני הספירה
לערך .רובם אינם ידועים לנו
בשמותיהם (לבד משמעון הצדיק
שפעל בסוף התקופה).
במסכת אבות נזכרו כחוליה
בשרשרת המסירה של התורה
שבעל-פה" :משה קיבל תורה
מסיני ומסרה ליהושע ויהושע
לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים
מסרוה לאנשי כנסת הגדולה"
(משנה ,מסכת אבות ,פרק א,
משנה א).

תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,דף סט ,עמוד ב

 .5במה שינו ירמיה ודניאל את תפילתו המקורית של משה? מדוע עשו זאת?
 .6האם אתם מסכימים לשינויים שערכו או מתנגדים להם? נמקו.
 .7אנשי הכנסת הגדולה יצקו משמעות אחרת במילים 'גיבור' ו'נורא' והשיבו לתפילה את
נוסחה המקורי .מהי המשמעות החדשה שהם נתנו למלים אלו?
 .8עד כמה היתה תפילתם של ירמיה ודניאל תפילה אישית לדעתכם?
ירמיה
מגדולי הנביאים .נביא חורבן וגלות.
בחייו התחולל חורבן בית המקדש
הראשון ,עליו התריע.
הרמנזון ואן ריין רמברנדט ,ירמיהו
מבכה את ירושלים1630 ,

דניאל
נביא שחי בתקופת גלות בבל
(המאה השישית לפני הספירה).
ספר דניאל מספר כי בזכות חכמתו
נבחר דניאל בעודו נער לגור בארמון
המלך הבבלי ,ושם הפך לאחד
מיועצי המלך החשובים ביותר.
יועציו האחרים של המלך ביקשו
לזרוק אותו לגוב האריות ,אך בזכות
תפילותיו נעשה לו נס והאריות לא
נגעו בו לרעה.
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קס"ם הסידור  ///תפילת שמונה עשרה

אמר רבי יהושע בן לוי :למה נקרא שמן [שמם] 'אנשי כנסת
הגדולה'?  -שהחזירו העטרה ליושנה [שהחזירו המצב לקדמותו].
אתא [בא] משה אמר' :האל הגדול הגיבור והנורא',
אתא [בא] ירמיה ואמר :נכרים מקרקרים בהיכלו [גויים הורסים את
בית מקדשו]  -איה [היכן] נוראותיו?  -לא אמר 'נורא'.
אתא [בא] דניאל ,אמר :נכרים משעבדים את בניו  -איה גבורותיו?
 -לא אמר 'גיבור'.

רבי יהושע בן לוי
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האל הגדול?

פיטר פול רובנס ,דניאל בגוב האריות

בשאלות  17-20מתבקשים התלמידים לנתח את התפילה המיוחדת שהיה מוסיף רבי יהודה הנשיא
(הידוע בכינויו 'רבי') בסוף תפילת שמונה-עשרה .ברור שרבי הוסיף את התפילה הייחודית ,משום שחיפש
להתבטא גם בצורה אישית ורגשית ,ולא להתפלל רק למען הכלל במסגרת התפילה הציבורית .בקשתו
העיקרית של רבי היתה שה' ירחיק אותו מן הרוע ,ובתוך כך מאנשים רעים ,מתכונות רעות שעשויות
להופיע בו עצמו ,ממחלות ,מכוחות משחיתים אחרים ומתביעות קשות .חשוב להבהיר לתלמידים
שמדובר בתפילה אישית .לכן אין אנו רשאים לשפוט או להעריך את רבי על סמך תפילתו .תפילתו אינה
אמורה להתאים לנו ,ואין אנו חייבים להסכים עמה .בשאלה  19מתבקשים התלמידים לחזור ולהשוות
בין בקשותיהם שבעמ'  46ובין הבקשות של רבי .מעניין לראות אם הבקשות האישיות משתנות לאורך
הזמן ,או שמא הן נשארות פחות-או-יותר קבועות גם לאחר אלפי שנים .בשאלה  20עולה שוב המתח
שבין התפילה האישית לבין זו הציבורית .ייתכן מאוד שרבי היה מתרעם על כך שכלל הציבור נדרש היום
לומר את תפילתו האישית ,שהרי היא לא נועדה לכלל ,אלא לו לבדו ,ואפשר לראות בכך פלישה לתחום
הפרט.

ברכות השבח

בברכה זו מכונה אלוהים 'האל הגדול הגיבור והנורא' .מילים אלו הן ציטוט מדבריו של משה רבנו:
ּנֹורא" (דברים ,פרק י ,פסוק יז) .הקטע
ֹלהים וַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל ַהּגָ דֹל ַהּגִ ּבֹר וְ ַה ָ
ֹלהי ָה ֱא ִ
ֹלה ֶיכם הּוא ֱא ֵ
"ּכי ה' ֱא ֵ
ִ
מהתלמוד הבבלי שלפניכם עוסק במילים אלו:

ע מ ו ד

ש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמרְ ָמה.
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר לְ ׁשוֹנִ י ֵמרָ ע ,וּ ְ ׂ
וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפׁ ִשי ִתדּ ֹם ,וְ נַ ְפׁ ִשי ֶּכ ָע ָפר לַ כּ ֹל ִּת ְהיֶ ה.
ְּפ ַתח לִ ִּבי ְּבתוֹרָ ֶתךְָ ,וּב ִמ ְצו ֶֹתיךָ ִּתרְ ּדֹף נַ ְפ ׁ ִשי.
וְ כָ ל ַהחו ׁ ְֹש ִבים ָעלַ י רָ ָעהְ ,מ ֵהרָ ה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם.
שה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמךָ.
ֲע ֵ ׂ
שה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךָ.
ֲע ֵ ׂ
שה לְ ַמ ַען ְקדֻ ׁ ָּש ֶתךָ.
ֲע ֵ ׂ
שה לְ ַמ ַען ּתוֹרָ ֶתךָ.
ֲע ֵ ׂ
לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צוּ ן יְ דִ ֶידיךָ הו ׁ ִֹש ָיעה יְ ִמינְ ךָ וַ ֲענֵ נִ י.
יִ ְהיוּ לְ רָ צוֹן ִא ְמרֵ י ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִּבי לְ ָפנֶ יךָ .ה' צוּ רִ י וְ גו ֲֹאלִ י.
(המקור – בתלמוד הבבלי ,מסכת ברכות ,דף יז עמ' א)

ברכות השבח

ע מ ו ד

מעבר לאפשרות להוסיף בקשה מיוחדת הולמת בתוך כל ברכה מברכות הקבע ,מספר התלמוד הבבלי על
המנהג להוסיף תפילה אישית לאחר סיום תפילת שמונה-עשרה .בכל הנוסחים המקובלים היום מקובל
לומר תפילה שמבוססת על זו שנהג להוסיף האמורא מר בן רבינא:

האל הגדול?
"ה ֵאל ַה ָּגדוֹל ַה ִּגבּ וֹר וְ ַהנּ וֹרָ א" .כינוי זה
בברכה הראשונה של תפילת שמונה-עשרה ,שעניינה שבח ,מכונה ה' ָ
מצוטט מתוך דברי משה ,המופיעים בתחילת העמוד ,ושנועדו לתאר את התכונות השונות של אלוהים.
בקטע הממוסגר מתוך התלמוד הבבלי ,רבי יהושע בן לוי מתאר תהליך פסבדו-היסטורי שהתרחש
בארבעה שלבים ,שהאחרון שבהם הוא ניסוח תפילת שמונה-עשרה המוכרת לנו כיום .למעשה ,זהו מדרש
המבוסס על ההנחה כי המקרא הוא יצירה אחת ,וכי כאשר אין נוסחי הספרים השונים שבו זהים זה לזה,
נדרש לכך הסבר:
g gבשלב הראשון משה מתאר את ה' כאל גדול ,גיבור ונורא"ִּ :כי ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם הוּ א ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים וַ ֲאדֹנֵי
ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל ַה ָּגדֹל ַה ִּגבּ ֹר וְ ַהנּ וֹרָ א( "...דברים ,י ,יז) .לכאורה קבע משה במקור זה את נוסח התפילה
הראוי.
g gבשלב השני ירמיהו מתפלל אל ה' ,ומתאר אותו רק בתארים 'אל גדול וגיבור' ,ומשמיט את התואר
'נורא' :וָ ֶא ְת ַּפ ֵּלל ֶאל ה' ...לֵ אמֹרֲ :א ָה ּה ֲאדֹנָי ה' ִה ֵּנה ַא ָּתה עָ ִ ׂש ָית ֶאת ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ ְּבכ ֲֹחךָ ַה ָּגדוֹל
וּ בִ זְ רֹעֲ ךָ ַה ְּנטוּ יָ ה לֹא ָּיִפלֵ א ִמ ְּמךָ ָּכל ָּדבָ רֹ .ע ֶ ׂשה ֶח ֶסד לַ ֲאלָ פִ ים וּ ְמׁ ַש ֵּלם עֲ וֹן ָאבוֹת ֶאל ֵחיק ְּבנֵ ֶיהם ַא ֲחרֵ ֶיהם
ָה ֵאל ַה ָּגדוֹל ַה ִּגבּ וֹר ה' צְ בָ אוֹת ׁ ְשמוֹ" (ירמיה לב ,טז-יח) .לפי המדרש ,אין השמטה זו סתמית ,והיא
נבעה ממשבר האמונה שהתעורר בלב ירמיהו בעקבות חורבן בית המקדש" :נכרים מקרקרים בהיכלו
[גויים הורסים את בית מקדשו] – איה נוראותיו? – לא אמר 'נורא'".
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g gבשלב השלישי ,דניאל מתפלל אל ה' ,ומתאר אותו רק בתארים 'אל גדול ונורא' ,ומשמיט את התואר
'גיבור'" :וָ ֶא ְת ַּפלְ לָ ה לַ ה' ֱאל ַֹהי וָ ֶא ְתוַ ֶּדה וָ א ְֹמרָ ה ָא ָּנא ֲאדֹנָי ָה ֵאל ַה ָּגדוֹל וְ ַהנּ וֹרָ א( "...דניאל ט ,ד) .כמו
אצל ירמיהו ,רבי יהושע בן לוי מסביר כי גם כאן אין ההשמטה סתמית ,ושאף היא נבעה ממשבר
אמונה .הפעם אירע הדבר בעקבות גלותו ושעבודו של עם ישראל" :נכרים משעבדים את בניו – איה
גבורותיו? – לא אמר 'גיבור'".
g gבשלב הרביעי והאחרון אנשי כנסת הגדולה ,קבוצת חכמים ,שלפי המסורת הנהיגו את העם בתחילת
תקופת בית המקדש השני ,ניסחו את התפילה מחדש ,כך שתכלול את תפילתו המקורית והמלאה
""ה ֵאל ַה ָּגדוֹל ַה ִּגבּ וֹר וְ ַהנּ וֹרָ א" ,ללא השמטותיהם של ירמיהו ודניאל .אנשי כנסת הגדולה
של משהָ :
חזרו לנוסח המקורי ,מתוך שמצאו דרך להתגבר על משברי האמונה שפקדו את ירמיהו ודניאל,
על ידי פירוש מחודש למושגים 'גיבור' ו'נורא' .פרשנות מחודשת זו הובילה אותם גם לרענן את
ציפיותיהם מאלוהים ,כך שיימנעו מן האכזבה שפקדה את ירמיהו ודניאל .בניגוד לירמיהו ,אנשי
כנסת הגדולה טענו שמשמעות המושג 'גיבור' אינה בהכרח הניצחון במלחמה ,ושדווקא העובדה
שאלוהים התגבר על יצרו ִואפשר לרשעים להשמיד את בית המקדש ,היא הגבורה האמיתית( .יש
בכך גם רמז למשנה במסכת אבות ,פרק ד ,משנה א" :איזהו גיבור? הכובש את יצרו") .בניגוד לדניאל,
טענו אנשי כנסת הגדולה ,שביטוי ה'נוראות' של ה' אינו צריך להיות התמודדותו המוצלחת של עם
ישראל מול אויביו .אדרבא ,דווקא המשך שרידתו של עם ישראל בתנאים הקשים של הגלות היא
המעידה על כך שאלוהים ממשיך להטיל יראה על הגויים.
למעשה ,ניתן להצביע על שתי גישות ביחס לאמונה באלוהים ,וכתוצאה מכך גם ביחס לתפילה ,הנובעות
מן התהליך ששחזר רבי יהושע בן לוי .גישות אלו מודגשות ומוסברות בשאלות  ,5-8המופיעות בהמשך
העמוד .בשאלה  5מתבקשים התלמידים להסביר במה שינו ירמיהו ודניאל את תפילתו המקורית של
משה ,ומדוע .הנחתם התיאולוגית היתה שהתפילה חייבת לשקף נאמנה את המציאות הסובבת – אם
ראו בפועל שה' אינו 'גיבור' או 'נורא' ,כפי שמובנים מושגים אלו באופן פשוט (כלומר שאם מעמדו של
עם ישראל נחות בהשוואה לאויביו) ,בכינויו של אלוהים בביטויים אלו במסגרת התפילה ,יש משום
צביעות .בשאלה  6נשאלים התלמידים אם הם מקבלים את השינויים המוצעים ,ובמילים אחרות ,אם הם
מקבלים את העמדה שלפיה התפילה צריכה להתאים לתנאים ההיסטוריים ,על פי משמעותן המקובלת
של המילים שמהן היא מורכבת .כדי לחדד ולהבהיר את השאלה ,ניתן לברר אם ניתן לכנות את ה' בתואר
'גיבור' לאחר השואה? לפי ירמיהו ודניאל ,מסתבר שלא ,משום שה' לא הפגין את גבורתו במהלך השואה
ולא נלחם כדי להציל את עם ישראל.
בשאלה  7אנו פוגשים את הגישה השנייה ,הטוענת שאין לשנות את התפילה בהתאם להיסטוריה .תחת
זאת צריך להסביר ולפרש מחדש את התפילה ,כך שהיא תתאים לתנאים ההיסטוריים המתחדשים .אם
חשבנו שמשמעותה של גבורת האל היא הצלחתו של עם ישראל והצלתו במלחמותיו ,והוא לא עשה זאת,
אין צורך לשנות את התפילה ולהשמיט את המילה 'גיבור'; אפשר לשנות את פרשנות המושגים 'גיבור' או
'נורא' .הפירוש המחודש של מושגים מתוך המקורות היהודיים הוא אחת הדרכים המרכזיות שבהן ניתן
להתגבר על המתח שבין המציאות לבין המקורות היהודיים .שיטה זו אפיינה הוגים יהודים רבים לאורך
ההיסטוריה ,אשר הרגישו כי קיים מתח בין מחויבותם לתורה ובין מחויבותם לתבונה .השילוב בין שתי
המחויבויות דרש פרשנות מחודשת למושגים מסורתיים .כך ,יהודים רבים מקבלים את גילויי המדע בנוגע
להתפתחות היקום ,ועם זאת מחויבים לסיפור הבריאה המופיע בבראשית א .התמודדותם של יהודים
אלו עם הסתירה אינה מביאה אותם לשנות את המילים המופיעות בתנ"ך ,כך שיתאימו לעמדותיהם;
אלא הם מרשים לעצמם לפרש ולהסביר מחדש את סיפור הבריאה בבראשית ,כך שיתאים לתיאוריית
המפץ הגדול ולתורת האבולוציה .הפירוש המחודש למילים העתיקות מסגל אותן למציאות ולמדע ,מבלי
שיזדקקו לשינוי במילים עצמן .החוקר דוד הרטמן מסביר את העמדה הזו ,בספרו 'הרמב"ם :בין הלכה
לפילוסופיה':

כאשר היחיד מגלה סתירות בולטות בין קביעות ההתגלות לבין קביעות השכל ,האם
מטיל הוא ספק בשיטת החשיבה שלו או בתביעותיה של הדת? הוא יודע אל-נכון,
כי מה שהוא יודע הוא אמיתי .הוא יודע כי עמדתו הדתית אינה דורשת ממנו להטיל
ספק במהימנות התבונית של שכלו .אם האמת אינה נקבעת באופן בלעדי על ידי
הדת ,אפשר לדרוש כי הדת תעשה עצמה ניתנת-להבנה במסגרת הקטגוריות של
אמיתות השכל המבוססות]...[ .
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[ניתן למצוא] שילוב בין קביעות הדת ובין קביעות השכל ,על ידי הרחבת המשמעות
האפשרית של הלשון הדתית עד שתכלול בתוכה גם משמעות סמלית .הבנה
מילולית של לשון דתית מגבילה את האפשרות להבנה מחודשת של לשון זו
באמצעות טענות עיוניות חדשות .למעשה ,קני-המידה האפיסטמולוגיים העיקריים,
המשמשים כדי להכריע בשאלה ,אם יש לקרוא את הלשון הדתית כפשוטה או
באופן סמלי ,נקבעים על ידי התבונה.
(דוד הרטמן ,הרמב"ם :בין הלכה לפילוסופיה ,עם עובד תל אביב  ,2009עמ' )27
כדי להפנים את חשיבותה של גישה זו ,ניתן לשאול את התלמידים כיצד הם מבינים את המושגים בריאת
העולם ,המשיח או העם הנבחר .סביר להניח שרבים מהם יבקשו לאמץ את המושג ,תוך הצמדה של פירוש
חדש החורג מגבולות הפירוש המסורתי ,כפי שעשו אנשי כנסת הגדולה למושגים 'גבור' ו'נורא' .בשאלה
 8ניתן להסביר כי תפילתם של ירמיהו ודניאל היתה אישית ,שכן הם הרשו לעצמם לשנות מן הנוסח
המקובל; מצד שני ,אפשר לאפיין את תפילתם כציבורית ,משום שהשינויים שהציעו נבעו ממצב העם
בכללותו ,ולמעשה הם ביקשו לשנות את הנוסח באופן קבוע עבור כלל הציבור – ולא רק עבור עצמם.
על פי שתי האפשרויות המוצעות ,מסתבר כי היהדות אינה מערכת קפואה או בלתי-משתנה .השאלה היא
רק באיזה אופן חלים שינויים ביהדות על מנת לסגלה למציאות ההיסטורית .על פי הגישה הראשונה ,יש
לבצע תהליך מתמשך של עדכון סממני התרבות החיצוניים של היהדות כדי להתאימה לזמנים המשתנים.
זוהי עמדתה של התנועה הרפורמית .בראשית דרכה ביקשה הרפורמה להפריד באופן ברור בין מה שהיא
ראתה כעיקר היהדות ,דהיינו הרעיונות הדתיים הפנימיים הבאים לידי ביטוי באותם סממנים חיצוניים
שנשארו משמעותיים ורלבנטיים עבורם גם במאה ה ,19-לבין מה שהיא ראתה כטפל ,דהיינו אותם
סממנים חיצוניים שבהם לא ראתה חשיבות כשלעצמם .ההוגים הרפורמיים האמינו שעיקר היהדות נותר
קבוע לאורך הזמן ,ואילו החלק הטפל שבה התרוקן ממשמעות בעידן המודרני ,וכתוצאה מכך הפך לנטל
תרבותי שהכביד על הציבור היהודי ומנע ממנו להשתלב בחברה המערבית באופן מלא .הרפורמה היתה
אפוא התאמתם של הסממנים החיצוניים של היהדות – בין היתר גם התפילה – למציאות החדשה,
בדיוק כפי שעשו ירמיהו ודניאל ,על פי הסיפור המופיע בתלמוד .כך תיאר הרב יצחק מאיר וייז ,נשיא
איחוד הרבנים של התנועה הרפורמית ,את ההתפתחות ההיסטורית של היהדות בכנס הראשון שארגן
האיחוד בשלהי המאה ה:19-

התפתחות היהדות מסמלת את שחרור הרוח הפנימית שלה מכל הסממנים
המיושנים ,חסרי המשמעות ,השבטיים והלאומיים ,אשר מותירים עליה רושם
חד-צדדי ומביך.
(תורגם לצורך המדריך למורה)
על פי הגישה השנייה ,אי אפשר להפריד בין "עיקר" ו"טפל" ,או בין יהדות "פנימית" לבין יהדות
"חיצונית" .לפיכך גם הסממנים החיצוניים – ובתוכם גם התפילות העתיקות – נחשבים מקודשים
ואינם משתנים .אף המחויבות כלפיהם נשארת קבועה .עם זאת ,תפיסה זו מאפשרת להתאים את
היהדות למציאות בצורה מתונה יותר ,על ידי תהליך הפרשנות שתואר לעיל בדברי דוד הרטמן.
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ברכות ההודיה

ברכות ההודיה

עיון בברכת 'מודים'

פעילות פתיחה :מודים אנחנו
באירועים מיוחדים כמו בר מצווה ,חתונה ,סיום קורס קצינים או הוצאת ספר חדש נהוג שהחוגגים
מודים למשפחתם וחבריהם ,אם בכתב אם בעל פה.
 .1היזכרו באירוע בחייכם שבו הודיתם למישהו (או למישהם) .תארו את האירוע והסבירו
מדוע בחרתם להודות דווקא לו (או להם).
החלק האחרון של תפילת שמונה עשרה עוסק בהודיה .קראו אותו והשיבו על השאלה שבעקבותיו:

סג"מ הדר רינמן בטקס קבלת דרגות
קצונה
צילום :קרן רינמן

מודים
עיון בברכת 'מודים'
מו ִֹדים ֲאנַ ְחנוּ לָ ךְ -
ׁ ָש ַא ָּתה הוּ א ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי ֲאבו ֵֹתינוּ לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד ,צוּ ר ַח ֵּיינוּ ָ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוּ ,
ַא ָּתה הוּ א לְ דוֹר וָ דוֹר.
נו ֶֹדה ְּלךָ וּ נְ ַס ֵּפר ְּת ִה ָּל ֶתךָ ַ :על ַח ֵּיינוּ ַה ְּמסוּ רִ ים ְּביָ ֶדךָ  ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמו ֵֹתינוּ ַה ְּפקוּ דוֹת לָ ךְ ,
וְ ַעל נִ ֶּסיךָ ׁ ֶש ְּבכָ ל יוֹם ִע ָּמנוּ  ,וְ ַעל נִ ְפלְ או ֶֹתיךָ וְ טוֹבו ֶֹתיךָ ׁ ֶש ְּבכָ ל ֵעתֶ ,ערֶ ב וָ ב ֶֹקר
וְ ָצ ֳהרָ יִ ם.
ַה ּטוֹבִּ ,כי לֹא כָ לוּ רַ ֲח ֶמיךָ  ,וְ ַה ְמרַ ֵחםִּ ,כי לֹא ַת ּמוּ ֲח ָס ֶדיךָ ֵ ,מעוֹלָ ם ִק ִּוינוּ לָ ךְ .
שא ׁ ִש ְמךָ ַמלְ ֵּכנוּ ָּת ִמיד לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד,
וְ ַעל ּ ֻכ ָּלם יִ ְת ָּברֵ ךְ וְ יִ ְתרו ֵֹמם וְ יִ ְתנַ ֵּ ׂ
וְ כֹל ַה ַח ִּיים יוֹדוּ ךָ ֶּסלָ ה ,וִ ַיהלְ לוּ ֶאת ׁ ִש ְמךָ ֶּב ֱא ֶמתָ ,ה ֵאל יְ ׁשוּ ָע ֵתנוּ וְ ֶעזְ רָ ֵתנוּ ֶסלָ ה.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ַ ,ה ּטוֹב ׁ ִש ְמךָ וּ לְ ךָ נָ ֶאה לְ הוֹדוֹת.
 .2תנו שניים מהנימוקים הניתנים בברכה לכך שהמתפלל מודה לאלוהים.
 .3לעיתים לא קל לנו להודות ,למשל לאחר אסון אישי.
א .כיצד לדעתכם מרגיש מתפלל שבגלל נסיבות חייו קשה לו להודות לאל? ומה עליו
לעשות?
ב .ומדוע לדעתכם קבעו החכמים שתפילת שמונה עשרה תכיל תמיד תפילת הודיה?
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לעיל כתבנו כי חז"ל וגם הרמב"ם זיהו את שלוש הברכות האחרונות של תפילת שמונה-עשרה כחטיבה
נפרדת המוקדשת לשבח או להודיה .כפי שכבר צוין שם ,תיאור זה אינו מדויק ,משום שברכות 'רצה'
ו'שים שלום' מוקדשות בכל זאת לבקשות .בפרק זה נתמקד בברכת 'מודים' ,שעניינה הודיה לה' על כל
הטוב שהוא מעניק .לפני שניגש לטקסט עצמו ,חשוב להסביר לתלמידים את הקשר שבין הודיה ובין
תפילה .בשאלה  1בעמ'  52סוגיה זו נקשרת לחוויה הפרטית שלהם .הם מתבקשים לתאר אירוע שבו
הודו למישהו .בעזרת ההתמודדות עם שאלה זו ,ניתן להראות לתלמידים שמערכת היחסים של התלות
המוחלטת ,המשתקפת מתוך תפילת שמונה-עשרה ,דורשת גם פעולה של הודיה לאלוהים ,האחראי
לספק את כל צורכי המתפלל.
בתשובה לשאלה  ,2ניתן לראות בברכת 'מודים' שהמתפלל מודה לאלוהים על הכל –

ַעל ַח ֵּיינוּ ַה ְּמסוּ רִ ים ְּביָ דֶ ךָ,
וְ ַעל נִ ׁ ְשמו ֵֹתינוּ ַה ְּפקוּ דוֹת לָ ךְ,
וְ ַעל נִ ֶּסיךָ ׁ ֶש ְּבכָ ל יוֹם ִע ָּמנוּ,
וְ ַעל נִ ְפלְ או ֶֹתיךָ וְ טוֹבו ֶֹתיךָ ׁ ֶש ְּבכָ ל ֵעתֶ .ערֶ ב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳהרָ יִ ם...
המתפלל אינו מדמה לעצמו מצב שבו יתקיים אפילו רגע אחד בלי אלוהיו .בשאלה  3אנו חוזרים אל
משבר האמונה שעשוי להקשות על ההודיה ,לאחר אסון אישי או לאומי ,כפי שחוו ירמיהו ודניאל
שהתקשו להתפלל בנוסח שהוגדר לפניהם ,לפי המדרש .אפשרויות הפעולה במצב זה מגוונות – יהיו מי
שיפסיקו להתפלל בכלל בעקבות משבר אמונה חריף; אחרים ישנו את נוסח התפילה ,כדי שיתאים להם;
ויהיו כאלה שימשיכו להתפלל למרות הכל .מתוך סעיף ב' ניתן להבין כי חז"ל ביקשו לשקף תחושה של
תלות מוחלטת של המתפלל בה' ,התואמת גם את ברכות הבקשה .אם המתפלל פונה אל ה' בכל יום לשם
סיפוק צרכיו הפרטיים והלאומיים ,אזי אין ספק שהוא גם מחויב להודות לו בכל יום על עצם חייו ,ועל כל
צרכיו המסופקים לו.
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משימת סיכום
את המכתב הבא כתבה ילדה בת עשר לנשיא המדינה .המכתב מורכב מאותם שלושה חלקים
המרכיבים גם את תפילת שמונה עשרה .זהו אותם.

קס"ם הסידור  ///תפילת שמונה עשרה
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משימת הסיכום מראה כי המבנה הלוגי של התפילה – שבח ,בקשה והודיה – מאפיין פנייה לדמויות
חשובות גם בימינו .בתחילת המכתב לנשיא המדינה מסבירה הילדה מדוע היא פונה דווקא אליו ,תוך כדי
שהיא משבחת ומפארת אותו ואת מעמדו .בפסקאות האמצעיות היא שוטחת בפני נשיא המדינה שורה
של בקשות .ולבסוף היא מרגישה צורך להודות לנשיא ,בלי קשר לשאלה אם ימלא את משאלותיה אם
לאו ,כמו שחז"ל האמינו שעל המתפלל להודות לאלוהים בכל תפילה ,למרות שהיא לא בהכרח תתקבל.
היום אנו נוטים לכרוך את אמירת התודה במילוי הבקשה .לכן התלמידים עשויים להיות מופתעים מכך
שכל מתפלל מודה לאלוהים ,בלי שיידע מהן תוצאות התפילה .מומלץ אפוא להדגיש בפניהם את תפקיד
התודה במסגרת התפילה ובמסגרת המכתב לנשיא המדינה .יש בתודה ביטוי לענווה ולקבלת המציאות
כפי שהיא ,לצד השאיפה לשינוי וההכרה בעוצמת האחר .אגב כך מומלץ ליזום דיון על המועד המתאים
להבעת רגש התודה – מתי עלינו להודות לאחר ,ומתי אנו הופכים מ'מכירי טובה' ל'אסירי תודה'?
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קד י ש
מבוא
הקדיש הוא תפילה שלשונה ארמית מתובלת בעברית ,והיא משמשת בתפקידים שונים בתפילת הציבור.
בחברה החילונית מפורסם במיוחד 'קדיש יתום' ,הנאמר על ידי האבל בזמן ההלוויה ובאחד עשר
החודשים של שנת האבלות.
הקדיש מוזכר לראשונה כתפילה ליטורגית במסכת סופרים (מה'מסכתות הקטנות'; מקורה ארצישראלי.
מסכת סופרים נערכה בשנת  600לספירה לערך ,אף כי קטעים ממנה ניתן למצוא עוד קודם לכן במקורות
מתקופת המשנה והתלמוד).
פרופסור אביגדור שנאן מקדיש מאמר מיוחד לקדיש ,וממנו נביא בפניכם קטעים נבחרים:
לקדיש חמש צורות כהופעתו בסידור היום []...
א) חצי הקדיש – המשמש באופן כללי כחוליית מעבר בין חלק לחלק בעולם התפילה ,למשל ,בין קריאת
התורה להפטרה ,או בין קריאת שמע של ערבית לבין העמידה.
ב) קדיש דרבנן – הנאמר בציבור לאחר לימוד תורה שבעל פה.
ג) קדיש יתום – ששמו מעיד עליו ,והוא הקדיש הקשור לטקס הקבורה ,לאחד עשר חודשי האבלות של
הבנים ולימי הזיכרון.
ד) קדיש לחדתא – אותו קדיש חד פעמי מיוחד שנאמר במנהג אשכנז פעם אחת במסגרת הלוויה ,אבל
גם בהקשרים אחרים ,כגון שעת סיום של יחידת לימוד ארוכה ,כגון מסכת שלמה בתלמוד[ .שמו של
הקדיש לקוח מתוך המשפט שבו הוא נפתח – "יתגדל ויתקדש שמיה רבא דעתיד לחדתא עלמא",
שמשמעו בעברית :שעתיד לחדש את העולם].
ה) הקדיש השלם ,קדיש 'תתקבל' שאותו אומר החזן לאחר כל אחת משלוש התפילות היומיות.
העובדה הזאת כשלעצמה די היה בה כדי לעורר תמיהה .היש בסידור עוד דוגמא לטכסט אחד שממלא
פונקציות כל כך שונות ,וגם נאמר בידי אנשים כל כך שונים – החזן ,האבל ,הגבאי או הקורא בתורה?! []...
השאלה הזאת כשלעצמה מעוררת את הקושיה מה עיקר ומה טפל ,מה מוקדם ומה מאוחר? []...
הקושי השני שעלינו להתייחס אליו היא שאלת השפה הארמית .סידור התפילה ,כידוע ,כתוב עברית,
עברית נפלאה [ ]...תפילה כל כך מרכזית ,החוזרת כל כך הרבה פעמים במהלך היום ודווקא בארמית.
[]...
השאלה השלישית עולה מן העובדה המפתיעה ,שלא כולנו מודעים לה ,ששמו של הקדוש ברוך הוא אינו
נזכר בתפילה זו כלל .היא פותחת ,אם נתרגם אותה לעברית ,במילים' :יתגדל ויתקדש שמו הגדול' .שמו
של מי? כולנו יודעים אבל מדוע איננו אומרים? [ ]...סידור התפילה אינו מהסס מלהזכיר את שם ה'
בצורה המפורשת ביותר]...[ .
יתר על כן וזו השאלה האחרונה :איך נסביר את התופעה המשונה של 'ואמרו אמן'? לשם מה? [ ]...מדוע
בעמידה ,בקריאת שמע ,בברכת המזון ובברכות ההפטרה איננו עושים כך ,ורק כאן באה לפתע ההכרזה
לציבור' :עכשיו צריך לומר אמן' והציבור אומר אמן? []...
הקדיש היא ככל הנראה תפילת רשות ספונטנית ,שנולדה בסמוך לאמירת דרשה בציבור בידי דרשנים,
כאשר ניסוח הקדיש נשאר פתוח במידה מרובה והיה תלוי בדרשן וברצונותיו ,בקהלו ,בתקופתו
וביכולותיו .עומד לו ציבור גדול ,שומע דברי תורה ,והדרשן והציבור מסיימים את המפגש שעיקרו דרשה
בציבור במעין תפילה חגיגית ,כללית ,שכל הציבור נוטל בה חלק ,ואז הדרשן פותח בארמית ,שפת העם
ואולי גם שפת הדרשה ,ואומר" :יתגדל ויתקדש שמו הגדול" ,ואינו מזכיר את שם ה' לאורך כל התפילה
כולה ,כי ההקשר כאן הוא הקשר של דרשה ,לא הקשר של בית כנסת ולא של תפילת חובה ]...[ .אפילו
הנוסחה 'ואמרו אמן' מתאימה להקשר של דרשה בציבור ולתפילה ספונטנית המתחדשת ומשתנה .איך
ידע הקהל מתי לענות 'אמן' ,אם לא יאמר לו זאת מפורשות מעצב התפילה?

לשון אחר ,ההנחה שהקדיש נולד בהקשר לדברי אגדה בציבור מסבירה בבת
אחת את השפה הארמית ,את היעדר שם ה' ,את השימוש בתחליפים לשם ה'
ואת הפורמולה 'ואמרו אמן' ,ונראה לי שכיום מקובל למדי לומר במחקר שאכן כך
נולד הקדיש לא כתפילת קבע בבית הכנסת אלא כתפילת רשות משתנה ומתגוונת
בהקשרים של דרשה ציבורית.
("הקדיש" ,תפילה שבכתב ,ערך י"ש רקנטי ,ירושלים תשס"ח ,עמ' )24-30
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הקדיש בהקשר של המוות ,כטקסט הנאמר בפי אבלים ,אינו מוכר בספרות התנאית והאמוראית ,אין
הוא נזכר בסידור של רב עמרם גאון ואף לא אצל הרמב"ם .שנאן מציין כי רב סעדיה גאון ,שחי במאה
העשירית בבבל מעיד" :ויש אנשים שאומרים קדיש אחרי קבורת המת ,ואין זה מן העיקר" ,כלומר הוא
פוסל את הדבר ולא רואה אותו בעין יפה .שנאן ממשיך:

[ ]...מתי אפוא קיבל הקדיש את תפקידו העיקרי בתפיסתנו היום ,את הקשרו המלא
והגלוי והמשמעותי בקשר למוות?
דומה שדבר זה ארע רק באשכנז ורק בעקבות מסעי הצלב של המאות הי"א-י"ב.
מתברר כי כעת נוצר צורך פסיכולוגי ,שיסודו באירועים היסטוריים טראומטיים,
לתת בסידור התפילה מענה לבעיות הקשות שעוררו הפוגרומים ,מסעי הצלב,
שחיטת אנשים ואונס נשים ומעשי המרת דת בכפייה וכיוצא באלה .תחושתם
של בני הדורות ההם שבהתנהגותם הם מקדשים שם שמים ברבים ,נתנה לתפילה
הפותחת ב"יתגדל ויתקדש שמה רבא" את מלוא עוצמתה]...[ .
בהחלט אפשר לומר כי גם השפעת תורות סוד שונות ,כגון הקבלה ,שהחלה
להתבסס מעט מאוחר יותר ,סייעה לתהליך זה ,שהרי תורות הסוד עוסקות בעיקר
בעולמות אחרים ,עליונים ,בנשמות ובנפשות ובגורלן בעולם העליון ,וביכולתו של
אדם המהלך על פני האדמה להשפיע על אירועים המתרחשים בעולמות גבוהים
ממנו .הקביעה כי אמירת קדיש בעולמנו יכולה לסייע לנפש המת בדרכו בעולם
הבא סייעה אף היא להחדרת הקדיש – לא פעם בניגוד לדעתם של פוסקי הלכה
והוגי דעות – אל עולם בית הכנסת והחיים היהודיים בכלל .כך זכה הקדיש לתפקידו
המפורסם ביותר ,שהוא גם האחרון בסדר התהוותו.
(שם ,עמ' )32
מקורן ומשמעותן של מילות הקדיש
נוסח הקדיש מתבסס במידה רבה על המקרא .לפניכם מילות הקדיש והמקורות המקראיים שעליהם
הן התבססו:
יתגדל ויתקדש [יתגדל ויתקדש] – הרעיון המקורי של הקדיש נזכר בתפילת משה רבנו" :וְ עַ ָּתה יִגְ ַּדל נָ א
כּ ַֹח ֲאדֹנָ י ַּכ ֲאׁ ֶשר ִּד ַּברְ ָּת לֵ אמֹר" (במדבר יד ,יז) ,שבה הוא מבקש שכוחו של אלוהים יגדל ויתגלה בעולם.
מקורו המקראי של הצירוף 'יתגדל ויתקדש' הוא הפסוק" :וְ ִה ְת ַּג ִּדלְ ִּתי וְ ִה ְת ַק ִּדׁ ְש ִּתי ...וְ יָ ְדעוּ ִּכי ֲאנִי ה'"
(יחזקאל לח ,כג).
–"כי לֹא יִ ּטֹׁש ה' ֶאת עַ ּמוֹ ַּבעֲ בוּ ר ׁ ְשמ ֹו ַה ָּגדוֹל ִּכי הו ִֹאיל ה' לַ עֲ ׂשוֹת ֶא ְתכֶ ם ל ֹו לְ עָ ם"
שמיה רבה [שמו הגדול] ִּ
(שמואל א' יב ,כב).
בעלמא די ברא כרעותיה [בעולם שברא כרצונו] – מעין לשון הכתוב" :כּ ֹל ֲאׁ ֶשר ָחפֵ ץ עָ ָ ׂשה" (תהלים קטו ,ג).
בחייכון וביומיכון [בחייכם ובימיכם] – המתפללים מבקשים שהתפילה תתגשם עוד בחייהם.
בעגלא ובזמן קריב [במהרה ובזמן קרוב] – במהרה ,לא רק בזמן שהמתפללים עדיין חיים ,אלא אף קודם לכן.
ואמרו אמן – עניית אמן אחרי דברי תהילה לאלוהים מוזכרת פעמים רבות במקרא ,למשל בתהלים קו,
מח) .הקהל מקבל את הנאמר ומסכים.
יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא [יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים ,כלומר
לעולם ועד] – זהו המקור לנוסחה זו" :עָ נֵ ה ָדנִ ֵּיאל וְ ָא ַמר לֶ ֱהוֵ א ׁ ְש ֵמ ּה ִּדי ֱאלָ ָהא ְמבָ רַ ךְ ִמן עָ לְ ָמא וְ עַ ד עָ לְ ָמא
[עונה דניאל ואומר :יהיה שמו של אלוהים מבורך מהעולם ועד העולם]" (דניאל ב ,כ).
לפי התלמוד הבבלי ,מסכת שבת ,דף קיט עמ' ב ,קטע זה של הקדיש חשוב במיוחד .רבי יהושע בן לוי,
שחי במאה השלישית לספירה ,אמר" :כל העונה 'אמן יהא שמיה רבא מברך' בכל כוחו – קורעין לו גזר
דינו" .בתלמוד הבבלי ,מסכת ברכות ,דף נז עמ' א ,נאמר" :העונה 'יהא שמיה רבא מברך' – מובטח לו
שהוא בן העולם הבא".
יתברך וישתבח – הרעיון מצוי במקרא" :וִ יבָ רְ כוּ ׁ ֵשם ְּכבו ֶֹדךָ וּ ְמרו ַֹמם עַ ל ָּכל ְּברָ כָ ה וּ ְת ִה ָּלה" (נחמיה ט ,ה).
לעלא מן כל[ ...למעלה מכל]  -פרשן המקרא ר' שלמה יצחקי (רש"י) ,שחי בימי הביניים בצרפת ,פירש את
הפסוק הנזכר מנחמיה" :שאין בריה יכולה לברכו ולהללו כפי גודלו ורוממותו שהוא מרומם ונישא יותר,
מה שאין הפה יכול לדבר".
קסם הסידור

ע מ ו ד

66

"ה ְמׁ ֵשל וָפַ ַחד עִ ּמוֹ ֹע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו" (איוב כה ,ב).
עושה שלום במרומיו – ביטוי זה לקוח מהפסוקַ :
חתימת הקדיש בשלום מקבילה לברכת כהנים המסיימת במילים "וְ יָ ֵ ׂשם לְ ךָ ׁ ָשלוֹם".
שינויים בקדיש בתנועה הרפורמית
התנועות הרפורמיות השונות בעולם הותירו את הקדיש בארמית ולא תרגמו אותו לשפת המדינה ,גם
בתקופות שבהן רוב התפילה נאמרה בשפת המדינה .אף במדינת ישראל התנועה ליהדות מתקדמת נוהגת
לומר את הקדיש בארמית ,אך תנועת הנוער וחוגים מסוימים מעודדים את אמירת הקדיש בתרגומו
העברי מתוך ניסיון לקרבו אל הציבור.
בנוסח הקדיש הוטלו לפעמים שינויים קלים .ברוב הקהילות הרפורמיות נהוג להרחיב את סיומת
הקדיש בנוסח "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני האדם" .שינוי
זה נועד להתמודד עם הקושי הגדול שמעוררת תפיסת העולם הפרטיקולרית העומדת בבסיס התפילות
המרכיבות את סידור התפילה המסורתי .תפיסה זו נדחתה על ידי התנועה הרפורמית כבר בראשית
דרכה .התנועה הרפורמית ניסתה לנסח מחדש את היהדות במונחים אוניברסליים וכלל-אנושיים .היא
ביקשה להראות שהיהדות ,על צדדיה השונים ,יכולה וצריכה לקדם את האנושות לעבר תכליתה .לשם
כך נדרשו הוגים רפורמיים לפרש מחדש מושגים יהודיים שהחליפו את היסוד הלאומי ביהדות ביסוד
רציונלי אוניברסלי .מייסד התנועה הרפורמית בארה"ב ,הרב יצחק מאיר וייז ,הגדיל לעשות ,בהצהירו
כי היהדות היא ללא ספק דת העתיד עבור האנושות כולה; והמשיח ,לתפיסתו ,אינו אחר מאשר האמת
העומדת בבסיס היהדות:

אם אציג בפניכם את הטענה ,שבה יש לי ביטחון מוסרי מלא כביטחונם של הנביאים
בימי קדם ,כי היהדות היא דת העתיד – עזות הפנים שלי עשויה להפתיע אתכם.
אך זאת אוכל לומר :אושרה של האנושות אינו תלוי בדוֹגמה מסוימת או בספר
מסוים .הוא תלוי בשלטון האמת ,הוא הגואל ,המשחרר ,המשיח...
(מתוך ההרצאה ,"The Outlines of Judaism" :תורגם לצורך המדריך למורה)
בטרם ניגש לפעילות הפתיחה על אודות הארמית ,מומלץ מאוד לקיים פעילות התמצאות בסידור סביב
תפילות הקדיש .אפשר לבקש מהתלמידים לדפדף בסידוריהם ולחפש את הופעות תפילות הקדיש.
התלמידים יגלו עד כמה נפוצה התפילה בסידור .כמו כן הם יעמדו על קיומם של סוגי קדיש רבים ומגוונים.
כאן המקום ללמוד מעט על הקדיש ,מקורו וסוגיו השונים ,כפי שמופיע במבוא שלעיל.
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פעילות פתיחה :מתרגמים מארמית לעברית
מהא ָמרות המוכרות הבאות:
ֲ
התאימו לכל אחד מהאיורים ִאמרה

"קיֹש ִקיֹש!" ָקרְ יָ א
ִא ְס ְּתרָ א ִּבלְ גִ ינָ א ִ
ֵמ ִא ָּגרָ א רָ ָמא לְ ֵבירָ א ֲע ִמ ְיק ָּתא
3

4

לְ כָ ל ָמאן ְּד ָב ֵעי

ֵמ ִא ָּגרָ א  -מִגג; רָ ָמא  -גבוה;
לְ בֵ ירָ א  -לְבור; ֲע ִמ ְיק ָּתא -
עמוק
ָמאן  -מי; ְּד ָּב ֵעי  -שמעוניין

ַּדי לְ ַח ִּכ ָימא ִּברְ ִמיזָ א

לְ ַח ִּכ ָימא  -לחכם; ִּברְ ִמיזָ א
 -ברמז

השפה הארמית
שפתן של אמרות אלו היא ארמית .ארמית היא שפה שמית
שבתקופה העתיקה הייתה השפה הרווחת במזרח התיכון ,ובמהלך
השנים כמעט נכחדה.
במשך אלף שנה ,מסוף ימי התנ"ך עד סוף תקופת התלמוד
(מהמאה השלישית לפני הספירה עד למאה השביעית לספירה),
שפת היומיום של היהודים הייתה ארמית .חיבורים יהודיים
חשובים מתקופה זו ,כגון ספר דניאל שבתנ"ך ,התלמוד הבבלי
והתלמוד הירושלמי ,נכתבו בחלקם בארמית (אך לא כולם:
המשנה והסידור ,למשל ,שאף הם מתקופה זו ,נכתבו בעברית).
לתורה כולה נכתב תרגום מיוחד לארמית (שנקרא תרגום
אונקלוס) ,כדי שהיהודים בני התקופה יוכלו להבין את הקריאה
בתורה בבית הכנסת .בבתי כנסת של יוצאי תימן נוהגים לקרוא
את התורה עם תרגום אונקלוס גם כיום.
מילים רבות מהארמית חדרו לעברית ,ומשמשות אותנו גם היום.
לדוגמה :אַלים ,זיקוקין די נור (מילולית :ניצוצות של אש),
בדיחה ,בלית ברירה ,דהיינו ,אדרבא ,נכסי דלא ניידי (ובראשי
תיבות  -נדל"ן) ,קושיה ,כגון ,וכן המילה 'לדוגמה' עצמה!

 .1שפת רוב התפילות היא עברית .אחת התפילות היחידות ששפתה ארמית היא הקדיש.
מדוע קבעו את תפילת הקדיש בשפה הארמית?
 .2האם היום אמירת הקדיש בארמית ולא בעברית ממלאת אותה מטרה?
 .3האם לדעתכם כיום עדיף שיתרגמו את הקדיש ויאמרו אותו בתרגומו לעברית ,או
שימשיכו לומר אותו בשפתו המקורית ,הארמית? נמקו.

ע מ ו ד

קס"ם הסידור  ///קדיש

1

2

ִא ְס ְִּתרָ א  -מטבע; ִּבלְ גִ ינָ א -
בחבית; ָקרְ יָ א  -קורא

מטרת הפעילות להפגיש את התלמידים עם השפה הארמית הזרה ולידד אותם עמה .מעבר למשימת
התרגום ,חשוב להקנות לתלמידים את משמעות הביטויים שלפניהם .כדאי לבקש מן התלמידים לחשוב
על אירועים שונים מחיי היומיום שבאמצעותם ניתן להדגים ביטויים אלה.
אסתרא בלגינא 'קיש קיש' קריא [מטבע (יחיד) בחבית משמיע רעש רב] – דווקא העובדה שהחבית
כמעט ריקה היא היא היוצרת רעש .האמרה מתייחסת לכך שדווקא מי שאינו חכם גדול ,משמיע קולו
הרבה יותר מאשר חכמים ממנו.
מאגרא רמא לבירא עמיקתא [מגג גבוה לבור עמוק] – הידרדרות חריפה .לדוגמא :אדם עשיר אשר ירד
מנכסיו והפך להיות קבצן ,או אדם בעל מעמד רם המוצא את עצמו בשפל המדרגה.
לכל מאן דבעי [לכל מי שרוצה] – בדרך כלל ביטוי זו משמש כפתיחה למכתבים שאינם ממוענים לאדם
מסוים .זוהי המקבילה לפתיחה העברית המודרנית 'לכל המעונין'.
די לחכימא ברמיזא [מספיק לחכם ברמז] – החכם אינו צריך אמירה מפורשת ,די לו ברמיזה בלבד.
לאחר מילוי המשימה אפשר לבקש מן התלמידים לבחור שלושה-ארבעה משפטים מרכזיים מתוך הקטע
כדי לתרגל את מיומנות הסיכום שלהם.
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השפה הארמית
הקדיש נכתב בארמית ,היות שזו היתה השפה המדוברת בתקופת התלמוד .כפי שכבר צוין לעיל ,הקדיש
נאמר לאחר דרשה בבית המדרש ,וזו היתה אז שפתם של המאזינים לדרשה .אמירת הקדיש כיום אינה
משיגה אותה מטרה ,שכן השפה הארמית זרה לרובנו ,ולעתים קרובות כשאנו נזקקים לאמירת הקדיש,
אנו מתקשים בהגייתה .היתרון הטמון בתרגום הקדיש לעברית הוא בהפיכתו למובן עבור רוב הציבור
דובר העברית .החסרון הוא בטשטושה של מסורת עתיקה .יהיה מי שיאמר שדווקא בטקסט המקורי יש
הוד ומסתורין ,העלולים להיעלם בתרגום .מאידך גיסא ,מה טיבם של ההוד והמסתורין ,כאשר אנשים
רבים ממלמלים טקסט שאינו מובן להם כלל ועיקר? כדאי לקיים דיון סביב היתרון והחיסרון של אמירת
תפילה בשפה שאינה מובנת.
להרחבת הדיון ,מומלץ לקרוא את המאמר "לַ ְּמדוּ את הקדיש!" מאת בני ציפר ,שהתפרסם באתר 'הארץ'
בכתובתhttp://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=732422&con :
trassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

קדיש

קדיש
עיין בקדיש:
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ׁ ְש ֵמ ּיה רַ ָּבא (אמן).
ְּב ָעלְ ָמא ִּדי בְ רָ א ִּכרְ עוּ ֵת ּה ,וְ יַ ְמלִ יךְ ַמלְ כוּ ֵת ּה ,וְ יַ ְצ ַמח ּ ֻפרְ ָקנֵ ּה ,וִ ָיקרֵ ב ְמׁ ִש ֵיח ּה (אמן).
שרָ ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א וּ בִ זְ ַמן ָקרִ יב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן (אמן).
ְּב ַח ֵּייכוֹן וּ בְ יו ֵֹמיכוֹן וּ בְ ַח ֵּיי דְ כֹל ֵּבית יִ ְ ׂ
(הקהל ואחר כך המתפלל) יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּיה רַ ָּבא ְמבָ רַ ךְ לְ ָעלַ ם וּ לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָּיא,
יִ ְת ָּברַ ךְ וְ יִ ׁ ְש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרו ָֹמם וְ יִ ְתנַ ֵּשֹא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּדקֻ דְ ׁ ָשא
ְּברִ יךְ הוּ א (אמן).
לְ ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּברְ כָ ָתאִ ׁ ,שירָ ָתאִּ ,תׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמירָ ן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן (אמן).
שבָ ע וִ ׁישוּ ָעה וְ נֶ ָח ָמה וְ ׁ ֵשיזָ בָ א וּ רְ פוּ ָאה וּ גְ אֻ ָּלה וּ ְסלִ ָיחה
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא רַ ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָּיאַ ,ח ִּיים וְ ָ ׂ
שרָ ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן (אמן).
וְ כַ ָּפרָ ה וְ רֶ וַ ח וְ ַה ָּצלָ ה ,לָ נוּ וּ לְ כָ ל ַע ּמ ֹו יִ ְ ׂ
שרָ ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ
שה ׁ ָשלוֹם ָעלֵ ינוּ וְ ַעל ָּכל ַע ּמ ֹו יִ ְ ׂ
שה ׁ ָשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו ,הוּ א ְּברַ ֲח ָמיו יַ ֲע ֶ ׂ
ע ֹו ֶ ׂ
ָא ֵמן (אמן).
קדיש שלם לפי נוסח עדות המזרח

 .1תרגמו את הקדיש מארמית לעברית .היעזרו במילון שלפניכם.
מילון ארמי-עברי למילות הקדיש:
ארמית
כללי תרגום מארמית
לעברית:
-

הסיומת ּxה בסוף מילה
משמעה גוף שלישי
יחיד ,למשל:
שְ ֵׁמּה  -שמו.

-

די או ד בראש מילה
משמעה ש ...או של.

-

א בארמית בסוף מילה
משמעה ה”א הידיעה.
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עברית

עברית

ארמית

אמִיָרן
ֲ

אומרים

נֶחָמָתָא

הנחמות

עגָל ָא
ּבַ ֲ

במהרה

לְעָלְמֵי עָלְמַּי ָא

לנצח ,לעולמי עולמים

בְָרא

ברא

עָל ַם

עולם

ּבְִרכָתָא

הברכות

עָלְמָא

העולם

ש ,של

ּפְֻרָקנ ֵּה

ישועתו

ְדכֹל

של כל

ֻקְדׁשָא ּבְִריְך הּוא

הקדוש ברוך הוא

חַּי ֵיכֹון

חייכם

ָקִריב

קרוב

ד

יְהֵא

יהיה

יֹומֵיכֹון

ימיכם

ׁשֵיזָבָא

הצלה

צמַח
יַ ְ

יצמיח

ׁשִיָרתָא

הׁשירות
ִ

ַרּבָא

ּכְִרעּותֵּה

כרצונו

ׁשלָמָא
ְ

שלום

עּל ָא
לְ ֵ

למעלה

ׁשמֵּה
ְ

שמו

מַלְכּותֵּה

מלכותו

ׁשמַּי ָא
ְ

שמיים

משִיחֵּה
ְ

משיחו

ׁשּבְחָתָא
ּת ְ
ִ

השבחים

הגדול

נוסחי הקדיש בעדות השונות נבדלים זה מזה .ניתן לבקש מן התלמידים לפתוח את הסידורים שברשותם
ולעמוד על ההבדלים בין הנוסחים השונים .בספר מובא קדיש שלם לפי נוסח עדות המזרח .על פי נוסח
אשכנז ,לא נהוג לומר את המילים 'ויצמח פורקניה ויקרב משיחה' [=ויצמיח ישועתו ויקרב את ביאת
משיחו] .כמו כן ,אין מוסיפים את כל שמות העצם לאחר המילים" :יהא שלמא רבא מן שמיא" ,כפי שנהוג
על פי עדות המזרח.
בשאלה  1בעמ'  56מתבקשים התלמידים לתרגם את מילות הקדיש לארמית .בכיתות חזקות ניתן לבקש
מהם לנסות לתרגם את הקטע שלא באמצעות המילון ,כאשר לנגד עיניהם הטקסט ומספר הוראות .ניתן
להשתמש בהוראות המצויות בספר בעמ'  56מצד ימין ,לאחר שמעט מילים יתורגמו עבורם ,כמו למשל:
כרעותה ,בעגלא וכו'.
במקביל או בנוסף לכך ,אפשר לחלק לתלמידים את הטקסט של הקדיש ,ובו מילים חסרות ,והם יצטרכו
להשלימן תוך כדי העיון בסידור שבידיהם.
להלן מוצע תרגיל אפשרי .אם בוחרים בדרך זו ,חשוב שלא להפנות את התלמידים אל הספר ,שכן שם
מובא המקור במלואו .המקור שלהלן הוא לפי נוסח אשכנז:

56

עיינו בסידור שלפניכם והשלימו את המילים החסרות:
יִ ְת ַּג ַּדל _______ ׁ ְש ֵמ ּה רַ ָּבא.
______ ִּדי בְ רָ א ִּכרְ עוּ ֵת ּיה .וְ ְיַמלִ יךְ ַמלְ כוּ ֵת ּיה ________________________.
ְּב ַח ֵּייכוֹן וּ בְ יו ֵֹמיכוֹן וּ בְ ַח ֵּיי ְדכֹל ֵּבית יִ ְ ׂשרָ ֵאל ________וּ בִ זְ ַמן ָקרִ יב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
______ש ֵמ ּה רַ ָּבא ְמבָ רַ ךְ _____________
ְׁ
יִ ְת ָּברַ ךְ ______________ וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרו ַֹמם וְ יִ ְתנַ ֵּ ׂשא _______ וְ יִ ְתעַ ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּדקֻ ְדׁ ָשא ְּברִ יךְ הוּ א.
לְ עֵ ָּלא ִמן ָּכל ________ ׁ ִשירָ ָתא ִּתׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמירָ ן ְּבעָ לְ ָמא _______________.
יְ ֵהא _______רַ ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָּיא וְ ַח ִּיים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל ָּכ ֹל יִ ְ ׂשרָ ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן .ע ֹו ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו .הוּ א ְּברַ ֲח ָמיו יַ עֲ ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹם
עָ לֵ ינוּ .וְ עַ ל ָּכל עַ ּמ ֹו יִ ְ ׂשרָ ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
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שאלות  – 2-3ניתן לחלק את הקדיש לשני חלקים עיקריים; החלק הראשון עוסק בגדולתו של אלוהים,
עד למילים 'יהא שלמא '...ואילו החלק השני עוסק בעיקר בבקשה לשלום.
שאלה  – 4המשפט 'עושה שלום במרומיו' ובו הבקשה לשלום ,בא גם בסיומה של תפילת שמונה-עשרה
ובסיומה של ברכת המזון .במשנה נאמר" :לֹא ָמצָ א ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּ ךְ הוּ א ְּכלִ י ַמ ֲחזִ יק ְּברָ כָ ה לְ יִ ְ ׂשרָ ֵאל ֶא ָּלא
ַהׁ ָּשלוֹם( ,משנה ,מסכת עוקצין ,פרק ג ,משנה ב) .ניתן לבקש מן התלמידים לחשוב אם אף הם היו חושבים
לשבץ בסיומן של תפילות חשובות משפט זה ,או שמא עולים בדעתם רעיונות חלופיים לסיום תפילות
אלו.
כפי שצוין לעיל ,חשוב להזכיר כי בקהילות רפורמיות ,קונסרבטיביות ואחרות נהוג לעתים להוסיף 'הוא
ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל בני האדם /על כל יושבי תבל ואמרו אמן'.

למעלה מכל השבחים?
למעלה מכל השבחים?
הפסקה השנייה של הקדיש מובאת כאן בתרגום לעברית:

יתברך,
וישתבח,
ויתפאר,
ויתרומם,
ויתנשא,
ויתהדר,
ויתעלה,
ויתהלל,
שמו של הקדוש ברוך הוא,
למעלה מכל הברכות והשירות ,התשבחות והנחמות ,הנאמרות בעולם,
ואמרו אמן.
 .1א .מה המשותף לכל הפעלים הכתובים זה מתחת זה?
ב .השלימו:
לפי סוף הקטע ,אלוהים הוא _________ כל השבחים הנאמרים בעולם.
ג .יש הטוענים שבין תחילת הקטע עד למילים 'הקדוש ברוך הוא' לבין המשך הקטע
עד לסופו קיים מתח .מהו?

בסיפור הבא מתואר מתח דומה:

[מעשה בחזן] שהתפלל לפני רבי חנינא ,אמר" :האל הגדול הגבור
והנורא האדיר והחזק והאמיץ".
אמר לו [רבי חנינא] :בכך גמרת את כל השבחים של אדונך? אפילו
אותם שלושה שבחים שאנו אומרים בתפילה [בתפילת העמידה] -
"האל הגדול הגבור והנורא"  -אילו לא כתבם משה בתורה ובאו
אנשי כנסת הגדולה ותקנו אותם ,לא היינו אומרים אותם ,ואתה
אומר עוד את כל אלה?
משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסין
[משבחים] אותו ב"אלף דינרי כסף"  -לא גנאי הוא לו?
תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף כה ,עמוד א ,בתרגום לעברית
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שאלה  1מוקדשת לבחינת ההיבטים הלשוניים של הפעלים שבקדיש .כל הפעלים הכתובים זה מתחת זה,
מתארים את גדולתו של אלוהים .כולם כתובים בזמן עתיד בבניין התפעל .על פי תכנית הלימודים בלשון
לבתי הספר היסודיים ,התלמידים אמורים להכיר מושגים אלה ,וזוהי הזדמנות לחזור אתם על החומר.
כדאי לשוחח עם התלמידים על העושר הלשוני המוצג פה ,על כך שלעתים אנו מעדיפים להשתמש במילה
אחת ,והיא אמורה לבטא את כל המצבים והרגשות ,כמו למשל" :מדהים" או "עשר" ,אף שהשפה העברית
מאפשרת לנו לבטא הרבה יותר.
לפי קטע זה ,מעמדו של אלוהים הוא למעלה מכל השבחים הנאמרים בעולם .כל השבחים לא יספיקו כדי
לתאר את גדולתו.
בין שני חלקי הקטע שורר מתח :בתחילה מהללים את אלוהים בכל הפעלים האפשריים ,אולם לאחר מכן
נאמר כי בעצם אי אפשר לומר עליו דברי שבח ,שכן הוא נמצא מעל ומעבר לכל שבח אפשרי .כל דברי
הברכות ,השירות והתשבחות לא יספיקו לשם כך.
מתח זה מופיע גם במקור הלקוח מן התלמוד הבבלי בשאלה  ,2שעליו נרחיב גם בשאלות  .3-5החזן
שהתפלל לפני רבי חנינא ,הוסיף שבחים שאינם כתובים בתפילת שמונה-עשרה ואמר" :האדיר ,החזק
והאמיץ" .הוא ביקש לפאר ולרומם במילותיו את אלוהים .אולם רבי חנינא טען כלפיו ,כי בהוספת תארים
אלה הוא דווקא הוריד מערכו של אלוהים ,שהרי בבחירתן של מילים מסוימות וכינויים מסוימים אנו
מצמצמים את ההתייחסות לישותו האינסופית של האל .על פי תפיסתו של רבי חנינא יש לומר רק את
"ה ָּגדוֹל ַה ִּגבּ ֹור וְ ַהנּ וֹרָ א" ,לא משום שאלה ממצים את גדולתו וכוחו
השבחים שמשה כתב בתורה ,דהיינו ַ
של אלוהים ,אלא משום כוחה של המסורת .ייתכן שרבי חנינא היה מעדיף שלא לכנות את ה' בתפילה
בשום כינוי ,משום שהלשון לעולם לא תצליח לבטא את כוחו האמיתי של אלוהים .הדוגמא שמביא רבי
חנינא ,מבטאת את עמדתו .תהיה זו טעות לפאר אדם עשיר באלפי דינרי כסף ,כאשר הונו מרובה הרבה
יותר .יש בכך משום הקטנה שלו או של רכושו .כך לא תושג הכוונה המקורית ,להלל ולשבח אותו .מצד
שני ,יש להניח כי רבי חנינא לא היה מציע להתעלם ממילות הקדיש בשל כוחה וחשיבותה של המסורת,
"ה ָּגדוֹל ַה ִּגבּ ֹור וְ ַהנּ וֹרָ א" שבתפילת שמונה-עשרה.
כשם שאין הוא מצדד בעד ביטול התארים ַ
שאלה  5מוקדשת לדיון ביתרונותיה של הדומיה ובחסרונותיה ,בכוחן של מילים לקלקל ובמצבים שבהם
עדיפה השתיקה .נוכל לפגוש מצבים כאלה בניחום אבלים ,מול אנשים סובלים או נוכח מראות מיוחדים
או סערת רגשות.
החסרון שבשתיקה הוא בכך שהיא עלולה ליצור אילמות .האדם עלול להתרגל לנוחות שבשתיקה
ולהימנע מהמאמץ הנדרש להבעת תחושותיו .חסרון אחר הוא שהסביבה עלולה להפסיד עושר לשוני,
עומק רגשי ותחושת שיתוף.
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קדיש יתום

קדיש יתום

רבי אלעזר מוורמייזא
מקובל ופוסק בן המאה השתים
עשרה שחי בוורמייזא שבגרמניה.
בכמה מחיבוריו מביא רבי אלעזר
פירושים לתפילות.

בימי הביניים השתרש המנהג שילדים
אומרים קדיש על הוריהם שנפטרו .קדיש
מיוחד זה ,הנקרא קדיש יתום ,אומרים יתומים
בלווייתו של ההורה שנפטר ,באזכרות ליד
הקבר ,וכן בתחילת כל תפילה ובסופה באחד
עשר החודשים שלאחר הלוויה.
חוקרי התפילה הציעו הסברים רבים למנהג זה.
למשל ,הסבר מקובל אחד הוא ש"קטן האומר
'יתגדל' [כינוי לקדיש] מציל [את] אביו מן
הפורענות [עונש בגיהינום]"
(רבי אלעזר מוורמייזא" ,פירושי סידור התפילה
לרוקח").

סוחר בהמות באלזס ,אלפונס לוי

 .1על-פי הסבר זה ,מהו תפקיד הקדיש?

שרל נחמיה ,בערך בגיל  14אומר קדיש מיד אחרי
שחרור וילנה בפונאר .ארכיון התצלומים יד ושם

אורי שאיבד את אחותו בתאונת דרכים מספר:
"מהרגע שהבנתי את מילות הקדיש סירבתי לומר אותו .אני נמצא במצב
הכי קשה שיכול להיות ,החיים שלי ושל ההורים שלי נהרסו ,ואני צריך
להכריז על גדולתו של אלוהים? אני צריך להלל את שמו ?! איך אני יכול
לעשות את זה?"

 .2א .מהו הקושי שעימו מתמודד אורי?
ב .האם אתם מסכימים עם דבריו של אורי? מה הייתם עונים לו?

הקטע הבא מתמודד עם שאלה זו ומציע רעיון מעניין:
רבי שמחה
בּוֹנֶם מפשיסחה
()1827-1765
ראשה השני של חסידות פשיסחה
(עיירה בפולין) .היה תלמידו
המובהק של החוזה מלובלין ,ורבם
של הרבי מקוצק ושל רבי יצחק
אלתר ,מייסד חסידות גור.
לעומת רבנים חסידיים אחרים,
רבי שמחה בונים סירב לחיות
מתרומותיהם של חסידיו ,והמשיך
לעסוק במקצועו כרוקח.

שאלו לו לרבי ּבֹונ ֶם :מפני מה אומרים אחר כל נפטר [את תפילת ה]קדיש,
שבו מתפללים שתגדל מלכות שמיים?
השיב [רבי בונם] :מלך בשר ודם העורך מלחמה ,אין מרגישים באבידת
החיילים אלא כשנספה [כשנהרג] מחנה [חיילים] שלם .לא כן הוא במרום
[בשמיים] .כאן ניכרת מיתתו של כל אחד מישראל כל כך ,עד שהצבאות של
מטה [המתפללים] צריכים לשקוד שתגדל שוב מלכות שמיים.
מ"מ בובר" ,אור הגנוז"

עמוד 60

שמחה בונם ידוע בחשיבות הגדולה
ששם על האדם דווקא ,בניסיון
לפענח לא רק את ‘תורת האלוהים’
אלא גם את ‘תורת האדם’.

ב .מה נדרש מבני האדם כדי שמלכות השמיים תחזור לקדמותה?

בתמונה :הרב ,אלפונס לוי

ג .אילו היו רבי בונם ואורי נפגשים ,מה לדעתכם היה משיב רבי בונם לטענותיו של אורי?
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 .3א .לפי רבי בונם ,במה שונה יחסם של בני האדם למותו של אדם מהיחס לכך במרום?

כאמור ,מבין סוגי הקדיש הרבים ,הקדיש המכונה 'קדיש יתום' הוא הידוע ביותר .רבים נוהגים לאמרו
בזמן הלוויה ,בשנת האבל או בימי זיכרון לנפטר .קדיש זה נקרא גם 'קדיש יהא שלמא' מפני שהקטע
הפותח את התוספת האופיינית לקדיש זה מתחיל במילים "יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא רַ ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָּיא".
בקהילות האשכנזים היה נהוג שרק אדם אחד אומר את קדיש היתום .במקרה שמספר אנשים ביקשו
לאמרו ,היו מחלקים ביניהם את הקדישים בתורנות או בהגרלה .לפי מנהג הספרדים ,שהתפשט גם לרוב
הקהילות האשכנזיות בארץ ישראל ,כל האבלים יכולים לומר יחד את הקדיש .אמירת קדיש יתום אינה
מופיעה בספרות ההלכה:

דינים מחייבים על כך אין אתה מוצא באף אחד מקובצי ההלכה הקדומים לרבות
שולחן ערוך; ואולם מה שנשאר רשות מבחינת ההלכה ,נתקדש על ידי הרגש הדתי:
קדיש יתום נעשה אחד המנהגים הנפוצים ביותר בדת ישראל והשמורים בנאמנות
הרבה ביותר.
(יצחק משה אלבוגן ,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית ,דביר ,תל אביב תשל"ב ,עמ' )74

קדיש יתומה
בהלכה האורתודוכסית מקובל שרק גברים אומרים קדיש .בשנים האחרונות קמו נשים מזרמים שונים
ביהדות והחליטו אף הן לומר קדיש מתוך צורך עז שחשו לאחר מות יקיריהן .כיום בבתי כנסת רבים
ברחבי הארץ ,ואף בחלק מבתי הכנסת האורתודוכסיים ,ניתן לשמוע גם נשים שאומרות קדיש .השיר
הבא של המשוררת רות נצר מבטא תחושות וחוויות הנוגעות לאמירת הקדיש על ידי הבת היתומה:

קדיש בת
ַּגם ֲאנִ י רָ ִצ ִיתי לְ ַה ִּגיד ַק ִּד ׁיש
ַּגם ֲאנִ י רָ ִצ ִיתי לְ ַה ִּגיד ַק ִּד ׁיש
ַּגם ֲאנִ י רָ ִצ ִיתי לְ ַה ִּגיד ַק ִּד ׁיש
וְ לֹא נָ ְתנוּ לִ י.
וְ ָא ַמרְ ִּתי ַק ִּד ׁיש
וְ ָא ַמרְ ִּתי ַק ִּד ׁיש
ש ָפ ַתי נָ עוֹת –
ְׂ
קוֹלִ י לֹא יִ ׁ ָּש ַמע
וְ ָא ַמרְ ִּתי ַק ִּד ׁיש
ָא ַמרְ ִּתי ַק ִּד ׁיש
קוֹלִ י יִ ׁ ָּש ַמע
(רות נצר ,קדיש לאבא  -שירים ,כרמל ,ירושלים תשס"ח)
שאלה  1מוקדשת לדיון באמונה העממית הנזכרת בדבריו של ר' אלעזר מוורמייזא ,שלפיה אמירת הקדיש
גואלת את נשמתו של הנפטר מעונש הגיהנום .לפי אמונה זו ,יכול האדם להשפיע על הנעשה בעולמות
אחרים .עם זאת" ,מחאות נגד תפיסתו של הקדיש כמכשיר של ישועה לא חסרו מעולם" (אלבוגן,
התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית ,עמ'  .)74וכך כותב ר' אברהם בר חיא נשיא שחי במחצית
הראשונה של המאה ה" :12-כל החושב על מעשיו בני ובני עמו שהם עושים אחרי מות ומתפללים בעדו
שהם מועילים לו ,מחשבות בדויות הם ותועלתם שווא בעיני כל החכמים וכל אנשי המדע" .גם במאה
ה 16-קבע ר' אברהם הורוויץ" :האב יצווה לבניו להחזיק באיזה מצוה ,ואם מקיימים אותה נחשב יותר
מן הקדיש" .כלומר ,עדיף לשמור בקפדנות את מצוות האב מלומר עליו קדיש לאחר מותו( .על פי אוריאל
טל" ,קדיש יתום" ,שדמות ,גליון לו ,תש"ל).
קסם הסידור
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חשוב מאוד להיות רגישים לשתי העמדות גם יחד – זו הרואה בקדיש סיוע לנשמת הנפטר בעולמות
העליונית ,וזו השוללת אמונה זו .ייתכן שיש בכיתה תלמיד שחווה מוות במשפחה ,והמייחס ערך דתי או
מיסטי לאמירת הקדיש .ערעור של אמונה זו עלול לפגוע בתלמיד כזה מאוד.
בשאלה  2אנו מזמינים את התלמידים לדון באחת השאלות הרגישות ביותר שמעורר הקדיש באדם
החילוני .אנו ממליצים לערוך דיון בעקבות הקטע שמבטא אורי בעמ'  .60כאשר מילות הקדיש הופכות
להיות מובנות ,מתעורר קושי ממשי באמירתן .יש לציין כי קושי זה אינו נחלתם של חילוניים בלבד .גם
אנשים מאמינים עשויים לחוש בו .הביטויים המקובלים" :ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך" או "ברוך
דיין האמת" אמורים לבטל או לטשטש את המתח המורגש כתוצאה מטרגדיה שפקדה את האדם .מעבר
לגדולתו של אלוהים ,אחד הקשיים הבולטים בקדיש יתום הוא היעדרה של כל התייחסות ,ולו הקטנה
ביותר ,לנפטר עצמו.
בהקשר זה ניתן להביא מדבריו של פנחס שדה:

אחר כך ,לבדי ,תחת השמים השקטים ,עמדתי מול תלולית החול ,בתוך מרחב
החולות ואמרתי את מילות הקדיש .וחוזר הייתי ואומרן ,בימים הבאים .וכפליאה
מתחדשת מדי יום ביומו מביט הייתי במלים האחדות הללו הנדפסות על דף הסידור,
משתאה לחכמתם השקטה ,הטראגית ,של הללו אשר חיברו תפילה קצרה זו לעילוי
הנשמה .אף מלה ,אף מלה אחת מתוך שבעים וכמה המילים שבתפילה זו ,אף כי
הלוא זו תפילתו של היתום על אביו או אמו יולדתו או על קרוב ערירי ,לא יוחדה
להווייתו האישית של זה שהלך לעולמו ,אף לא במילה אחת נזכרים שמו ופועלו.
[ ]...הנותר בחיים הנושא תפילה זו מבקש בסיומה מעט שלום וחיים על עצמו ,ועל
השרויים עדיין עמו בעולם ובזמן הזה.
(פנחס שדה ,ענני ,כרטא ,ירושלים  ,1987עמ' )240-241
להרחבת הדיון אנו מביאים תגובה שהתפרסמה באתר מקראנט לכתבה שהתפרסמה בעתון הארץ "למדו
את הקדיש" (ראו לעיל במבוא) .התגובה מעוררת הרהורים ,תהיות ומחשבות לגבי השאלה שנדונה בקטע
שבשאלה :2

מזה זמן אני חושבת על טקסי הלוויות ובמיוחד האזכרות שאני משתתפת בהן.
הסדר בדרך כלל קבוע  -קהל מצומצם של אנשים מתקבץ ,הרבה התרגשות ,תקווה
להרגיש משהו ואז מקריאים את הקדיש ,לעתים מוסיפים עוד תוכן עצמאי ופורשים
לאכול ולשוח בדברי יום יום ,שהרוב לא באמת חפץ בהם בשעה זו.
הקדיש עבורי היה חלק מעסקת חבילה .טקסט עם קונוטציה מאד קשה ,שרוב ימי
חיי לא הבנתי את המשמעות שלו .לפי מה שהילדים האחרים סיפרו בשכונה ,אם
לא אומרים אותו למרגלות הקבר משהו איום ונורא יכול להתרחש .בעבר (כשלא
הבנתי את משמעותו) הוא נתפס בעיני כדבר קדוש .חשבתי שטקס הלוויה או
אזכרה לא יכול להתקיים בלעדיו .היום כשאני מבינה את המשמעות ואת מרבית
המילים אני מתקשה להבין את החיבור בין מילות השבח וההלל לסיטואציה .אני
יכולה להבין את הרציונל ,אבל אני לא שותפה לתפיסת העולם שניצבת מאחוריה.
יוצא מזה שבאירוע טעון כל כך ומשמעותי אני משתמשת במילים שלולא המסורת
לא הייתי בוחרת להשתמש בהן.
כשבגרתי ופתחתי את הסידור הופתעתי לגלות שהקדיש משמש קטע מעבר בין
קטעי התפילה השונים .היה ברור לי שהקדיש נועד רק לבית הקברות ולפתע
נוכחתי לדעת שאדם מסורתי/דתי נתקל בקדיש בהרבה מאד מעמדות בימי קודש
וחול במהלך השנה.
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היחס שלי התחיל להשתנות באוניברסיטה ,כאשר המתרגל במכינה לתלמוד ,באחד
השיעורים הראשונים ,הבין שלפניו קבוצה של אנשים שלא מכירים את המסורת ולא
בקיאים בטקסטים "בסיסיים" ביהדות .אני מניחה שהוא עצר את הרצף המתוכנן
של מהלך השיעורים והקדיש זמן כדי להסביר ולבאר טקסטים יהודיים שגורים.
תחילה הוא חילק לנו דפים עם הטקסט המודפס של הקדיש ,סיפר על היווצרות
הקדיש ותירגם עבורנו אותו .נוכחתי לדעת שבעבר (מאות ראשונות לספירה),
כאשר העברית לא הייתה שגורה בפי כל הקדיש ,היה הטקסט האהוב על הקהל.
ולא פלא ,הטקסט נכתב בארמית ,והקהל ,שלא היה בקי דיו (ברובו) בעברית ,הבין
אותו בקלות ,וזוהי הסיבה שהוא משובץ כל כך הרבה פעמים בתפילה .כשקראתי
את המאמר בארץ "למדו את הקדיש" הזדהתי עם הדרישה של המחבר "...כחילוני
גמור ,אני סבור שכל אחד צריך לדעת את הקדיש ולהבין את פשרו ,ושיש חובה
ללמד אותו לכל תלמיד בית ספר .קודם כל מפני שיש בו הוד שירי גדול".
קשה לי עדיין עם החיבור בין מעמד של קבורה לדברי שבח שלאלוהים .אולם אני כבר
לא רוצה להוציא את הקדיש מהטקס שלי ,כוחו של הרגל? או של לימוד ְמקרֵ ב?
(עדי ה .אתר מקראנטhttp://www.cet.ac.il/mikranet/review.asp?Asp=403&FID=43797&nOwnerID=0&bFillMsgFi ,

)=elds=False&nFillterUserID=0&Index=09uz&sSearchText
במקור שבשאלה  3מציג רבי בונם מפשיסחא הסבר מעניין לשאלה מהו הקשר בין מותו של אדם
והתפילה להגדלת שמו של אלוהים .לדבריו ,בני האדם אינם מייחסים חשיבות רבה כל כך לחיי אדם
כאלוהים .כאשר אדם אחד נפטר ,אין הדבר מורגש כל כך; ורק מוות המוני מערער ומחליש את כוחם.
בניגוד לאטימותם של בני האדם ,את אלוהים מערער מותו של כל פרט ,עד כדי כך שיש להתפלל לכך
שמלכותו תשוב להיות כשהיתה .תפיסה זו מציגה את אלוהים כחנון ורחום ,כאל הקשור לברואיו .אולם
היא מערערת על גדולתו ,שכן היא מציגה אותו כתלוי במעשיהם של בני האדם.
הקטע מתוך הסיפור של אז"ר ,בעמ'  61והשאלות  4-8שבעקבותיו מזמנים דיון בקדיש מזווית נוספת,
המתחברת לדיונים הקודמים :באיזו מידה רלבנטית אמירת הקדיש בעיני מי שאינו מאמין בתוכנה
הדתי? שאלה  6חשובה במיוחד ומחדדת את הדיון מאוד :האם אמירת קדיש מכבדת או מחללת את זכר
האב המאמין? שאלה נוספת שאינה מופיעה בספר היא אם אמירת הקדיש צריכה להיות על פי בקשתו
של הנפטר או על פי ראות עיניה של משפחתו.

קדיש יתום :נוסח אלטרנטיבי
קדיש יתום :נוסח אלטרנטיבי
כיום ,באמירת קדיש יתום נהוגות דרכים שונות .יש הנוהגים לומר קדיש בימי השבעה שאחרי
הלוויה ,יש האומרים קדיש כל החודש הראשון ,ויש אף כאלה האומרים קדיש במהלך אחד עשר
החודשים שלאחר פטירת קרוביהם .אחרים אינם מרגישים עוד צורך לקיים כלל מנהג זה ,וישנם כאלה
המבקשים לומר תפילה אחרת לזכר הנפטר ,תפילה שתבטא תחושות אחרות מאלה המבוטאות בקדיש
הנהוג .לפניכם דוגמא לתפילה שכזאת:

קדיש
שלום סמיד

צרור מעלליו  -אוסף מעשיו,
ימי חלדו  -ימי חייו
נטוו  -נשזרו ,נמוגו  -נעלמו
סגולות יקר  -תכונות טובות
הדוק  -קרום דקיק
יזהיר  -יאיר
ינון  -יתקיים
מותר האדם  -יתרון האדם

ננצור  -נזכור ,נשמור

יִ ְת ַּג ַּדל ׁ ֵשם ָה ָא ָדם
יִ ְת ַעלֶ ה ּפו ַֹעל ַח ָּייו וְ יִ ְת ָּברֵ ך ְּבזִ יכְ רוֹנֵ נוּ
ַעל ְצרוֹר ַמ ֲעלָ לָ יו ִּביְ ֵמי ֶחלְ ד ֹו
ש ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ִּפיק לְ ַה ׁ ְשלִ ימוֹ.
וְ ַעל ַה ַּמ ַע ׂ
ַעל ַה ֲחלוֹמוֹת ׁ ֶשנִ ְטווּ  -וְ נָ מוֹגוּ
וְ ֲעלֵ י ְסגוּ לוֹת יָ ָקר וְ ַאף חוּ לְ ׁ ַשת ֱאנו ֹׁש
ׁ ֶשנָ גוֹזוּ ִמ ַּב ַעד ַהדוֹק ָה ַערְ ִּפילִ י ׁ ֶשל ַה ְּז ָמן.
יַ זְ ִהיר זֵ כֶ ר ָה ָא ָדם וֶ ֲה ֵדי ַח ָּייו ְּכזו ַֹהר ָהרָ ִקיע ְּב ִּל ֵּיבנוּ
וּ ׁ ְשמוֹ לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש יִ נּ וֹן.
ִּכי מו ַֹתר ָה ָא ָדם הוּ א ַה ִּז ָּיכרוֹן ֵמ ֵע ֶבר לִ ְמ ִחיצוֹת ַה ְּז ָמן.
לֹא ְּבחו ׁ ֶֹשך ׁ ְשמ ֹו יְ כוּ ֶסה.
ַצו ֶה ְמ ׁ ֶשך ַה ַח ִּיים יַ ְצ ִמיח ּפוּ רְ ָקן לִ כְ ֵא ֵבנוּ ַה ְּמ ׁש ּו ָּקע.
ַה ְּז ָמן ְב ַמ ְהלְ כ ֹו יְ רַ ֵחם.
וְ נִ נְ צוֹר ֵאת ָּכל ִּפרְ ֵחי ַח ָּייו לְ יָ ִמים רַ ִּבים.
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ׁ ְש ַּת ַּבח!

 .9במה דומה הקדיש המסורתי לקדיש הזה ובמה הוא שונה?
 .10עם איזה קדיש אתם מזדהים יותר? מדוע?
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ישנם יחידים או קהילות בחברה החילונית ,המתנגדים לאמירת הקדיש המסורתי .ביחידה זו אנו מבקשים
להכיר עמדה זו ולדון במשמעויותיה החברתיות והערכיות .הדברים הבאים ,שכתב אוריאל טל ,פרופסור
להיסטוריה יהודית באוניברסיטת תל אביב ,1926-1984 ,מתייחסים להלכי הרוח האלו ומגיבים להם:

בן דורנו ,המשכל אחד מהוריו או חבר קרוב ללבו – שני מיני יתמות יורדים עליו.
האחד בהילקח ממנו אחד מיקיריו ,השני בתחושתו שלא זו בלבד שהוא שכול,
אלא שגם איבד את צורות הביטוי ,את אוצרות הלשון ,את המורשה הרוחנית,
שאמצעותם נהגו אבות אבותיו לתת ביטוי לאבלם .יתמות אחת היא יתמות מאדם,
השנייה – ממסורת []...
בעשרות השנים האחרונות ,עם העמקת זרותנו למורשתנו ההיסטורית ,למדנו
לבטא ֵא ֶבל בשתיקה ]...[ .פעמים רבות עמדנו ליד קבר של קרוב משפחה או חבר,
ובשתיקה ביטאנו את מה שאינו ניתן ,או כפי שסברנו בזמנו – גם אינו טעון ביטוי
מפורש ]...[ .בשנים שקדמו להקמת המדינה ,עלה בידינו לפתח מעין תרבות של
שתיקה ,של הבלגה ,של התאפקות ]...[ .במרוצת השנים כבדה עלינו השתיקה]...[ .
נוצרים הקשרים ומובנים חדשים לצלילים ,למראות ,לזיכרונות – ושוב אין בכוחנו
לשתוק .אין ברצוננו לשתוק .אנו מוכרחים לתת ביטוי לעוצמת הממשות ,ובכללה
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גם לאותן חוויות אנושיות שאינן תלויות בזמנן ובמקומן ,ושמאז ומתמיד שימשו
תחנות מרכזיות במהלך החיים – הלידה ,הצמיחה ,הפריחה ,הקמילה והמוות.
[ ]...כל אימת שאחד מהורינו או חברינו הולך לעולמו ,חוזרת לנגד עינינו ועולה ביתר
בהירות ,ואולי גם ביתר אכזריות ,טראגדיה זו של אובדן כושר הביטוי .אותו מרד
שמרדו הורינו ,ובני דורם ,בבית הוריהם ובמורשת אבותיהם הם ,הוא הוא אשר הפך
אותנו ,בני המורדים ,לאילמים...
("קדיש יתום" ,שדמות ,גליון לו ,חורף תש"ל ,עמ' )92-93
שנים רבות קודם שנכתבו דברים אלו ,ובשנים שלאחר מכן ,נתחברו טקסטים אחרים הנסמכים על
הקדיש המסורתי ,ובכל זאת משנים אותו ,כך שיתאים לתפיסת עולם חילונית יותר .ניתן לדון בשאלה אם
יש לחדש את התפילות ולהתאימן לרוח ימינו ,או להיצמד אל המסורת ולומר את הטקסטים הקיימים.
בעמ'  62בספר מופיע טקסט כזה ,המבקש לערוך שינוי בקדיש המסורתי .הקדיש של שלום סמיד ,חבר
קיבוץ נגבה ,נוקט ביטויים מתוך תפילת הקדיש המסורתי "יתגדל שם"" ,יתעלה"" ,יתגדל וישתבח",
אך משאר הבחינות הקדיש הזה רחוק מאוד מן הקדיש המסורתי :תפילת הקדיש המסורתית מוקדשת
כולה לאלוהים ,מהללת ומשבחת את פעלו ,ואילו במרכזו של הקדיש הזה עומד האדם ,ואין בו כל זכר
לפעלו של אלוהים .סמיד הכיר את המקורות והשתמש בהם תוך שהטיל בהם שינויים משמעותיים.
בספר תהלים עב ,יז נאמר" :יְ ִהי ׁ ְשמ ֹו לְ עוֹלָ ם לִ פְ נֵי ׁ ֶש ֶמׁש יִ נּ וֹן ׁ ְשמוֹ" .המוסב על המלך ואילו ב"יתגדל" של
סמיד הוא מופנה לאדם הפשוט.
בספר קהלת ג ,יט נאמר" :וּ מו ַֹתר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ִּכי ַהכּ ֹל ָהבֶ ל" .פשט הפסוק קובע כי האדם אינו
שונה מן הבהמה .אין הבדל ביניהם; ואילו בקדיש האלטרנטיבי של שלום סמיד נאמר שמה שמאפיין את
האדם ,והופך אותו ליצור נעלה ,הוא הזיכרון" :כי מותר האדם הוא הזיכרון".
בספר דניאל יב ,ג" :וְ ַה ַּמ ְ ׂש ִּכלִ ים יַ זְ ִהרוּ ְּכז ַֹהר ָהרָ ִק ַיע וּ ַמצְ ִּד ֵיקי ָהרַ ִּבים ַּככּ וֹכָ בִ ים לְ עוֹלָ ם וָ עֶ ד" .פסוק זה
משבח את ה"משכילים "ומצדיקי הרבים" ,כלומר ,האנשים הנעלים והצדיקים אשר אורם (השפעתם,
מעשיהם ,דמותם) יאיר כאורם העז של השמים .סמיד משתמש בתאר "זהר הרקיע" כדי לתאר את פעלו
של האדם.
בנוסף על כל אלה ,המחבר שאל מן הקדיש המסורתי את צמד המילים' :יצמיח פורקן' ושתלן בהקשר
שונה בתכלית :את הישועה לא יצמיח אלוהים ,אלא צו המשך החיים.
כדאי לשאול את התלמידים מדוע הסתמך מחבר הקדיש האלטרנטיבי על הקדיש המסורתי ,ומדוע לא
יצר תבנית חדשה לחלוטין של הנצחת הנפטר?

יום הקדיש הכללי
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יום הקדיש הכללי

קס"ם הסידור  ///קדיש

קדיש לזכרו של אדם נוהגים לומר ביום השנה
לפטירתו .אך מתי אומרים קדיש על אנשים
שאין יודעים מהו יום פטירתם? שאלה זו הפכה
למשמעותית מאוד אחרי השואה ,שבה נרצחו
שישה מיליונים מיהודי אירופה ,ובהם כמיליון
וחצי ילדים .תאריך מותם של רבים מהם אינו
ידוע  -מתי ,אם כן ,יֵאַּמֵר קדיש לזכרם?
עם הקמת מדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית
את עשרה בטבת ,שהוא יום צום לזכר תחילת
המצור על ירושלים בתקופת המרד ברומאים,
כיום הקדיש הכללי .ביום זה אומרים קדיש
על כל אותם אלה שמתו ומועד פטירתם אינו
ידוע ,ובהם גם מיליוני הנרצחים בשואה .כיוון
שבשואה נרצחו לעתים משפחות שלמות ולא
נותר אף אחד שיאמר עליהם קדיש ,קבעה
הרבנות הראשית כי כל ישראל הם כקרוביהם
של אותם נרצחים ,ולכן בעשרה בטבת
אומרים בכל בתי הכנסת קדיש לזכרם.
דוד אולר ,קדיש יתום
אוסף האמנות  /בית לוחמי הגטאות

 .11מהי לדעתכם החשיבות של אמירת קדיש לזכר קרבנות השואה שיום ומקום מותם אינו ידוע?

משימת סיכום
תוכנו של הקדיש מעורר תחושות עזות .יש המסכימים לו ,ואילו אחרים מתנגדים לו.
בטבלה הבאה מייצגת כל משבצת דעה על קטע שהובא בפרקנו .חשבו ,ומחקו את המיותר.

הקטע

הקטע מבטא
הסכמה לתוכנו של
הקדיש

מעשה בחזן שהתפלל
לפני רבי חנינא

הקטע מבטא
הקטע מבטא
התנגדות לתוכנו של הסכמה והתנגדות
גם יחד
הקדיש

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

"קטן האומר
יתגדל"...

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

אורי שאיבד את
אחותו

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

הסיפור על רבי
שמחה בונים
מפשיסחא
סיפורו של אז"ר
הקדיש של שלום
סמיד

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון

נכון/לא נכון
בול לציון השחרור ממחנות הריכוז
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עשרה בטבת
עשרה בטבת הוא יום צום ותפילה ,שבו מציינים את תחילת המצור הבבלי על ירושלים בשנת  588לפני
הספירה .על מצור זה מסופר במקרא:

אצר ֶמלֶ ךְ ָּב ֶבל
שוֹר לַ ח ֶֹד ׁש ָּבא נְ בֻ כַ דְ נֶ ַּ
שירִ י ֶּב ָע ׂ
וַ יְ ִהי ִב ׁ ְשנַ ת ַה ְּת ׁ ִש ִיעית לְ ָמלְ כוֹ ַּבח ֶֹד ׁש ָה ֲע ִ ׂ
הוּ א וְ כָ ל ֵחילוֹ ַעל יְ רוּ ׁ ָשלַ ם וַ ִּי ַחן ָעלֶ ָיה וַ ּי ְִבנוּ ָעלֶ ָיה ָּדיֵ ק ָס ִביב.
(מלכים ב' כה ,א)
בימינו קיבל תאריך זה משמעות נוספת ,הקשורה לשואה :לאחר קום המדינה קבעה הרבנות הראשית
את עשרה בטבת גם כיום הקדיש הכללי לקרבנות השואה שמקום קבורתם ותאריך מותם לא נודעו.
בתקופת השואה נרצחו בידי הנאצים ושותפיהם שישה מיליונים מיהודי אירופה ,ובהם כמיליון וחצי
ילדים .תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע ,ועל כן נקבע עשרה בטבת ,שהוא יום צום ותענית ,כיום
שבו אומרים תפילת קדיש לזכרם של הילדים ,הנשים והגברים שנרצחו בשואה ,שיום מותם אינו ידוע.
ייתכן שהתלמידים יעלו את השאלה מהו ההבדל בין יום הקדיש הכללי לבין יום השואה .כאמור ,יום
הקדיש הכללי נקבע על ידי הרבנות הראשית ,ואילו יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,שחל בכ"ז בניסן ,נקבע
על ידי ממשלת ישראל .בתאריך זה ,כידוע ,נפל גטו ורשה בידי הנאצים לאחר המרד שהתחולל בו ,ועל כן

קסם הסידור

ע מ ו ד

73

הוא מסמל הן את השואה והן את הגבורה .ביום עשרה בטבת נוהגים קרובי הנפטרים לנהוג במנהגי יום
היארצייט של הנפטרים ,להדליק נרות נשמה ,לומר קדיש ותפילה לעילוי נשמות הנספים.
ביום כ"ז בכסלו תשי"א הרבנות הראשית קבלה את ההחלטה הבאה:
g gיום העשירי בטבת נקבע על ידינו ,ליום השנה לקהילות ישראל – אנשים נשים וטף – שנספו
בהמוניהם באכזריות חימה ,בידיה הטמאות של המפלצת הנאצית בגרמניה; ועשן הכבשנים ,שבהם
עלו על המוקד ,כיסה עליהם ועל יום פקודתם.
g gלאלה מיליוני החללים ,שאין סמוכים [הוכחות ,ידיעות] לקביעת יום מותם ,יום זה קודש לזכרם
ולעילוי נשמותיהם הזכות והטהורות .דינו של יום זה ,יום העשירי בטבת ,לבניהם ולקרוביהם ,כדינו
של יום המיתה – לאמירת קדיש ,ללימוד משניות ולהדלקת אור נשמה.
g gולכל יהודי באשר הוא שם ,קדוש היום הזה לזכר רבבות בתי אבות והמשפחות שנשמדו כליל ללא
השאר שריד ופליט; וגואלם הוא בית ישראל כולו .ועל כל אחד להדליק בליל זה אור לעשירי בטבת,
נר נשמה בביתו ,ומי שאין הוריו בחיים ישתתף באמירת קדיש בציבור.
('עשרה בטבת' ,ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית)
באמירת קדיש לזכרם של הנרצחים שיום מותם ומקום קבורתם לא נודע מבטאים קרבה אל הנספים,
כאילו הם קרובי משפחה .כשם שעל קרובי משפחה נהוג לומר קדיש ,כך כל אחד ואחד מישראל יכול
לומר קדיש על קדושי השואה.

משימת סיכום
מעשה בחזן שהתפלל לפני רבי חנינא – הקטע מבטא הסכמה והתנגדות גם יחד.
קטן האומר יתגדל (עמ'  60למעלה) – הקטע מבטא הסכמה לתוכנו של הקדיש .דבריו של ר' אלעזר
מוורמייזא רומזים לכך שיש בכוחה של אמירת הקדיש לשנות לטובה מציאות כלשהי .לכן סברנו שיש
בהם הסכמה עם תוכנו של הקדיש ,אף על פי שהדבר אינו נאמר במפורש.
אורי שאיבד את אחותו – הקטע מבטא התנגדות לתוכנו של הקדיש.
הסיפור על רבי בונם מפשיסחא – הקטע מבטא הסכמה לתוכנו של הקדיש.
סיפורו של אז"ר – הקטע מבטא הסכמה עם תוכנו של הקדיש.
הקדיש של שלום סמיד – הקטע מבטא התנגדות לתוכנו של הקדיש.
פעילות אפשרית נוספת לסיכום :לחלק לתלמידים את שירו הקצר של זלי גורביץ' ולבקש מהם להסביר
את הנאמר:

יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה רַ ָּבא
ְמ ַה ֵּלךְ ֵא ִימים
וְ זוֹרֵ ַע ֲחרָ ָדה
(זלי גורביץ' יום יום ,עם עובד ,תל אביב )2002
לאור הנלמד ,ניתן להציג בפני התלמידים את השורה הראשונה של הקדיש ,ולבקש מהם להוסיף משפט
משל עצמם ,כפי שעשה זלי גורביץ':
יתגדל ויתקדש שמה רבא
________________.
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פס וק י דזמ רא ו מזמ ו ר י ת הל י ם
שבס י דו ר
מבוא
המקרא הוא קובץ של ספרים הכתובים בסוגות שונות – היסטוריה ,חוק ,נבואה ,ספרות חכמה
(פילוסופיה) ,ומזמורי תפילה – המשולבות זו בזו .בהזדמנויות שונות ,במיוחד ברגעי השיא של הסיפורים
ההיסטוריים במקרא ,בעיקר מספר בראשית עד ספר מלכים ב' ,משובצים קטעים מזמוריים ,למשל ,ברכת
יעקב בסוף ספר בראשית ,שירת הים ביציאת מצרים ושירת האזינו לפני מות משה .בנביאים הראשונים
בולטות במיוחד שירת דבורה ,תפילת חנה וקינת דוד .בניגוד ליתר הסוגות המקראיות המוזכרות לעיל,
שבהן האל הוא הדובר הראשי והדמות המרכזית בסיפור ,במזמורים נשמע קולו של האדם העולה מלמטה
למעלה ,אל האלוהים .קיימות שלוש דרכים עיקריות לתיאור התפילות במקרא:
 .אפעמים מסופר שפלוני התפלל ,אך לא מובא ציטוט התפילה" :וַ ִּי ְת ַּפ ֵּלל ַאבְ רָ ָהם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים וַ ִּירְ ָּפא
ֱאל ִֹהים ֶאת ֲאבִ ֶימלֶ ךְ וְ ֶאת ִאׁ ְש ּת ֹו וְ ַא ְמה ָֹתיו וַ ֵּילֵ דוּ " (בראשית כ ,יז).
משה וּ בְ נֵי יִ ְ ׂשרָ ֵאל ֶאת ַהׁ ִּשירָ ה ַהזּ ֹאת לַ ה'
"אז יָ ׁ ִשיר ׁ ֶ
 .בלעתים מדווח על תפילה ומצוטטות גם מילותיהָ :
ֹאמרוּ לֵ אמֹר ָאׁ ִשירָ ה ַּלה' ִּכי גָ אֹה ָּג ָאה סוּ ס וְ רֹכְ ב ֹו רָ ָמה בַ ָּים .עָ ִּזי וְ זִ ְמרָ ת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ ׁישוּ עָ ה זֶ ה ֵאלִ י
וַ יּ ְ
וְ ַאנְ וֵ הוּ ֱאל ֵֹהי ָאבִ י וַ ֲאר ֲֹמ ֶמנְ הוּ .ה' ִא ׁיש ִמלְ ָח ָמה ה' ׁ ְשמוֹ" (שמות טו ,א-ג).
"הלְ לוּ יָ ּה הוֹדוּ לַ ה'
 .גבמקרים אחרים מופיע רק ציטוט של התפילה ,בלי הרקע ההיסטורי לחיבורהַ :
ִּכי טוֹב ִּכי לְ עוֹלָ ם ַח ְס ּדוִ .מי יְ ַמ ֵּלל ְּגבוּ רוֹת ה' יַ ׁ ְש ִמיעַ ָּכל ְּת ִה ָּלתוַֹ .אׁ ְשרֵ י ׁש ְֹמרֵ י ִמׁ ְש ָּפט ֹע ֵ ׂשה צְ ָד ָקה בְ כָ ל
עֵ ת .זָ כְ רֵ נִי ה' ִּברְ צוֹן עַ ֶּמךָ ָּפ ְק ֵדנִ י ִּב ׁישוּ עָ ֶתךָ .לִ רְ אוֹת ְּבטוֹבַ ת ְּב ִחירֶ יךָ לִ ְ ׂשמ ַֹח ְּב ִ ׂש ְמ ַחת גּ וֹיֶ ךָ לְ ִה ְת ַה ֵּלל עִ ם
נַ ֲחלָ ֶתךָ " (תהלים קו ,א-ה).
מרבית מזמורי התפילה בספר תהלים משתייכים לסוג השלישי .אין דרך לדעת מי חיבר מזמורים אלו,
או באילו תנאים היסטוריים או אישיים חוברו .בתקופת בית המקדש השני ,ואולי אף לפני כן ,התקבלה
מסורת שלפיה דוד המלך חיבר את ספר תהלים .מסורת זו מבוססת כנראה על תיאורי דמותו המקראית
של דוד כמוסיקאי מחונן .אף דאגתו לבניין המקדש קשרה את שמו באופן טבעי עם סדר העבודה
במקדש ,שהיו מושרים בו מזמורי תהלים או מזמורים דומים .מסורת זו מופיעה במפורש לראשונה אצל
חז"ל ,שהקבילו את חיבור ספר תהלים בידי דוד לחיבור התורה בידי משה" :משה נתן חמישה חומשי
תורה לישראל ,ודויד נתן חמישה ספרים שבתהלים לישראל" (מדרש שוחר טוב א) .בדומה לתורה ,גם
ספר תהלים מורכב מחמישה קובצי מזמורים.
ב 73-מתוך  150המזמורים שבתהלים מוזכר דוד בכותרת המזמור .אולם לא ברור כיצד יש להבין את
הביטוי "מזמור לדוד" – האם משמעו הוא שדוד חיבר את המזמור? האם המזמור מוקדש לדוד? ייתכנו
גם פירושים רבים אחרים .בכל אופן ,החוקרים נוטים לראות בכותרות המזמורים תוספות מאוחרות
שאינן חלק מגופם של המזמורים המקוריים .הם מבססים טענה זו על גרסאות עתיקות של התנ"ך,
שבהן דומה סדר מזמורי תהלים לזה שבידינו ,אך הכותרות שונות משלנו או חסרות (למשל ,תרגום
השבעים העתיק ומגילות מדבר יהודה שנתגלו בקומראן) .חשוב לציין ש 150-מזמורי תהלים הם רק חלק
ממזמוריה של העת העתיקה באיזורנו; במגילות מדבר יהודה נתגלו מזמורים נוספים ,שאינם מופיעים
בתנ"ך המוכר לנו.
בדומה לסידור התפילה הערוך והמסודר שבידינו ,סידור שבו נוסחאות תפילה קבועות עבור מועדים
שונים ,גם ספר תהלים מכיל נוסחאות קבועות שנאמרו בהזדמנויות שונות .אך בניגוד לסידור שלנו,
שנסוב בעיקר סביב לוח השנה ,ספר תהלים מתאים בעיקר לאירועים ספציפיים ,ציבוריים ופרטיים,
שבהם חשו צורך להתפלל .החוקרים חילקו את כלל המזמורים המופיעים בו לסוגים שונים על פי
הסיטואציה שבה נאמרו בבית המקדש ,תכניהם וצורתם הספרותית .קריטריונים אלו יכולים להוות גם
הבסיס לחלוקתו ולניתוחו של סידור התפילה המודרני.
g gהתכנים – סביר יהיה לכלול בסוג אחד מזמורים שונים המביעים אותם רעיונות מרכזיים ,אמונות
דתיות או רגשות .נראה שיש מכנה משותף בין המזמורים המכילים קריאה אל ה' שלא ייטוש את
המתפלל ,אלו המספרים על מצוקה קשה ואלה שבהם מובעת תחינה לישועה.
g gהקשר חברתי או פולחני – קבוצות מזמורים שונות מתאימות להקשרים חברתיים ופולחניים
מרכזיים מתוך חיי החברה והפולחן העתיקים של עם ישראל .אפשר לראות שני מזמורים שנאמרו,
למשל לפני היציאה לקרב ,כמשתייכים לסוג אחד.
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g gהצורה הספרותית – בלי להתחשב בנושאים המרכזיים של המזמורים ובהקשריהם החברתיים או
הפולחניים ,לרוב הסוגים הספרותיים צורה ומבנה מובהקים .דוגמה לצורה ספרותית היא מילה
מנחה ,המופיעה במקום ספיציפי במזמורים רבים ,כמו המילה 'הללויה' ,והדבר מעיד שמזמורים אלו
משתייכים לסוג ספרותי משותף.
סוגי המזמורים השונים על פי נסיבות היאמרם ,התכנים המובעים בהם
וצורתם הספרותית:
 .אהתהילה/ההמנון – מזמורים מסוג זה נאמרים ריטואלים המתקשרים למועדים ולטקסי הקרבת
קורבנות .סוג זה הוא הנפוץ ביותר .מאפייניהם הצורניים והתוכניים של מזמורים אלו מסגירים
מיד את סוגם .הצורה הספרותית הבולטת ביותר של ההמנון היא השימוש הנרחב במילה 'הללויה',
השכיחה מאוד בתחילתו או בסופו .פעמים רבות ההמנון מתחיל בקריאות "שבחו!"" ,הודו!" או
"שירו!" .במקור היו אלו פניות של המנצח על השירה אל יתר המשתתפים בטקס .בהמשך תופיע
תמיד התייחסות לשם האל ,וקריאה ליתר הנוכחים להצטרף לשירה .גוף ההמנון יכיל את תהילתו
של האל על מעשי הבריאה ,שלטונו על הטבע או שלטונו בבני האדם .המסר העיקרי של ההמנונים
הוא הערצה לה'.
 .בקינות הציבור – הקשרם הפולחני של מזמורים אלו הוא ימי צום ואבל לאומיים בנסיבות של בצורת,
רעב ,מחלה או אויב מאיים .במקרי מצוקה אלו התאספו בני ישראל במקדש ,קרעו בגדיהם ,צמו,
בכו ,התאבלו ותקעו בחצוצרות ,בעת שביקשו רחמים מה' .תוכנם של המזמורים מסוג זה הוא
הודאת העם בחטאים ובקשת מחילה מאת ה' ,או לחילופין טענה לנקיון כפיהם ,ניסיון להוכיח
את חפותם ולבסוף עתירה לה' שיעביר את רוע הגזרה .מבחינה צורנית מכילים מזמורים מסוג זה
שלושה חלקים עיקריים )1( :תיאור הצרה; ( )2עתירת הציבור אל ה'; ( )3הצהרת ביטחון שהעתירה
בוודאי תתקבל.
 .גמזמורי תודה של הפרט – במזמורים מסוג זה ,המשורר מדבר על עצמו בגוף ראשון יחיד .הם מייצגים
אפוא את הפרט ולא את הציבור .ההקשר הפולחני הוא תודתו של אדם לאל על חסד שנעשה עמו
– לדוגמה אדם שהתרפא ממחלה קשה ,או שהשתחרר מבית האסורים ,והגיע לבית המקדש כדי
להקריב קורבן .בשעה שהיה משתחווה מול ההיכל ומכיר בטובה שנעשתה עמו ,היה שר את אחד
ממזמורי התודה .לעתים קרובות היו מגיעים אתו למקדש קרובים וחברים שנטלו חלק בשמחת
ההודיה .מבחינה צורנית ,פעמים רבות נפתחים מזמורים אלו בפנייתו של המודה אל העומדים
סביבו להאזין למעשה ההצלה והטובה שגמל אתו ה' ,ולאחר מכן הוא מגולל את הסיפור – את
הצרה שפקדה אותו ,את תפילתו לאל ,ואת ישועתו.
 .דקינות היחיד – הסגנון הספרותי של מזמורים מסוג זה מובהק .כמעט תמיד באים בו תכנים ורעיונות
דומים .ההקשר הפולחני והחברתי הוא היקלעותו של אדם לצרה קשה ,שבעקבותיה הגיע לבית
המקדש כדי לבקש רפואה או ישועה .במקביל לאמירת מזמורי הקינות של היחיד ,היו מתבצעים
ריטואלים פולחניים ,ולבסוף היה מודיע הכהן על קבלת התפילה ועל הישועה הקרובה .המזמורים
הללו נפתחים בתיאור סבלו של האדם ,ולעתים קרובות מוזכרים גם אויביו השמחים לאידו .לאחר
מכן ,מופיעה בקשתו מה' לעזרה ,ולבסוף הצהרת ביטחון שה' יקבל את הבקשה ויושיע אותו.
 .התת-סוג של מזמורי קינת היחיד הם מזמורי הביטחון .כאן נדחקים התלונה ובקשת ההצלה אל
הרקע .המוטיב העומד במרכזם של מזמורים מסוג זה הוא הביטחון בה' .עליו מושתת השיר כולו.
לעתים מתמזג תת-סוג זה עם סוג המזמור החכמתי ,הדן בתורת הגמול ובנושאים חוכמתיים אחרים.
בפרק שלהלן נעסוק בהרחבה במזמורים מן הסוג הזה.
 .ומזמורי המלך – המזמורים המלכותיים שימשו כחלק בלתי-נפרד מריטואלים פולחניים שונים שבהם
היה מעורב המלך .ביציאה למלחמה ובחזרה ממנה ,בנישואי המלך ,בהכתרה וביום השנה למלוכה או
לבית המקדש קיימו המלכים טקסים מרשימים ,שבהם שולבו אלמנטים פולחניים שונים ,ובתוכם
מזמורי המלך .תוכן המזמורים הללו הוא בעיקר אמירות בשבח המלך ואיחולים להצלחתו .אין
לסוג זה מאפיינים צורניים ייחודיים .ייחודו נעוץ רק ברעיונות המובעים בו ,ובדמויות שנטלו חלק
באמירתו.
 .זמזמורי חכמה – ספרות החכמה הפילוסופית נפרדת מספרות המזמורים והתפתחה במקביל אליה,
ובכל זאת עקבותיה מופיעים גם בספר תהלים .תוכן המזמורים הללו נוגע בעיקר בחיים הראויים
לאדם ובהתנהגות הנאותה שתוביל לאחרית טובה .שיאה של ספרות זו בא לביטוי בעיסוקה בתורת
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הגמול וההשגחה הפרטית .מבנה המזמורים מאופייין בפתיחה הפונה בגוף שני אל העולם כולו ,או
אל המאזינים .לאחר מכן ,מתארים המזמורים החכמתיים את העשירים כמושחתים וכרשעים ,ואת
העניים כצדיקים ההולכים בדרכי ה' ,את הדמיון והשוני שבין בני האדם לבהמות ,את אי יכולתו של
האדם להימלט מן המוות ,את היחס שבין אדם לרכוש וכדו'.
רבים מן החוקרים טוענים שהשלב החשוב ביותר בהבנת המזמור הוא זיהוי סוגו ,ושיוכו לאחת הקטגוריות
הללו .את האסכולה הזאת הובילו החוקרים הנוצרים גונקל ומובינקל מן המחצית הראשונה של המאה
ה .20-לדידם ,זיהויו של המזמור כאחד ממזמורי המלך שנאמר קודם היציאה לקרב ,למשל ,הוא עיקר
הבנת משמעותו של המזמור .בניגוד לפרשנים אלו ,שהדגישו את סוגי המזמורים ,מתוך ניסיון לשחזר את
השימוש המקורי שנעשה בהם ואת התנאים ההיסטוריים שהובילו לחיבורם ולאמירתם בבית המקדש,
עומדים חוקרים כמאיר וייס ,המדגישים דווקא את משמעותו הייחודית של כל מזמור ,ואת הרגשות
שהמזמור המסוים מעורר אצל הקורא בן-ימינו .לפי גישה זו ,גם כאשר אנו יודעים שמזמור מסוים שימש
בטקס כזה או אחר לפני אלפיים שנה ,עלינו לנסות ולזהות את החוויה החד-פעמית העומדת מאחוריו,
ואת הרגש המיוחד שבא בו לביטוי – אז והיום .ומכאן ,נשאף לכוון את התלמיד בעיקר אל התחושות
המתעוררות בו כתוצאה מקריאת המזמור .נבקש להבין אם וכיצד המזמור הופך רלבנטי עבורו במסגרת
חייו הוא .בהמשך הפרק ננסה לשלב בין שתי הגישות המחקריות הללו .נבקש מן התלמידים לזהות את
המשמעויות המקוריות של המזמורים ,וגם להיפתח אליהם באופן אישי ,ולבדוק את מידת הרלבנטיות
שלהם לחייהם הם.
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פעילות פתיחה :שירים ,תהלים ורגשות
לפניכם תמונות המשקפות רגשות שונים.

()1810 - 1772

תמונות אילוסטרציה :סטוקספרט

 .1לכל תמונה ,מהו לדעתכם הרגש המשתקף בה?
 .2בחרו באחת התמונות ומצאו שיר (למשל באתר ‘שירונט’) שיכול לתאר את הרגש
שמביעה הדמות שבתמונה או לעזור לה.

רבי נחמן מברסלב אומר בספרו 'לקוטי עצות' "כי כל אדם ואדם כפי
מה שהוא ,יכול למצוא את עצמו בתוך אמירת תהלים".

אדמו”ר חסידי ,מייסד חסידות
ברסלב ומנהיגה היחידי.
רבי נחמן היה מצד אמו נינו של
מייסד החסידות ,רבי ישראל בעל
שם טוב ,וגדל באווירה חסידית
– קבלית .עוד בטרם מלאו לו
עשרים היה למנהיגה של חבורת
חסידים .הוא ביקר בחריפות
את דרכם של רוב האדמורי”ם
(מנהיגים חסידיים) ,כיוון שלדעתו
הם לא המשיכו במהפכה הרוחנית
שהייתה מטרתו של הבעל שם
טוב ,ונקט בדרך מקורית .בשנת
 1798החליט לפתע שלצורך
נפשו עליו לנסוע לארץ ישראל;
בזמן נסיעה זו ,שהייתה רצופה
הרפתקאות ,תלאות וקשיים,
גיבש את משנתו .זמן מה לאחר
שובו קבע את מקום מגוריו בעיר
ברסלב ,ושמה היה לשמה של
החסידות שייסד .רבי נחמן נפטר
משחפת בעיר אומן שבאוקראינה,
ובה גם נקבר .לאחר מותו החליטו
חסידיו לפי בקשתו שלא לבחור
מנהיג אחר ,ונשארו ללא אדמו”ר;
מכאן כינויים ‘חסידים מתים’.
חסידיו נוהגים לעלות על קברו
באומן מידי שנה.

 .3א .הסבירו במילים שלכם למה התכוון לדעתכם רבי נחמן מברסלב.
ב .מה ניתן להסיק מדבריו על ספר תהלים?

 .4עיינו בספר תהלים ומצאו מזמור או פסוק המתאר את אחד הרגשות המובעים
שבתמונות.
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הסיסמה "נ נח נחמ נחמן מאומן"
על שער וקיר בדרום תל אביב
צילום :דוד שי ,ויקיפדיה החופשית

קס"ם הסידור  ///פסוקי דזימרה ומזמורי התהלים שבסידור

רבי נחמן מברסלב

בפעילות הפתיחה מוצגת סדרת תמונות ,שלכולן משותף ביטוי רגשי עז .בשאלה  1מתבקשים התלמידים
לזהות את הרגש שבא לידי ביטוי בכל תמונה .כדאי להוסיף על כך ולשאול גם איזה רגש מעוררת התמונה
בך? יש בכך יישום של ההתייחסות הכפולה למזמורי תהלים שנלמד לאורך הפרק .מצד אחד ,נשתדל
לזהות את רגשותיו של המחבר או של המתפלל בעולם העתיק ,ומצד שני ,נשאל את עצמנו אם אנו
מסכימים עם הרעיונות המובעים במזמור .בשאלה  2מתבקשים התלמידים לחפש שיר שיתאר את הרגש
שמביעה התמונה .המשימה מיועדת לחבר את התלמיד למזמורי תהלים ,שגם בהם מובעים רגשות אלו.
אולם אין ספק שהמשימה קשה מאוד ,ולכן כדאי להציג הנחיות פשוטות יותר לביצוע .על מנת להקל
על התלמידים ניתן להנחות אותם לבחור כל שיר שהוא ,ולתאר במילותיהם את הרגש שמבוטא בו ,בלי
קשר לתמונות שבתחילת העמוד .לאחר מכן ניתן לשאול אם הרגש הזה מופיע גם באחת התמונות ,ואם
כן – היכן.
אמרתו של רבי נחמן מברסלב יוצרת זיקה בין התלמידים ובין ספרות בכלל ,ובין ספר תהלים בפרט ,על ידי
בחינת משמעותו של הספר עבור כל אחד מקוראיו ואת הרגשות המתעוררים בנפשו עם קריאת המזמור.
לאחר התרגיל בשאלות  1-2התלמידים יצליחו להבין בעצמם את הכפילות הזו ,ולענות על שאלה .3
*הערה :תלמידים רבים מרגישים קרבה אינטואיטיבית לדמותו של רבי נחמן מברסלב ,שהאדיר את
הרגש והעדיף את הסיפורים והשירים כביטוי לתחושות דתיות .לכן כדאי להרחיב מעט לגבי דמותו
ההיסטורית על בסיס המושג המופיע בעמ' .65
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פרקי תהלים בסידור

פרקי תהלים שבסידור

 .1עיינו בסידור ובחרו שלושה מזמורי תהלים מתוכו.
א .כתבו במחברותיכם את מספר הפרק (באותיות) מתוך ספר תהלים (בדרך כלל מספר
הפרק מופיע בשולי הדף בצדו של המזמור) .אם מספר הפרק אינו מצוין ,העתיקו את
המילה הפותחת את הפרק ואת המילה המסיימת אותו.
ב .ציינו באיזה חלק של הסידור נמצא כל אחד מהמזמורים (למשל :תפילת מנחה).
 .2מכל אחד משלושת המזמורים ,בחרו פסוק אחד שהוא לדעתכם משמעותי ,מעניין או לא
מובן והעתיקו אותו למחברותיכם.

ספר תהלים

ספר תהלים הוא אחד מעשרים וארבעה ספרי התנ"ך ,הספר
הראשון בחלק הכתובים .ספר תהלים הוא אוסף של מאה וחמישים
מזמורים שתוכנם הוא תהילה לאלוהי ישראל ותפילה אליו.
במסורת מיוחס חיבור ספר תהלים למלך דוד ,המתואר בתנ"ך
כמשורר וכנגן מופלא .חקר התנ"ך העלה שבספר מקובצים
מזמורים שנוצרו בתקופה שהחלה בימי בית המקדש הראשון
והסתיימה בימי בית המקדש השני ,תקופה של כאלף שנה.
מזמורים מסוימים הושמעו בזמן הטקסים בבית המקדש .מזמורים
אחרים הם תפילות אישיות של אנשים בצרה ,המבקשים ישועה
ועזרה מאלוהים .ספר תהלים הוא למעשה ספר התפילות הראשון
של העם היהודי ,ספר תפילות שקדם לסידור התפילה המוכר לנו
היום.
מזמורי תהלים רבים הוכנסו לסידור ,ושובצו בתחילת שלוש
התפילות היומיות ותפילות החגים ובסופן .נהוג לומר תהלים
בעיתות צרה ובעיתות הודיה .יש הרואים באמירת תהלים מעשה
המגן על אומרם.

.3
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מדוע לדעתכם שובצו מזמורי תהלים רבים בסידור התפילה?

דויד מנגן בנבל ,ז'אן דה בריי ()1697-1627

66

פסוקי דזמרא
פסוקי דזמרא (בעברית – פסוקי שירה) הוא קובץ מזמורים מקראיים המופיע בתחילת תפילת שחרית,
לאחר ברכות השחר ותיאורי הקרבנות ולפני קריאת שמע וברכותיה .קובץ זה תחום על ידי שתי ברכות
– לפניה מופיעה ברכת 'ברוך שאמר' ,ולאחריה ברכת 'ישתבח' – שבשתיהן מוטיבים של שבח והלל לה'.
ברכת 'ברוך שאמר' חותמת במילים"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֶמלֶ ךְ ְמהֻ ָּלל ַּב ִּתׁ ְש ָּבחוֹת" ,וברכת 'ישתבח' חותמת
במילים"ָּ :ברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ֵ ,אל ֶמלֶ ךְ ָּגדוֹל וּ ְמהֻ ָּלל ַּב ִּתׁ ְש ָּבחוֹתֵ ,אל ַההו ָֹדאוֹתֲ ,אדוֹן ַה ִּנפְ לָ אוֹת ,בּ וֹרֵ א ָּכל ַה ְּנׁ ָשמוֹת,
רִ בּ וֹן ָּכל ַה ַּמעֲ ִ ׂשיםַ ,הבּ ו ֵֹחר ְּבׁ ִשירֵ י זִ ְמרָ הֶ ,מלֶ ךְ יָ ִחידֵ ,אל ֵחי ָהעוֹלָ ִמים".
לפני תחילת העיסוק במזמורי תהלים מומלץ להפנות את התלמידים אל הסידור ,כדי שיאתרו בו את
ברכת 'ברוך שאמר' ואת ברכת 'ישתבח' .כך תתוחם עבורם חטיבת פסוקי דזמרא ,ויוצג בפניהם המוטיב
המרכזי של ספר תהלים ופסוקי דזמרא – השבח לאל .תוכן הברכות הארוכות הללו מעיד גם על תוכן
המזמורים המופיעים ביניהן :ב'ברוך שאמר' מופיעה רשימת שבחים לאלוהים ,וב'ישתבח'  -התייחסות
לחשיבות ההלל המתמיד והשבח לאלוהים .לאחר שהתלמידים מוצאים את הברכות הללו וקוראים אותן
לעצמם ,ניתן לשאול אותם מה ,לדעתם ,צריך להופיע בין שתיהן ,ואז לעיין ולמצוא כי ביניהן נמצאת
סדרת מזמורי הלל ושבח לאלוהים שבסופה מופיעה גם שירת הים.
רק לאחר שביצעו את תרגיל ההתמצאות בפסוקי דזמרא והבינו את המבנה של מזמור תהלים ואת
האופן שבו ניתן ליצור חיבור אישי עם תמונה או עם שיר ,מומלץ לבקש מהם לענות על שאלה  .4גם כאן
מדובר בהנחיה כללית מאוד ,מה שעשוי להקשות על תלמידים בגיל צעיר .על כן ניתן לכוונם לפסוקי
דזמרא כקובץ מזמורי תהלים .לחילופין יוכל המורה לבחור מזמור אחר מראש ולבקש מן התלמידים
להתייחס אליו בלבד כדי לחסוך שיטוט מייגע בין דפי הסידור או התנ"ך .לאחר שהתלמידים ביצעו תרגיל
ראשון מסוג זה ,ולאחר שהבינו מהם מזמורי תהלים ,ניתן להטיל עליהם משימה כללית יותר ,המופיעה
בעמ'  66בשאלות  ,1-2תחת הכותרת פרקי תהלים בסידור .משימה זו מיועדת להראות עד כמה מזמורי
תהלים נפוצים בסידור התפילה .למעשה ,אין כמעט תפילה שאין בה מזמור תהלים אחד לפחות .עם
זאת ,עדיף להטיל משימה זאת כמטלת בית ,ובכך לאפשר לתלמידים לשוטט בסידור באופן חופשי ,ללא
מגבלת זמן .את התשובות לשאלות  1-2יכולים התלמידים להציג בפני הכיתה כולה .הרקע ההיסטורי
הבסיסי שניתן בעמ'  ,66לצד התשובה לשאלה  ,3יסבירו את הקשר ההדוק שבין ספר תהלים לבין סידור
התפילה של ימינו .ספר תהלים הוא למעשה סוג של סידור תפילה עתיק ,שטקסטים מתוכו נאמרו על ידי
עם ישראל בהזדמנויות שונות ,בדיוק כשם שאנו רואים היום .ומעבר לכך ,מזמורי תהלים מבטאים בצורה
נפלאה תחושות ורגשות דתיים קמאיים ,המשותפים לכל בני האדם ,שאליהם נוכל להתחבר בקלות .לכן
אין זה מפתיע שאנו ממשיכים לומר את אותם מזמורי תפילה במסגרת תפילותינו ,גם אלפיים שנה ויותר
לאחר שנתחברו.
*הערה :ספר תהלים הוא אסופת מזמורים ,שלא נתחברו כולם באותו זמן ועל ידי אדם אחד .קשה
לתפוס זאת בעידן הדפוס ,אך הדבר חיוני להבנת אופן העריכה של כלל הטקסטים המקודשים ליהדות,
שנתחברו על ידי מחברים רבים במקומות שונים ולאורך תקופות ארוכות ,ובעיקרם הם פריה של עריכה
ארוכה ומתמשכת .הדבר נכון גם לגבי התנ"ך ,המשנה ,התלמוד והמדרש .כדי להדגים רעיון זה מתוך עולם
המושגים של התלמידים אפשר להשוות את סידור התפילה לבלוג אינטרנטי ,המתפתח ומשתנה לאורך
זמן ,כמו 'ויקיפדיה' ,למשל ,שנכתב ושנערך על ידי כותבים ועורכים רבים.
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מיכאלאנג'לו בואונרוטי ,פרט מתוך "בריאת האדם" ,הקפלה הסיסטינית בוותיקן

ּׂש א ע ֵינ ַי א ֶל ה ֶה ָרִים"
תהלים בעת צרה :מזמור קכא  " -אֶ ָ
אחד המזמורים שמרבים לומר בעת צרה הוא המזמור הבא:

ׁ ִשיר לַ ַּמ ֲעלוֹת
שה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָארֶ ץ!
שא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָהרִ ים ֵ -מ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ רִ י? ֶעזְ רִ י ֵמ ִעם ה' ,עֹ ֵ ׂ
ֶא ָּ ׂ
שרָ ֵאל.
ִישן ׁשו ֵֹמר ִי ְ ׂ
ִה ֵּנה לֹא יָנוּ ם וְ לֹא י ׁ ָ
ַאל י ִֵּתן לַ ּמוֹט רַ גְ לֶ ךָ ַ ,אל יָנוּ ם ׁש ְֹמרֶ ךָ ,
יו ָֹמם ַהׁ ֶּש ֶמׁש לֹא י ֶַּכ ָּכה ,וְ יָרֵ ַח ַּב ָּליְלָ ה.
ה' ׁש ְֹמרֶ ךָ  ,ה' צִ ְּלךָ עַ ל יַד י ְִמינֶ ךָ ,
אתךָ וּבוֹאֶ ךָ ֵמעַ ָּתה וְעַ ד עוֹלָ ם.
ה' יׁ ְִש ָמר צֵ ְ
ה' יׁ ְִש ָמרְ ךָ ִמ ָּכל רָ ע ,יׁ ְִשמֹר ֶאת נַ ְפׁ ֶשךָ ,

 .4העתיקו למחברותיכם שלוש מילים מהמזמור המבטאות רצון לעזרה.
 .5תנו דוגמאות לשלושה מצבים בחיים שבהם מתאים לדעתכם לומר מזמור זה.
 .6האם לדעתכם זהו מזמור פסימי או אופטימי? הסבירו.
 .7בסידורים בנוסח ספרד ועדות המזרח מופיע מזמור זה בסוף תפילת ערבית .מדוע
לדעתכם מזמור זה שובץ דווקא בסוף תפילת הערב?
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ׁ ִשיר לַ ַּמ ֲעלוֹת  -מדרגות
בבית המקדש
לַ ּמוֹט  -ליפול; יָ נוּ ם  -יישן
יַ ֶּכ ָּכה  -יכה אותך

ההִָרים"
אּׂשָא עֵינ ַי אֶל ֶ
תהלים בעת צרה :מזמור קכא ֶ " -

כפי שראינו לעיל ,ניתוח מזמור תהלים תלוי בדרך כלל בשלושה היבטים שונים שלו .ההיבט הראשון הוא
התימטי – כדי להבין את המזמור לעומקו ,עלינו לזהות את נושאו המרכזי ואת הרגשות העיקריים שהוא
"מ ַאיִ ן
מבטא .מזמור זה מתמקד בעיקר בתחושת הביטחון של המתפלל באלוהיו ,והתשובה לשאלה ֵ
יָ בֹא עֶ זְ רִ י?" מופיעה מיד לאחריה "עֶ זְ רִ י ֵמעִ ם ה'" ,שהוא רב יכולת ועוצמה – " ֹע ֵ ׂשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָארֶ ץ" .לאחר
שמעמיד המשורר את תחושת הביטחון כנושאו של המזמור ,הוא שב ומדגיש את התחושה הזאת לכל
אורכו על ידי איחולים ודוגמאות שונות.
ההיבט השני של המזמור ,שעליו כדאי לתת את הדעת ,הוא צורותיו הלשוניות והספרותיות המיוחדות.
מזמור תהלים אינו שונה מכל שיר אחר שבו משתמש המשורר בצורות לשוניות וספרותיות ייחודיות,
כדי לבטא את תחושתו הפנימית .במזמור קכא נוקט המשורר את הגופים הראשון ,השני והשלישי ,על
"א ָּ ׂשא עֵ ינַ י ...עֶ זְ רִ י"; לאחר מכן
מנת לבטא את ביטחונו המוחלט .תחילה הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון ֶ
הוא פונה אל האדם הנמצא מולו בגוף שני "רַ גְ לֶ ךָׁ ...ש ְֹמרֶ ךָ " ,ואל אלוהים הוא מתייחס בגוף שלישי "ה'
ֹע ֵ ׂשה ׁ ָש ַמיִ ם ...לֹא יָ נוּ ם וְ לֹא יִ ׁ ָישן ׁשו ֵֹמר יִ ְ ׂשרָ ֵאל" .המזמור מתנהל כשיחה בין שני חברים ,הבטוחים שניהם
במחויבות של ה' לסייע להם בעת צרה ,ואינם מצליחים לחשוב על סיטואציה שבה ה' לא יגן עליהם.
השיר רצוף ביטויים מנוגדים שנועדו להראות שהשמירה של ה' מוחלטת ומתקיימת בכל מצב – "יו ָֹמם
אתךָ וּ בו ֶֹאךָ ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָ ם" .כמו בקטעים מקראיים נוספים ,מופיעה כאן
ַהׁ ֶּש ֶמׁש ...וְ יָ רֵ ַח ַּב ָּליְ לָ ה ...צֵ ְ
מילה מנחה ,השורש ש,מ,ר ,החוזר שש פעמים במזמור .בחזרתו של שורש זה יש כדי להדגיש ולהעצים את
תחושת הביטחון המוחלטת של המשורר.
ההיבט השלישי הנחוץ להבנת המזמור ,הוא בחינת נסיבות היאמרו במקור ,או לחילופין ,השאלה בדבר
המצבים שבהם יתאים לומר אותו כיום .קשה לומר מתי ולמה נתחבר מזמור קכא ,ובכל זאת אין ספק שהוא
נאמר במצבי סכנה :ייתכן שזוהי גרסה עתיקה של תפילת הדרך; ייתכן שהמזמור נאמר לפני יציאה לקרב;
ייתכן שנכתב בקמע שנשאו אנשים על גופם לצורך הגנה מפני שדים מסוכנים או אפשרות דומה אחרת.
השאלות המופיעות בתחתית העמוד מתייחסות לשלושת הגורמים שנדונו לעיל .שאלה  4מתמקדת
בהיבט הלשוני של המזמור .בכל תשובה חשוב להדגיש את המילה המנחה במזמור :השורש ש,מ,ר .בנוסף
"אל יִ ֵּתן",
לכך ניתן להתייחס למילים 'עֶ זְ רִ י' (הופעתה פעמיים ברציפות מדגישה את הצורך בעזרה)ַ ,
"יַ ֶּכ ָּכה"" ,רָ ע" ועוד .בשאלות  ,5-6יוכלו התלמידים לפרש את המזמור בשתי דרכים הפוכות .ניתן להבין
את המזמור כטקסט אופטימי ,המשקף ביטחון מלא ששום דבר רע לא יאונה לאומרה .בהקשר הזה ,היא
תתאים דווקא לסיטואציות שיש בהן תקווה ,כגון טקסי חניכה ,גיוס לצבא ,יציאה לדרך ארוכה וכו' .ניתן
לפרש את המזמור גם בצורה פסימית ,כך שיתאים יותר לסיטואציות שאין בהן תקווה ,או שסכנתן גדולה
ביותר ,כגון גסיסה או קרב קשה שבו נתון הלוחם .דווקא במצב זה ,שהסיכויים להיחלץ ממנו קטנים,
מביע השר ביטחון באלוהים .לפי חלק מהנוסחים ,נאמר מזמור זה בתפילת ערבית ,בשל האמונה שרווחה
בקהילות מסוימות שהלילה הוא שעת סכנה ,ושיש במזמור כדי להגן על אומריו מפני שדים ורוחות רעות
הנוהגים להופיע רק בלילה" :אמר רבי יהושע בן לוי :אסור לאדם שיתן שלום לחברו בלילה ,חיישינן
[חוששין אנו] שמא שד הוא" (תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף ג עמוד א).
בעמ'  68מופיע שירו של חיים גורי 'נושא עיני אל ההרים' ,המשוחח עם מזמור קכא ,ואף מותח עליו
ביקורת קשה .גורי הושפע מאוד מן השואה; למרות שאיננו ניצול בעצמו ,הוא היה פעיל במחנות העקורים
בשנים שאחרי המלחמה ,והשואה היא אחד המוטיבים המרכזיים ביותר ביצירותיו .גורי אינו מזכיר את
השואה במפורש ,ובכל זאת נראה כי הוא רומז אליה ,ובמיוחד אל התהייה שפקדה רבים אחריה – היכן
היה אלוהים בשואה? השורה הראשונה של השיר מקבילה לשורה הראשונה של מזמור קכא; המשורר
נושא את עיניו אל ההרים ,וממתין לעזרה .אולם בניגוד למסר העיקרי של מזמור קכא ,בשיר זה אלוהים
לא עונה .הוא אף אינו מוזכר בשמו .אלוהים אינו מונע את השואה ,למרות שהיה יכול לנקוט דרכים שונות
לשם כך – הוא היה יכול לעשות זאת ב"חוצות הצעקה" (כלומר 'ברעש וצלצולים' ,על ידי ניסים גלויים)
או ב"חדרים שותקי סודות" (כלומר בצנעה ובדרך הטבע) .שתי השורות האחרונות של השיר מתייחסות
להתגלות של אליהו:

ֹאמר
ֹאמר לוֹ ַמה ְּלךָ פֹה ֵאלִ ָּיהוּ .וַ יּ ֶ
וַ ָּיבֹא ׁ ָשם ֶאל ַה ְּמ ָערָ ה וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם וְ ִה ֵּנה ְד ַבר ה' ֵאלָ יו וַ יּ ֶ
שרָ ֵאל ֶאת ִמזְ ְּבח ֶֹתיךָ ָהרָ סוּ וְ ֶאת
אתי לַ ה' ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִּכי ָעזְ בוּ ְברִ ְיתךָ ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַקנּ ֹא ִק ֵּנ ִ
ֹאמר ֵצא וְ ָע ַמדְ ָּת
נְ ִב ֶיאיךָ ָהרְ גוּ ֶב ָחרֶ ב וָ ִא ָּו ֵתר ֲאנִ י לְ ַב ִּדי וַ ַיְב ְק ׁשוּ ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי לְ ַק ְח ָּת ּה .וַ יּ ֶ
ָב ָהר לִ ְפנֵ י ה' וְ ִה ֵּנה ה' ע ֵֹבר וְ רוּ ַח ְּגדוֹלָ ה וְ ָחזָ ק ְמ ָפרֵ ק ָהרִ ים וּ ְמ ׁ ַש ֵּבר ְסלָ ִעים לִ ְפנֵ י ה' לֹא
קסם הסידור
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ָברוּ ַח ה' וְ ַא ַחר ָהרוּ ַח רַ ַע ׁש לֹא ָברַ ַע ׁש ה' .וְ ַא ַחר ָהרַ ַע ׁש ֵא ׁש לֹא ָב ֵא ׁש ה' וְ ַא ַחר ָה ֵא ׁש
קוֹל ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה .וַ יְ ִהי ִּכ ׁ ְשמ ַֹע ֵאלִ ָּיהוּ וַ ָּילֶ ט ָּפנָ יו ְּב ַא ַּדרְ ּתוֹ וַ ֵּי ֵצא וַ ַּי ֲעמֹד ֶּפ ַתח ַה ְּמ ָערָ ה
אתי לַ ה' ֱאל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת ִּכי
ֹאמר ַקנּ ֹא ִק ֵּנ ִ
ֹאמר ַמה ְּלךָ פֹה ֵאלִ ָּיהוּ .וַ יּ ֶ
וְ ִה ֵּנה ֵאלָ יו קוֹל וַ יּ ֶ
שרָ ֵאל ֶאת ִמזְ ְּבח ֶֹתיךָ ָהרָ סוּ וְ ֶאת נְ ִב ֶיאיךָ ָהרְ גוּ ֶב ָחרֶ ב וָ ִא ָּו ֵתר ֲאנִ י לְ ַב ִּדי
ָעזְ בוּ ְברִ ְיתךָ ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
וַ ַיְב ְק ׁשוּ ֶאת נַ ְפׁ ִשי לְ ַק ְח ָּת ּה.
(מלכים א' יט ,ט-יד)
גורי חש שאלוהים לא הופיע ,אפילו לא בקול הדממה הדקה ,כפי שנגלה בפני אליהו ,שהיה אף הוא
דמות טרגית שסבלה מאוד ממחויבותה לאלוהים (כפי שניתן לראות מן הקטע המצוטט ,אליהו טוען
פעמיים שבעקבות קנאתו לאלוהים הוא נותר לבדו) .המסר העיקרי העולה מן השיר של גורי הוא שאין
ערך לביטחון באלוהים .יתר על כן ,הביטחון בו אף עלול להוביל לאבדון ,משום שאלוהים לא יופיע בסופו
של דבר .שאלה  8בתחתית העמוד מסייעת לתלמידים בניתוח השיר ומדגישה את הפער התפיסתי שבין
מזמור קכא לבין השיר של חיים גורי .בסעיף א הדגש הוא כמובן בשורה הראשונה בשיר ,המקבילה כמעט
לחלוטין לשורתו הראשונה של המזמור .כאמור ,גורי מתנגד לתימה המרכזית של המזמור ,וטוען שאלוהים
אינו מסייע לזקוקים לו .בסעיפים ב-ד ניתן לכוון את התלמידים אל אירועיים טראומתיים העלולים
לערער ביותר את ביטחונו של האדם ,דוגמת השואה .סעיף ה חשוב במיוחד .מומלץ לפתח סביבו דיון
כיתתי ,כדי לאפשר לתלמידים להביע עמדות שונות מאלו המצויות במקורות .חשוב להדגיש שלמרות
מחויבותנו להכיר את המקורות ולשוחח עמם ,איננו חייבים להסכים אתם ועם המסרים העולים מהם.

תהלים והכנה לתפילה :פסוקי דזמרא
עמוד 69

תהלים והכנה לתפילה :פסוקי דזמרה
אימון חימום

קס"ם הסידור  ///פסוקי דזימרה ומזמורי התהלים שבסידור

 .9מאמן קבוצת הכדורסל של בית ספר מסוים אינו מרשה לשחקנים שאיחרו והפסידו את
החימום להשתתף באימון .מדוע ? מדוע החימום חשוב?
 .10מודעה זו התפרסמה באחד מאתרי האינטרנט“ :דרושה להקת חימום ללהקה ידועה
להופעה בתל אביב” .מה תפקידה של להקת חימום? מדוע יש צורך בהופעה המקדימה
את ההופעה המרכזית?
 .11מה משותף לאימון חימום לפני משחק ספורט וללהקת חימום?
כמו במשחק ספורט ובהופעה מוסיקלית ,גם לתפילה דרוש ‘חימום’ ,כפי שעולה מהמקורות הבאים:

תּפַּלְלִיםּ ,כְֵדי ׁשֶּיְכַּו ְנּו
מ ְ
ׁשעָה אַחַת ּו ִ
חסִיִדים הִָראׁשֹונ ִים הָיּו ׁשֹוהִים ָ
ֲ
אֶת ִלּבָם לַּמָקום [כינוי לאלוהים].
משנה ,מסכת ברכות ,פרק ה ,משנה א

רב יהודה היה מקשט עצמו בבגדיו יפים ואחר כך מתפלל.
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף ל ,עמוד ב בתרגום לעברית

אּל ָא מִּתֹוְך ּכֹבֶד ֹראש [רצינות].
תּפַּלֵל ֶ
אֵין עֹומְִדין לְ ִה ְ
משנה ,מסכת ברכות ,פרק ה ,משנה א

אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך
שחוק [צחוק] ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש [חוסר רצינות]
ולא מתוך דברים בטלים [שאין להם ערך ,שאינם חשובים] אלא
מתוך שמחה של מצוה.
תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף לא ,עמוד א

 .12א .מה היו החסידים הראשונים עושים לפני שהתפללו?
ב .מה היה רבי יהודה עושה לפני שהתפלל?
 .13באיזה מצב נפשי צריך אדם להיות כשהוא מתפלל?
חז"ל ביקשו להנחיל את שעת השהייה של החסידים הראשונים
לכל העם כדי לסייע לאנשים להיכנס לתפילה במצב נפשי מתאים.
כנראה שמתוך כך התפתח המנהג להקדים לתפילה פסוקים של
שירה מתוך ספר תהלים.
במשך מאות שנים (בין המאה השלישית למאה התשיעית) נהגו
להקדים לתפילות פסוקי תהלים לפי בחירה של המתפללים או
מנהג הקהילה; עם הזמן התקבעו הפסוקים .היחידה הכוללת
מזמורי תהלים הנאמרת לפני שחרית מכונה פסוקי דזמרה
(בארמית :פסוקים של זימרה).

ע מ ו ד

69

חסידים ראשונים
המונח חסידים ראשונים הוא
כינויים של חברי תנועה רעיונית
שהתקיימה מסוף ימי בית שני עד
לסוף תקופת המשנה .חברי התנועה
ראו עצמם כ’בני בית’ אצל הקב”ה,
ולטענתם ,בעוד שאר האנשים
מתפללים אל האלוהים כמו שעבדים
או שרים מדברים לפני מלכם ,הם
מתפללים אל האלוהים כמו שילדים
מדברים עם הורם .לאחר תקופת
המשנה הפך המונח חסידים לשם
כללי לאנשים המבקשים אורח חיים
של קירבה מיוחדת לאלוהים.
מה מובן המונח ‘שוהים’ אצל
החסידים הראשונים לפני התפילה?
יש פרשנים הטוענים ששהות היא
סוג של המתנה; אחרים טוענים
שהיא סוג של מדיטציה.
בתמונה :בית הכנסת 'הישן חדש',
פראג

בעמ'  69מוצגים פסוקי דזמרא כהכנה מקדימה לעיקר התפילה – קריאת שמע וברכותיה ותפילת
שמונה-עשרה .הצורך בהכנה לתפילה נובע מסיבות אחדות .בשאלות  9-11מוצגות שתיים מהן באמצעות
דוגמאות מעולמם של התלמידים .שאלה  9מתייחסת לצורך בחימום לפני אימון ספורט .החימום נועד
להגן על המתאמנים ולהביאם לאפשרות לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם .בלעדיו עלולים שריריהם
להיתפס ולגרום לכאבים גדולים ,וכתוצאה מכך ,עלולה הקבוצה כולה להיפגע .דוגמה נוספת להכנה
לקראת האירוע המרכזי היא להקת חימום .זו שונה במהותה מן החימום שקודם לאירוע ספורט .בניגוד
לחימום הקודם לאימון ,להקת החימום אינה מכינה את עצמה ,אלא את הקהל .החימום הכרחי להכנתו
של הנמען לקראת מיצויו של האירוע המרכזי .שני סוגי החימום תורמים להצלחתו של האירוע המרכזי,
אך ההבדל ביניהם הוא בדרכים להשגת מטרה זו.
דומה לכך ההכנה לקראת התפילה .הטקסטים המופיעים במרכז עמ'  ,69מלמדים כי כבר בתקופת חז"ל
עסקו ברעיון ההכנה לקראת התפילה .שני הטקסטים הראשונים מציינים את ההכנה הראויה לתפילה:
החסידים הראשונים (ראו מושג בצד העמוד) האמינו שעליהם להתכונן במשך שעה שלמה ,כדי שיוכלו
להגיע אל הכוונה המתאימה ,ורבי יהודה היה מתלבש בבגדים יפים במיוחד לפני התפילה ,כדי ליצור את
האווירה המתאימה לה .בניגוד לשני המקורות הראשונים ,שני המקורות האחרונים מתייחסים למצבים
שבהם לא ראוי להתפלל .משמעות המונח 'כובד ראש' הוא רצינות ,והוא עומד בניגוד למונח 'קלות ראש',
המורה על שחוק והוללות .במקור האחרון מופיעה רשימה ארוכה של מצבים שבהם לא ראוי לאדם
להתפלל .מעניין לשאול את התלמידים אם הם מסכימים לרשימה הזו ,מה היו מוסיפים לה ,ומה היו
גורעים ממנה.
פסוקי דזמרא מושתתים על הרעיון שקודם שניגשים להתפלל ,חשוב ליצור אווירה מתאימה – אצל
המתפלל וגם אצל אלוהים (כמו בחימום שהוזכר לעיל) .מזמורי תהלים נבחרו כבסיס ליחידה זו ,משום
שהתימה המרכזית שלהם היא השבח לאלוהים וההערצתו של האדם אליו .באלו יש כדי להכין את
המתפלל לחלקה המרכזי של התפילה .בשאלה  14נדרשים התלמידים להסביר את המקור לפסוקי
דזמרא .לאחר שיעמדו על כך שבתחילתו של התהליך כל אדם התכונן בדרכו שלו ,ובסופו כולם מתכוננים
באותה הדרך ,יש לשאול אם עדיפה ההכנה הספונטנית או הקבועה .שאלה זו נוגעת לתפילה בכללותה,
ונדון בה בהרחבה בהמשך .כאן מספיק להצביע על היתרונות והחסרונות שבכל שיטה:

קסם הסידור

ע מ ו ד

80

יתרון

חיסרון

ספונטני

קבוע

g gכל אדם מתאים לעצמו את ההכנה
הדרושה לו.
g gכל תפילה מקורית ,ולכן היא
מרתקת מחדש.

g gמתאימה גם לאלו שאין להם
מספיק ידע להתכונן לבד.
g gנדרש פחות מאמץ במלאכת
ההכנה.
g gאין פתח לעצלות או להתחמקות.

g gחסרי רקע יתקשו ליצור לעצמם
הכנה מתאימה ללא עזרה.
g gההכנה דורשת מאמץ גדול ואנרגיה
רבה.
g gנוצר פתח לעצלות או לניסיון
להתחמק.

g gההכנה אינה מתאימה בהכרח למי
שאומר אותה.
g gהתפילה עלולה לשעמם – ההיפך
ממטרתה.

עיון בפסוקי דזמרא :הרגשות המעוררים לתפילה
 .14א .מהם פסוקי דזמרה ,ומה תפקידם?
ב .מה לדעתכם היתרון בפרקי הכנה קבועים על פרקי הכנה ספונטניים ,ומה החיסרון?

עיון בפסוקי דזמרה :הרגשות המעוררים לתפילה
מזמורים רבים בספר תהלים עוסקים ברגשות בכלל וברגשות כלפי אלוהים בפרט:
רבים מהמזמורים קוראים לאדם המתפלל להסתכל על העולם ולהעריך את אלוהים על הטבע
והבריאה; מזמורים אחרים פונים לאלוהים כשופט וכעושה צדק וכדואג לחלשים ולעשוקים ,שלא
כאדם; חלק מהמזמורים משבחים את המתפללים ,ומעלים על נס את התפילה לאלוהים; ופסוקים
רבים מתארים את דאגתו ואהבתו של אלוהים לעם ישראל.

 .15עיינו בפרקי התהלים של פסוקי דזמרה (מזמורים קמה-קנ) והעתיקו למחברותיכם
פסוקים המתארים כל אחד מהרעיונות הללו:
המלך דויד ,כתב יד הספרייה הלאומית
פריז ,1402 ,אנדרה בונובו

אלהים כבורא עולם

אלהים כדואג לנזקקים

שבח למתפללים ולתפילה

אלוהים כדואג לעם ישראל
ולירושלים

 .16הסבירו כיצד כל אחד מהרעיונות הללו יכול לגרום לאדם לרצות להתפלל ,להיות מוכן
לתפילה.
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בשאלה  15מתבקשים התלמידים לעיין במזמורי תהלים המופיעים בפסוקי דזמרא ,ולחלץ מהם את
הפסוקים הרלבנטיים לרעיונות המרכזיים .תוך התייחסות לתימות העיקריות של תפילה ,יראו כיצד
מכינים פסוקי דזמרא לקראת המשך התפילה.
g gמזמור קמה בנוי מאקרוסטיכון (מאל"ף ועד תי"ו) המהלל את אלוהים על האופן שבו הוא מנהל את
"חנּ וּ ן וְ רַ חוּ ם ה' ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד .טוֹב ה' לַ כּ ֹל
העולם בחסד ובצדק .הפסוקים הבולטים במזמורַ :
וְ רַ ֲח ָמיו עַ ל ָּכל ַמעֲ ָ ׂשיו ...סו ֵֹמךְ ה' לְ כָ ל ַהנּ ֹפְ לִ ים וְ זו ֵֹקף לְ כָ ל ַה ְּכפוּפִ ים .עֵ ינֵ י כֹל ֵאלֶ יךָ יְ ַ ׂש ֵּברוּ וְ ַא ָּתה נו ֵֹתן
לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתוֹ .פּ ו ֵֹת ַח ֶאת יָ ֶדךָ וּ ַמ ְ ׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי רָ צוֹן .צַ ִּדיק ה' ְּבכָ ל ְּדרָ כָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמעֲ ָ ׂשיו...
ׁשו ֵֹמר ה' ֶאת ָּכל א ֲֹהבָ יו וְ ֵאת ָּכל ָהרְ ׁ ָשעִ ים יַ ׁ ְש ִמיד".
g gמזמור קמו מדגיש אף הוא את השלטון הנצחי של אלוהים בעולם ,ומעמיד אותו בניגוד לשלטונם
"אל ִּתבְ ְטחוּ בִ נְ ִדיבִ יםְּ .בבֶ ן ָא ָדם ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ְתׁשוּ עָ ה" , ,משום
של בני אדם רבי-השפעה .המשורר אומר ַ
"תצֵ א רוּ חוֹ יָ ׁ ֻשב לְ ַא ְד ָמתוֹ ,"...אלוהים הוא כול-יכול ונצחי –
שבניגוד לאדם ,שסופו ידוע מראשֵּ ,
"אׁ ְשרֵ י ׁ ֶש ֵאל יַ עֲ קֹב ְּבעֶ זְ ר ֹו ִ ׂשבְ ר ֹו עַ ל ה' ֱאל ָֹהיוֹ .ע ֶ ׂשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָארֶ ץ ֶאת ַה ָּים וְ ֶאת ָּכל ֲאׁ ֶשר ָּבם ַהׁ ּש ֵֹמר ֱא ֶמת
ַ
לְ עוֹלָ ם" .ואכן ,האל הנצחי מתואר כמי שמנהל את העולם בצדק ובחסדֹ " :ע ֶ ׂשה ִמׁ ְש ָּפט לַ עֲ ׁשוּ ִקים נ ֵֹתן
לֶ ֶחם לָ רְ עֵ בִ ים ה' ַמ ִּתיר ֲאסוּ רִ ים .ה' פּ ֵֹק ַח עִ וְ רִ ים ה' זו ֵֹקף ְּכפוּפִ ים ה' א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים .ה' ׁש ֵֹמר ֶאת ֵּגרִ ים
יָ תוֹם וְ ַאלְ ָמנָ ה יְ עו ֵֹדד וְ ֶדרֶ ךְ רְ ׁ ָשעִ ים יְ עַ ֵּות"...
g gבניגוד לשני המזמורים הקודמים ,מזמור קמז משלב בין אלמנטים שונים ,ובעיקר בין שלטון אלוהים
בעולם לבין בחירתו בעם ישראל .המזמור פותח בדאגתו של ה' לעם ישראל בפרט .כבר בפסוק
"אל ֵֹהינוּ " .בהמשך מצוינות אחדות מן הפעולות שהוא עתיד
הראשון הוא מכונה בכינוי של שייכות ֱ
לעשות לטובת עם ישראל" :בּ וֹנֵ ה יְ רוּ ׁ ָשלַ יִ ם ה' נִ ְד ֵחי יִ ְ ׂשרָ ֵאל יְ כַ ֵּנס ...מוֹנֶ ה ִמ ְס ָּפר לַ כּ וֹכָ בִ ים( "...אלוהים
הבטיח לאברהם שזרעו יהיה ככוכבי השמים לרוב) ,אך בהמשך ,עולים מוטיבים נוספים ,המדגישים
"ה ְמכַ ֶּסה ׁ ָש ַמיִ ם ְּבעָ בִ ים ַה ֵּמכִ ין לָ ָארֶ ץ ָמ ָטר ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָהרִ ים
את היכולת האדירה של אלוהים בטבע – ַ
ָחצִ יר .נו ֵֹתן לִ בְ ֵה ָמה לַ ְח ָמ ּה .לִ בְ נֵי עֹרֵ ב ֲאׁ ֶשר יִ ְקרָ אוּ " .בסוף המזמור חוזר המשורר לנושא שבו פתח,
"מ ִּגיד ְּדבָ רָ יו לְ יַ עֲ קֹב חֻ ָּקיו וּ ִמׁ ְש ָּפ ָטיו לְ יִ ְ ׂשרָ ֵאל .לֹא עָ ָ ׂשה כֵ ן לְ כָ ל גּ וֹי".
וחותם בפסוק ַ
g gבמזמור קמח קורא המשורר לכל הטבע להלל ולשבח את אלוהים על הנהגתו המופלאה את העולם.
בפסוקים הראשונים הוא מתייחס לשמים ,ולכל מה שבהם – מלאכים ,שמש וירח ,כוכבים ,וקורא
לכולם להלל את ה'"ִּ ,כי הוּ א צִ ָּוה וְ נִ בְ רָ אוּ " .בחלק השני של המזמור פונה המשורר לכל יושבי הארץ
– חי ,צומח ,דומם וכל בני האדם – כולם נקראים להודות על הבריאה הנפלאה – "הוֹדוֹ עַ ל ֶארֶ ץ
וְ ׁ ָש ָמיִ ם" .גם כאן ,המשורר חותם בייחוד של עם ישראל ,שהם עם קרובו של ה' ,שהוא מהולל ונשגב.
g gמזמור קמט מוקדש למתפללים עצמם ,כלומר לבני ישראל ,המשקיעים את מירב מאמציהם בהלל
ובשבח לאלוהים" .יִ ְ ׂש ַמח יִ ְ ׂשרָ ֵאל ְּב ֹע ָ ׂשיו ְּבנֵי צִ יּ וֹן יָגִ ילוּ בְ ַמלְ ָּכם .יְ ַהלְ לוּ ׁ ְשמוֹ בְ ָמחוֹל ְּבתֹף וְ כִ נּ וֹר יְ זַ ְּמרוּ
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לוֹ" .ועם זאת הם נלחמים באויביהם ובאלים שהם מייצגים .ניצחונם במלחמה הוא חלק מן השבח
לאלוהים ,משום שהוא מסמל גם את ניצחונו של אלוהי ישראל על אלוהי האויבים – "רו ְֹממוֹת ֵאל
ִּבגְ רוֹנָ ם וְ ֶחרֶ ב ִּפיפִ יּ וֹת ְּביָ ָדם לַ עֲ ׂשוֹת נְ ָק ָמה בַ גּ וֹיִ ם ּתוֹכֵ חוֹת ַּבלְ אֻ ִּמים".
g gגם מזמור קנ מתייחס למתפללים עצמם ,ולדרכים שבהן הם מהללים את אלוהים .בתחילה מונה
המשורר את מושאי השבח וההלל ,ולאחר מכן את כלי הנגינה הרבים שבהם מהללים – שופר ,נבל,
כינור ,תוף ומחול ,מינים ועוגב ,צלצלי שמע וצלצלי תרועה.
g gשאלה  16קושרת בין המזמורים ובין ההכנה לתפילה .כמובן ,ארבעת הרעיונות המרכזיים הללו
מכינים היטב לקראת התפילה ,משום שהם מזכירים למתפלל מדוע הוא פונה דווקא לאלוהים ,ומה
עליו לבקש ממנו ,וכן מעוררים בו תחושת כבוד וסיפוק לקראת התפילה .ההבנה שאלוהים הוא
בוראו של העולם כולו ,והוא שעיצב את כלל המציאות ,לצד ההכרה בצדקותו כמסייע לנזקקים,
ולצד היותו אלוהי ישראל ,מניעות את התפילה .המתפלל יודע כי אלוהים הוא כול-יכול ,וכי יש לו
אינטרס מיוחד לעזור לו ולכל עם ישראל .הדגש על המתפלל עצמו מעוררת אותו להתפלל באופן
כללי ,ויוצרת אצלו התרגשות והתעוררות לקראת מעמד התפילה המיוחד והקדוש .מצד שני ,מדובר
גם בהכנה טובה לאלוהים עצמו – ההלל והשבח קודמים לבקשה ולתחינה ,משום שהם מקרבים בין
המתפלל ובין האל.

תהלים כהלל וכמוסיקה
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הללויה  /שמרית אור

הללויה עם השיר,
הללויה על יום שמאיר,
הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה -
הללויה.
הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואיתנו הם יאמרו ,הללויה.
הללויה עם השיר
[]...
הללויה על הכול
הללו על מחר ואתמול
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה.

“ .17במילה אחת בודדה”...
א .מהי המילה?
ב .מדוע לדעתכם היא מבטאת בצורה המדויקת ביותר את רגשות הדובר בשיר?
ג .אל מי לדעתכם היא מופנית?

 .18א .מדוע אנו מרגישים צורך להלל ולשבח?
ב .אל מי אנו פונים כאשר מתעורר בנו צורך זה?
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תודה על כל מה שבראת,
צילום :רם שטיין
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הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא  -איזה עולם נפלא.

'הללויה' היא המילה המזוהה ביותר עם ספר תהלים .היא גם שמו של השיר המופיע בעמ'  .71לפני הדיון
בשיר ,מומלץ להשמיע אותו לתלמידים ולספר להם שהשיר ייצג את ישראל באירוויזיון בשנת ,1979
ואף זכה במקום הראשון .כמו בספר תהלים ,גם בשיר מהללים את אלוהים על העולם כולו ,אך בניגוד
למזמורי תהלים שניתחנו ,שיר זה מפרש את המילה 'הללויה' כקריאה אל העולם כולו להתאחד בהלל
ושבח לאלוהים .השיר אוניברסלי לחלוטין ,וחוזרת בו שוב ושוב המילה 'עולם' ,כמו גם ביטויים המדגישים
את הכוליות ,ביחס לזמן ולאנושות – "כולם"" ,המון"" ,מה שהיה ומה שעוד לא היה"" ,מחר ואתמול",
"תנו יד ביד ושירו מלב אחד" .באמצעות שאלה  17יכולים התלמידים להבין את הקריאה לאומות העולם
להתאחד בהלל לאלוהים .לאחר העיסוק בשיר בשאלה  ,17אפשר לנהל דיון כיתתי בעזרת שני סעיפיה
של שאלה  .18אנשים שונים מרגישים צורך להלל ולשבח בהזדמנויות שונות – בשעות של צרה ,מנוחה,
לחץ ,או דווקא לרגל הצלחה .כך גם ניתן לענות תשובות שונות לשאלה" :למי צריך לפנות?" .היות שמדובר
בתקופה הקרובה לאירוע הבר-מצווה או הבת-מצווה ,שבו נושאים התלמידים דרשות ,ניתן לשאול אותם
למי רצו להודות בדרשת הבר-מצווה או הבת-מצווה שלהם .יש המודים למשפחה ,יש – לחברים ,יש –
לאלוהים ,ויש המאמינים במזל .כמו בכל הדיונים מן הסוג הזה ,אף בנושא זה עלינו להיות פתוחים למגוון
דעות ועמדות.
כאן מומלץ גם להעלות לדיון את שאלת הרלבנטיות של הטקסטים המופיעים בסידור לעידן המודרני
והחילוני .רבים מאתנו אינם מאמינים באלוהים או בהשגחה הפרטית ,אשר היו התשתית המושגית
להיווצרותו של ספר תהלים .לאור השיר המופיע בעמ'  ,71ניתן לשאול את התלמידים כיצד ניתן לפרש
מחדש את המושגים 'הללויה' ו'תהלים' ,כך שיתאימו לתפיסת עולמם ,וכיצד עשתה זאת המשוררת
שמרית אור בשיר שחיברה .כמו במקומות אחרים ,גם כאן ניתן יהיה לעמוד על התרוקנות מושגי היסוד
של התרבות היהודית מן המטען הדתי והפרטיקולרי שלהם ,ועל התמלאותם מחדש במטען חילוני,
אוניברסלי ומודרני באמצעות תהליך פרשני .ללא האמונה באלוהים לא היתה נוצרת התהילה המקורית,
ולמעשה – כלל ספר תהלים .הדבר משתקף מתוך ניתוח אטימולוגי פשוט של המילה 'הללויה' ,המורכבת
מן הציווי "הללו" ומן המושא הישיר של ההלל – "יה" (כלומר ,הללו את יה) .בספר תהלים נמצאים
"הלְ לוּ יָ ּה ַהלְ לוּ ֵאל ְּב ָק ְדׁשוֹ" (תהלים קנ ,א) .כאן
פסוקים המדגישים את שני מרכיביה של המילה ,למשלַ :
מקבילים זה לזה המושגים 'יה' ו'אל'; הללו-יה = הללו-אל.
בתקופה שבה חוברו מזמורי תהלים ,האל העברי יה עמד בניגוד לאלוהיהם של העמים שחיו בסביבתו של
עם ישראל ,כמו בעל ואשרה .לכל אורך המקרא אנו מוצאים שנאסר על בני ישראל ללכת אחרי אלוהים
אחרים ,כלומר לנטוש את יה ולדבוק באלים האחרים.
בעידן המודרני קמו אמנים חילוניים שעיצבו את התרבות היהודית והישראלית החדשה על בסיס מושגים
מן העבר ,תוך שהם יוצקים בהם משמעויות חדשות .עבור שמרית אור ,אשר מן הסתם איננה מאמינה
בקיומם של אלים שונים או בחיוב לעבוד את יה ובאיסור לעבוד את בעל ואשרה ,כבר אינו מכיל המושג
הללויה ,את הקריאה להלל את יה ,ולא את בעל .הקריאה הזאת כבר אינה נושאת אופי פרטיקולרי.
קסם הסידור
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אדרבא; אצל אור' ,הללויה' הוא ציווי אוניברסלי ,המתייחס אל המילה 'הללויה' כיחידת משמעות אחת,
אשר איננה ניתנת לחלוקה לציווי ולמושא ישיר .והיחידה 'יה' ,שהיתה גלומה בקריאה במקורה ,נשתחקה
בה .הדבר משתקף בביטוי" :הללויה לעולם" ,למשל.
כאן ראוי לציין כי מעתק סמנטי זה במילה 'הללויה' לא חודש בעידן המודרני .כבר בעולם העתיק איבד
המונח את משמעו המילולי .כך התרוקנה הקריאה 'הללויה' בנצרות הקדומה ממשמעותה המקורית,
והפכה לתגובה אנטיפונית לתפילה.
בעמ'  72מופיע מזמור קנ ,החותם את ספר תהלים ,מקור ההשראה לפזמון 'הללויה' .גם במזמור זה
השורש המנחה הוא ה,ל,ל (מופיע  13פעמים) .את המזמור ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים .הקריאות
הראשונות להלל מתייחסות לסיבות שבגללן ראוי להלל את אלוהים – בקדשו ,ברקיע עוזו ,בגבורותיו,
כרב גדלו .הקריאות 'הללו' בחלקו השני של המזמור מתייחסות לאופן שבו יש להלל ,בכלי נגינה רבים
ובמקהלה מאוחדת של האנושות ,או אף של ממלכת החי כולה יחד ("כּ ֹל ַה ְּנׁ ָש ָמה ְּת ַה ֵּלל יָ ּה").
מאז העת העתיקה ועד ימינו נקשרה המוסיקה לפולחן ,והשניים התפתחו במקביל .לעתים כאשר האדם
עומד נפעם נוכח עוצמת הבריאה או מול כוחו של האל ,הוא חש שאין במילים כדי לבטא את מה שרוחש
לבו ,ושרק במוסיקה יהיה כוח כדי להתגבר על מגבלותיהן של המילים .רק היא תוכל להביא לידי ביטוי
מלא את ההלל והשבח שרוחש לבו .אחת הביקורות הגדולות שמתחה התנועה הרפורמית במאה ה19-
על היהדות המסורתית ,התייחסה לאיסור להשתמש בכלים מוסיקליים ביום השבת .רבנים רפורמיים
רבים האמינו שהמוסיקה עשויה לתרום תרומה ניכרת לקידום התפילה ,ולכן יש לשנות את הלכות
השבת ולהתיר את השימוש בכלי נגינה שונים ,ובמיוחד בעוגב ,שנתפס ככלי בעל משמעות דתית מיוחדת
בעקבות תפקידו החשוב בפולחן הנוצרי .כך אמר הרב יצחק מאיר וייז ,שהיה ממנהיגי התנועה הרפורמית
בארה"ב של המאה ה ,19-בהתייחסו לעוגב בפרט ,ולמוסיקה בכלל:

כלי זה ,שהוא הנעלה מכל כלי הנגינה ,שמור כולו לצורכי הדת ,מבלי שחולל על
ידי שימוש בהקשרים חילוניים או סוטים .והוא ניצב בבתי הכנסיות ,על ההרמוניות
המסיביות שלו ,על מנת לעורר ולבטא את הרגשות הנעלים ביותר שנפש האדם
יכולה לחוות.
(תורגם עבור המדריך למורה)
בעזרת שאלות  23-24ניתן להמחיש לתלמידים שהשימוש במוסיקה כחלק בלתי נפרד מן התפילה
והפולחן אינו חדש ,ושהמוסיקה שימשה בתפילה עוד בימי בית המקדש .מהסברו של המזמור המופיע
באתר 'הזמנה לפיוט' ,ניתן ללמוד על מרכזיותו של מזמור תהלים זה בתפילה ,ומכאן – להסיק גם
מסקנות בדבר חשיבותו של ספר תהלים בכלל עבור המתפלל.

מוסיקה בבית המקדש ובבית הכנסת
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הנ ִים
אָז י ִָריעּו בְנ ֵי אַהֲֹרן הַ ֹּכ ֲ

חצֹצְרֹות מְִקׁשָה
ַּב ֲ

ׁשמִיעּו קֹול אַּדִיר
ו ַי ִָריעּו ו ַי ַ ְ

עלְיֹון.
לְהַזְּכִיר ִלפְנ ֵי ֶ

מהָרּו
חּד ָו נ ִ ְ
שׂר י ַ ְ
ּכָל ּבָ ָ

וַיִּפְלּו עַל ּפְנ ֵיהֶם אְָרצָה

עלְיֹון
ׁשּתחֲֹות ִלפְנ ֵי ֶ
לְ ִה ְ

ִלפְנ ֵי ְקדֹוׁש יִׂשְָראֵל.

וַיִּתֵן הַּׁשִיר קֹולֹו

העֱִריכּו ִרנ ָה.
וְעַל הָמֹון ֶ

ו ַי ָֹרּנּו כָל עַם הָאֶָרץ

ת ִפל ָה ִלפְנ ֵי ַרחּום.
ִּב ְ

משה צבי סגל (מהדיר),ספר בן סירא השלם ,פרק נ ,פסוקים כב-כז

 .25בן סירא מתאר שני סוגים של מוסיקה שהיו במקדש .אילו הם? מי ביצע כל סוג?
 .26מנו שני תפקידים של המוסיקה כחלק מעבודת המקדש לפי בן סירא.

לאחר חורבן בית המקדש ,קבעו חז"ל שלא יעשה שימוש בכלי נגינה בבית הכנסת ,אך התפילה
המשיכה לשמר ולפתח מסורות שירה וניגון מיוחדים :המקאם בארצות האסלאם והחזנות בארצות
אירופה .עם הזמן חזרו גם כלי הנגינה לחלק מהתפילות ומבתי הכנסת.

 .27מצאו בסידור קטע תפילה שאתם יודעים לשיר אותו .נסו לשיר אותו יחד עם חבריכם
לכיתה.

בספר הכוזרי ,מתאר רבי יהודה הלוי את המוסיקה במקדש כשיא השיאים של המוסיקה:

אין ספק כי במקום הקדוש ההוא [בית המקדש] הגיעה האומנות
הזאת [המוסיקה] לשלמות ולשכלול ושם עוררה את הנפשות,
כאשר ייאמר עליה  -כי היא [המוסיקה] מעתיקה [מעבירה] את
הנפש ממידה אל הפכה [מתחושה אחת אל התחושה ההפוכה לה].
ספר הכוזרי ,מאמר ב ,אות סה

 .28א .מה עושה המוסיקה לנפש האדם לפי קטע זה?
ב .מנו שלושה קטעי מוסיקה שמשפיעים עליכם בצורה כזו ,ופרטו.
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בן סירא
ספר מתוך הספרים החיצוניים -
ספרים שנכתבו ברובם בידי יהודים
בתקופת התנ”ך אך לא נכללו בו
בחתימתו.
מחברו של הספר הוא שמעון בן
ישוע בן סירא ,שחי בירושלים
בתקופת בית שני ,ומכאן שמו.
הספר כתוב בסגנון דומה לסגנונם
של תהלים ומשלי.
חז”ל ציטטו ממנו רבות ,אך עם
זאת ,רבי עקיבא פסק ש”אלו
שאין להם חלק לעולם הבא []...
הקורא בספרים החיצונים” (משנה,
מסכת סנהדרין ,פרק י ,משנה א),
ובעקבותיו פוסקים נוספים.
בתמונה :הלויים תוקעים בחצוצרות,
התמונה מאוסף מכון המקדש ירושלים
www.temple.org.il
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כאמור ,רבים ממזמורי התהלים נועדו לשירה במקדש .בן סירא ,סופר יהודי שחי בתקופת הבית
השני ,תיאר את העבודה היומית של הכוהן הגדול בבית המקדש .לדבריו ,כאשר הכוהן היה מסיים את
עבודתו ,הייתה נשמעת מוסיקה אדירה:

כפי שכבר ראינו ,נראה כי מזמורי תהלים שימשו כחלק מן הפולחן הפרטי והציבורי של עם ישראל בעת
העתיקה .בעמ'  73מתואר הפולחן בבית המקדש ,שבו שולבו יסודות מוסיקליים ,שאותם נדרשים
התלמידים לנתח דרך שאלות  .25-26מומלץ להתעכב מעט במושג 'בן סירא' ,המופיע בצד העמוד,
ולהדגיש שלמרות שהספר אינו מופיע בתנ"ך ,הוא היה מועמד לכך ,ולהצביע על דמיונו לבין ספרי
הכתובים האחרים .בן סירא מתאר את הפולחן בבית המקדש כטקס שמשתתפיו הם הכהנים ,מצד אחד,
והעם ,מצד שני .הכהנים הנחו את התפילה .תרועת הכהנים בחצוצרות היתה מעוררת את העם ליפול על
פניו ולהשתחוות לפני עליון (זהו אחד משמות האל) .שירתם ותרועתם של הכהנים שימשו כאות לכלל
הנוכחים לפצוח ברינה ובתפילה לפני ה' .המוסיקה שימשה אפוא באותם תפקידים שבהם היא משמשת
במגזרים מסוימים היום ,כבר בפולחן העתיק – הפולחן היה מאורגן סביבה; בעזרתה ידעו הכול מתי
עליהם להתחיל להתפלל ,ולהביא מאות אנשים להתפלל יחד בו-זמנית; המוסיקה נועדה גם לעורר את
רגשות המתפללים וביטאה את תחושותיהם הדתיות העמוקות ביותר ,ובכך ,כאמור ,גדול כוחה מכוחן
של מילים.
גם כיום ,מהווה המוסיקה מרכיב בלתי נפרד מן התפילה – בקהילות אורתודוכסיות נוהגים לשיר ולרקוד,
אולם בשבתות ובחגים נמנעים מנגינה .במועדים אחרים ובאירועים שאינם מתקיימים בימים אלו ,כמו
ביום העצמאות ,בפורים ובהלל של ראשי חדשים ,יש בתי כנסת אורתודוכסיים שבהם מלווים תפילתם
בנגינה .בקהילות רפורמיות נוהגים לצרף כלי נגינה לכלל התפילות.
שאלה  27יוצרת הזדמנות נוספת לשלוח את התלמידים לעיין בסידור .הפעם עליהם למצוא תפילה שהם
קסם הסידור
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רגילים לשיר .תלמידים רבים בוודאי יכירו מנגינה כלשהי למילים מתוך שיר השירים ,המופיע לפני קבלת
שבת ,או לחלק מן המזמורים והפיוטים בקבלת שבת עצמה .אולי יהיו מי שיכירו את 'אדון עולם' ,הודות
לעוזי חיטמן או את 'אנא בכוח' הודות ללחן של עובדיה חממה .הציטוט מתוך 'ספר הכוזרי' ,המופיע
בתחתית העמוד ,מדגיש אף הוא את הכוח המעורר שבמוסיקה ,העשוי לשנות את האדם באופן קיצוני
– "כי היא [המוסיקה] מעתיקה את הנפש ממידה אל הפכה" .בכוחה של המוסיקה לשנות את תפיסת
העולם של האדם ברגע ,בניגוד למילים ולפילוסופיה ,שהשפעתן על האדם אטית יותר ,והיא דורשת זמן
רב יותר ,אם בכלל .בחלקה השני של שאלה  28ניתן לשאול את התלמידים כיצד הם מתייחסים למוסיקה.
מומלץ לאפשר לתלמידים להציג את כל סוגי המוסיקה וגם ריקוד .חלק מהתלמידים בוודאי מנגנים
ורוקדים דרך קבע .ניתן לבקש מהם לתאר בפני הכיתה את התחושות והרגשות שהמוסיקה והתנועה
מעוררות בהם ,ואת האופן שבו תחושות אלו עשויות להתקשר לתפילה.

תהלים וביטחון :מזמור כג

רועת כבשים ,הומר ווינסלאו ()1910-1836

תהלים וביטחון  -מזמור כג

עמוד 74

ה’ ר ִֹעי  -הרועה שלי,
המנהיג שלי;
יַ רְ ִּב ֵיצנִ י  -יושיב אותי;
יְ נַ ֲהלֵ נִ י  -יוביל אותי;
יְ ׁשו ֵֹבב  -יתן לי מנוחה
ומרגוע;
ְב ַמ ְע ְּגלֵ י ֶצ ֶדק  -בדרכים
הנכונות;
ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת  -מקום עמוק
וחשוך ,מקום של סכנה;
ׁ ִש ְב ְטךָ וּ ִמ ׁ ְש ַענְ ֶּתךָ  -החפצים
המשמשים את הרועה;
יְ נַ ֲחמֻ נִ י  -ירגיעו אותי
ויוכיחו כי יש מי שמטפל
בי;
צֹרְ רָ י  -אויבי;
ִּד ׁ ַּשנְ ָּת  -מלאת ,שימנת;
כּ ו ִֹסי רְ וָ יָ ה  -הכוס שממנה
אתה משקה אותי גדושה
ומלאה;
וְ ׁ ַש ְב ִּתי  -וישבתי.
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ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד
ה' ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסר -
ִּבנְ אוֹת ֶּד ׁ ֶשא יַ רְ ִּב ֵיצנִ י,
נַ ְפ ׁ ִשי יְ ׁשו ֵֹבב,
ַּגם ִּכי ֵאלֵ ךְ ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת,
ׁ ִש ְב ְטךָ וּ ִמ ׁ ְש ַענְ ֶּתךָ
ַּת ֲערֹךְ לְ ָפנַ י ׁ ֻשלְ ָחן נֶ גֶ ד צֹרְ רָ י,
ַאךְ טוֹב וָ ֶח ֶסד יִ רְ ְּדפוּ נִ י ָּכל יְ ֵמי ַח ָּיי,

ַעל ֵמי ְמנֻחוֹת יְ נַ ֲהלֵ נִ י,
יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְע ְּגלֵ י ֶצ ֶדק  -לְ ַמ ַען ׁ ְשמוֹ.
לֹא ִאירָ א רָ ע ִּ -כי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי,
ֵה ָּמה יְ נַ ֲחמֻ נִ י.
ֹאשי כּ ו ִֹסי רְ וָ יָ ה,
ִּד ׁ ַּשנְ ָּת ַב ׁ ֶּש ֶמן ר ׁ ִ
וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְּב ֵבית ה' לְ אֹרֶ ךְ יָ ִמים.

 .29א .קראו את המזמור והקיפו את התשובה הנכונה:
על פי הנאמר במזמור זה ,תחושתו של המשורר היא תחושה של:
פחד

מבוכה

שלוה

אומץ לב

ב .העתיקו מילים או משפטים המסבירים את בחירתכם.
 .30מה נותן לאדם את הביטחון ואת התקווה? האם אתם מזדהים עם התחושה המובעת
במזמור?
 .31מזמור זה נאמר בהזדמנויות שונות בתפילות השבת :לפני הקידוש ,אחרי תפילת ערבית
או בסעודה שלישית לקראת סוף השבת .מה לדעתכם במזמור זה מקשר אותו לחוויית
השבת?

אחד המזמורים המוכרים ביותר הוא מזמור כג ,המדמה את מערכת היחסים שבין האדם לאלוהיו
למערכת יחסים שבין רועה ועדרו .מומלץ להתחיל את הדיון דווקא בניתוח התמונה המופיעה בחלק
העליון של עמוד  .74ניתן לשאול את התלמידים מה היא מבטאת .לכאורה ,היינו מצפים מן הכבשים
בתמונה לחוש פחד ,משום שהשמים קודרים ,הארץ אפרורית מאוד ,ואין כל זכר לעצים או לעשב .בפועל
רואים שהרועה וגם הכבשים מרגישים נוח – תנוחתו של הרועה וכן תנועתם החופשית של הכבשים
המתרחקים מן הרועה ,משדרות תחושת ביטחון .הדרך היחידה להסביר את ביטחונם של הכבשים
ושל הרועה היא לתלות את ביטחונם ברגשותיהם הפנימיים – במיוחד תחושות הביטחון של הכבשים,
הסומכים על הרועה ותלויים בו לחלוטין.
גם את המזמור הזה ננתח לפי שלושת ההיבטים:
g gההיבט התימטי – כמו במזמור קכא ,גם מזמור זה נועד לשדר ביטחון מוחלט של המשורר באלוהים.
למרות הקשיים והאתגרים הניצבים בפניו ,אין הוא חושש ופוחד ,הודות לביטחונו ,שאינו מתערער
גם בסיטואציות קשות ביותר.
g gההיבט הלשוני/ספרותי – מזמור זה מורכב משתי סצנות עיקריות ,שהמעבר ביניהן מגולם במעבר
הדקדוקי מההתייחסות אל ה' בלשון נסתר אל הפנייה אליו בלשון נוכח .בתחילת המזמור כתוב
"א ָּתה עִ ָּמ ִדי ׁ ִשבְ ְטךָ וּ ִמׁ ְשעַ נְ ֶּתךָ...
"ה' רֹעִ י ...יַ רְ ִּביצֵ נִ י ...יְ נַ ֲהלֵ נִ י ...יְ ׁשוֹבֵ ב יַ נְ ֵחנִ י" – בגוף שלישי ,אך בהמשך ַ
ַּתעֲ רֹךְִּ ...דׁ ַּשנְ ָּת" – בגוף שני .באופן אירוני ,נראה שקרבתו של המשורר לאלוהים ותחושת הביטחון
שלו ,כפי שהם באים לביטוי ספרותי-לשוני ,גוברים ,ככל שהסכנה מאיימת עליו יותר .הסצנה
הראשונה שלווה .היא כוללת נאות דשא ,מי מנוחות ומעגלי צדק .אך בהמשך הסכנה אורבת וקרבה,
ולפתע מוצא משורר עצמו בגיא צלמוות ,ומזכיר את צורריו ,ולמרות זאת ,עובר המשורר לפנייה אל
אלוהים בגוף שני .התגברות הביטחון ,הכרוכה דווקא בהתגברות הסכנה עולה במיוחד מן המילים:
"שבְ ְטךָ וּ ִמׁ ְשעַ נְ ֶּתךָ ֵה ָּמה יְ נַ ֲחמֻ נִ י" .לפי חלק מן הפירושים מתייחסות מילים אלו למקל המשמש את
ִׁ
הרועה להלקיית הכבשים כאשר הם תועים .כלומר ,גם הצרות הפוקדות את המשורר מנחמות אותו,
משום שהוא יודע שמקורן באלוהים ,המבקש להיטיב עמו .לבסוף ,חשוב לציין כי המזמור מעגלי –
הוא נפתח ומסתיים בה' .הקורא חש ,שבתחילת המזמור יצא המשורר לדרך קשה וארוכה ,ובסופה
שב למקומו ,כלומר לבית ה'.
g gההיבט המעשי-נסיבתי – מזמור זה נאמר פעמים רבות ,במיוחד בשבת .יש האומרים אותו בעת
צרה ,כדי להביע את ביטחונם באל ,ויש האומרים אותו במצבים קשים המערערים את האמונה
– למשל בביקורים במחנות ההשמדה בפולין או בזמן מלחמה .נראה שגם בעת העתיקה שימש
המזמור את הפרט סביב אירועים קשים שחווה.
בשאלות  29-31נדרשים התלמידים לנתח את המזמור על פי הקריטריונים הנ"ל ,וכן להביע את עמדתם
האישית .שאלה  – 29נראה שהפסוקים מבטאים שלווה וביטחון ,אך לא אומץ לב ,משום שביטחונו של
המשורר מבוסס על האמונה באל ולא על כוחו שלו .ניתן להציע גם פירוש אירוני ,שיסביר כי דווקא
ההידרשות להצהרת ביטחון ,דווקא ההכרזה שאין האדם מפחד כלל ,נובעת מפחד עז .בדרך כלל מתלוות
תחושות של חוסר ביטחון וייאוש למצוקת בדידות; רק מי שחש לבדו בעולם ,ושאין מי שילווה אותו
ויחזק אותו כלל ,ירגיש חסר ביטחון לחלוטין .הדבר נכון בהקשר האישי ובהקשר הקולקטיבי :בכל
סיטואיציה חברתית הפרט מרגיש נוח יותר ,כאשר הוא זוכה בתמיכתו של מי שיש לו משקל ועוצמה;
אף בכל מאבק בינלאומי חשובה ביותר תמיכתן של בעלות ברית חזקות .בשאלה  30ניתן אפוא לומר כי
קסם הסידור
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ביטחונו של האדם נובע מתוך התחושה שאינו לבד ,ושאלוהים תמיד נמצא אתו .שאלה  31קושרת בין
המזמור ובין השבת ,משום שבשבת חש האדם שהוא קרוב ביותר לאל (בקשר שבין השבת ועם ישראל
נעסוק בהרחבה להלן) .המדרש אף מרחיב רעיון זה וטוען שהשבת היא צלע שלישית במשולש ששתי
צלעותיו האחרות הן ה' ועם ישראל:

שלושה מעידים זה על זה :ישראל ושבת והקדוש ברוך הוא.
ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה.
ישראל ושבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא יחיד בעולמו.
הקדוש ברוך הוא והשבת מעידים על ישראל.
(ספר האגדה ,דביר ,תל אביב תשכ"ב ,עמ' שפ)
בהמשך לדיון שמעוררת שאלה  ,30נשאלת השאלה אם יש גבול לאמונה ,ואם לאחר התרחשותם של
אירועים מסוימים לא ניתן להאמין עוד באלוהים או לבטוח בו .כמו מזמור קכא ,גם מזמור כג יכול להפוך
רלבנטי דווקא ברגעים הקשים ביותר .ובכל זאת אין לשפוט אנשים שהגיבו באופן הפוך בתכלית ,לאחר
שעברו עליהם חוויות קשות .דוגמה לכך תופיע בשיר של רעיה הרניק ,אם שכולה ,העומד בניגוד למזמור
כג .לפני קריאת השיר שבעמ' ' ,75הלוך אלך בגיא צלמות' ,מומלץ לשאול את התלמידים אם לדעתם יש
גבול לביטחון בה' ,וכיצד עשויה להגיב אם שכולה למות בנה .השיר משוחח ישירות עם מזמור כג .הוא
מאמץ ביטויים רבים מתוכו – "גיא צלמות"" ,אירא רע"" ,אתה (אינך) עמדי"" ,שבטך ומשענתך (אינם)
לנחמני"" ,מי מנוחות" .לאחר שהתלמידים מזהים את הביטויים הלקוחים מתוך המזמור ,כפי שהם
מתבקשים לעשות בשאלה  ,32מומלץ לשאול אותם מיהו נושא השיר .האינטואיציה אומרת שהנושא
משותף לשיר ולמזמור כג ,והוא אלוהים; אך ייתכן שהנושא הוא דווקא בנה האבוד ,הנמצא במקום אחר.
השיר יכול אפוא להתפרש בשני אופנים סותרים :אם אלוהים הוא נושא השיר ,הכותבת חשה שהוא מי
שנעדר מחייה ,ושאין בביטחון בו כדי לנחם אותה .היא כועסת עליו ,ואף התייאשה ממנו בשל ניסיונותיה
הכושלים להאמין בו .אם נושא השיר הוא הבן שנפל ,הוא מי שאינו עִ מה ,ואלוהים כלל אינו מוזכר בשיר,
משום שנוכחותו אינה רלבנטית ואינה מעסיקה את המשוררת .לפי פירוש זה אין היא מנסה כלל להאמין.
לפי שני הפירושים ,השיר ,המשוחח עם המזמור ,עומד בסתירה ישירה כלפיו ,כמו בשיר של חיים גורי.
כדאי להדגיש שוב ,שאין כל מניעה שנחלוק על המקורות היהודיים ,אך לשם כך עלינו להכיר אותם.

משימת הסיכום
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השיר הבא נכתב על ידי רעיה הרניק ,אמו של גוני הרניק ז”ל ,שנפל בקרב על הבופור במלחמת לבנון
הראשונה:

אלְֵך ּבְג ֵיא צַלְמָו ֶת  /רעיה הרניק
הָלֹוְך ֵ

וְאִיָרא ָרע
וְאַּתָה אֵינ ְָך ִעּמִָדי
תמִיד
ּכְ ָ
ּ -בְמָקֹום אַחֵר.

ׁשעַנְּתֶָך
מ ְ
ׁשבְטְָך ּו ִ
ִ
מנ ִי
ח ֵ
אֵינ ָם לְנ ַ ֲ
ּומֵי הַּמְנּוחֹות
תמִיד
ּכְ ָ
 ּבְמָקֹום אַחֵר.שתי דמויות מהרהרות מול הירח,
קספר דויד פרידריך ()1697-1627

מָטֹוס ּבֹוֵדד ּבפְאַת הָאֹפֶק

קס"ם הסידור  ///פסוקי דזימרה ומזמורי התהלים שבסידור

אלְֵך ּבְג ֵיא צַלְמָו ֶת
הָלֹוְך ֵ

במשימת הסיכום מתבקשים התלמידים לעצב פסוק מתוך אחד המזמורים שנלמדו .אם היו מזמורים
שהעיון בהם עורר עניין רב יותר מאשר אחרים ,ניתן לפזר פסוקים ממזמורים אלו בכל רחבי הכיתה,
ולבקש מן התלמידים לבחור אחד מתוכם .ניתן גם להודיע מראש ,שהעיצובים המוצלחים ביותר ייתלו
על קירות הכיתה .לחילופין ניתן לבקש מהמורה לאמנות להכין תערוכה שתוצג במסדרונות בית-הספר
על תהלים .בכל אופן ,מומלץ לכוון את המשימה הסופית לסגירת המעגל שנפתח בדיון הראשון בתמונות,
ולעורר את התלמידים לבטא באמצעות אמנות חזותית רגש שעלה בהם בעקבות הפסוק שאותו בחרו.

אַּתָה
ּבְמָקֹום אַחֵר.
רעיה הרניק" ,שירים לגוני"

 .32א .במה השיר דומה למזמור ,ובמה הוא שונה ממנו?
ב .האם המסר של השיר דומה למסר של המזמור? נמקו.

משימת סיכום:
בחרו פסוק אחד ממזמורי התהלים השונים שלמדתם ועצבו אותו כיד הדמיון הטובה עליכם.
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משימת סיכום :ראש השבוע
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מבוא
יום השבת ,יום המנוחה השבועי ,הוא
מיסודותיה המרכזיים והחשובים ביותר של
היהדות.
בעת העתיקה  ,הנהגת יום מנוחה שבועי
היה רעיון חדשני :בעולם העתיק לא היה
נהוג יום מנוחה ,בוודאי לא אחת לשבעה
ימים .במשך הדורות התקבל רעיון השבת
ברחבי העולם ,ובימינו במדינות רבות יום
מנוחה שבועי אף מעוגן בחוק.
השבתון מעבודה ביום המנוחה מאפשר
לאנשים להקדיש ביום זה זמן לעיסוקים
חשובים אחרים :זה הזמן למשפחה
ולקהילה ,לעיסוק בתחביבים ,לטיולים,
להגות ולחיי רוח ודת.
ביהדות ,בשבת יש לבית הכנסת תפקיד
מרכזי .מתפללים רבים באים אליו לתפילות
השבת :בליל שבת לקבלת שבת ,וביום
השבת ,לתפילות שבמרכזן הקריאה של
פרשת השבוע .גם בבית ,מנהגים רבים
מייחדים את השבת משאר ימי השבוע
ומקנים לה אופי מיוחד ,לדוגמא  -הדלקת
נרות ,קידוש והבדלה.
על תפילות השבת נדון בפרק זה.

צילום :יואב כרמון
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לפי המסורת היהודית ,השבת היא יום המנוחה השבועי .רעיון זה הוא תרומה ישראלית מקורית לעולם
המערבי כולו .לשבת אין אח וָ רֵ עַ בכל ספרות המזרח הקדום ,ונודעה לה השפעה מכרעת על תרבות
העולם .חשיבותה ומרכזיותה של השבת בתרבות היהודית מצאו את ביטויין ,בין היתר ,בעשרות רבות של
מאמרים ופתגמים הפזורים לאורכה ולרחבה של הספרות היהודית לדורותיה.
השבת היא אות בין האל לבין בני ישראל .היא מגלמת שתי משמעויות מרכזיות:
g gמשמעותה הראשונה דתית-ביסודה :השבת מעידה על בריאת העולם על ידי האל .השביתה ממלאכה
ביום זה מעידה על שביתתו של האל ממלאכתו ביום השביעי .לאחר תיאור בריאת העולם מוצגת
השבת כתכלית הבריאה" :וַ יְבָ רֶ ךְ ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַהׁ ְּשבִ יעִ י וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹת ֹו ִּכי ב ֹו ׁ ָשבַ ת ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּת ֹו ֲאׁ ֶשר
ָּברָ א ֱאל ִֹהים לַ עֲ ׂשוֹת" (בראשית ב ,ג).
g gהמשמעות הנוספת של השבת – חברתית ביסודה .כך נאמר בדיבר הרביעי בעשרת הדיברות" :זָ כוֹר
ֶאת יוֹם ַהׁ ַּש ָּבת לְ ַק ְּדׁשוֵֹ ׁ .שׁ ֶשת יָ ִמים ַּתעֲ בֹד וְ עָ ִ ׂש ָית ָּכל ְמלַ אכְ ֶּתךָ .וְ יוֹם ַהׁ ְּשבִ יעִ י ׁ ַש ָּבת לַ ה' ֱאל ֶֹהיךָ " (שמות
כ ,ח-י); (בווריאציה מעט שונה ,מופיע אותו דיבר בדברים ה ,יב-טו) .הנביא ישעיהו מקביל את
שמירת השבת לשמירת משפט ועשיית צדקה" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ׁ ִש ְמרוּ ִמׁ ְש ָּפט וַ עֲ שׂוּ צְ ָד ָקה ִּכי ְקרוֹבָ ה
יְ ׁשוּ עָ ִתי לָ בוֹא וְ צִ ְד ָק ִתי לְ ִה ָּגלוֹתַ .אׁ ְשרֵ י ֱאנוֹׁש יַ עֲ ֶ ׂשה זּ ֹאת וּ בֶ ן ָא ָדם יַ ֲחזִ יק ָּב ּה ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמ ַח ְּלל ֹו וְ ׁש ֵֹמר
יָ ד ֹו ֵמעֲ ׂשוֹת ָּכל רָ ע" (ישעיהו נו ,א-ב).
בתלמוד הירושלמי נאמר" :שהשבת שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" (מסכת נדרים ,פרק ג ,הלכה ט).
גם המדרש מדגיש את מרכזיות השבת במכלול המצוות ,ואף הוא קובע כי שמירת השבת שקולה כנגד כל
המצוות" :אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל :אם תזכו לשמור שבת ,מעלה אני עליכם כאילו שמרתם
את כל המצוות שבתורה ,ואם חיללתם אותה ,מעלה אני עליכם כאילו חיללתם כל המצוות" (שמות רבה
כה ,יב).
בעידן המודרני מתייחסים פוסקי ההלכה אל השבת כאל סמל להשתייכות לקהילה היהודית .כך כתב
החת"ם סופר ,שהיה ממייסדי היהדות האורתודוכסית באירופה של המאה ה ,19-בנוגע ליהודים שאינם
מקיימים את השבת:

הרי הוא [מחלל השבת] מובדל מקהל ישראל ונידון כיוצא מן הדת ...כאילו נמחה
שמו מישראל עד שישוב אל ה' וירחמהו.
(משה סופר ,תשובות חת"ם סופר ,ירושלים חש"ד ,חושן משפט ,חלק שישי)
בדורות האחרונים נאמר על השבת:

אין צורך להיות [ ]...מדקדק במצוות בשביל להכיר ערך השבת ]...[ .מי שמרגיש
בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות ,הוא לא יוכל בשום אופן [ ]...לצייר
לו מציאות עם ישראל בלי "שבת מלכתא".
(אחד העם" ,שבת וציוניות" ,השלח ג ,ו ,סיון תרנ"ח)
באותו מאמר מוסיף וכותב אחד העם על השבת:

אפשר לאמור בלי שום הפרזה ,כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת
אותם ,ולולא היא שהחזירה להם "נשמתם" וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע ,היו
התלאות של "ימי המעשה" מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה ,עד שהיו יורדים
לבסוף לדיוטא האחרונה של "חומריות" ושפלות מוסרית ושכלית .ועל כן בודאי
אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה ההיסטורית החופפת על
"מתנה טובה" זו ,ולהתקומם בכל עוז נגד כל הנוגע בה.
תלמידו של אחד העם ,המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק ,כתב באחד מכתביו לבני קיבוץ שלא ראו
טעם לנוח ביום השבת ,משום שקידשו את העבודה ולא את המנוחה:

ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה ,אלא תיחרב ,וכל עמלכם יהיה לתוהו .עם ישראל
לא יוותר לעולם על השבת ,שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי ,אלא גם יסוד קיומו
האנושי .בלי שבת אין צלם אלהים וצלם אנוש בעולם ]...[ .השבת ,ולא התרבות של
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תפוחי-הזהב או תפוחי-אדמה ,היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו .ועתה,
בשובנו לארץ אבות ,הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו?
(המכתב מיום טו אייר תרצ"ג  11.5.33נשלח מתל אביב למר קושניר שבגבע ,ופורסם בקובץ היום
השביעי ,יוצרים ישראלים כותבים על השבת שלהם ,עורכים :מ' גרזי ,ב' צימרמן ,שיטים ,ידיעות
אחרונות ,תל אביב  ,2001עמ' )43-44
עושרה של השבת נובע מריבוי משמעויותיה הערכיות והרוחניות ,והוא מוצא את ביטויו גם במגוון
הדרכים שבהן נוהגים יהודים שונים לציין את השבת .יש המקפידים לקיים את השבת על פי ההלכה
המסורתית ,ויש המציינים את השבת בדרכים שונות ממנה .מן הסתם ,גם בכיתתכם תמצאו מנעד רחב
מאוד של 'שבתות'; כמספר תלמידי הכיתה – כך יכול להיות מספרם של מנהגי השבת .נמצא תלמידים
שבבתיהם אין מציינים כלל את השבת ,תלמידים שהוריהם נאלצים לעבוד בשבת ,ולחילופין – בתים
שבהם נשמרת השבת ההלכתית .בתווך נוכל למצוא אין ספור מנהגי שבת.
למרות חילוקי הדעות הרבים בחברה הישראלית בנוגע לאופן המסוים שבו יש לקיים את השבת ,או
"לשמור שבת" ,יש להדגיש שרעיון קדושתו (עוד על מושג הקדושה בפרק העוסק בקידוש ,להלן) של יום
השבת משותף דווקא לכלל הציבור בישראל ,ויש בו כדי לאחדו .מאז ומעולם היתה השבת אחד העוגנים
החשובים ביותר של עם ישראל ,כפי שניתן להבין ממקורות התרבות המרכזיים של היהדות.
השבת וסידור התפילה
מעניין שהפירושים האפשריים השונים למשמעות השבת מתקשרים באופן עקיף לתפילות השבת השונות,
כפי שמסביר פרופ' אביגדור שנאן ,מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים:

כמה וכמה פנים יש לו ליום השבת ,וכולן באות לביטוי בסידור התפילה ,ובעיקר
ביחידה העומדת במרכז חיי בית הכנסת ,היא התפילה הקרויה "תפילת שמונה-
עשרה" ]...[ .תפילה זו ,שהיא בת תשע-עשרה ברכות בימות החול ,משנה את פניה
ביום השבת ,ויש בה שבע ברכות בלבד .שלוש הראשונות ושלוש האחרונות זהות
לברכות הפותחות והחותמות את "תפילה העמידה" בימות החול ,אך זו האמצעית,
הרביעית ,מיוחדת ליום השבת ,והיא אף לובשת פנים שונות בכל אחת מארבע
תפילות השבת" :ערבית"" ,שחרית"" ,מוסף" ו"מנחה"]...[ .
שבת של תפילת "ערבית" היא שבת של בריאת העולם ,שבת קוסמית-היסטורית.
בתפילה זו פונה המתפלל אל האלוהים ומצהיר על היות יום השבת יום סיום מעשה
הבריאה" ,תכלית מעשה שמים וארץ".
[ ]...שבת של תפילת "שחרית" היא השבת המסמלת את אות הברית בין אלהים
ועמו ,ברית שנכרתה בעת מתן תורה" ]...[ .ישמח משה במתנת חלקו ,כי עבד נאמן
קראת לו ,כליל [כתר] תפארת בראשו נתת ,בעמדו לפניך על הר סיני".
[ ]...שבת של תפילת "מוסף" היא שבת של עבודת בית-המקדש ,שעיקרה הקרבנות.
היא מזכירה את ציווי התורה להקריב ביום זה קורבן מיוחד" :קורבן מוסף שבת
כראוי" ,ומבקשת שכל העם יחזור לארצו ויתבסס בארץ ,ושבית המקדש ייבנה
ועבודת הקורבנות תחזור למקומה.
[ ]...שבת של תפילת "מנחה" היא בעיקר שבת של מנוחה :היא פותחת ב"אתה אחד
ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד [מיוחד] בארץ" ,וממשיכה לדבר על השמחה ,על
המנוחה ועל הקדושה שביום השבת ,תוך חזרה מרובה על תיבת "מנוחה" ונגזרותיה:
"אברהם יגל  /יצחק ירנן  /יעקב ובניו ינוחו בו  /מנוחת אהבה ונדבה  /מנוחת אמת
ואמונה  /מנוחת שלום ושלווה והשקט ובטח  /מנוחה שלמה שאתה רוצה בה  /יכירו
בניך ויידעו כי מאיתך היא מנוחתם  /ועל מנוחתם יקדישו את שמך".
[ ]...נראה לי כי מושגי יסוד אלו [ ]...צריכים להיות היסוד לדיון מתמיד ,ציבורי
ומתחדש בכל עת ,במהותו של יום השבת ובאופיו ]...[ .אם לא היתה לנו שבת זו של
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מנוחה – צריכים היינו להמציא אותה ,ומעתה ,שהיא מוגשת לנו על-ידי המסורת ,מן
הראוי לשאול כיצד למלא בתוכן את יסוד המנוחה שיש בה.
(היום השביעי ,עמ' )71-76
תפילות השבת  -רקע כללי
כאמור ,בקהילות שונות השבת מוקדשת לצרכים שונים; יש הבוחרים להקדיש אותה למנוחה ,יש
המבלים בה במחיצת המשפחה ,יש המקדישים את זמנה לעיסוקים תרבותיים ,ללימוד או לתפילה.
למרות שבכל ימות השבוע מתפללים ,יום השבת הוא היום היחיד בשבוע שבו מתכנסים רוב חברי
הקהילה לתפילות ארוכות במיוחד .משום כך ,חלק מבתי הכנסת פועלים באופן מלא רק ביום השבת.
תפילות השבת מופיעות בסידור התפילה בדרך כלל בעמודים שלאחר תפילות ימות החול ,והן כוללות
את הדלקת הנרות ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ,קידוש ליל שבת ,תפילת שחרית ,תפילת מוסף' ,קידושא
רבא' ,תפילת מנחה ,תפילת ערבית למוצאי שבת ,הבדלה ותוספות אלו ואחרות( .בכל סידור ניתן למצוא
נוסח שונה מעט) .כאן נעסוק בהדלקת הנרות ,בקבלת השבת ,בקידוש ליל שבת ,ב'קידושא רבא' (קידוש
הנאמר בשבת בבוקר) ובהבדלה.
לפני הדיון בשבת ובתפילותיה מומלץ להטיל על התלמידים משימה כיתתית לשם היכרות ראשונית עם
מכלול תפילות השבת ועם סדרן ומיקומן בסידורים .כך למשל ,ניתן לבקש מהתלמידים לעיין בסידור
ולערוך רשימה של כלל תפילות השבת .בתוך רשימה זו הם יסמנו את התפילות המוכרות להם ואת
אלו שאינן מוכרות להם .לחילופין ,ניתן לשאול אותם אילו תפילות הם מכירים ולרשום אותן על הלוח,
ולאחר מכן לבקשם למצוא תפילות אלו בסידור .חשוב לחזור ולהדגיש כי הסידור שלפנינו הוא תוצאה
של אלפי שנות עריכה ,ושהוא משתנה ומתעצב בכל דור מחדש בהתאם למצב ההיסטורי .חלק מתפילות
השבת נתחברו לפני כמעט אלפיים שנה ,עוד בימי חז"ל ,אך אל הסידור התווספו תפילות אף לאחר
קום המדינה .כמעט כל התפילות שבהן נעסוק בעמודים הבאים ,מוזכרות במקורות חז"ל ,מלבד תפילת
קבלת שבת ,שנתחברה במאה ה 16-על ידי מקובלי צפת.
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השירים הבאים מתארים את חוויות השבת ,ואת ההכנה והמעבר מימי השבוע לשבת:

שבת בבוקר

ַׁשּבָת ַה ַּמלְּכָה

ַׁשּבָת ׁשָלֹום

תרצה אתר

ח"נ ביאליק

מינה חפץ

שבת בבוקר! יום יפה,
אמא שותה המון קפה,
אבא קורא המון עיתון
ולי יקנו המון בלון.

ַה ַחּמָה ֵמרֹאׁש ָהאִילָנֹות נ ִ ְס ַּתּלְקָה –
ּבֹאּו וְנֵצֵא לִ ְקרַאת ַׁשּבָת ַה ַּמלְּכָה.
ִהּנ ֵה הִיא יֹו ֶרדֶת ַהּקְדֹוׁשָהַ ,הּבְרּוכָה
ו ְ ִעּמָּה ַמלְ ָאכִים ְצבָא ׁשָלֹום ּומְנּוחָה.
ּבֹאִיּ ,בֹאִיַ ,ה ַּמלְּכָה!
ּבֹאִיּ ,בֹאִיַ ,ה ַּמלְּכָה! -
ׁשָלֹום ֲעלֵיכֶםַ ,מלְ ֲאכֵי ַהּׁשָלֹום!

אֶת ָה ָאבָק ִמּכָל ּפִּנ ָה נָסִיר לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
עַל ַהּקִיר ּתְמּונ ָה יָפָה נ ִ ְתלֶה לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
לַ ֻּבּבָה ִׂש ְמלָה נ ְ ִקּי ָה נַלְּבִיׁש לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
ַׁשּבָת ׁשָלֹוםַׁ ,שּבָת ׁשָלֹום,
מְנּוחָה ו ְ ִׂש ְמחָה הַּיֹום.

אפשר ללכת לירקון ,לשוט שם בסירה,
או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה,
אפשר לקטוף פרחים ,כאלה שלא אסור,
ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור.

צילום אילוסטרציה ,סטוקספרט
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ִמּטָה לְ ָבנ ָה לַ ֻּבּבָה נַּצִי ַע לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
נ ֵר ָקטָן ַּבּמְנֹורָה נָכִין לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
ׁשִיר מְנּוחָה ו ְ ִׂש ְמחָה נָׁשִיר לִכְבֹוד ַׁשּבָת.
ַׁשּבָת ׁשָלֹוםַׁ ,שּבָת ׁשָלֹום,
מְנּוחָה ו ְ ִׂש ְמחָה הַּיֹום.

קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

פעילות פתיחה :סופשבוע או שבת שלום?

גם כאן ,כמו במבוא ,מודגש שהשבת יכולה להתפרש בדרכים שונות ,שכולן לגיטימיות .שלושת השירים
המופיעים בעמ'  77מתייחסים לפניה השונות של השבת .כל שיר מדגיש בה גוון אחר:
g gבשיר 'שבת בבוקר' של תרצה אתר נתפסת השבת כיום שנועד לאפשר את כל הפעילויות שאיננו
מגיעים אליהן במהלך השבוע .על פי תפיסה זו ,כל אחד מבני המשפחה עוסק ביום השבת בתחום
שונה בהתאם לרצונותיו .בניגוד לשאר ימות השבוע ,המוקדשים לקיום החובות ,מוקדש יום השבת
למימוש הרצונות .אמא שותה קפה ,אבא קורא עיתון ,ולילד קונים בלון .בנוסף לכך ,בבית הראשון
מתואר כיצד כל אחד מבני המשפחה מקבל "המון" .איש מהם אינו נדרש להסתפק במועט .בבית
השני בולטת במיוחד המילה "אפשר" ,החוזרת בו שלוש פעמים כדי להדגיש שהשבת אינה מחייבת
את האדם לפעול באופן מסוים ,אלא לכל אדם יש זכות לעשות בה כרצונו .שני הבתים הראשונים
מדגישים את הפן המשפתי של יום השבת .בבית הראשון מוזכרים כל בני המשפחה העוסקים
בעיסוקיהם הראשונים ,ולאחר שסיימו זאת ,נמנית בבית השני רשימת פעילויות משותפות ,שאליהן
עשוים לצאת יחד ,כמשפחה.
g gבשיר 'שבת המלכה' של ח"נ ביאליק מתוארת השבת כאירוע קוסמי ,המתרחש על פי תנועות גרמי
השמים ,בלי קשר לבני אדם( ,המוזכרים בשיר ברמז בלבד) .השבת מכונה "מלכה" ,ובכך נדון עוד
בעמודים המוקדשים לקבלת שבת ,אך כבר כאן ניתן לראות את התייחסותו של ביאליק אל השבת
כאל דמות מיסטית ,השוכנת בדרך כלל בשמים ,והיורדת לעולם הזה פעם אחת בשבוע – כאורחת
מיוחדת .כיוון שהיא דמות חשובה ביותר ,באה עִ מה תמיד קבוצת מלווים .ברדתה מן השמים ,מלווים
אותה מלאכי עליון; ובהגיעה לארץ ,יוצאים לקראתה מלווים מעם ישראל .המלאכים מוסרים את
האחריות על ליוויה של שבת המלכה לישראל היוצאים לקראתה .כאשר ישראל מקבלים את פניה
ואומרים לה "בואי בואי המלכה" ,הם גם נפרדים בכך לשלום ממלאכי השלום.
g gבשיר 'שבת שלום' של מינה חפץ השבת אינה מלכה מכובדת ,כפי שהופיעה בשירו של ביאליק .מצד
שני ,אין היא מוקדשת כל-כולה לפנאי ,כפי שהיא מוצגת בשיר של תרצה אתר .כאן השבת היא יום
של מנוחה ושמחה מסוג אחר .במוקד תיאורה – המאמצים הגדולים ,וההכנות המרובות שנדרשים
לקראתה .במרכז השיר עומדת התובנה ,שכדי להגיע למנוחה ושמחה של ממש ,יש להשקיע
קסם הסידור
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ולהתאמץ .מי שינקה ,יקשט ,יתלבש ,יציע ,ידליק וישיר – יזכה לחוש את הייחוד שבשבת .השורה
"מנוחה ושמחה היום" יכולה להופיע אך ורק בסופי הבתים ,משום שהיא מציינת את סוף התהליך.
זאת – בניגוד לשני השירים האחרים שלמדנו ,שבהם מוזכרת השבת כבר בהתחלה.
*הערה :ייתכן מאוד ששירים אחרים יבטאו את האופן שבו מציינים התלמידים את השבת שלהם ,באופן
הולם יותר מאשר שלושת השירים המופיעים בספר .יהיה מעניין להטיל על התלמידים משימת בית (אולי
משימת בונוס) שיכינו שירים אחרים העוסקים בשבת ,והמתארים ביתר דיוק את השבת שלהם ,ושיציגו
אותם אחר כך בפני הכיתה .בין היתר ,ניתן להתייחס לשירים 'יום שישי את יודעת' בביצוע של יהודה
פוליקר ,או 'עוד שבת של כדורגל' של עמי אסא.
בשאלות  1-2בעמ'  78ניתנת לתלמידים הזדמנות לנתח את השירים ,ולחלץ מכל אחד מהם את הרעיון
המרכזי של השבת :המנוחה ,המאורע הקוסמי או ההכנות המרובות .לאחר מכן ,הם יכולים לדבר על
יחסם כלפי התפיסות הללו – האם הם נוהגים כך? האם הם מכירים אנשים אחרים הנוהגים כך? ניתן גם
לשאול את התלמידים איזו גישה מתוך הגישות שהוזכרו כאן ,יעדיפו .כאן אפשר להציע הצעות חלופיות
לאלו שהוזכרו ,או להתנגד לעצם הרעיון של השבת .לבסוף ניתן לשאול את התלמידים אם אפשר לשלב
ולפשר בין תפיסות שונות של השבת ,ואם כן – כיצד.
בהמשך העמוד מסופר כי כבר לפני אלפי שנים נעשו הכנות מיוחדות לקראת השבת .ההתנהגויות של ר'
חנינא ור' ינאי תואמות רק את השיר של ביאליק ושל חפץ ,ולא את שירה של תרצה אתר ,משום שתפיסת
העולם החילונית היתה זרה לחז"ל ,והפרשנות החילונית למועדים ולמצוות התפתחה רק בעת החדשה.
עם זאת ,בהמשך ניווכח לדעת כי גם לחז"ל היתה תודעה של 'עונג שבת' ,כלומר אף הם ביטאו את הרצון
"אם ָּתׁ ִשיב ִמׁ ַּש ָּבת רַ גְ לֶ ךָ עֲ ׂשוֹת
לנפוש ולהתענג ביום השבת .מקורו של רעיון 'עונג שבת' נמצא כבר בתנ"ךִ :
את לַ ׁ ַּש ָּבת עֹנֶ ג לִ ְקדוֹׁש ה' ְמכֻ ָּבד וְ כִ ַּב ְד ּתוֹ ֵמעֲ ׂשוֹת ְּדרָ כֶ יךָ ִמ ְּמצוֹא ֶחפְ צְ ךָ וְ ַד ֵּבר ָּדבָ רָ .אז
ֲחפָ צֶ יךָ ְּביוֹם ָק ְדׁ ִשי וְ ָקרָ ָ
ִּת ְתעַ ַּנג עַ ל ה'( "...ישעיה נח ,יג-יד).
את הגישה ,שלפיה השבת היא אורחת מכובדת' ,שבת המלכה' ,היורדת מדי שבוע ממקום מושבה בשמים,
שאב ביאליק כבר מחז"ל וממקובלי צפת .חכמי התלמוד והקבלה הקפידו להתכונן ,לטרוח ולהשתדל
לקראת השבת בעצמם ,כפי שמתואר במקור שלפנינו ובמקורות אחרים.

הדלקת נרות
הדלקת נרות ועונג שבת
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הדלקת נרות
הדלקת נרות ועונג שבת

 .1מדוע לדעתכם נקבע מנהג זה?
 .2חזרו אל פרק הברכות וציינו את סוגה של ברכה זו.
נרות שבת

קראו את ההלכה הבאה:

אחד [הן] האנשים ואחד [הן] הנשים ,חייבים להיות בבתיהם נר
דלוק בשבת; אפי[לו] אין לו מה יאכל שואל על הפתחים [מבקש
צדקה משכניו] ולוקח [וקונה] שמן ומדליק את הנר ,שזה בכלל
עונג שבת הוא.
הנשים מוזהרות בו יותר ,מפני שמצויות בבית ועוסקות בצרכי
הבית .אם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ו[יין] לקידוש היום ,נר
שבת קודם .וכן אם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ונר לחנוכה ,נר
שבת קודם משום שלום הבית ,דאין [שאין] שלום בבית בלא נר.
רבי יוסף קארו ,שולחן ערוך ,סימן רסג ,סעיפים ב-ג

בעת העתיקה ובימי הביניים לא
נהגו להדליק נרות רבים במשך
הלילה ,בגלל יוקרם .ארוחת הערב
הייתה נאכלת באור קלוש או
בחושך .הדלקת נרות השבת סימלה
את ייחודה של ארוחת השבת משאר
ארוחות הערב ,שכן היא מלאה
באור .מאז המצאת החשמל איבדו
הנרות את משמעותם הראשונית,
אך קיבלו משמעות חדשה של ברכה
ורוחניות.
הסבתא דינה מתתיהו בתה יונה בן
משה ונכדתה טלי צור מדליקות נרות
שבת .צילום :אלי מתתיהו

 .3על-פי הלכה זו ,מהו סדר העדיפויות הרצוי בקניית צרכי השבת? מדוע נקבע סדר זה?
 .4על-פי הלכה זו ,מהי המטרה המרכזית בהדלקת נרות שבת?
בעיצוב הלכות השבת ובקביעת אופייה של השבת ,הקדישו חז"ל ופוסקי ההלכה חשיבות מרובה
את ַל ַ ּׁש ָּבת עֹנֶ ג" ,קבעו חז"ל
לרעיון עונג שבת .בהתבסס על הפסוק בישעיהו (פרק נח ,פסוק יג)" :וְ ָק ָר ָ
שלמרות שבשבת ההלכה אוסרת דברים רבים ,אין להפוך את השבת ליום של תענית ושל הימנעות
מדברים מהנים ,אלא דווקא כיום של התענגות .כך מתאר הרמב"ם את הנהגות עונג שבת:

ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה ,ולא יהיה מלבוש החול
כמלבוש השבת.
משנה תורה לרמב"ם ,הלכות שבת ,פרק ל ,הלכה ג

איזה הוא עונג? זה שאמרו חכמים שצריך לתקן [להכין] תבשיל
שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת ,הכל לפי ממונו של אדם.
שם ,הלכה ז

 .5א .לפי הרמב"ם ,כיצד גורמים לעונג שבת?
ב .חשבו ,למי מכוונת מצוות עונג שבת  -לאדם או לאלוהים?
ג .מהו עונג השבת שלכם?
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שולחן ערוך
‘שולחן ערוך’ הוא ספר יסוד בהלכה
היהודית .את ‘שולחן ערוך’ כתב
רבי יוסף קארו בצפת במאה השש
עשרה .בספר הוא הציג בשיטתיות
את כל ההלכות שיהודי שחי בזמן
כתיבתו יכול היה להיזקק להן.
על ‘שולחן ערוך’ מסתמכים
הפוסקים בכל עדות ישראל עד
היום.

קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

משפחות רבות נוהגות להדליק נרות שבת .את הנרות מדליקים מעט לפני השקיעה ,ולאחר ההדלקה
עֹולםֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו וְ ִצּוָ נּו ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֶׁשל
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
מברכים את הברכה המיוחדת להָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ַׁש ָּבת ,ויש המוסיפים תפילות מיוחדות וברכות לבני המשפחה.

מנהג הדלקת נרות שבת נפוץ ביותר בקרב יהודי העולם .בבתים יהודיים מכל הקשת הציבורית בישראל
– דתיים ,חילוניים ומסורתיים מדליקים נרות שבת .כדי לענות על שאלות  1-2מומלץ להתייחס לתיבת
הטקסט המצויה בצד שמאל של העמוד ,ולתמונה שמעליה .התמונה עשויה להוות נקודת מוצא לדיון
כיתתי סביב משמעותה של הדלקת הנרות ,והתחושה המיוחדת ששורה בבית לאחר הדלקתם .כמו לשבת
עצמה ,אף להדלקת נרותיה ניתן לייחס משמעויות רבות בעזרת ניתוח התמונה – יש הרואים חשיבות
בהדלקת הנרות משום שיש בה כדי לקרב בין בני המשפחה; אחרים חשים ברגע הדלקת הנרות משמעות
קוסמית מיוחדת; ואחרים פשוט נהנים מאור הנרות ומן האווירה המיוחדת שהוא משרה בבית .גם כאן,
כל פירוש הוא לגיטימי .רצוי לעודד את התלמידים לספר על הנעשה בבתיהם ולשתף בתחושותיהם.
חשיבותה המקורית של הדלקת נרות השבת היתה עצומה .במנהג זה יש כדי להעיד על היחס המיוחד
שהעניקו חז"ל ליום השבת .נרות השבת והשמן שבו בערו פתילותיהם היו יקרים ביותר .הנרות אף שיפרו
באופן משמעותי את איכות החיים ,שכן עם ירידת החשכה הסתיים היום .היעדר האור מנע המשך נוח של
עבודה או של סעודה .רק בשבת ובמועדים נוספים ,שבהם הדליקו היהודים נרות ,היה באפשרותם לשבת
ולסעוד בנחת גם אחרי רדת החשיכה( .כמו שראינו ביחס לעניינים אחרים הקשורים לשבת ,גם להדלקת
נרות ערך משפחתי ולא רק דתי) .לנו קשה היום להעלות על דמיוננו חיים שאין בהם אור זמין ,אך עד לעת
החדשה האור והחושך נקבעו על פי מצב השמש .חז"ל הכירו בחשיבותו הרבה של האור והבינו שהוא
תנאי בסיסי וראשון לקיום האדם בעולם .כך הם מתארים את החרדה שהתעוררה בלב אדם הראשון,
נוכח שקיעתה הראשונה של השמש:
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תנו רבנן [שנו רבותינו] :יום שנברא בו אדם הראשון ,כיון ששקעה עליו חמה ,אמר:
אוי לי ,שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי ויחזור לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה
שנקנסה עלי מן השמים [החושך נתפס אצלו כתוהו ובוהו ומוות] .היה יושב בתענית
ובוכה כל הלילה ,וחוה בוכה כנגדו .וכיון שעלה עמוד השחר ,אמר :מנהגו של עולם
הוא...
(תלמוד בבלי ,מסכת עבודה זרה ,דף ח ,עמ' א)
החשיבות של נרות השבת ותכליתן באות לידי ביטוי בקטע המובא מתוך ה'שולחן ערוך' (מומלץ לעיין
בהגדרת המושג ,המופיעה בתחתית העמוד מצד שמאל) ,ובשאלות  .3-4הקטע מראה כי נרות השבת
עדיפים וקודמים לאוכל לצורך סעודת שבת ,ליין לקידוש ולנרות חנוכה( .אגב ,מעניין שהתלמוד אינו
מקדיש מסכת שלמה לעיסוק בחנוכה ,ולמעשה כל הדיונים סביב מועד זה מופיעים בפרק השני של
מסכת שבת ,העוסק כולו בהדלקת נרות) .העדפה זו של נרות השבת נובעת מכך שהם משרים אווירה של
'שלום בית' ,כלומר אחווה משפחתית ,ו'עונג שבת'' .שלום בית' ו'עונג שבת' הם הגרסה העתיקה והדתית
לרעיונות החופש והמנוחה ,המופיעים בשיר של תרצה אתר.
מעבר למחויבות הדתית לקיים מצוות מסוימות הקשורות ביום השבת או להימנע ממעשים האסורים
בו ,מתעורר גם הרצון להתענג ביום זה .רצון זה נזכר בדברי הרמב"ם המופיעים לקראת סוף העמוד,
ובתשובות לשאלה  .5לפי הרמב"ם ,עונג השבת מתבטא בבגדים ,במאכלים ובמשקים מיוחדים .לאחר
שהתלמידים מבינים כי גם ההלכה מכירה בצד המשפחתי של השבת ,ומתייחסת גם לערך הבילוי והפנאי,
ניתן לשאול אותם כיצד בא לידי ביטוי עונג השבת שלהם ,ואם הבנת עונג השבת לפי ההלכה נראית להם
רלבנטית לימינו.

כניסת השבת  -שעה מדויקת או שעה פנימית?
כניסת השבת :שעה מדויקת או שעה פנימית?
לעולם איני יודעת ,ואיני רוצה לדעת ,מהן שעות כניסת השבת
הפורמליות על-פי סייגי ההלכה ,או מהי חלוקת שעות ההדלקה על-פי
מרחבי חיפה ,תל-אביב וירושלים.
אני מדליקה נרות שבת כאשר נוחתות הקרניים האחרונות על הצמרות,
כשביתי רחוץ ,נקי ומוכן ,כשהשולחן כבר "התלבש" חגיגית לכבוד
השבת וכאשר אני רחוצה ,נקייה ומרגישה שבת .רק אז אני יכולה להדליק
נרות שבת שמשמעות להם.
[]...
מעולם לא ראיתי ערך מיוחד בשעה הכתובה על הלוח ,אם אין המדליקה
מוכנה לשבת .כל עוד נשמרת הכוונה לקבל פני שבת  -כל שעה שנבחרה
לצורך זה טובה כרעותה.

מתארגנים לשבת
צילום :דפנה גילת

עירית אמינוף" ,השבת שלי" ,בתוך "היום השביעי  -יוצרים ישראלים כותבים על השבת שלהם"

 .6א .מה קובע את זמן הדלקת הנרות על-פי השקפתה של הכותבת?
ב .האם אתם מסכימים עם עמדתה או שלדעתכם יש להיצמד לשעת הדלקת הנרות
המקובלת ,בכניסת השבת? הסבירו.

אין איש שאין לו נר
ישנם מנהגים שונים בהדלקת נרות שבת .רוב המשפחות נוהגות להדליק שני נרות אך יש גם הנוהגים
להדליק נוסף לשני הנרות הללו גם נרות כמספר הילדים במשפחה.

עמוד 80

ע מ ו ד

80

נרות ב
נשים מדליקות לנר ,לע”מ
לום :משה מי
צי

הרב אברהם יצחק הכהן קוק,
שנודע גם בכינויו הראי”ה ,היה
מהגדולים ומהידועים שבחכמי
ישראל בדורות האחרונים ,פוסק,
מקובל והוגה דעות .נחשב לאחד
מאבות הציונות הדתית.
הרב קוק נולד במזרח אירופה ,למד
בה ואחר כך שימש בה ברבנות.
בשנת  1904עלה לארץ ישראל.
תחילה התמנה לרבם של יפו
והמושבות החדשות ,ואחר כך
לרבה של ירושלים .בירושלים
הקים את ישיבת “מרכז הרב” ,כונן
את מוסד הרבנות הראשית ,והיה
לרב הראשי האשכנזי הראשון של
ארץ ישראל.
הרב קוק ראה חשיבות רבה
במעשיהם של החלוצים בארץ
ישראל למרות שלא היו שומרי
תורה ומצוות.

חוני המעגל
קבר

הרב אברהם יצחק
הכהן קוק
1935 - 1865

 .7איזו משמעות ניתן לתת למנהג לפיו מדליקים
נרות כמספר כל בני המשפחה (שניים
המייצגים את ההורים ועוד נרות כמספר
הילדים)?
על הנר ואורו כתב הרב קוק:

צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו.
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים
ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את כל העולם כולו.
מיוחס לרב אברהם יצחק הכהן קוק

 .8מה לדעתכם מסמל הנר?

כאן ראוי לדון בשאלת זמני כניסת השבת .לדיון זה זיקה להבדלים בין תפיסת השבת בשירה של תרצה
אתר לבין תפיסת השבת בשירו של ביאליק .מי שהשבת עבורו יום מנוחה וזמן משפחה בעיקר לא ייחס
חשיבות לשעה המדויקת של כניסתה .הוא יוכל לקבוע לעצמו את שעות השבת המתאימות לו .אם,
לעומת זאת ,השבת היא אירוע בעל משמעות קוסמית ,חשוב עיתויה ביותר .משמעותי לדייק בשעות
ובדקות שבהן אירוע זה מתרחש ,ועל האדם להתאים את עצמו ללוח הזמנים נתון.
העיון בדבריה של ד"ר עירית אמינוף ,המלמדת מחשבת ישראל במכללת 'אורנים' ,מעלה את המתח
שבין שתי הגישות הללו( .בהקשר זה חשוב לציין ,כי לפי ההלכה ,הדלקת הנרות מציינת את רגע כניסת
השבת .כיוון שמבחינה הלכתית אסור להדליק נרות לאחר כניסת השבת ,מדליקים את הנרות כמה דקות
לפני כניסתה) .בתשובה לשאלה  6מובהרת עמדתה של אמינוף ,שהשבת אינה תלויה בלוח זמנים חיצוני,
המתפרסם במקום מסוים ,אלא בהכנות של האדם המקיים את השבת .אם אין הוא מוכן עדיין לשבת,
הוא לא יוכל לקבלה .בהתמודדות עם שאלת רגע כניסתה של השבת ,אפשר להעלות שיקולים לכאן או
לכאן .אחד ההיבטים של עניין זה קשור לשאלה אם השבת היא יום מנוחה אישי או יום מנוחה לאומי .אם
זהו יום מנוחה אישי ,רשאי כל אדם לקבוע לעצמו את שעות השבת שלו .אם מדובר ביום מנוחה לאומי,
על הפרט להכפיף עצמו ללוח הזמנים הלאומי ,להתאים עצמו אליו ולוודא שיהיה מוכן בזמן.

אין איש שאין לו נר
רצח ראש הממשלה יצחק רבין בסתיו  1995הוליד תופעה חברתית עממית מרתקת' .נוער הנרות' הוא
כינוי של כמה מאות תלמידי תיכון ,בני נוער ,חיילים וצעירים ,שהתקבצו מדי ערב בימים שלאחר הרצח
בכיכר מלכי ישראל ,שהפכה לכיכר רבין ,הדליקו נרות ,שרו שירים ובכו מתוך תחושת האובדן .ניתן לספר
לתלמידים על התופעה הזאת ,ולשאול אותם מדוע בחרו אותם נערים דווקא להדליק נרות ,מה מיוחד
בנרות ,והאם התלמידים כשלעצמם חוו את התחושה המיוחדת שבהדלקת נר זיכרון.
ייתכן שהתכונות המיוחדות של הנר הדולק הן המקנות לו את מעמדו – התנועה המתמדת ,השוני שבין
להבה ללהבה ,האור שמפיץ הנר ,האפשרות להדליק נר מתוך נר ,היכולת להגביר את הלהבות עד אינסוף
(ומצד שני לכבותן) ,ותכונות נוספות ,הן העומדות ביסוד דבריו של הרב קוק ,שניתן לקשור אותם גם
להדלקת נרות של שבת ,שהרי לפי כל פירושי השבת שראינו ,אין ספק שהשבת היא חוויה רוחנית שנועדה
לרצות את נפש האדם ולא רק את גופו .עם כניסת השבת יש המדליקים נר אחד עבור כל אחד מבני
הבית ,כדי לציין את הצד הרוחני והנפשי של השבת ,ולא רק את צדדיה הפיזיים.
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מעבר למשמעות המיוחדת של הלהבה והנר בתרבות היהודית ,מעניין לדון גם באספקט המגדרי של
מצוות הדלקת נרות .זוהי אחת המצוות היחידות הקשורה בתודעה המסורתית עם הנשים .צד ביקורתי
יותר של הדיון במשמעות הנר יכול לגעת גם בהיותו מייצג את חלוקת התפקידים המגדרית במסורת
היהודית ואת האווירה המיוחדת שמייחסת המסורת דווקא לדמות האימהית ,הדומה במהותה לאור
הנר .במסגרת דיון זה ניתן לשאול אם בהקשר של מסורות דתיות מוצדקת חלוקת תפקידים מגדרית,
ומדוע? ואם כן ,עד כמה גמישה חלוקה זו לאור השאיפה המודרנית לשוויון זכויות מלא בין גברים ונשים
בכל תחומי החיים.
המדרש מתאר באופן הבא את התהליך שהוביל את יצחק לבחור את רבקה לאישה:

כל ימים שהיתה שרה קיימת ,היה ענן קשור על אהלה ,וכיוון שמתה פסק אותו
הענן ,וכיוון שבאת [=שבאה] רבקה ,חזר אותו הענן;
כל ימים שהיתה שרה קיימת ,היו דלתות פתוחות לרווחה ,וכיוון שמתה שרה פסקה
אותה הרווחה ,וכיוון שבאת רבקה חזרה אותה הרווחה;
כל ימים שהיתה שרה קיימת ,היתה ברכה משולחת בעיסה ,והיה הנר דולק מלילי
שבת ועד לילי שבת באהלה ,וכיוון שמתה פסקו .כיון שבאת רבקה חזרו;
כיון שרואה אותה שעושה כמעשה אמו ]...[ ,מיד "ויביאה יצחק האהלה שרה
אמו".
(בראשית רבה ס ,סז)

קבלת שבת ו'לכה דודי'
מבוא
קבלת שבת היא תפילה הנאמרת לפני ערבית של שבת ,ובסמוך אליה .תפילה זו המופיעה בגוף הסידור
בין ערבית של חול ובין ערבית של שבת .מבחינה היסטורית ,תפילה זו נוצרה בשלב מאוחר יחסית לשאר
הסידור ,ובכל זאת נתקבלה על ידי כלל קהילות ישראל בכל התפוצות ,אם כי בנוסחים מעט שונים.
למעשה ,קבלת השבת היא אחד הסממנים הבולטים של תפילות השבת בכלל .נוהגים לשיר ולהאריך
בה אף יותר מאשר בתפילת ערבית של שבת .לאורך השנים ,התפתחו מנגינות רבות לניגון המזמורים
והפיוטים המרכיבים אותה בקהילות השונות .תפילה זו מורכבת משישה מזמורי תהלים (צה-צט ,כט)
המסמלים את ששת ימי השבוע; שלושה פיוטים בעלי גוון מיסטי ('ידיד נפש'' ,אנא בכח' ו'לכה דודי',
שבו נעסוק בהרחבה בהמשך); שני מזמורי תהלים נוספים (צב-צג) ,המסמלים את יום השבת ,ופותחים
במילים 'מזמור שיר ליום השבת'; וטקסט מיסטי נוסף מתוך ספר הזוהר ('כגוונא') .כבר במסכת ברכות
בתלמוד הירושלמי ,אנו מוצאים קשר מסוים בין מזמורי כט וצב בתהלים ובין תפילות השבת:

ולמה שמונה עשרה [מדוע תפילת העמידה של ימות החול מכילה  18ברכות
דווקא]?
אמר רבי לוי :כנגד י"ח אזכרות שכתוב ב'הבו לה' בני אלים' [כנגד כל אחת מ18-
הפעמים שבהן נזכר שם ה' במזמור כט בתהלים ,מברכים ברכה אחת]...
שבע של שבת מניין [ומדוע תפילת העמידה של יום השבת מכילה  7ברכות]?
אמר רבי יצחק :כנגד ז' קולות שכתוב ב'הבו לה' בני אלים' [כנגד כל אחד משבעת
האזכורים של המילה 'קול' במזמור כט מברכים ברכה אחת].
אמר רבי יודן אנתוריא :כנגד ז' אזכרות שכתוב ב'מזמור שיר ליום השבת' [כנגד
שבעת אזכורי שם ה' במזמור צב מברכים ברכה אחת].
(תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות ,פרק ד ,הלכה ג)
הפיוט 'אנא בכח' ,המופיע לפני 'לכה דודי' ,נתחבר על ידי מיסטיקאים בימי הביניים .הפיוט מורכב משבע
שורות ,שבכל אחת מהן שש מילים .ראשי התיבות של הפיוט מרכיבים את מה שמכונה בקבלה 'שם
מ"ב' (כלומר שם האל המורכב מ 42-אותיות) .לכן נוהגים לומר לאחריו גם את המילים "ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד" ,כפי שנהגו לומר אחרי שהכהן הגדול הגה את שם ה' המפורש ביום הכיפורים בבית
"ש ַמע יִ ְ ׂשרָ ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד" .הפיוט 'לכה דודי' התחבר
המקדש ,וכפי שנוהגים לומר אחרי הפסוק ׁ ְ
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על ידי ר' שלמה אלקבץ במאה ה 16-בצפת ,ובו נעסוק בהרחבה בהמשך .את המזמורים צב-צג נהגו לומר
בליל שבת כבר במאה ה ,12-ואולי אף לפניה ,כפי שעולה מתוך אחת התשובות שכתב הרמב"ם ,שחי אז
במצרים .הטקסט הקבלי 'כגוונא' לקוח מספר הזוהר ,וצורף לקבלת השבת רק במאה ה ;18-הוא נאמר
רק בחלק מקהילות ישראל .בקהילות אחרות נוהגים להפריד בין תפילת קבלת שבת ובין ערבית של שבת
על ידי קריאת פרקה השני של מסכת שבת ,הפותח במילים 'במה מדליקין'.
בניגוד לתפילת ערבית של שבת שנערכה כבר במאות הראשונות לספירה על ידי חכמי המשנה והתלמוד,
תפילת קבלת שבת בצורתה הנוכחית התגבשה רק במאה ה ,16-מקובלי צפת ,וביניהם – האר"י הקדוש,
ר' יוסף קארו ,ר' שלמה אלקבץ ועוד ,נהגו לצאת לשדות ולקדם את פני השבת בחגיגיות ,תוך אמירת
מזמורי תהלים ופיוטים שונים .למרות שחלק מן הטקסטים המרכיבים את התפילה נקשרו לשבת עוד
בתקופה מוקדמת ,ואחרים צורפו אל הסידור בשלב מאוחר יותר ,המקובלים בצפת הם שביצעו את מרבית
מלאכת העריכה ,והם שהעניקו לקבלת השבת את אופייה המיוחד ,המלא בסמלים מיסטיים ורוחניים:
לבישת בגדים לבנים ,שירה ולעתים גם ריקוד וההתייחסות אל השבת כאל יישות מיסטית (עוד על כך
בהמשך) .שניים מן הסימנים המעידים על כך שקבלת שבת נוספה לסידור בשלב מאוחר יחסית ,הם
ההיתר למנות שליח ציבור שטרם מלאו לו  13שנים לתפילה זו ,וכן אמירת קבלת שבת מפי החזן בעומדו
על הבימה במרכז בית הכנסת ,ולא ליד העמוד הסמוך לארוך הקודש ,כפי שנהוג בתפילות האחרות.
ייחודה של קבלת שבת
כפי שכבר ראינו ,אמירת מזמורי תהלים או פיוטים במסגרת התפילה איננה מיוחדת כשלעצמה ,אך מה
שביקשו מקובלי צפת להנחיל דרך תפילת קבלת שבת הוא ייחודי ואף מרתק .בניגוד לתפילות רבות
אחרות ,אנו מוצאים שבתפילת קבלת שבת ישנה האנשה של רעיונות דתיים מופשטים' ,כמו האל ,עם
ישראל והשבת .תפילה זו מאפשרת להתייחס אליהם כאל דמויות אנושיות ופעילוֹת הנושאות תכונות
אופי .כך למשל ,נהגו מקובלי צפת לצאת ולקבל את פני השבת ,כפי שמקבלים פני אורח חשוב (לכן קבלת
שבת ,על שום שמקבלים את פניה) .מסיבה זו הם דיברו על אלוהים ועל השבת כעל דמויות ממין זכר
ונקבה ,המצויים במערכת יחסים זוגית ("לכה דודי לקראת כלה" = הדוד הוא האל ,והכלה היא השבת);
משום כך המקובלים גם ביקשו להעיר את העיר ירושלים ,והאיצו בה ללבוש בגד ,שהוא עם ישראל ,ועוד
דוגמאות רבות .קבלת שבת משמשת אפוא כהזדמנות מצוינת לדון בצדדים המיסטיים של התפילה.
תפיסת עולם מיסטית ,המבקשת ליצור קשר אינטימי ובינאישי בין האדם ובין האל ,נתפסת לעתים
כרחוקה וכבלתי נגישה לנו ולתלמידינו ,במיוחד לאור תפיסת עולמנו החילונית והמדעית .למעשה ,עצם
רעיון התפילה קשה להבנה מאותה סיבה .אי לכך ,דווקא תפילה שבה המאפיינים המיסטיים כה בולטים,
כתפילת קבלת שבת ,עשויה לשמש קרקע נוחה לדיון בשאלת הרלבנטיות של התפילה לעידן הנאור.
השאלה המרכזית ביותר בהקשר זה נוגעת לאופי האלוהות .אם נצא מן ההנחה שהתפילה משמשת אותנו
בפנייתנו אל האלוהות ,עלינו לשאול את עצמנו כיצד אנו מעלים את האל ,שאליו נפנה בתפילה ,בדמיוננו.
הרי האופן שבו נצייר בדמיוננו את אלוהים ישפיע ישירות על האופן שבו נבחר להתפלל ,וגם על תוכן
התפילה .תפילת קבלת שבת מלמדת כי מקובלי צפת תפסו את אלוהים ,את עם ישראל ואת השבת,
כנושאי תכונות אופי אנושיות.
את תולדות הפילוסופיה ניתן לחלק לשני זרמי מחשבה שונים ,שהתקיימו במקביל .המסורת הרציונלית,
הרואה באלוהים רעיון כללי ,מופשט ,בלתי-משתנה ,המקביל לחוקי הטבע ,שאינו ניתן להשגתם של
בני אדם כלל .לפי תפיסת עולם זו ,כל ניסיון לפתח מערכת יחסים בינאישית והדדית עם אלוהים היא
מגוחכת .לכן אין התפילה משמשת את צרכיו של המתפלל בבקשת בקשות או בתחנונים לסליחה.
במרכזה – ההלל והשבח לאלוהים ,דרך התפעלות מנפלאות הטבע .כך מתאר הרמב"ם את מערכת
היחסים האידיאלית שבין האדם לבין אלוהים:

האל הנכבד והנורא הזה – מצוה לאוהבו וליראה ממנו ,שנאמר "ואהבת את ה'
אלוהיך" ,ונאמר "את ה' אלוהיך תירא" .והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה
שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה
ערך ולא קץ – מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם
הגדול ,כמו שאמר דוד "צמאה נפשי לאלוהים לאל חי".
(משנה תורה ,הלכות יסודי התורה ,פרק ב ,הלכות א-ב)
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במקביל לזרם המחשבה הרציונלי מתקיים זרם המחשבה המיסטי .זרם זה תופס את האלוהות ואת
מושגי היסוד האחרים בדת כדמויות משתנות ,בעלות אופי ותכונות אישיות אנושיות .כך למשל ,מתואר
אלוהים כמעניש ,מציל ,מרחם ,כועס ,שמח ,עצוב ,זכר ,נקבה וכו' .בהתאם לכך ,גם מערכת היחסים של
האדם עם אלוהים יכולה להיות אישית והדדית ,והתפילה נושאת אופי אישי הרבה יותר – האדם יכול
לפנות לאלוהים בתחינות ובקשות לעזרה ,לבקש רחמים ,להכעיס את אלוהים וכו' .מקובלי צפת אף
האמינו שבאמצעות התפילה והכוונה המיסטית ניתן ליצור קשרים מיוחדים עם האלוהות ,להשפיע על
אלוהים ,וכתוצאה מכך – גם על העולם בכללותו.
כך מתוארת חווית התפילה המיסטית בערך 'קבלה' באנציקלופדיה העברית:

בהגיע המתפלל לפי כוונה למטרתו ,הוא כאילו פותח מאגר של ברכהֶ ׁ ,ש ֵּמ ֵימיה,
השפע האלוהי ,יורדים עליו ]...[ .בקבלת האר"י ,הודגש הצד האקטיווי שבתפילה,
שתפקידה גם להעלות את הניצוצות השייכים לנשמת המתפלל...
(האנציקלופדיה העברית ,כט ,ירושלים-תל אביב תשלז ,עמ' )125
בסוף סדר קבלת שבת נהוג לומר את הטקסט המיסטי הבא ,הלקוח מתוך ספר הזוהר .בקטע זה
מתייחסים לאלוהים כדמות פרטית בעלת תכונות אישיות אנושיות ,ומערכת היחסים שבין האדם לבין
אלוהיו ,הכוללת גם את התפילה ,מתוארת כקשר הדדי ,שבו תלויים האדם והאל:

כשם שהן [הספירות] מתייחדות למעלה ב"אחד" ,כך גם היא [השבת] מתייחדת
למטה בסוד "אחד" ,שתהיה עמהן למעלה אחד כנגד אחד .הקדוש ברוך הוא ,אחד
למעלה ,אינו יושב על כסא כבודו עד שהיא נעשית בסוד "אחד" כדוגמתו ,להיות
אחד באחד ,וכבר פירשנו את הסוד של "ה' אחד ושמו אחד".
סוד השבת :היא שבת ,הנאחדת בסוד "אחד" ,שישרה עליה סוד "אחד"[ ,ב]תפילה
של קבלת שבת ,שהרי כסא הכבוד הקדוש נאחד בסוד "אחד" ,ונתקן לשרות עליו
המלך הקדוש העליון.
(הזהר ,פרשת תרומה ,דף קלה עמוד א .משנת הזוהר ,תרגם :ישעיהו תשבי ,מוסד ביאליק ,ירושלים
תשמ"ב ,כ"ב ,עמ' תקלה-תקלו)

קבלת שבת וקבלת אורח
עמוד 81

קבלת שבת ו'לכה דודי'

קבלת שבת וקבלת אורח
 .1היזכרו באורחים חשובים שקיבלתם את פניהם או שראיתם קבלת פנים שנערכה
לכבודם .באילו פעולות נוקטים כאשר מגיעים אורחים חשובים?
 .2אילו פעולות ומנהגים של שבת דומים לקבלת אורח חשוב?

מתוך התחושה שבואה של השבת דומה לבואה של אורחת אהובה ,גיבשה קבוצה של מקובלים בצפת
תפילה מיוחדת לקבלת פניה ,היא תפילת קבלת שבת .כדי להדגיש אף יותר את הדמיון בין קבלת
השבת לקבלת פני אורחת ,נהגו המקובלים לצאת לקראתה ,ולהתפלל את תפילת 'קבלת שבת' בטבע.
לפניכם תיאור ספרותי של קבלת שבת של המקובלים בצפת:

בין ההרים ,בתוך עמק הצללים ,התנועעו עשרות דמויות לבנות,
כנשמות טהורות שנתעו [שתעו] לכאן בדרכן אל גן העדן .לפני
הציבור הלבן הזה ,על גבי אבן גדולה עמד רבי אלקבץ:
לבן ,בהיר ,רועד ,בוער כלפיד .על פניו נאצלו [קרנו] קווי פז
מזיווה של שבת השורה על ראשי ההרים .הוא שר :לכה דודי
לקראת כלה פני שבת נקבלה ...כלום זה קולו שר? כולו ,כולו שר!
מקצות אצבעות רגליו עד שערות ראשו  -הכול בו נבע שירה...

קבלה ,מקובלים
וצפת
הקבלה היא תורת הסוד והמיסטיקה
היהודית.
במרכזה של הקבלה עומדת שאיפתו
של המקובל ,כלומר העוסק בה,
להתאחד עם האל .על-פי התפיסה
הקבלית ,האלוהות ומעשי בני האדם
משפיעים זה על זה ,ולכן נוצרו
טקסים קבליים ,שמטרתם לכוון
השפעה זאת.
במאה ה 16-הייתה צפת המרכז
החשוב של תורת הקבלה .בין
המקובלים המפורסמים שפעלו בה
באותה תקופה נמנים האר”י (רבי
יצחק לוריא) ,רבי חיים ויטאל ,בעל
ההלכה והמקובל רבי יוסף קארו,
וכן רבי שלמה אלקבץ ,מחבר הפיוט
‘לכה דודי’.
בית הכנסת אבוהב בצפת צילום :משה
מילנר ,לע”מ

א"א קבק" ,שלמה מולכו"

 .3מה לדעתכם יכולה
להוסיף התפילה בטבע
לחווית קבלת השבת?
 .4היום לא נוהגים להתפלל
את 'קבלת שבת' מחוץ
לבתי הכנסת ,אבל
כאשר אומרים את
הבית האחרון של 'לכה
דודי' קמים המתפללים
ומסתובבים אל הדלת.
מדוע?

שלמה הלוי אלקבץ
מגדולי מקובלי צפת במאה ה.16-
נולד בסלוניקי למשפחה ממגורשי
ספרד .בהיותו בן  30עלה לארץ
ישראל היות שהאמין שסודות
הקבלה נגלים רק בארץ ישראל.
התיישב בעיר צפת ואת עיקר זמנו
הקדיש לתורת הנסתר.

נוף בצפת
צילום :קלוגר זולטן לע"מ
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קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

תפילת קבלת שבת היא מהתפילות החדשות יותר בסידור .לעומת רוב חלקי הסידור שנכתבו
בתקופת חז"ל ,כלומר לפני יותר מאלף וחמש מאות שנים ,תפילת קבלת שבת נוצרה רק לפני כחמש
מאות שנים ,במאה השש עשרה ,בעיר צפת.
תפילת קבלת שבת נאמרת בערב שבת בין השמשות (כלומר קצת לפני שמחשיך) ,לפני אמירת
תפילת ערבית בבית הכנסת .התפילה מורכבת ממספר מזמורי תהלים ,העוסקים בחשיבות הצדק
ובמלכות ה' בעולם .במרכז תפילת קבלת שבת נמצא הפיוט לכה דודי.

לפני הדיון בקשר שיוצרת התפילה בין האדם ובין האל ,מומלץ להמחיש את כובד הראש שבו התייחסו
מקובלי צפת לרגע כניסתה של השבת ולתפילות הנאמרות בו .בעמ'  81מופיע תיאור של קבלת שבת
ה"מקורית" מתוך הרומן ההיסטורי של הסופר אהרן אברהם ָק ָּבק' ,שלמה מולכו' .מולכו היה אחד
המקובלים שחיו בצפת במאה ה .16-בספרו משחזר קבק את קבלת השבת המקורית ,בהנהגתו של ר'
שלמה אלקבץ ,מחבר הפיוט 'לכה דודי' .שאלות  1-2בעמוד זה ממחישות כיצד ראוי לקדם את פניה
של השבת ,באמצעות הדימוי של קבלת פניו של אורח חשוב .הקטע מתוך 'שלמה מולכו' מתאר את
ההתרגשות הרבה שחשו מקובלי צפת עם כניסת השבת ,ואת התמסרותם לתפילה ולשירה הרוחנית.
שאלה  3מזמינה לפרש את הטקסים והטקסטים המיסטיים באופן חופשי – את יציאתם של מקובלי
צפת לטבע לקבלת פני השבת ניתן להבין כחוויה רוחנית ,כאמצעי להוספת אלמנט דרמטי לטקס קבלת
השבת ,או כרצון להתנתק מענייני השבוע ,המתנהלים בעיקר בתוך העיר .בשאלה  4מוזכר המנהג המקובל
כיום – פנייתם של מתפללי בית הכנסת לכיוון דלת הכניסה בשעת אמירת הבית האחרון של 'לכה דודי',
כדי לקבל את השבת .מסורת זו משמרת משהו מן האופי המיסטי המקורי של קבלת השבת ,ועם זאת,
היא ממזערת אותו ,ומסגלת אותו לתפיסת העולם המודרנית ,שהיא רציונלית יותר.

81
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עיון בפיוט 'לכה דודי'

עיון בפיוט 'לכה דודי'

דודי  -כינוי לאל; ַּכ ָּלה -
ִ
דימוי לשבת
ׁ ָשמור וְ זָ כור ְּב ִדבּ וּ ר ֶא ָחד -
‘זכור’ הפותחת את הדיבר
על השבת בספר שמות,
ו’שמור’ הפותחת את הדיבר
על השבת בספר דברים
נאמרו בבת אחת מפי ה’.
ראש ִמ ֶּק ֶדם  -מימים
ֵמ ׁ
קדומים;
נְ סוּ כָ ה  -נועדה להיות נסיכה,
חשובה

סוף ַמ ֲע ׁ ֶּשה ְּב ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה ְּת ִח ָּל ּה -
השבת עלתה במחשבת האל
לפני תחילת מעשי הבריאה

ִמ ְק ַּד ׁש ֶמלֶ ךְ ִעיר ְמלוּ כָ ה -
כינויים לירושלים ולעם
ישראל
ַה ֲה ֵפכָ ה  -הגלות
ְּב ֵע ֶמק ַה ָּבכָ א  -כינוי לגלות
ִה ְתנַ ֲערִ י ֵמ ָע ָפר קוּ ִמי  -נערי
מעלייך את האבלות
ֶּבן יִ ׁ ַשי ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי כינוי
למשיח שיהיה מצאצאיו של
דוד המלך

ָקרְ בָ ה  -באה;
ְּג ָאלָ ּה  -גאולה ,ישועה
ִת ָּכלְ ִמי  -תתביישי

ַמה ִּת ׁ ְש ּת ֲוח ִחי וּ ַמה ֶּת ֱה ִמי -
עמוד 82

מדוע זה תתכופפי ותיעצבי
יֶ ֱחסוּ  -ימצאו מחסה
תל ּה  -על חורבותיה
ַעל ָּ
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לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

ׁ ָשמור וְ זָ כור ְּב ִד ּבוּ ר ֶא ָחד
ה' ֶא ָחד וּ ׁ ְשמ ֹו ֶא ָחד

ִה ׁ ְש ִמ ָיענוּ ֵאל ַה ְּמיוּ ָחד
לְ ׁ ֵשם וּ לְ ִת ְפ ֶארֶ ת וְ לִ ְת ִה ָּלה

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

לִ ְקרַ את ׁ ַש ָּבת לְ כוּ וְ נֵ לְ כָ ה
ֹאש ִמ ֶּק ֶדם נְ סוּ כָ ה
ֵמר ׁ

ִּכי ִהיא ְמקוֹר ַה ְּברָ כָ ה
שה ְּב ַמ ֲחׁ ָשבָ ה ְּת ִח ָּלה
סוֹף ַמעֲ ֶ ׂ

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

ִמ ְק ַּד ׁש ֶמלֶ ךְ ִעיר ְמלוּ כָ ה
רַ ב לָ ךְ ׁ ֶש ֶבת ְּב ֵע ֶמק ַה ָּבכָ א

קוּ ִמי ְצ ִאי ִמ ּתוֹךְ ַה ֲה ֵפכָ ה
וְ הוּ א יַ ְחמוֹל ָעלַ יִ ךְ ֶח ְמלָ ה

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

ִה ְתנַ ֲערִ י ֵמ ָע ָפר קוּ ִמי
ַעל יַ ד ֶּבן יִ ׁ ַּשי ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי

לִ ְב ׁ ִשי ִּבגְ ֵדי ִת ְפ ַארְ ֵּתךְ ַע ִּמי
ָקרְ ָבה ֶאל נַ ְפ ׁ ִשי ְּג ָאלָ ּה

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

ִה ְתעוֹרְ רִ יִ ,ה ְתעוֹרְ רִ י
עוּ רִ י עוּ רִ י ׁ ִשיר ַּד ֵּברִ י

ִּכי ָבא אוֹרֵ ךְ קוּ ִמי אוֹרִ י
ְּכבוֹד ה' ָעלַ יִ ךְ נִ גְ לָ ה

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

לֹא ֵתבו ׁ ִֹשי וְ לֹא ִת ָּכלְ ִמי
ָּבךְ יֶ ֱחסוּ ֲענִ ֵּיי ַע ִּמי

ַמה ִּת ׁ ְש ּתו ֲֹח ִחי וּ ַמה ֶּת ֱה ִמי
וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִּת ָּל ּה

לְ כָ ה דו ִֹדי לִ ְקרַ את ַּכ ָּלה

ְּפנֵ י ׁ ַש ָּבת נְ ַק ְּבלָ ה

מבוא
הפיוט 'לכה דודי' מופיע בתפילת קבלת שבת הנאמרת לפני תפילת שבת של ליל שבת .הפיוט חובר
על ידי רבי שלמה אלקבץ והתקבל במהירות ובהתלהבות על ידי כל עדות ישראל .הפיוט ,זכה במהלך
הדורות לעשרות לחנים( .תוכלו להאזין ללחנים רבים באתר 'הזמנה לפיוט').
הפיוט עוסק בשלושה נושאים מרכזיים :קדושת השבת ,גאולת עם ישראל ובניין ירושלים וקבלת פני
הכלה.
הבית הראשון הוא ה'מדריך' ,כלומר הפזמון החוזר ,הקורא לקבלת פני הכלה על ידי דודהּ .מקורו של
מוטיב הכלה והדוד בשיר השירים ,והוא מתפרש בדרך כלל כמגלם היחסים שבין עם ישראל והקדוש
ברוך הוא .בפיוט זה רומז המוטיב גם לקבלת השבת (הכלה) על ידי עם ישראל (הדוד).
הבתים השני והשלישי עוסקים בקדושת השבת ,תוך התייחסות לבריאת העולם ולמעמד הר סיני.
הבתים הבאים ,מהרביעי ועד התשיעי עוסקים בתקומתה של ירושלים ,תוך שיבוצים מנבואות הנחמה
של ישעיהו.
בבית האחרון קורא השר לכלה להיעתר לקריאותיו של הדוד מהבית הראשון .גם כאן השימוש במוטיב
הכלה דו-משמעי ,שכן הוא מכוון הן לעם ישראל והן לשבת.
שמו של המחבר ,שלמה הלוי ,רשום באקרוסטיכון בראשי הבתים ,מהבית השני ואילך .שלושת הטורים
הראשונים שבכל בית חורזים בחרוז אחד המתחלף בכל בית ,ואילו הטור הרביעי מסתיים בחרוז אחיד
לאורך הפיוט כולו .חרוז זה מתאים לפזמון החוזר "-לָ ה".
בפיוט מופיעים שיבוצים 5רבים הלקוחים מפסוקים מהמקרא ומדברי חז"ל .שיבוצים אלו אינם מופיעים
תמיד בצורתם המקורית ,אלא שונו על מנת לשמור על האקרוסטיכון והחריזה .דוגמה בולטת לכך ניתן
למצוא בתחילת הבית השני" :שמור וזכור בדיבור אחד" .מקורו של הביטוי מופיע בתלמוד הבבלי" :זכור
ושמור בדיבור אחד נאמרו ,מה שאין יכול הפה לדבר ,ומה שאין האוזן יכול לשמוע" (מסכת שבועות ,דף
כ עמ' ב) .הפייטן שינה את סדר המילים על מנת שהבית יתחיל באות ש' וישמור על ראשי התיבות של
שמו.
בין הקהילות השונות קיימים מנהגים שונים באשר לאמירת הפיוט .מלבד מספר הבדלי נוסח קלים,
נחלקים המנהגים בשאלת העמידה בזמן אמירת הפיוט .יש המקפידים לעמוד בעת האמירה ,ויש היושבים.
עם זאת ,גם אלו הנוהגים לשבת במהלך אמירת הפיוט נוהגים לעמוד בעת אמירת הבית האחרון (כמחווה
של קבלה פיסית של השבת) .יש שנהגו להסתובב לירכתי בית הכנסת בעת אמירת בית זה ,כקריאה
לשבת שתיכנס ,יש הנוהגים לכוון פניהם לצד מערב ,לכיוון שקיעת השמש ,ויש הנוהגים לקוד לימין
ולשמאל .מאחר שבמרבית בתי הכנסת מצוי הפתח מאחורי המתפללים ,פשט המנהג לפנות לאחור בעת
אמירת הבית האחרון ,גם כשאינו ממוקם בצד מערב.
כאמור ,לפיוט 'לכה דודי' עשרות לחנים שונים .במקצת מקהילות אשכנז נהוג לשנות את המנגינה בבית
הפותח במילים "לא תבושי ולא תיכלמי" ,כדי להדגיש באופן מוסיקלי את המעבר מהקושי והכאב של
הבתים הקודמים ,לבתים הבאים אחריו ,המבטאים שמחה בבואה של השבת .בקהילות אחרות אין
נוהגים כך ,אלא כל הפיוט מושר במנגינה אחת.
דגשים בקריאת הפיוט
g gמומלץ להתחיל את הלימוד בהאזנה כיתתית לפיוט .את הלחנים השונים ניתן למצוא באתר 'הזמנה
לפיוט' – www.piyut.org.il
g gהפיוט מתייחס לרעיונות ולמושגים שונים מתוך ההיסטוריה והדת היהודית ,כאילו היו דמויות
אנושיות:
•בפזמון :האל ('דודי') והשבת ('כלה') מתייחדים.
•בבתים ג-ו :העיר ירושלים קמה ,מתעוררת ,מתלבשת ,שרה ,מפסיקה להתבייש ולהיכלם,
ולבסוף נבנית (במקרא הפועל ב-נ-ה מורה גם על הקמת משפחה ,למשל בבראשית טז ,ב:
"אוּ לַ י ִא ָּבנֶ ה ִמ ֶּמ ָּנה").
	5שיבוץ הוא צירוף לשון ,חלק מפסוק ואף פסוק שלם המשולב בשיר או בטקסט ספרותי אחר .על פי רוב השיבוץ לקוח מן המקרא ,ולעתים
רחוקות מקורו בתפילה ובספרות חז"ל .השיבוץ הוא אחד מקישוטי השיר.
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•בבית ד :עם ישראל הוא המלבוש שלובשת ירושלים.
•בבית ז :אלוהים הוא החתן ,והכלה היא עם ישראל.
g gהפיוט 'לכה דודי' אינו ממוקד בשבת בלבד .לא פחות מכך הוא עוסק בגאולת עם ישראל .הגאולה
היא תוצאה של הקשר המיוחד בין עם ישראל (המיוצג בקבלה בדמות הנקבית של 'כנסת ישראל')
לבין אלוהים ,וקשר זה מתחדש ומתהדק מדי בשבת .כך בוא השבת מבשר על האיחוד המיוחל
בין כנסת ישראל לבין אלוהים ,ולכן יוצאים לקדם את פניה .כבר אצל חז"ל נתפסה השבת כסמל
"מזְ מוֹר ׁ ִשיר לֶ עָ ִתיד
לאחרית הימים .במשנה פירשו חז"ל את הפסוק "מזמור שיר ליום השבת" כךִ :
נוּחה לְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ִמים" (מסכת תמיד ,פרק ז ,משנה ד).
לָ בוֹא לְ יוֹם ׁ ֶש ּ ֻכלּ ֹו ׁ ַש ָּבת ְמ ָ
g gקיים קשר הדוק בין 'לכה דודי' ובין מגילת שיר השירים ,שכן לפי המסורת ,גם שיר השירים מתייחס
לקשר שבין עם ישראל לבין אלוהים כקשר רומנטי ואינטימי בין בני זוג .כדאי להזכיר זאת לתלמידים,
ולציין שמסיבה זו נוהגים בחלק מקהילות עדות המזרח ואשכנז לקרוא את שיר השירים מתחילתו
ועד סופו לפני קבלת שבת.
g gמומלץ לעיין במבנים הלשוניים והספרותיים המיוחדים של הפיוט – האקרוסטיכון (ביאור המושג
מופיע בעמ'  ,)84החריזה הכפולה (שלוש השורות הראשונות בכל בית מתחרזות ,וכל השורות
האחרונות מתחרזות זו בזו) ,ומשמעות המילים הקשות (פירושים מופיעים בצדי העמוד).

עיון בפיוט
 .5עיינו בכל הבתים של הפיוט וציינו:
א .מהו המבנה המשותף לכולם?
ב .איזו חריזה נהוגה בהם?
 .6עיינו בפזמון החוזר של הפיוט:
א .מיהם לדעתכם הדוד והכלה?
ב .מה מוסיף דימוי החתונה לשבת? זהו עוד שני מקומות בפיוט שבהם מופיע דימוי זה.
 .7ארבעה מבתי הפיוט מתרכזים בגלות עם ישראל ובירושלים החרבה.
א .העתיקו למחברותיכם ביטויים המתארים מצבי מצוקה אלה.
ב .מדוע לדעתכם בחר המחבר לעסוק בנושאים אלה בפיוט לכבוד השבת?
ג .כיום ,לעם ישראל יש מדינה עצמאית וירושלים אינה חרבה עוד .איזו משמעות
ניתן לדעתכם לתת לפיוט כך שמובנו יתאים לימינו?
 .8עיינו בבית האחרון של הפיוט.
א .מה המשותף לשירים שהובאו בתחילת הפרק ולבית זה?
ב .חשבו על הביטוי 'כניסת השבת' .מה בבית הזה מרמז לכך שהשבת 'נכנסת'?
אקרוסטיכון
תחבולה ספרותית ,שבה רצף
האותיות הפותחות כל מילה או
כל שורה או כל בית בשיר יוצר
צירוף בעל משמעות ,כמו אותיות
האל”ף בי”ת כסדרן ,או שם
מחבר השיר.
השימוש באקרוסטיכון נועד להקל
על המזמרים לזכור את סדר בתי
השיר ,וכאשר רמז לשם המחבר
היה בו כדי לוודא ששמו של
המחבר לא יישכח.

 .9הפיוט לכה דודי כתוב בשיטת האקרוסטיכון.
א .מה שם יוצר הפיוט 'לכה דודי' לפי האותיות הפותחות את בתי הפיוט להוציא הבית
האחרון?
ב .בחרו אדם כלשהו וכתבו שיר שראשי שורותיו ייצרו את שמו.

לכה דודי בשירה הישראלית
הפיוט 'לכה דודי' הוא אחד מקטעי התפילה המפורסמים ביותר בסידור ,וציטוטים רבים ממנו נטמעו
בתרבות היהודית והישראלית לאורך הדורות.

 .10היעזרו באתר 'שירונט' באינטרנט ( )www.shiron.netוציינו את שמותיהם של
שלושה שירים ישראלים שבהם מופיעים ציטוטים שונים מתוך 'לכה דודי' ,והציטוטים
המופיעים בהם (למשל הציטוט 'בואי כלה’ ,מופיע בשיר 'מרוב אהבה' של יוסי בנאי).
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פתרון השאלות המופיעות בעמוד זה יאפשר ניתוח לשוני ומבני וכן ניתוח תוכני המתייחס לנושאי הפיוט
ולמה שעומד מאחורי הדימויים המשובצים בו .כל הבתים בנויים במתכונת אחידה של ארבע שורות,
ששלוש הראשונות שבהן מתחרזות זו עם זו ,ושורתו האחרונה של כל בית מתחרזת עם יתר השורות
האחרונות .דימויי הדוד ,הכלה והנישואין ,מדגישים את אופי הקשר המיוחד בין עם ישראל לבין אלוהים,
ואת האופי המיוחד לשבת – יום חגיגי שבו עורכים סעודה ולובשים בגדים שונים מבגדי ימות החול;
בבית ז ובבית ט חוזר שוב דימוי הנישואין.
בתים ג-ו עוסקים בהתעוררותם של העיר ירושלים ועם ישראל ובגאולתם העתידית מן המצוקה והגלות,
כפי שניתן להסיק מן הביטויים "צְ ִאי ִמ ּתוֹךְ ַה ֲהפֵ כָ ה" ,הרומז לגלות (המדומה למהפכת סדום ועמורה);
"ה ְתנַ עֲ רִ י ֵמעָ פָ ר קוּ ִמי" ,דימוי לחזרה לחיים ולשיבה מן
"עֵ ֶמק ַה ָּבכָ א" ,דימוי למקום נמוך ,מלא בבכי; ִ
הקבר; וכן "לֹא ֵתבוׁ ִֹשי וְ לֹא ִת ָּכלְ ִמי ַ /מה ִּתׁ ְש ּתו ֲֹח ִחי וּ ַמה ֶּת ֱה ִמי" .כאמור ,בשבת נוצר חיבור מיוחד בין
אלוהים לעם ישראל ,ובחיבור זה יש כדי לסמל גם את הגאולה העתידית ואת קץ הגלות (המכונה אצל
חז"ל "יום שכולו שבת") .מחבר הפיוט האמין כי בשבת פוסקת הגלות באופן זמני.
לכאורה ,נראה כי הפיוט רלבנטי פחות בימינו ,כאשר קיימת מדינה יהודית עצמאית .ובכל זאת עדיין ניתן
לשאוף לגאולה שלמה ,כשזו מתגלמת בשלום עולמי ובקץ עידן הסכסוכים הלאומיים .בגוף הפיוט עצמו
רומזים ביטויים רבים לנבואות אחרית הימים של ישעיהו ,המבשרים עידן עתידי כזה .למשל הביטוי ִּ"כי
בָ א אוֹרֵ ךְ קוּ ִמי אוֹרִ יְּ ...כבוֹד ה' עָ לַ יִ ךְ נִ גְ לָ ה" ,המבוסס על הפסוק "קוּ ִמי אוֹרִ י ִּכי בָ א אוֹרֵ ךְ וּ כְ בוֹד ה' עָ לַ יִ ךְ
זָ רָ ח" (ישעיה ס ,א).
בבית האחרון ,ניתן לראות את האופן שבו מתייחס מחבר הפיוט לשבת ,ולרגע כניסתה.
מבין העמדות שפגשנו בתחילת הפרק בשיריהם של תרצה אתר ,ביאליק ומינה חפץ ,כלפי השבת ורגע
כניסתה ,דומה הבית האחרון בפיוט 'לכה דודי' ביותר לעמדה שמציג ביאליק ,והוא מנוגד הן לעמדתה
של תרצה אתר ,המדגישה את החופש והרוגע המאפיינים את השבת ,הן לזו של מינה חפץ ,המדגישה את
ההכנות והאווירה הפיזית המלווה את כניסתה .הפיוט ,וביאליק אולי בעקבותיו ,מתייחס לשינוי הקוסמי
המתחולל ברגע כניסת השבת.
סיכום
לסיכום הדיון בתפילת קבלת שבת ניתן לערוך דיון כיתתי ,ולשאול כיצד עלינו להבין את הדימויים
המיסטיים המצויים בפיוט 'לכה דודי' .מעניין יהיה לבקש מן התלמידים להתייחס לתפיסת העולם
המיסטית של מקובלי צפת .בנוסף לכך ,רצוי לסכם את העיסוק בקבלת שבת בדיון בהבדלים שבין
תפילה המבוססת על תפיסת עולם רציונלית לבין תפילה המבוססת על תפיסת עולם מיסטית – כיצד
התלמידים מתייחסים לתפילה ,האם אפשר לשלב בין שתי תפיסות העולם הללו ,ואם כן – כיצד ,מדוע
הרגישו מקובלי צפת את הצורך להשתמש בדימויים המיסטיים הללו ,והאם הם רלבנטיים גם בימינו.
קסם הסידור
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'לכה דודי' בשירה הישראלית
שאלה  10בעמ'  84יכולה לשמש נקודת מוצא לדיון המסכם .את השיעור ניתן לערוך בחדר המחשבים,
ולחילופין אפשר להטיל את השאלה כמשימת בית לפני השיעור האחרון העוסק בקבלת השבת .בעיון
באתר שירונט עשויים התלמידים לגלות שביטויים מרכזיים מתוך 'לכה דודי' מופיעים שוב ושוב במגוון
רחב מאוד של שירים ישראלים ישנים וחדשים (במיוחד הביטויים 'דוד' ו'כלה') .מחקרם המקוון ימחיש
להם ,כי הדימויים המיסטיים של הקבלה וקבלת שבת חיים וקיימים בתרבות הישראלית ,וממשיכים
להשפיע על תפיסת עולמנו עד היום .כדי לעורר את התעניינותם של התלמידים ולהגביר את מידת
מעורבותם במילוי המשימה ,מומלץ לבצע את משימת הסיכום כתחרות כיתתית ,שבה יוכרזו כמנצחים
התלמידים שימצאו את מספר השירים הרב ביותר המכילים ביטויים מתוך הפיוט .לחילופין ,ניתן להשמיע
חלק מן השירים שאותרו בכיתה ,או לאפשר לקבוצת תלמידים לערוך חידון מוסיקלי על בסיס השירים
שאותם מצאו באתר שירונט.
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הקידוש

קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

מכל הטקסים המציינים את כניסת השבת ,הקידוש הוא הטקס העתיק ביותר .לפני שהנהיגו את
הדלקת הנרות ואת תפילת קבלת שבת ,הקידוש של ליל שבת היה טקס הפתיחה של השבת.
הקידוש הוא תפילה קצרה שאומרים על כוס יין בשבתות ובחגים ,בערב ובבוקר ,לפני הארוחה.
הקידוש מורכב מפסוקים ומתפילות על קדושת היום ובמרכזו ברכת 'בורא פרי הגפן' .בקידוש הלילה
נוספת על אלה ברכת הזמן (השבת או החג).

פעילות פתיחה :קידוש עם חיילי צה"ל הבדואיים
שירתתי בצבא במוצב קטן ליד העיר רפיח שברצועת עזה .איתי במוצב
שירתו עוד שתי חיילות וביחד הפעלנו חמ"ל (חדר מבצעים) .על המוצב
שמרה מחלקה של חיילים מגדוד הסיור הבדואי ,המורכב מחיילים שמוצאם
משבטים בדואים בנגב.
כאשר הייתי צריך להישאר במוצב בשבת ,רחוק מהבית ובלי שיהיה מי
שיחגוג איתי את השבת ,הייתי מתפלל ומקדש לבדי ,עובד בחדר המבצעים
ומחכה שהשבת תיגמר ...לפעמים היה אחד החיילים הבדואים דופק בדלת
חדר המבצעים ומבקש שאבוא לקדש לחיילי המחלקה שנשארו גם הם
במוצב באותה שבת .כאשר הייתי מגיע לחדר האוכל הייתי רואה את כל
החיילים במדי א' חגיגיים וכומתות על הראש (במקום כיפות),
עומדים ומחכים לקידוש ,ורק אחרי שהייתי מקדש על היין
היו הם מתיישבים לאכול .באחת הפעמים שאלתי את החייל
שביקש ממני לבוא" :תגיד ,למה כל-כך חשוב לכם שאני
אקדש בשישי בערב? הרי אתם בכלל לא יהודים ,אז מה אכפת
לכם?" והוא ענה לי" :כשאתה עושה לנו קידוש ,זה עושה
בשבילנו שני דברים .קודם כול ,זה מזכיר לנו את הטירונות.
איך שהיינו מתרוצצים בבוץ ובחול שבוע שלם ,עובדים כמו
חמורים ,ופתאום הגיעה השבת וכל התיזוזים היו נפסקים,
והיינו מתקלחים ,נכנסים לחדר האוכל והיינו שומעים את
אחד החיילים היהודים עושה קידוש .איזה תחושה של כיף
ומנוחה! אז הקידוש שלך מזכיר לנו את ה'שבת מנוחה'
שהייתה לנו בטירונות .אבל גם עכשיו ,כשאתה עושה בשבילנו קידוש ,זה
מכניס בשבילנו את השבת .כי עד שלא נשמע קידוש ,אז מפקד המחלקה
שלנו שוכח ששבת ,והוא עדיין אומר לנו לעשות כל מיני דברים כמו במשך
השבוע .אבל אחרי שאתה עושה קידוש ,אז גם הוא יודע שעכשיו שבת,
ושמעכשיו גם בצבא אסור לעשות דברים שלא קשורים לעבודה המיידית.
אז הקידוש שלך הוא הסימן לכך שהתחילה המנוחה!"
מישאל ציון

 .1מדוע היה המספר מופתע מכך שהחיילים ביקשו ממנו לקדש להם קידוש?
 .2מה הייתה משמעות הקידוש לחיילים ומה הייתה משמעותו למפקד המחלקה?
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סמל נאדר עיאדאת ,החייל הבדואי
הראשון ששימש מפקד בקורס
המ"כים היוקרתי בביסלמ"ח
צילום :דובר צה"ל

הקידוש
מבוא
בשבת נוהגים לומר שני קידושים שונים ,בליל שבת ובבוקר יום שבת .שני הקידושים נאמרים לאחר
התפילה .הקידוש של בוקר יום השבת מכונה 'קידושא רבא' ,שפירושו בארמית הקידוש הגדול) .בפרק
זה נדון בשני הקידושים ,תוך ניסיון להבין את מושג הקדושה לעומקו ואת האופן שבו הופך היום השביעי
בכל שבוע ליום קדוש .בגוף הסידור מופיע הקידוש של ליל שבת בדרך כלל בעמודים שלאחר תפילת
ערבית של שבת ,ואילו 'קידושא רבא' מופיע בעמודים שלאחר תפילת מוסף של שבת.
כבר במשנה ניתן למצוא התייחסות לקידוש .כבר אז הכיל הקידוש של ליל שבת שתי ברכות– על היין
ועל קדושת היום .נראה שבאותה תקופה טרם נתגבש נוסח סופי של טקסט הקידוש .בית הלל ובית
שמאי חלקו זה על זה בנוגע לסדר הברכות:

ֵאלּ וּ דְ ָברִ ים ׁ ֶש ֵּבין ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ֵוּבית ִה ֵּלל ַּב ְּסעֻ ָּדהֵּ .בית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםְ :מ ָברֵ ךְ עַ ל ַהיּ וֹם
וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ָברֵ ךְ עַ ל ַה ַּייִ ןֵ .וּבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםְ :מ ָברֵ ךְ עַ ל ַה ַּייִ ן וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ָברֵ ךְ עַ ל ַהיּ וֹם.
(משנה ,מסכת ברכות ,פרק ח ,משנה א)
בעבר ,נהגו לקדש לקראת סוף תפילת ליל שבת בבית הכנסת ,משום שרבים מחברי הקהילה לא יכלו
לקנות לעצמם את היין הנדרש ,בעקבות מחירו הגבוה .קהילות מסוימות נוהגות כך עד ימינו ,אך גם
במקרים אלו נוהגים כלל המתפללים לקדש שוב בביתם לפני סעודת השבת .לפי ההלכה ,נשים וגברים
מחויבים במצוות הקידוש באותה מידה .משום כך הכריע גדול הפוסקים ,ר' יוסף קארו ,שנשים וגברים
רשאים לקדש ולהוציא ידי חובה את כלל הנוכחים:

נשים חייבות בקידוש [ ]...ומוציאות את האנשים [ידי חובה ,כלומר שהקידוש שלהן
חל גם על הגברים הנוכחים במקום] ,הואיל וחייבות מן התורה כמותם.
(שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן רעא ,ב)
הקידוש נערך בנסיבות שונות:
 .אקידוש של ליל שבת ,המופיע בעמ'  ,86כולל ברכה אחת על היין ("בורא פרי הגפן") ,וברכה שנייה על
קדושת היום ("מקדש השבת").
 .ב'קידושא רבא'  /קידוש של יום שבת ,המופיע בעמ'  ,87כולל אך ורק פסוקים וברכה על היין ("בורא
פרי הגפן").
 .גקידוש של ליל יום טוב ,הנאמר בלילות החגים ,כולל שלוש ברכות :על היין ,על קדושת המועד
("מקדש ישראל והזמנים") ,וברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
 .דהקידוש של ימי החג ,בדומה ל'קידושא רבא' של שבת בבוקר ,כולל רק פסוקים וברכה על היין.
 .הקידוש של יום טוב שחל במוצאי שבת – במקרה כזה משלבים בין ההבדלה ובין הקידוש ,ומברכים
על היין ,מקדשים את החג ("מקדש ישראל והזמנים") ,מברכים על נר ("בורא מאורי האש") ,מברכים
על ההבדלה ("המבדיל בין קודש לקודש") ,ומברכים 'שהחיינו'.
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מהי קדושה?
הקדושה היא אחד מערכי היסוד של היהדות .המפגש עם הקידוש הוא הזדמנות טובה להרחיב ולהעמיק
את העיון בנושא זה.
נפתח בהגדרה המילולית :המילה 'קידוש' בהקשר של שבת נושאת משמעות כפולה:

א .הכרזה על דבר שהוא קדוש.
ב .כינוי לברכה שמברכים על כוס יין לפני הסעודה כדי לקדש את יום השבת.
('קדוש' ,אברהם אבן-שושן ,המלון החדש ,קרית ספר ,ירושלים תשל"ד ,עמ' )2284
הגדרת מושג הקדושה במקרא:

הקדושה אמורה במקרא באל עצמו ,וכן נקרא קדוש כל שהובדל ויוחד לאל או
לעבודתו .האל וכל מה ששייך לו הרי זה כביכול מעין תחום; מה שמצוי בתחום
זה נקרא "קודש" ,מה שמחוצה לו נקרא "חול" .ביטולו של הקודש ,או פגיעה בו,
נקראים חילול הקודש ,ונחשבים על פי רוב לחטא חמור .על הקדושה מדובר במקרא
בשלושה הקשרים אופייניים( :א) אוהל מועד ,בית המקדש ,כליהם ,הקרבנות,
המנחות ,הכהנים ,ואף ימי שבת ומועד ,כל אלו קדושים ומובדלים מן החול במערכת
של דינים מפורשים ומפורטים ,שכולם למעשה איסורים .קדושה זו קשורה בעבודת
האל וחלה בדברים מוחשיים (או בימים מוגדרים) – לפיכך נוהגים לכנותה "קדושה
פולחנית" או "מוחשית" .כינוי מדויק יותר יהיה :קדושה המוגדרת באיסוריה( .ב)
ישראל וירושלים קדושים כיוון שה' בחר בהם .קדושה זו אינה מוגדרת באיסורים או
בכללי נוהג מסוימים ,וקשה לכנותה מוחשית; היא כינוי ליחס המיוחד של ה' לעמו
ולארצו( .ג) הקדושה האמורה באל עצמו מביעה את ההרגשה שהוא נשגב ונורא,
רחוק מבני האדם ושולט עליהם בדרכים שאינן תמיד מובנות .לקדושה אפוא שני
פנים ,או קוטבי הוראה :פן ההבדלה והייחוד מזה ,ופן השגב והמורא מזה.
('קדושה' ,אנציקלופדיה מקראית ,מוסד ביאליק ,ירושלים תש"ן ,עמ' )44
דיון כיתתי במושג הקדושה
כדי להבין את מושג הקידוש ואת הטקסטים המופיעים בעמודים הבאים ,חשוב להקדים ללימוד בהם
דיון סביב מושג הקדושה .דיון זה יסייע ביצירת שפה משותפת לכלל התלמידים .בדיון המקדים ינסו
התלמידים להגדיר את הקדושה ,להבין את מקורה ,ולהצביע על ביטוייה .באופן כללי ניתן להבחין בין
הגישות המסבירות את תופעת הקדושה כך:
g gקדושה פנימית (אימננטית) :דבר מסוים הוא קדוש בשל תכונה פנימית שלו .הוא ימשיך להיות
קדוש ,גם אם נפסיק להתייחס אליו כקדוש ,ואף אם איש לא ידע על קיומו .ייתכן שיש בעולם
אלפי חפצים/אנשים/מקומות/זמנים קדושים ,שאיננו יודעים כלל על קיומם .לפי הסבר זה ,אם אין
הסכמה בין שני אנשים או בין שתי קבוצות לגבי קדושתו של דבר מסוים ,רק אחד מהם צודק –
שכן או שהדבר קדוש או שאינו קדוש.
g gקדושה חיצונית (סוציולוגית) :בני האדם מעניקים קדושה לחפצים/אנשים/מקומות/זמנים על פי
שיקול דעתם ,כיחידים או כחברה ,בהתאם לסולם הערכים האישי והחברתי שלהם .לפי הסבר
זה ,דברים מסוימים יכולים להיות קדושים עבורי ,ואין בכך כדי לעשותם קדושים עבור אחרים;
ולחילופין ,דברים שיהיו מקודשים בחברתנו ,לא ייתפסו כקדושים על ידי חברות אחרות.
g gקדושת הכול :לפי גישה זו כל דבר בעולם הוא קדוש .האדם יכול לחשוף את הקדושה שבכל אדם/
חפץ/מקום/זמן ,אם רק ישתדל לעשות זאת .עמדה זו מצויה בעיקר בזרם החסידי ,והיא מבוססת
על תפיסת הזוהר האומרת "לית אתר פנוי מניה" ,כלומר ,אין מקום פנוי מאלוהים.
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פעילות פתיחה  -קידוש עם חיילי צה"ל הבדואים
בתחילה החייל הרגיש בודד ,כאשר נאלץ לבלות שבתות בבסיס .אולם בשלב מסוים ביקשו ממנו החיילים
הבדואים שיקדש עבורם ,למרות שהם אינם יהודים .בקשה זו אמנם הפתיעה את החייל ,אך דרך קריאת
הסיפור ופתרון שתי השאלות המופיעות לאחריו ,ניתן להמחיש את שתי פניה של הקדושה ,ולהבין את
בקשתם של החיילים הבדואים .דרך ההתמודדות עם שאלות  1-2אנו מגלים ,כי המספר הופתע מבקשתם
של החיילים כיוון שהנחת היסוד שלו היתה שגויה – שכיוון שאין הם יהודים ,הם אינם מייחסים חשיבות
לקידוש או לשבת .הוא ערך את הקידוש באופן אישי ,משום שעבורו היתה לשבת קדושה דתית פנימית
(אימננטית) .היות שהשבת קדושה ליהודים ,ולא לבדואים ,ההנחה בדבר קדושתה הפנימית הובילה
את החייל למסקנה המוטעית שחיילים שאינם יהודים לא ייחסו לשבת חשיבות מיוחדת .לעומת זאת,
החיילים ומפקד המחלקה ,העניקו לשבת ולקידוש משמעות חדשה וייחודית להם .עבורם ,השבת היא
אכן זמן קדוש ,והקידוש הוא הדרך המעשית להחלת הקדושה על יום השבת ,משום שבכוחו לעורר
זיכרון .מצד אחד ,עורר הקידוש בלב החיילים הבדואים את הזיכרון של הנאתם מן השבתות בתקופת
הטירונות ,ומצד שני ,הוא מזכיר למפקד המחלקה את החוקים המיוחדים המבדילים את השבת משאר
ימות השבוע ,בכך שאסור לעשות בו מלאכות שאינן קשורות ישירות לפעילות מבצעית .ניתן להסיק מכך
כי השבת קדושה גם עבור הקצין והחיילים הבדואים (לפי ההגדרה המופיעה באנציקלופדיה המקראית)
בהיותה יום מנוחה שאין עובדים בה .בניגוד לחייל היהודי ,שהאמין כי קדושת השבת היא אימננטית,
החיילים הבדואים פעלו על פי ההנחה בדבר הקדושה הסוציולוגית שניתן להחיל על השבת .מעניין
שלמרות שהחיילים הבדואים קיבלו את רעיון קדושת השבת ,הם בכל זאת נזקקו ליהודי שיקדש אותה
עבורם ,ולא חשו שהם עצמם יכולים לקדשה.
לסיכום הסיפור כדאי להדגיש את הנקודות הבאות:
g gהשבת היתה קדושה עבור החייל היהודי וגם עבור החיילים הבדואים ,אך מסיבות שונות.
g gהקידוש הוא שנותן תוקף לקדושת השבת.
g gיש קשר הדוק בין הקידוש ובין הזיכרון – אמירת הקידוש היא המזכירה את קדושתה של השבת.

קידוש ליל שבת
קידוש ליל שבת
וַ יְ כֻ לּ וּ  -הגיעו לידי השלמה
וסיום; כָ ל ְצ ָב ָאם  -כל
מרכיבי הבריאה

וַ יְ כֻ לּ וּ ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ָה ָארֶ ץ וְ כָ ל ְצ ָב ָאם.
שה,
וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּ וֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי ְמלַ אכְ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שה.
וַ ִּי ׁ ְש ּבֹת ַּביּ וֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
וַ יְ ָברֶ ךְ ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵּד ׁש אֹתוֹ,
שוֹת.
ִּכי ב ֹו ׁ ָש ַבת ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּת ֹו ֲא ׁ ֶשר ָּברָ א ֱאל ִֹהים לַ ֲע ׂ
ַס ְברִ י:
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּג ֶפן.

רָ ָצה ָבנוּ  -אנחנו לו לרצון

ְּת ִח ָּלה לְ ִמ ְקרָ ֵאי ק ֶֹד ׁש -
השבת היא המועד הראשון
של עם ישראל;
זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצרָ יִ ם  -כמו
שנאמר בעשרת הדיברות

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנוּ ְּב ִמ ְצו ָֹתיו וְ רָ ָצה ָבנוּ ,
אשית.
שה ְברֵ ׁ ִ
וְ ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁש ֹו ְּב ַא ֲה ָבה וּ ְברָ צוֹן ִהנְ ִחילָ נוּ  ,זִ ָּכרוֹן לְ ַמ ֲע ֵ ׂ
ִּכי הוּ א יוֹם ְּת ִח ָּלה לְ ִמ ְקרָ ֵאי ק ֶֹד ׁש ,זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצרָ יִ ם.
וְ ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ְשךָ ְּב ַא ֲה ָבה וּ ְברָ צוֹן ִהנְ ַחלְ ָּתנוּ ָּ ,ברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ְמ ַק ֵּד ׁש ַה ׁ ַּש ָּבת.

“שׁמֹור ֶאת יֹום ַה ַּש ָּׁבת
ָ
ְל ַק ְּדׁשֹו ...וְ זָ ַכ ְר ָּת ִּכי ֶע ֶבד ָהיִ ָית

ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם” (דברים פרק
ה ,פסוקים יב-טו)

עמוד 86
צילום אילוסטרציה ,סטוקספרט
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דגשים תוך כדי הקריאה:
הפסקה הראשונה מסבירה את קדושתו של יום השבת – זהו היום שבו אלוהים סיים לברוא את
ִּ g g
העולם.
הפסקה השנייה (אחרי הברכה) מסביר את הקשר שבין השבת לבין העם היהודי
g gהחלק הראשון של ִּ
– אלוהים קידש את עם ישראל ,בכך שציווה עליהם את המצוות ,ובתוכן גם הנחיל להם את השבת,
הקדושה אף היא.
הפסקה השנייה מסביר את חשיבות השבת במסורת היהודית הכללית (יום תחילה
g gהחלק השני של ִּ
למקראי קודש ,זכר ליציאת מצרים).
לאחר קריאת קידוש ליל השבת ניתן לשאול שאלה המתייחסת להבדל שבין קדושה אימננטית לקדושה
סוציולוגית :לפי הקידוש ,מי מעניק לשבת את קדושתה ,האל או האדם?
התשובה היא שהשניים משולבים זה בזה :מצד אחד ,אלוהים הוא שקידש את השבת לאחר שכילה לברוא
את העולם; ומצד שני ,השבת מקבלת מעמד מיוחד וקדוש מתוקף חשיבותה לעם ישראל כסמל לכל שאר
המועדים וליציאת מצרים ,ולמעשה הם שעורכים את הקידוש מדי ליל שבת.
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עמוד 87

קידוש בוקר שבת

זָ כוֹר ֶאת יוֹם ַה ׁ ַּש ָּבת לְ ַק ְּד ׁשוֹ:
ש ָית ָּכל ְמלַ אכְ ֶּתךָ  ,וְ יוֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי ׁ ַש ָּבת לה' ֱאל ֶֹהיךָ .
ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבוֹד וְ ָע ִ ׂ
שה כָ ל ְמלָ אכָ הַ ,א ָּתה וּ ִבנְ ךָ וּ ִב ֶּתךָ ַע ְב ְּדךָ וַ ֲא ָמ ְתךָ וּ ְב ֶה ְמ ֶּתךָ וְ גֵ רְ ךָ ֲא ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָערֶ יךָ .
לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שה ה' ֶאת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ ֶאת ַה ָּים וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָּבם ,וַ ָּינַ ח ַּביּ וֹם
ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָ ׂ
ַה ׁ ְּש ִב ִיעי,
ַעל ֵּכן ֵּברַ ךְ ה' ֶאת יוֹם ַה ׁ ַּש ָּבת וַ יְ ַק ְּד ׁ ֵשהוּ .

וַ ֲא ָמ ְתךָ  -המשרתת
שלך; וְ גֵ רְ ךָ ֲא ׁ ֶשר ִּב ׁ ְש ָערֶ יךָ
 הנכרי המתגורר עמךבמושבותיך

ַס ְברִ י:
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם ּבוֹרֵ א ְּפרִ י ַה ָּג ֶפן.

סברי -לחיי!
בקידוש ,לפני שמברכים על כוס
היין את ברכת ‘בורא פרי הגפן’,
פונה המקדש לשאר הסועדים
ומכריז סברי או סברי מרנן,
סברי חברי וכדומה .מה מובנה
של הכרזה זו?
סברי היא מילה בארמית
שמשמעותה המילולית היא
אתם סבורים ,ובהקשרה בתוך
הקידוש מובנה הוא בהסכמתכם.
לסברי מוסיף המקדש את תואר
המשתתפים :מרנן  -מורי ,או
חברי וכדומה.
יש הנוהגים לענות לפנייה זאת,
והמענה הוא לחיי .משמעות
לחיי בארמית היא כן ,ובהקשר
הקידוש ,התשובה מסמלת את
השתתפות העונים בקידוש.
עם הזמן נוספה התשובה עוד
משמעות :לחייה בארמית מובנו
לחיים ,ובהקשר הקידוש ,העונים
מאחלים למשתתפים כולם חיים
טובים.

דמות מקדש על היין מתוך הגדת פראג

ע מ ו ד

87
 .3הקידוש מכיל ציטוטים מהתורה .עיינו במקורות הבאים וסמנו את הקטעים המצטטים
אותם בקידוש:
א .בראשית פרק ב פסוקים א  -ג
ב .שמות פרק כ פסוקים ח  -יא
ג .שמות פרק לא פסוקים טו  -טז
 .4מהו הנושא העיקרי בקידוש של ליל שבת :בריאת העולם ,המנוחה ממלאכה ,שתיית
היין או מתן תורה? ומהו הנושא העיקרי בקידוש של בוקר שבת?
 .5העתיקו למחברותיכם את הפסוק המסביר מדוע אסור לעשות מלאכה בשבת -
א .בקידוש של ליל שבת,
ב .בקידוש של בוקר שבת.
 .6א .מי חייב לשבות ממלאכה ביום השבת על-פי קידוש בוקר השבת?
ב .מדוע לדעתכם התורה מצווה שלא רק "אתה" תשבות בשבת אלא גם אחרים?
ג .האם אתם מסכימים עם רעיון זה?

זמן ,טקס וזיכרון
קידוש השבת מזכיר את הציווי לזכור את השבת .הציווי עצמו מופיע
ּׁשּבָת לְַקּדְׁשֹו".
בעשרת הדיברות ,והוא פותח במשפט "ז ָכֹור אֶת יֹום הַ ַ
חז"ל הבינו מפסוק זה שצריך שלשבת יהיו מאפיינים מיוחדים ,ולכן
הם קבעו לשבת מנהגים שיזכירו למבצע אותם ולאנשים שבסביבתו
שהיום הוא שבת .מנהגים אלה הם תפילות ,טקסים ,לבוש ואוכל
מיוחדים.
יום השבת אינו היום היחיד שבו אנחנו מקיימים טקסים מיוחדים לציון
זמן מיוחד.
בלוח השנה הישראלי קיימים שני ימים מיוחדים לזיכרון :יום השואה
והגבורה ,ויום הזיכרון לחללי צהל ולנפגעי פעולות האיבה.

בתמונות :נערה מדליקה נרות בכיכר ,אנדרטת
זכרון לנופלים ,ספר זכרון

 .7א .מה אנו מבקשים לזכור בימים אלו?
ב .ציינו שלושה טקסי זיכרון המתקיימים בימים אלו.
 .8מהם טקסי הפתיחה של יום הזיכרון ושל יום העצמאות?
 .9מדוע לדעתכם יש צורך בטקסי פתיחה אלו?
 .10א .אילו טקסים מציינים את כניסת השבת?
ב .במה הם דומים לטקסי הפתיחה של יום הזיכרון
ושל יום העצמאות ובמה הם שונים מהם?

עמוד 88
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שרָ ֵאל ֶאת ַה ׁ ַּש ָּבת,
וְ ׁ ָש ְמרוּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
שרָ ֵאל אוֹת ִהיא לְ עוֹלָ ם,
שוֹת ֶאת ַה ׁ ַּש ָּבת לְ ֹדר ָֹתם ְּברִ ית עוֹלָ םֵּ :בינִ י וּ ֵבין ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
לַ ֲע ׂ
שה ה' ֶאת ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ ,וּ ַביּ וֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי ׁ ָש ַבת וַ ִּי ָּנ ַפ ׁש.
ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָ ׂ

אוֹת  -סימן
וַ ִּי ָּנ ַפ ׁש  -נח

קידוש בוקר שבת
דגשים תוך כדי הקריאה:
הפסקה הראשונה של קידוש הבוקר מייחסת את קדושת השבת לשני
g gכמו בקידוש ליל שבתִּ ,
גורמים :א) הקשר המיוחד שבין האל לבין עם ישראל; אלוהים העניק לעם ישראל את השבת כאות
לקשר זה .ב) בריאת העולם – לאחר ששת ימי המעשה נח אלוהים ביום השביעי.
בפסקה השנייה אנו מוצאים חידוש לעומת קידוש ליל השבת .כאן מפורט האופן שבו מצוּ וה עם
ִּ g g
ישראל לשמור את יום השבת .כשם שאלוהים עבד שישה ימים ,ונח ביום השביעי ,מצווים בני ישראל
לעבוד לכל אורך השבוע ,ולהקדיש את יום השביעי לה' .לכן ישנו איסור מוחלט על כל בני הבית
לעשות מלאכה ביום זה ,כולל העבדים והנכרים המתגוררים עם היהודים.

עיון בקידושי השבת
בשאלות  4-5אנו נחשפים להבדלים שבין שני הקידושים שנלמדו ,ולדגשים השונים שבאים לידי ביטוי
בכל אחד מהם .קידוש ליל שבת מחולק לשלושה חלקים עיקריים .החלק הראשון ,הארוך ביותר ,מוקדש
כולו לסיפור בריאת העולם ,ולמקום החשוב שתופסת השבת במסגרת סיפור זה .החלק השני הוא הברכה
על היין .למרות שחלק זה הוא הקצר ביותר ,הוא החלק המעשי של הקידוש .החלק השלישי של קידוש
ליל שבת מסביר את הקשר שבין השבת לבין עם ישראל ,ובו מוזכרים סיפור הבריאה ,המצוות ,ויציאת
הפסקה הראשונה מציינת
מצרים כרמז למתן תורה .שונה הדגש בקידוש של בוקר שבת .בקידוש זה ִּ
בקצרה את חשיבות השבת כסמל לברית שבין אלוהים לעם ישראל ,ובריאת העולם מופיעה בה רק
כסיבה לבחירה בשבת כסמל לקשר זה ,ולא כרעיון בפני עצמו .במוקד קידוש בוקר שבת ,המופיע רק
בפסקה השנייה ,עומד אפוא האופן שבו יש לשמור את השבת ועל היקף חלותה הנרחב – היא חלה על
ִּ
הכול ,על בני משפחה ,עבדים ,גרים ואפילו על בהמות .גם כאן מוזכר היין ,וגם כאן הוא הפן המעשי של
הקידוש .מעניין שלמרות שבשני הקידושים דומה הנימוק לקדושת השבת – שביתתו של אלוהים לאחר
שברא את העולם ,הפסוקים המצוטטים בהם – שונים:
g gליל שבת – ִּ"כי ב ֹו ׁ ָשבַ ת ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּת ֹו ֲאׁ ֶשר ָּברָ א ֱאל ִֹהים לַ עֲ ׂשוֹת".
g gבוקר שבת – ִּ"כי ׁ ֵשׁ ֶשת יָ ִמים עָ ָ ׂשה ה' ֶאת ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ וּ בַ יּ וֹם ַהׁ ְּשבִ יעִ י ׁ ָשבַ ת וַ ִּי ָּנפַ ׁש""ִּ ,כי ׁ ֵשׁ ֶשת
יָ ִמים עָ ָ ׂשה ה' ֶאת ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָארֶ ץ ֶאת ַה ָּים וְ ֶאת ָּכל ֲאׁ ֶשר ָּבם וַ ָּינַ ח ַּביּ וֹם ַהׁ ְּשבִ יעִ י".
גם בשאלה  6בא לידי ביטוי אחד ההבדלים שבין שני הקידושים – ב'קידושא רבא' מודגש האופן שבו
כל בני המשפחה והמשק צריכים לשבות ממלאכה בשבת (כאמור ,כולל ילדים ,עבדים ,גרים ואף בהמות).
הציווי לשמור את השבת הוא כה מוחלט ומקיף מסיבות אחדות:
ראשית ,היות שמנוחת יום השבת באה בהשראתה של מנוחתו של אלוהים ,לאחר שברא את העולם ,אין
הצו ממוקד בכך שאסור לעשות מלאכה ,אלא בכך שאסור שהמלאכה תיעשה – בלי שיוגדר מיהו עושה
המלאכה .אם תתבצע מלאכה ביום זה ,ואפילו על ידי בהמה ,יום השבת יפסיק להיות דומה ליום השבת
המקורי ,ובמובן זה – יחולל.
שנית ,האיסור הגורף עשוי למנוע מצבים שבהם ינהגו שומרי שבת בצביעות ,ויטילו את עבודתם על
אחרים ,מצבים שבהם עלולים אנשים מסוימים להרוויח על חשבון ניצולם של אנשים אחרים.
נימוק אפשרי נוסף הוא שאילו נאסר על יהודי לעשות מלאכה ביום השבת ,אך לעבד או לגר היה מותר,
ייתכן שהיהודי היה מוטרד מן המחשבות כיצד להפעיל ולהעביד את העבד והגר ,נגרר לעיסוקי יומיום של
הספקי עבודה ,ובכך ,גם אם בעצמו לא היה מבצע את העבודה ,דעתו לא היתה מרוכזת בשבת.

זמן ,טקס וזיכרון
הזכרנו לעיל את הקשר ההדוק שבין קדושה לבין זיכרון .קשר זה הוא דו-סטרי :מצד אחד ,הקדושה מזינה
את הזיכרון ,והקידוש מזכיר את בריאת העולם ואת יציאת מצרים (או במקרה של החיילים הבדואים
– את הטירונות) .מצד שני ,הזיכרון הוא שמזין את הקדושה .בלא זכירתה של השבת וזכירת מה שהיא
מסמלת ,לא היינו יכולים לקדשה כראוי .גם כאן ניתן לדבר על הקדושה האימננטית מול הקדושה
הסוציולוגית – לפי הגישה האימננטית ,יום השבת חשוב כשלעצמו ,משום שבו נח אלוהים לאחר בריאת
העולם ,ומשום שהוא מסמל את יציאת מצרים .בקידוש השבת אנו מעוררים את מה שכבר נמצא בו,
וממילא מעלים על זכרוננו את הדברים הללו .לפי הגישה הסוציולוגית ,חשיבותו של יום השבת נובעת
קסם הסידור
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מכך שאנו זוכרים אותו .אילולא זכרנו אותו ואת מה שהוא מסמל ,הוא לא היה כה קדוש ,ולכן חשוב כל
כך שנזכור אותו .בשאלות  7-10אנו מתרכזים בטקסי זיכרון אחרים המוכרים לתלמידים :יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
בדומה ליום השבת ,אף ימי הזיכרון לשואה ולחללי צה"ל נקשרים לאירועים היסטוריים חשובים .וכמו
טקס הקידוש ,גם ימי הזיכרון הללו מצוינים באמצעות טקסים המזכירים לנו אירועים חשובים מן
ההיסטוריה של עמנו:
g gיום השואה – בליל יום השואה מתקיימת עצרת ממלכתית .בבוקר יום השואה נשמעת צפירה.
לאחר הצפירה מתקיים ב'יד ושם' טקס הנחת הזרים .בכנסת מתקיים מעמד 'לכל איש יש שם'.
עצרת הזיכרון המרכזית נערכת ב'יד ושם' .עצרת תנועות הנוער נערכת בקיבוץ יד מרדכי .עצרת
הזיכרון בקיבוץ לוחמי הגטאות נועלת את אירועי יום השואה.
g gיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – נשמעת צפירה זיכרון בלילה ובבוקר .בליל יום הזיכרון נערך
אירוע מרכזי בכותל המערבי .לאחר מכן נערך הטקס המרכזי בבנייני האומה בירושלים .האזכרה
המרכזית נערכת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל .אירועים נוספים מתקיימים לכל אורך היום
בבתי העלמין ובמרכזי התרבות שבכל הארץ.
הטקסים הללו נועדו לקדש את ימי הזיכרון ,כפי שהקידוש ויתר טקסי השבת (הדלקת נרות ,תפילות
בבית הכנסת ,וסעודות השבת) נועדו לקדש את השבת .מנהגים מיוחדים מעניקים ליום את חשיבותו,
ומסייעים לנו לזכור את הסיבות לכינונם של הימים הללו .כשם שהקידוש מזכיר את חשיבות השבת,
את בריאת העולם ,את יציאת מצרים ואת חשיבותו של יום המנוחה ,כך הצפירה ,המשואות ,הורדת
הדגל לחצי התורן וכל יתר הטקסטים הנוהגים בימי הזיכרון מזכירים את החללים שנפלו ,ואת תרומתם
המיוחדת למדינה .טקסי השבת וטקסי הזיכרון דומים בכך שאלו ואלו נועדו להפוך את היום למיוחד
וחשוב – בעזרת הטקסים אנו מקדשים את היום ,ומעוררים זיכרונות חשובים לנו .ההבדלים בין טקסי
ימי הזיכרון ובין טקסי השבת נוגעים בראש ובראשונה למקור הטקסים :לעומת הטקסים הנוהגים בימי
הזיכרון ,שנקבעו על ידי המדינה והחברה (קדושה סוציולוגית) ,טקסי השבת הם חלק מן המסורת
היהודית ,והם אף נוגעים להלכה היהודית ולאמונה בקדושה המהותית (האימננטית) של השבת .הבדל
נוסף ,הכרוך בהבדל הקודם קשור למועד :את ימי הזיכרון ניתן היה לקיים בכל יום אחר ,ואילו את השבת
אי אפשר להעביר ליום אחר בשבוע.

מה זוכרים בשבת?
עמוד 89

מה זוכרים בשבת?
 .11א .עיינו שוב בקידוש ליל שבת .בקידוש אנו אומרים שהשבת היא זיכרון לשני דברים.
מהם?

קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

ב .יש האומרים שאחד מהזיכרונות הללו עניינו האמונה באלוהים ,ואילו האחר -
עניינו יחסים בין בני אדם .קיבעו מהו עניינו של כל אחד מהזיכרונות שמניתם
בסעיף א .נמקו את החלטתכם.
ג .מה ניתן להסיק על השבת מכל אחד מהזיכרונות הללו?

יין? למה יין?
בנוסף לאמירת הפסוקים על השבת ביקשו חז"ל להוסיף לטקס הקידוש גם היבט חומרי ,מעשי .לכן
קבעו ש"זכור את יום השבת לקדשו  -זכרהו על היין" (תלמוד בבלי ,מסכת פסחים ,דף קו ,עמוד א).

 .12מדוע לדעתכם ביקשו חז"ל להוסיף לצד הפסוקים גם פעולה מוחשית?
 .13מדוע לדעתכם חז"ל בחרו דווקא ביין?
 .14הקידוש מתאים לחווית שבת אחת .כפי שראינו בתחילת הפרק ,לאנשים שונים ישנן
חוויות שבת שונות .כתבו קידוש שיתאים לחוויית השבת שלכם .אתם יכולים לכתוב בו,
למשל ,על משמעות השבת בעבורכם ,על מנהגי השבת שלכם ,או על המותר ועל האסור
בשבת לדעתכם (שיעורי בית ,כדורגל וכדומה).

גלויות מנהגים יהודיים מהאומן הרמן
יונקר (מימין לשמאל) :סעודת שישי,
ברכת הילדים ,סעודה שלישית עם
המשפחה ומנוחת שבת.

בשאלה  11אנו עוסקים בהיבט של הזיכרון המודגש בקידוש בפרט ,וביחס של המקורות לשבת בכלל.
נוסח הקידוש מעיד על כך שהשבת נועדה לעורר זיכרונות מסוימים' :זיכרון למעשה בראשית' – רמז
לבריאת העולם ו'זכר ליציאת מצרים' .מן הכפילות הזו ניתן להסיק כי השבת נושאת משמעות כפולה:
מצד אחד ,היא מסמלת את כוחו של אלוהים בבריאת העולם ,ומצד שני ,היא מסמלת גם את האופן שבו
האדם יכול להידמות לאל ,על ידי מנוחה ביום השבת ועל ידי עשיית מעשים טובים עם בני אדם אחרים.
דשים ִּת ְהיוּ ִּכי ָקדוֹׁש ֲאנִי ה'
"ק ׁ ִ
קדושת השבת וקדושתו של אלוהים מסייעים גם לאדם להיות קדוש – ְ
ֱאל ֵֹהיכֶ ם" (ויקרא יט ,ב).

יין  -על מה ולמה?
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בשאלות  12-14אנו עוסקים בצדדים המוחשיים של הקידוש ,כלומר בכוס היין המתלווה אל המילים.
כמו בכל טקס ,גם במקרה הזה הפעולה המוחשית נותנת ביטוי מעשי לרעיונות העומדים בבסיס הזיכרון.
אילולא היה לטקס פן מוחשי ומשותף ,היינו מתקשים מאוד בשימורו של הזיכרון הקולקטיבי ,משום
שכל אדם היה מציין אותו באופן שונה .מן הבחינה הזו ,ניתן להשוות את הפעולות המוחשיות של
הקידוש ושל טקסים דתיים אחרים לניסוי שעורכים בשיעור מדעים ,או לשיר ששומעים בשיעור מחשבת
ישראל .אלו הם טקסים שנועדו לקרב את המשתתפים לרעיונות הגלומים בשיעור או בקידוש .אכן אנו
נוטים להתייחס לזיכרון כאל אקט מנטלי בלתי-רצוני ,המתעורר בנקודות זמן מסוימות .אולם בכיתות
מתקדמות יש מקום לעמוד על ההבדל המהותי שבין זיכרון אישי לבין זיכרון לאומי או קולקטיבי .בניגוד
לזיכרון האישי ,הזיכרון הקולקטיבי נוגע בדרך כלל לאירועים שבהם היחיד לא נכח באופן אישי ,ובכל
זאת הם ממלאים תפקיד חשוב בהגדרת זהותו הלאומית של היחיד ,זהות המתבטאת במיוחד במערכת
החינוך של החברה .כשם שהעם היהודי משקיע אנרגיה רבה כדי לזכור אירועים משמעותיים שאירעו
לו במאה ה( 20-כגון השואה או המאבק להקמת המדינה) ,בעזרת טקסים ,ימי זיכרון ותכניות לימודים
קסם הסידור

ע מ ו ד

100

שונות; כן משמעותיים גם הטקסים ,הפולחנים והטקסטים הדתיים שנועדו לשמר זיכרונות קדומים
יותר מן ההיסטוריה .כמו בתרבויות אחרות ,אף ביהדות ניתן דגש מיוחד על שימור זכרם של אירועים
משמעותיים ,שסביבם התגבש העם לאורך ההיסטוריה הארוכה שלו ,בעזרת פעילויות מוחשיות מעשיות,
דוגמת הקידוש בליל שבת או סיפור יציאת מצרים בליל הסדר .יצוין כי גם במקרים שבהם מבקשים בני
הדור הצעיר למרוד במסורת אבותיהם ,הם עדיין זקוקים לזיכרון הקולקטיבי ,כדי שישמש להם קרש
קפיצה שממנו יוכלו לצאת לדרך חדשה.
"וְ יַ יִן יְ ַ ׂש ַּמח לְ בַ ב ֱאנוֹׁש" (תהלים קד ,טו) – במקרא וגם אצל חז"ל מסמל היין שמחה ושפע .על כן מתאימה
שתיית היין בקידוש יום השבת ,שבו אנו שמחים על בריאת העולם ,על המסורת היהודית ועל יום המנוחה.
במסגרת הדיון בצדדים המוחשיים של כל רעיון ,ניתן לדון עם התלמידים באופן שבו הם מציינים את
השבת שלהם ,ולנסח מחדש קידוש אלטרנטיבי ,המותאם לתפיסת עולמם ולצורכיהם.

ההבדלה
מבוא
ההבדלה היא קטע תפילה מיוחד הנאמר בתפר שבין סוף השבוע החולף לבין תחילת השבוע החדש .היא
נאמרת בצורות שונות פעמיים – בפעם הראשונה תוך כדי תפילת שמונה-עשרה של ערבית במוצאי שבת,
כתוספת מיוחדת לברכת 'אתה חונן' ,ובפעם השנייה על כוס יין ,לאחר סוף התפילה (בבית הכנסת או
בבית המתפלל) .בדרך כלל ,ההבדלה שעל הכוס מופיעה בסידור בעמודים שבסוף סדר תפילות שבת,
לאחר מנחה של שבת.
למרות שהנוסח של שתי ההבדלות הללו אינו זהה ,הרעיון המרכזי משותף לשניהם –אלוהים הבדיל בין
הקודש ובין החול במסגרת בריאת העולם ,והאדם יכול לזהות את ההבדלה הזאת במרחבים שונים בטבע
ובקוסמוס .לכך מצורפות גם מספר בקשות מיוחדות לקראת השבוע החדש .במסגרת הדיון בעמודים
 90-95נדון בהבדלה שנערכת לאחר סוף התפילה ,משום שהיא ארוכה יותר ומוכרת יותר.
*הערה :להלן נוסח ההבדלה – 'אתה חוננתנו' ,הנאמרת בגוף תפילת ערבית של מוצאי שבת בנוסח עדות
המזרח:

ש ֵּכל,
להינוַּ ,מ ָּדע וְ ַה ְ ׂ
ַא ָּתה חונַ נְ ָּתנוּ ,ה' ֱא ֵ
שרָ ֵאל לָ ַע ִּמיםֵ ,וּבין יום
חשךְ ֵוּבין יִ ְ ׂ
קד ׁש לְ חֹל ֵוּבין אוֹר לְ ׁ ֶ
ַא ָּתה ָא ַמרְ ָּת לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ֶ
שה.
ַה ׁ ְּש ִב ִיעי לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
להינוֵּ ,מ ַע ֵּמי ָה ֲארָ צות וּ ִמ ִּמ ׁ ְש ְּפחות ָה ֲאדָ ָמה,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִה ְב ַּדלְ ָּתנוּ ,ה' ֱא ֵ
ש ָטן רָ ע וּ ִמ ֶּפגַ ע רָ ע ,וּ ִמ ָּכל ְּגזֵ רות ָק ׁשות וְ רָ עות ַה ִּמ ְתרַ ְּגׁשות לָ בֹא
ָּכךְ ְּפ ֵדנוּ וְ ַה ִּצילֵ נוּ ִמ ָּ ׂ
ָּבעולָ ם.
וְ ָח ֵּננוּ ֵמ ִא ְּתךָ ָחכְ ָמה ִּבינָ ה וָ דָ ַעת.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' חונֵ ן ַה ָּד ַעת.
בכיתה ניתן לבקש מן התלמידים למצוא את שתי ההבדלות בסידור ,למצוא את המוטיבים המשותפים
לשתיהן ,כמו גם את ההבדלים ביניהן .ניתן לשאול את התלמידים אם יש צורך בשתיהן ,ומדוע.
שתי ההבדלות היו מוכרות כבר במאות הראשונות לספירה .כבר חז"ל שאלו מדוע יש צורך הן בהבדלה
בתפילה הן בהבדלה על הכוס .הם השיבו ואמרו כי כשם שמקדשים את יום השבת בכניסתו בתפילה
ולאחר מכן חוזרים ומקדשים אותו בטקס ייעודי על היין ,כך גם בהבדלה – ראשית מבדילים בתוך
התפילה ,ולאחר מכן חוזרים ומבדילים בטקס ייעודי על היין .טקס ההבדלה נתקבל בכלל קהילות
ישראל ,אם כי בנוסחים שונים .לנוסחיו השונים משותף החלק העתיק של התפילה ,שמקורו בימי חז"ל.
חלק זה מכיל ארבע ברכות ,שסימנן יבנ"ה – ראשי תיבות של יין (ברכת 'בורא פרי הגפן') ,בשמים ,נר,
והבדלה .לטקסט זה צורפו בימי הביניים פסוקים ובקשות שונות ,המשתנות מקהילה לקהילה .מעיון
קצר בטקסט ההבדלה עולה כי היא נועדה להפריד בבירור בין יום השבת לבין יום ראשון ,או בין השבוע
שחלף לבין השבוע שמתחיל זה עתה .בנוסף על היין ,המצוי בטקסים דתיים רבים ,בטקס ההבדלה יש גם
שימוש בשני גורמים ייחודיים :הבשמים והנר.
בעמ'  90בספר מופיע הנוסח הספרדי.
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*הערה :להלן הנוסח האשכנזי של הפסוקים שנוספו לתחילת ההבדלה:

ִה ֵּנה ֵאל יְ ׁשוּ ָע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לא ֶא ְפ ָחד
ִּכי ָע ִּזי וְ זִ ְמרָ ת יָ ּה ה' וַ יְ ִהי לִ י לִ ׁישוּ ָעה
ששׂון ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ׁשוּ ָעה
וּ ׁ ְש ַא ְב ֶּתם ַמיִ ם ְּב ָ ׂ
לַ ה' ַהיְ ׁשוּ ָעה ַעל ַע ְּמךָ ִברְ כָ ֶתךָ ֶּסלָ ה
להי יַ ֲעקב ֶסלָ ה
ש ָּגב לָ נוּ ֱא ֵ
ה' ְצ ָבאות ִע ָּמנוּ ִמ ְ ׂ
ה' ְצ ָבאות ַא ׁ ְשרֵ י ָא ָדם ּב ֵט ַח ָּבךְ
הוש ָיעה ַה ֶּמלֶ ךְ יַ ֲענֵ נוּ ְּביום ָקרְ ֵאנוּ
ה' ׁ ִ
ששׂון וִ ָיקר
ש ְמ ָחה וְ ָ ׂ
לַ ְּיהוּ ִדים ָהיְ ָתה אורָ ה וְ ִ ׂ
ֵּכן ִּת ְהיֶ ה לָ נוּ...
[וממשיכים :סברי מרנן]...
*הערה :את הלימוד בעמ'  90-95ניתן לערוך ב 5-שלבים:
 .אעמ'  ,90-91שאלה  :1קריאת הטקסט וחלוקה לשלושה חלקים שונים.
 .בעמ'  ,91שאלות  :2-3החלק הראשון של ההבדלה – הבקשות.
 .געמ'  ,91-92שאלות  :4-12החלק השני של ההבדלה – הברכות.
 .דעמ'  ,93-94שאלות  :13-18החלק השלישי של ההבדלה – ההבדלה בין קודש לחול.
 .העמ'  :95סיכום וקישור שלושת חלקי ההבדלה.

קריאת הטקסט ,וחלוקה לשלושה חלקים
הבדלה
ברוב בתי הספר בישראל מושמע צלצול בתחילתו של כל שיעור ובסופו .מה מטרתו של
הצלצול? האם לדעתכם אפשר לוותר על השמעתו או שהצלצול חיוני? נמקו.
ההבדלה היא הטקס המפריד את השבת (או החג) מימי החול .טקס זה נערך בצאת השבת ,על כוס יין
(או משקה טוב אחר) ,נר דולק ובשמים (כל דבר המדיף ריח טוב) ,והוא בנוי מסדרת ברכות.

נר ואתרוג להבדלה צילום :בן ברית

הו ׁ ִֹש ָיעה  -תן ישועה ,הצל
אותנו

ְּכ ִדכְ ִתיב  -כמו שכתוב; יִ ָּשׂא
ְברָ כָ ה  -יקבל ברכה; ֵמ ֱאל ֵֹהי
יִ ׁ ְשעוֹ  -מאלוהים המושיע

ההבדלה

שא וּ ְב ׁ ֵשם ה' ֶא ְקרָ א:
כּ וֹס יְ ׁשוּ עוֹת ֶא ָּ ׂ
ָא ָּנא ה' הו ׁ ִֹש ָיעה ָּנאָ ,א ָּנא ה' הו ׁ ִֹש ָיעה ָּנא,
ָא ָּנא ה' ַה ְצלִ ָיחה נָ אָ ,א ָּנא ה' ַה ְצלִ ָיחה נָ א,
שה
ַה ְצלִ ֵיחנוּ ַ ,ה ְצלִ ַיח ְּדרָ כֵ ינוּ ַ ,ה ְצלִ ַיח לִ ּמוּ ֵדינוּ  ,וּ ׁ ְשלַ ח ְּברָ כָ ה רְ וָ ָחה וְ ַה ְצלָ ָחה ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵ ׂ
יָ ֵדינוּ ,
שא ְברָ כָ ה ֵמ ֵאת ה' וּ ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְשעוֹ",
ְּכ ִדכְ ִתיב" :יִ ָּ ׂ
ששׂן וִ ָיקר",
ש ְמ ָחה וְ ָ ׂ
"לַ ְּיהוּ ִדים ָהיְ ָתה אוֹרָ ה וְ ִ ׂ
ש ִּכיל ,וַ ה' ִע ּמוֹ" ֵּ -כן יִ ְהיֶ ה ִע ָּמנוּ .
וּ כְ ִתיב "וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ כָ ל ְּדרָ כָ יו ַמ ְ ׂ

אותו ,העוזר לו
יְ ָקר  -כבוד ,חשיבות
וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ כָ ל ְּדרָ כָ יו ַמ ְש ִּׂכיל
 -ודוד הצליח בכל מעשיו

יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂה  -כינוי לששת
ימי הבריאה בפרט ,ולימי
החול בכלל

ַס ְברִ י ָמרָ נָ ן:
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א ְּפרִ י ַה ֶּג ֶפן.
ש ִמים.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א ֲע ֵצי ְב ָ ׂ
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א ְמאוֹרֵ י ָה ֵא ׁש.
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ ָהעוֹלָ ם,
שרָ ֵאל
ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹל ,וּ ֵבין אוֹר לְ ח ׁ ֶֹשךְ  ,וּ ֵבין יִ ְ ׂ
שה.
לָ ַע ִּמים ,וּ ֵבין יוֹם ַה ׁ ְּש ִב ִיעי לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה'ַ ,ה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹל.
הבדלה נוסח ספרד
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כלי בשמים :מימין  -כסף פיליגראן ,ישראל,
משמאל  -מגדל בשמים ,כסף ,גרמניה ,סוף המאה ה19-

ההבדלה היא הזדמנות מצוינת לתרגל קריאה רציפה של טקסט מורכב ,לחלקו לחלקים ,ולהציע כותרת
לכל חלק .למעשה אין קושי לחלק את הטקסט בגלל הצורה הגרפית שבה הוא מופיע – החלוקה
לפסקאות .ביצוע המטלה שבשאלה  1מעיד על הבנה ראשונית ובסיסית של הטקסט.
להבדלה שלושה חלקים עיקריים:
 .אבקשות לשבוע המתחיל – בתחילת טקס ההבדלה פונים אל האל בבקשה להצלחה ושגשוג בשבוע
הקרוב.
 .בברכות – באמצע טקס ההבדלה מברכים שלוש ברכות ,המתייחסות לשלושת ה'אמצעים' שלו –
היין ,הבשמים והנר.
 .גברכת ההבדלה – בסוף טקס ההבדלה נאמרת ברכה ארוכה המתייחסת להבדלה שבין הקודש
והחול בכלל ,ובתוך כך גם להבדל שבין האור (ה'קודש') לחושך (ה'חול') ,בין ישראל (עם ה'קודש')
לעמים (עמי ה'חול') ,ובין יום השבת (ה'קודש') לששת ימי המעשה (ה'חול').
*הערה :כבר בשלב זה ניתן לשאול את התלמידים אם הם רואים קשר בין שלושת החלקים הללו.
בשלב האחרון של הלימוד ,לאחר שהעמקנו בכל אחד מן החלקים הללו לחוד ,ננסה לגשת שוב
לשאלה זו.

90
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החלק הראשון_________________ :
החלק השני_________________ :
החלק השלישי_________________ :

 .3נוהגים להוסיף לבקשות שבסידור בקשות כמו "הצליח חיילנו"" ,הצליח מדינתנו",
"הצליח משפחתנו".
א .אילו בקשות הייתם אתם מבקשים להוסיף להבדלה?
ב .האם לדעתכם נכון להוסיף בקשות על הבקשות הקבועות בהבדלה?
הברכה הראשונה בהבדלה היא הברכה על היין ,ברכה המופיעה בטקסים ובתפילות רבות.

בשמים :הריח והנשמה
הברכה השנייה בהבדלה היא על בשמים.
הרמב"ם מסביר מדוע מברכים על הבשמים בהבדלה:

ולמה מברכים על הבשמים במוצאי שבת?
מפני שהנפש דואבת [עצובה] ליציאת שבת  -משמחין אותה
ומיישבין [מרגיעים] אותה בריח טוב.
רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות שבת ,פרק כט ,הלכה כט

 .4על-פי הרמב"ם ,מדוע מכיל טקס ההבדלה בשמים?
 .5אילו הייתם אתם מעצבים מחדש את ההבדלה,
כיצד הייתם אתם פותרים את הבעיה שהבשמים
פותרים בטקס המקובל?
 .6בבסיס הסברו של הרמב"ם ההנחה שיש קשר
מיוחד בין נפש האדם לחוש הריח .האם אתם
מקבלים את הנחתו?

חוש הריח האנושי
חוש הריח האנושי מתייחד משאר
חושי האדם גם בכך שהוא החוש
הקדום ביותר ,החוש שבמהלך
האבולוציה האנושית התפתח קודם
לשאר החושים; וגם בכך שתינוק
שזה עתה נולד כמעט שאינו יכול
לראות או לשמוע אך חוש הריח
שלו מפותח יחסית ,ובאמצעותו הוא
מזהה את אמו.
בני האדם יכולים להבדיל בין
כעשרת אלפים ריחות שונים ,הודות
לחמישה מיליון קולטני הרחה בתוך
הנחיריים שלנו .עם זאת ,חוש הריח
של בני האדם נחות מאוד בהשוואה
לחלק מבעלי החיים .לדוגמא ,לכלב
רועים יש יותר מ220,000,000-
קולטני הרחה באפו!
לחוש הריח יש גם קשר מיוחד
לתאי הזיכרון שבמוח האנושי .ריח
מסוים יכול להזכיר לנו את הפעמים
הקודמות בהן הרחנו את הריח הזה,
גם אם אירועים אלה הם חוויות
ילדות נשכחות או מקומות ואתרים
רחוקים שקודם לא זכרנו כלל!
בתמונה :אליגוריה של הריח ,פיטר
ברויגל האב

הבדלה ,הרמן יונקר
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קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

 .2מדוע לדעתכם ההבדלה היא זמן מתאים לבקש בקשות?

בקהילות ישראל השונות בחרו
בבשמים שונים להבדלה .בקהילות
צפון אפריקה התבשמו בריח ההדס,
בקהילות סוריה בחרו במי ורדים,
יהודי ספרד נהגו להריח עלי נענע
או לימון ובקהילות אשכנז הריחו
ציפורן או עלי דפנה.
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 .1ההבדלה מתחלקת לשלושה .תנו כותרת לכל חלק:
הבשמים בהבדלה

החלק הראשון של ההבדלה :הבקשות
שאלות  2-3עוסקות בחלק הראשון והארוך ביותר של ההבדלה .לכאורה ,אין קשר בין הבקשות הללו
לבין טקס ההבדלה .את הימצאותן כאן אפשר להסביר בדרכים שונות ,שכולן קשורות במידה זו או
אחרת לרעיון שההבדלה מסמלת את רגע המעבר בין זמנים שונים – בין השבוע שעבר לשבוע הבא ,ובין
יום שבת ליום ראשון.
אפשרות ראשונה מתייחסת לרגע ההבדלה כרגע האחרון של השבוע שעבר – השבת כולה היא זמן
מיוחד ,ועל פי הזוהר  -בעיקר סופה ,קודם שקיעת השמש ,שהוא בבחינת עת רצון ,שבה יש סיכוי טוב
יותר שהבקשות יתקבלו בברכה .עם הרגעים האחרונים של עת רצון זו ,אנו נוהגים לבקש מספר בקשות,
משום שזו ההזדמנות האחרונה.
הסבר נוסף להופעת הבקשות הללו דווקא כאן מתייחס לרגע ההבדלה כרגע הראשון של השבוע החדש
– עם תחילת השבוע מתעוררות בנו ציפיות ותקוות מעצמנו ומסביבתנו ,כמו בכל התחלה של תקופה
(תחילת שנת הלימודים ,למשל) .בקשות אלו נותנות ביטוי לציפיות ולתקוות אלו .יש הנוהגים להוסיף
מעצמם בקשות שאינן מופיעות בנוסח המקובל ,בהתאם לצורכיהם האישיים והציבוריים.
בהזדמנות זו ניתן לשאול את התלמידים אם לדעתם ראוי לאפשר למתפלל לבצע שינויים בנוסח התפילה,
והאם הסידור הוא טקסט "נעול" או "פתוח" מבחינתם .דרך טובה להמחיש את ההבדל בין שתי הגישות
היא האבחנה בין תוכנה הכתובה ב'קוד סגור' לבין תוכנה בעלת 'קוד פתוח' .בתוכנה מן הסוג הראשון
המשתמש נדרש להשתמש כפי שהיא ,משום שהקוד שלה נעול ואינו חשוף בפניו (כאלו הן כל התוכנות
של  ,Microsoftלמשל  Windowsו .)Office-בתוכנה מן הסוג השני ,המשתמש זכאי לשנות את הקוד
באיזה אופן שירצה ,כך שיתאים לצרכיו האישיים (כאלו הן התוכנות של  Linuxו .)Google-דוגמה
נוספת להבדל שבין טקסט נעול לטקסט פתוח היא תכניות לימודים .על מבחני הבגרות החיצוניים אין
למורה כל השפעה ,ואין הוא יכול להתאימם לתלמידיו .לעומתם ,באשר למבחני הבגרות הפנימיים – כאן
המורה הוא הבוחר את החומר הנלמד ואת הדגשים הנבדקים בבחינה .יש ,כמובן ,יתרונות וחסרונות
לכל אחת מן הגישות .ניתן לשאול את התלמידים מה הם מעדיפים ,ושמא קיימת דרך טובה לשלב בין
השתיים.
טבלת יתרונות וחסרונות" :קוד פתוח" מול "קוד סגור"

יתרונות

חסרונות

קסם הסידור

קוד פתוח

קוד סגור

g gניתן להתאים את התוכנה/
התפילה לצרכים האישיים של
המשתמש/המתפלל.
g gהטקסט רלבנטי לכל אדם תמיד.
g gהטקסט משתכלל ומתפתח
בהתמדה.

g gקיומם של אחידות וממשק בין
כל המשתמשים/המתפללים –
כולם מדברים באותה שפה ,וכולם
יכולים לעבוד/להתפלל יחד.
g gקיום בקרה המבטיחה את
איכות התוכנה/התפילה .פחותים
הסיכויים שתיהרס או שתגרום
נזק לאורך זמן.

g gהיעדר אחידות בין משתמשים/
מתפללים – התאמת הקוד או
הנוסח לצרכים אישיים ,מונעת
אפשרות לעבוד או להתפלל יחד.
g gהיעדר בקרה המבטיחה את
איכות התוכנה/התפילה מגדיל
את הסיכוי לכך שבווריאציות
מסוימות היא תיהרס או תגרום
נזק.

g gלא ניתן להתאים את התוכנה או
התפילה לצרכים האישיים של
המשתמש או המתפלל.
g gהטקסט אינו רלבנטי עבור אנשים
מסוימים.
g gהטקסט אינו מתפתח ,ומהר
מאוד הוא הופך לא-רלבנטי
לתקופתו ולהקשרו.
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החלק השני של ההבדלה :בשמים  -הריח והנשמה ,ברכת האש
ברכת האש
בסרט "ספר הג'ונגל" של וולט דיסני ,המבוסס על ספרו של רודיארד קיפלינג ,חוטפים הקופים את
מוגלי ,ילד קטן שגדל בג'ונגל .את החטיפה יזם לואי מלך הקופים ,שביקש ללמוד מבני האדם כיצד
להדליק אש.

 .7מדוע ,לדעתכם ,רצו הקופים לגלות את 'סוד האש' של בני האדם?
בבריאת העולם כפי שהיא מתוארת בתורה לא מוזכרת בריאת האש ,אך מדרש של חז"ל משלים את
החסר ומספר כיצד השיג האדם הראשון את האש.

רבי לוי בשם רבי נזירא אמר :שלשים ושש שעות שמשה אותה האורה,
שתים עשרה של ע"ש [ערב שבת ,כלומר יום שישי] ,ושתים עשרה של ליל
שבת ,ושתים עשרה של שבת .כיון שחטא אדם הראשון [ביום שישי] ּ ִבֵקּש
[הקדוש ברוך הוא] לגנזה[ ,אבל] חלק כבוד לשבת [ .]...כיון ששקעה חמה
במוצאי שבת התחיל החושך ממשמשת [ממשמש] ובא .באותה שעה נתיירא
אדה"ר [אדם הראשון ו]אמר :שמא אותו שכתוב בו הוא ישופך ראש ואתה
תשופנו עקב [הנחש] [ ]...ישופני [יכישני]? [ ]...מה עשה לו הקב"ה? ז ִ ֵּמן לו
[הביא לפניו] שני רעפים [אבנים] והקישן זה לזה ויצאת האור ובירך עליה
[ .]...אתיא כההיא דתני [בשל כך אמרו] דבי [בבית מדרשו של] רבי ישמעאל:
מפני מה מברכין על האור במוצאי שבת 'בורא מאורי האש'? מפני ש[זמן זה]
הוא תח[י]לת ברייתו [בריאתו].
בראשית רבה פרשה יב סימן ו

איך הדליקו אש
בימי קדם?
כיצד הדליקו אש בעולם העתיק,
שבו לא היו גפרורים ומציתים ?
כאשר מחככים בחוזקה שתי אבני
צור זו בזו ,נוצר ניצוץ; מהניצוץ הזה
ניתן להבעיר אש .בימי קדם נהגו
האנשים לשמור אצלם שתי אבני
צור ,ובעזרתן הדליקו אש בכל זמן
ובכל מקום שרצו.
היינריך פוגר ,פרומתאוס מביא את
האש לבני האדם1817 ,
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 .8לפי המדרש ,ממה פחד את אדם הראשון במוצאי שבת לאחר שגורש מגן עדן?
 .9אדם הראשון גורש מגן עדן ביום שישי .מדוע לא פחד בלילה הראשון שלו מחוץ לגן
עדן?
 .10כיצד עזר לו האלוהים?
 .11מדוע מברכים על האש במוצאי שבת?
 .12בכניסת השבת מדליקים נרות .לאש תפקיד חשוב גם בהבדלה .מדוע לדעתכם מציינים
את כניסת השבת ויציאתה דווקא על-ידי אש?

החלק השני של ההבדלה מכיל שלוש ברכות – על היין ,על הבשמים ועל האש .ניתן להצביע על שתי
נקודות דמיון ביניהן:
ראשית ,כל השלושה מהווים אמצעי להתמודד עם העצב והדיכאון .החושך של מוצאי השבת והמעבר
מקודש לחול מגלמים נפילת מתח; בשעה זו עלולה רוחו של האדם ליפול .כנגדם הבשמים והאור משמשים
את האדם באופן רצוני .באמצעותם יוכל לשמח ולעודד את עצמו ולשפר את מצב רוחו .בעמ'  91מתייחס
לכך הרמב"ם .לדעתו ,הבשמים נועדו לשמח את הנפש ולהרגיעה .לפי תפיסה זו ,ניתן היה לעצב מחדש
את ההבדלה בשלל דרכים ,ולהחליף את הבשמים בכל דבר המרומם את רוחו של האדם – מוסיקה,
אומנות ,מאכלים טובים ,חברה טובה ועוד .הרמב"ם מניח את קיומו של קשר מיוחד בין חוש הריח ובין
נפש האדם .הנחה זו אינה ייחודית לרמב"ם .בארומותרפיה (רפואה אלטרנטיבית המבוססת על השימוש
בשמנים ארומטיים) ,וכן בפולחנים דתיים בכל הדתות משתמשים בריחות מיוחדים ובקטורת כדי לעורר
תחושות מסוימות או כדי לשפר את מצב הרוח.
מעבר לכך ,המשותף ליין ,לבשמים ולאש ,הוא היותם תלויים ביכולות המבדילות את האדם משאר
הנבראים .בניגוד לכל שאר הנבראים ,היודעים להשתמש בטבע כמות שהוא למילוי צורכיהם הבסיסיים
והמיידיים בלבד ,האדם מסוגל לתפוס את המציאות בצורה מורכבת ועמוקה יותר ,וליצור תשתית מדעית,
טכנולוגית ותרבותית שתאפשר את שגשוגו בדרכים מורכבות יותר .היין ,הבשמים והאש מדגימים את
דרכו הייחודית של האדם להפיק תועלת מן הטבע ,בעזרת כוח היצירה הטבוע בו .כבר בפרק א בבראשית,
שבו נעסוק בהרחבה בהמשך ,נאמר שהאדם נברא בצלם אלוהים .כך מפרש הרב י"ד סולובייצ'יק את
הביטוי:

אין ספק שהמושג צלם אלוקים שבתאור הבריאה הראשון בתורה ,מתייחס אל
כישרונו של האדם היוצר ,דמיונו של האדם לאלוקים מתבטא בשאיפתו וביכולתו
של האדם להיות יוצר .האדם הראשון שנברא בצלם אלוקים נתברך בתנופה רבתי
לפעילות יוצרת ובכוחות כבירים לשם הגשמת מגמה זו .והכח הבולט ביותר הוא
השכל האנושי המסוגל לעמוד מול העולם החיצוני ולחקור את פעולתו המסובכת.
מה מגמתו של האדם הראשון? מהי התכלית שלקראתה הוא מאמץ את עצמו
ללא הרף במאמץ עצום? ברור כי התכלית היא התכלית אשר הציב ה' לפניו ,להיות
אדם ,להיות הוא עצמו .האדם הראשון רוצה להיות אנושי לגלות את זהותו ,ומה
היא זהותו? היצירה ,אבל הוא לא רק תאורטיקן יוצר ,הוא גם אסתטיקן יוצר ,הוא
מעצב אידאות ,הוא יוצר את היופי ,הוא נהנה מיצירותיו השכליות והאסתטיות ,הוא
מגלה כח יצירה בתחום החוק ,בעשותו כל אלה משתדל האדם הראשון למלא את
'ומלאו את הארץ וכִ בשוה'.
התפקיד שהוטל עליו על ידי בוראו ִ
(מבוסס על דברי יוסף דוב סולובייצ'יק במאמרו "איש האמונה הבודד" ,ומופיע אצל ח' סבתו" ,בצלם
אלוקים עשה את האדם" -בסיס לתכנית חינוכית יהודיתhttp://www.lifshiz.macam.ac.il/m/pages/ ,
)m0571/m0571129a.html
בהתאם לכך ניתן למצוא בעמ'  92התייחסות לסרט 'ספר הג'ונגל' ,שבו מתבטאת עליונות האדם על
פני יתר הנבראים ביכולתו להפיק אש כרצונו .בהמשך העמוד ,מופיע טקסט מתוך בראשית רבה ,הרואה
ביכולתו של האדם להשתמש באש המשך של הבריאה .לפי המדרש כלי זה נתן האל אך ורק לאדם עם
סיום תהליך הבריאה במוצאי השבת הראשונה .מסופר בו כי לכל אורך השבת האיר אור מיוחד ,אך עם
היעלמו במוצאי השבת ,התעורר אצל האדם פחד עמוק מפני הנחש ,כתוצאה מהקללה ,שהוטלה עליו
לאחר שאכל מעץ הדעת .כדי שיוכל להתמודד עם הנחש (ובכך להתגבר במידה מסוימת על הטבע),
העניק לו אלוהים את הכוח להבעיר אש .למעשה ,האש מסמלת את כוח הבריאה המשותפת לאלוהים
ולאדם ,כפי שטוען סולובייצ'יק בקטע הנ"ל .משמעות צלם האלוהים שבאדם היא היכולת האנושית
ליצור .דגש זה בא לביטוי גם בנוסח שלוש הברכות" ,ברוך אתה ה' ,אלהינו מלך העולם ,בורא"...
בהזדמנות זו ניתן להרחיב את העיסוק במקומם של האש והאור בתרבות היהודית ובתרבות המערבית.
(כדאי לחבר נושא זה לתמונת פרומתאוס המביא את האש לבני האדם שבעמ'  .)92בתרבות המערבית
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בכלל ,ובתרבות היהודית בפרט ,נושאים האור והנר משמעות סימבולית גדולה במיוחד .על פי המתואר
בפרשת הבריאה שבספר בראשית ,האור היה הדבר הראשון שנברא.
בתרבויות שונות מסמל האור את הטוב ואת האמת ,שהם תכונות אלוהיות .כך למשל ,בתרבות היוונית
העתיקה מגלמים האש והאור את האלוהות (במיתוס של פרומתיאוס ,ובמשל המערה של אפלטון).
על פי המיתולוגיה היוונית ,פרומתיאוס החכם הקדיש את מרבית פעילותו להושטת עזרה לבני האנוש
חסרי האונים .תחילה ניסה לרמות את זאוס בחלוקת המנות בשעת הקרבת הזבח ,כשפעל לכך שהחלקים
הטובים פחות יישרפו לאלים ,ואילו את החלקים המשובחים יקבלו המקריבים עצמם .זאוס ,שכעס עליו,
מנע מבני האדם את השימוש באש ,ובכך גזר עליהם חיי דלות ועוני .אולם פרומתיאוס גנב את האש מידי
האלים ,ומסרה לבני האדם .בני האדם ,ובתוכם גם פרומתיאוס עצמו ,נענשו בחומרה.
במשל המערה ממשיל אפלטון את מצבם של מרבית בני האדם לזה של קבוצת אנשים הכבולה בתוך
מערה ,שכמעט אין בה אור .למעשה ,רק מי שיצא מתוך המערה וייחשף לאור אמיתי (תחילה למאורות
הלילה ,ולאחר מכן לשמש עצמה) ,הוא שיכיר את האמת ,והוא שיהיה מסוגל להנהיג את יתר בני האדם
בתבונה .אלו הן שתי דוגמאות לאופן שבו האור נתפס בתרבות המערבית העתיקה כאלמנט אלוהי,
המייצג את האמת.
אף במקרא נשמת האדם ,שהיא לפי תפיסות מסוימות יצירה אלוהית רוחנית ,נמשלה לנר – "נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת
ָא ָדם " (משלי כ ,כז).
במיסטיקה היהודית משמש המושג 'אור אין סוף' כדי לבטא את האלוהות.
גם בתרבות החילונית המודרנית ,הנאורות מסמלת את ההשכלה ,והאור והשמש מסמלים את האמת.
ביטויים עממיים לתפיסה זו" :האור בקצה המנהרה"" ,ראה את האור" ועוד.

החלק השלישי של ההבדלה :הבדלה והבדלים
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הבדלה והבדלים
 .13א .בחלקה האחרון של ההבדלה מצוין שאלוהים מבדיל
בין _____________ ל___________,
בין _____________ל____________,

קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

בין _____________ ל____________,
ובין ____________ ל____________.
ב .מצאו מבין הבדלות אלה שתיים הדומות זו לזו.
קראו את הפסוקים הבאים הלקוחים מתוך ספר בראשית פרק א:

ּׁשמַי ִם וְאֵת הָאֶָרץ :וְהָאֶָרץ הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו
ּבְֵראׁשִית ּבָָרא אֱֹלהִים אֵת הַ ָ
חפֶת עַל ּפְנ ֵי הַּמָי ִם .וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים
וְחֹׁשְֶך עַל ּפְנ ֵי תְהֹום ו ְרּוחַ אֱֹלהִים מְַר ֶ
"יְהִי אֹור"  -ו ַיְהִי אֹור .וַּי ְַרא אֱֹלהִים אֶת הָאֹור ּכִי טֹוב ,וַּיַבְּדֵל אֱֹלהִים
ּבֵין הָאֹור ּובֵין הַחֹׁשְֶך [ ]...וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים "יְהִי ָרִקיעַ ּבְתֹוְך הַּמָי ִם ו ִיהִי
אׁשֶר
מַבְּדִיל ּבֵין מַי ִם לָמָי ִם"  -וַּיַעַׂש אֱֹלהִים אֶת הָָרִקיעַ ,וַּיַבְּדֵל ּבֵין הַּמַי ִם ֲ
מאֹֹרת
מעַל ל ָָרִקיעַ [ ]...וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים "יְהִי ְ
אׁשֶר ֵ
ּתחַת ל ָָרִקיעַ ּובֵין הַּמַי ִם ֲ
מ ַ
ִ
ּׁשמַי ִם לְהַבְּדִיל ּבֵין הַּיֹום ּובֵין הַּל ָיְל ָה [ - "]...וַּיַעַׂש אֱֹלהִים אֶת
ּבְִרִקיעַ הַ ָ
ׁשלֶת הַּיֹום וְאֶת הַּמָאֹור הַּקָטֹן
מ ֶ
מ ְ
ּמאֹֹרת הַּג ְֹדלִים ,אֶת הַּמָאֹור הַּג ָֹדל לְ ֶ
ׁשְנ ֵי הַ ְ
ּׁשמָי ִם לְהָאִיר
ׁשלֶת הַּל ַיְל ָה ,וְאֵת הַּכֹוכָבִים ,וַּיִּתֵן אֹתָם אֱֹלהִים ּבְִרִקיעַ הַ ָ
מ ֶ
מ ְ
לְ ֶ
מׁשֹל ּבַּיֹום ּובַּל ַיְל ָהּ ,ולֲהַבְּדִיל ּבֵין הָאֹור ּובֵין הַחֹׁשְֶך []...
עַל הָאֶָרץ ,ו ְ ִל ְ
בראשית ,פרק א ,פסוקים א-יח

ישעיהו ליבוביץ’
()1994-1903

 .14א .בין מה למה מבדיל אלוהים בכל אחת משלוש הפעמים המצוינות בקטע המצוטט?
ב .במה דומות הבדלות אלה להבדלות שבטקס ההבדלה של מוצאי שבת ובמה שונות
אלה מאלה?
 .15בסיומה של ההבדלה של מוצאי שבת ,אחת מבין ארבע ההבדלות שונה במהותה .איזו? נמקו.
 .16א .האם אתם מסכימים עם הקביעה שיש הבדל בין ישראל לעמים? נמקו.
ב .אלו הבדלים אפשריים בין ישראל לעמים?
בספר "רציתי לשאול אותך ,פרופ' ליבוביץ'" טוען אחד השואלים:

עם זה [ישראל] [ ]...שונה במהותו [מעמים אחרים] מאחר וקיים בו
פוטנציאל לקיום מצוות.
וכך עונה פרופ' ליבוביץ':
הפוטנציאל לקיים מצוות נמצא בכל אדם ,ואין ישראל נבדלים מאומות-
העולם אלא באשר הם מצווים על קיום המצוות [ ]...אם אין ישראל
מקיימים את המצוות  -אין בהם ייחוד.
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מדען ואיש רוח ,מהוגי הדעות
היהודיים הבולטים במאה העשרים
ומבקר נוקב של החברה הישראלית.
ליבוביץ’ עסק עשרות שנים במחקר
ובהוראה באוניברסיטה העברית
בירושלים בתחומי מדע ורוח
שונים  -בכימיה ,בנוירופיזיולוגיה,
בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
ועוד.
הוא כתב ספרים רבים ביהדות
ובמדע ומאמרים שונים בענייני
השעה.
במשך השנים קיבל ליבוביץ’
מכתבים מאנשים רבים ששאלו
אותו שאלות בנושאים שונים .לאחר
מותו ערכו בני משפחתו ספר ובו
מבחר מן השאלות ותשובותיו להן.
צילום :יעקב סער ,לע"מ

בחלק האחרון של טקס ההבדלה אנו מברכים את אלוהים בשל מעשי הבדלה שונים שלו :הוא מבדיל
בין קודש לחול ,הוא מבדיל בין אור (קודש) לחושך (חול) ,בין ישראל (קודש) לעמים (חול) ,ובין יום
השביעי (קודש) לששת ימי המעשה (חול) .כפי שכבר ראינו ,קיים קשר הדוק בין ההבדלה ובין סיפור
הבריאה .עיון מחודש בפרק א בספר בראשית ,בעמ'  ,93מגלה שההבדלה היא אחת הפעולות העומדות
אשית ָּברָ א
במרכז תהליך בריאת העולם .על מנת להבין כך את הפרק ,יש להתייחס לפסוק הראשון"ְּ :ברֵ ׁ ִ
ֱאל ִֹהים" ככותרת הפרק ,ואל יתר הפסוקים כהרחבה וביאור של פסוק זה – לפני הבריאה "וְ ָה ָארֶ ץ ָהיְ ָתה
חשךְ עַ ל ְּפנֵי ְתהוֹם ."...בריאת העולם היא כל הפעולות שבאו לאחר מכן ,שבסופן הגיע העולם
תֹהוּ וָ בֹהוּ וְ ׁ ֶ
למצבו ,כפי שהוא מוכר לנו .ההבדלה – בין האור ובין החושך ,בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים
אשר מתחת לרקיע ,בין היום ובין הלילה – היא חלק חשוב ביותר בתהליך הבריאה.
בכך יש להסביר את פשר עריכת טקס ההבדלה דווקא במוצאי שבת .ששת ימי המעשה עם השבת
מסמלים את הבריאה בשלמותה ,ובסוף השבוע אנו מציינים את השלמת תהליך בריאת העולם ,שאחד
ממרכיביה המרכזיים הוא פעולת ההבדלה .ראוי לציין כי אין דמיון מלא בין מושג ההבדלה המופיע בפרק
א בבראשית ,לבין מושג זה ,כפי שהוא מופיע בטקס ההבדלה .אף על פי שבשניהם מוזכרות ההבדלה
בין האור ובין והחושך ובין הזמנים השונים (יום/לילה ,יום השביעי/ששת ימי המעשה) ,הם שונים בכך
שההבדלה שבבראשית היא הבדלה 'מדעית' ו'קוסמית' בין גורמים ראשוניים בקוסמוס (בין אור לחושך,
בין מים למים ,ובין יום ללילה) ,ואילו במרכז טקס ההבדלה עומדת האבחנה השיפוטית שבין קודש
לחול.
מבין כל ארבע פעולות ההבדלה הנזכרות בטקס ההבדלה ,האבחנה "בין ישראל לעמים" היא המעניינת
ביותר והבעייתית ביותר ,משום שבא בו לביטוי שיפוט גזעני לכאורה .בבסיס אבחנה זו מונח כי עם ישראל
מכונה בתואר 'קדוש' ,ואילו יתר העמים נחשבים לעמי 'חול' .דרך הדיון בנושא זה ,ובמיוחד בשאלות
ֶּ
 14-16בעמ'  ,93ניתן לעסוק בשאלת היחס שבין עם ישראל לעמים אחרים (או בין אשכנזים לספרדים,
עולים לוותיקים ,שחורים ללבנים וכו') ,ולנסות לקעקע את התפיסות הגזעניות שבהם מחזיקים חלק מן
התלמידים .לשם כך ,ניתן להציע מספר פירושים שונים לאבחנה שבין ישראל לעמים ,שבהם מתקיימת
האבחנה ,ואין בהם גזענות:
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קדושת עם ישראל אינה תיאור מצב קיים .אין ליהודים עדיפות תורשתית כלשהי על בני עמים אחרים.
קדושה זו היא ציווי – עם ישראל אינו קדוש באופן אוטומטי ,אלא הוא מצֻ ווה להיות קדוש ומוסרי
ולהאיר לגויים.
g gניתן להתייחס להבדלים בין עמים שונים מבלי להיגרר לגזענות ,על ידי ההכרה בשונות בין העמים,
בלא לצרף לכך קביעות שיפוטיות ,שעם אחד עדיף ,ועם אחר נחות.
g gאפשר גם לפרש באופן מקורי את המושג 'ישראל' .ניתן לקבל שאכן ישראל הם קדושים ,כלומר
המכונה 'עם ישראל' נגיש לכל מי שינהג באופן
ֶּ
שדרגה זו עדיפה על דרגת החולין ,אך הסטטוס
מוסרי ,ולא רק למי שנולד להורים יהודיים .לחילופין ,כל אדם שינהג שלא לפי אמות מידה מוסריות,
ייחשב ל'עמים' ולא כבן ל'ישראל' ,גם אם בא ממשפחה יהודית.

 .17מהו לדעת ליבוביץ' ייחודו של עם ישראל מן העמים האחרים? ומתי ייחוד זה מתבטל?

השורות הבאות שלפניכם מובאות מתוך שיר שכתב ג'ון לנון בתרגום לעברית:

דמיין שאין גן עדן
זה קל אם תנסה
שאין שאול תחתינו
ממעל דוק עבה
דמיין את כל האנשים
חיים בשביל היום...
ג’ון לנון
()1980 - 1940
מגדולי המוזיקאים במאה העשרים -
זמר ,מלחין וכותב.
נולד בליוורפול שבאנגליה ,ובה
הקים עם פול מקרטני את להקת
הביטלס (החיפושיות .)Beatles -
לאחר פירוקה של להקת הביטלס
המשיך בקריירת סולו.
נוסף לפעילותו המוסיקלית היה לנון
מעורב פוליטית.
נרצח על ידי מתנקש בפתח ביתו
בניו יורק.

דמיין שאין מדינות
זה לא דבר קשה
שום דבר להרוג או למות למענו
והיעלמות כל הדתות
דמיין את כל האנשים
חיים חיי שלום...

אולי תאמר שאני סתם חולם
אך אני איני היחיד
מקווה שיום אחד תצטרף אלינו
והעולם יהיה כאחד

[]...

 .18א .האם לדעתכם ג'ון לנון היה מסכים לקביעה המוצגת בהבדלה ולפיה עם ישראל
שונה משאר העמים? אלו שורות בשירו מבטאות את עמדתו?
ב .מה לדעתכם עדיף :שיהיו קבוצות בני אדם שונות זו מזו ,או שכל בני האדם יהיו
כמשפחה אחת גדולה?
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בסוף עמ'  93מופיע ציטוט מתוך התכתבות של פרופ' ישעיהו ליבוביץ עם אדם שפנה אליו בשאלה לגבי
המעמד המיוחד של עם ישראל בהשוואה לאומות העולם .מאחורי דברי השואל עומדת תפיסת עולם
גזענית ,שכן הוא משתמש בביטוי "[עם ישראל] שונה במהותו" .בתשובתו טוען ליבוביץ שההבדל שבין
ישראל לאומות העולם איננו מהותי ,ושלכל אדם ישנה היכולת לקיים מצוות .למעשה ,ליבוביץ מאמץ
אלמנטים מתוך כל שלוש העמדות הנ"ל .הוא טוען שייחודו של עם ישראל נעוץ בכך שהוא מצֻ ווה להיות
קדוש .אם הוא מקיים את הצו – הוא קדוש ,ואם אין הוא מקיימו – הוא אינו קדוש .ליבוביץ גם מכיר
בהבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם ,אך לדידו ,ההבדל בין עם ישראל ,המצֻ ווה ,לבין העמים שאינם
מצווים ,אינו הבדל מהותי ,המאפשר לשפוט או להעדיף גזע אחד על פני גזע אחר .ליבוביץ אומר גם כי
למעשה יכול כל אדם להגיע לאותה מדרגה שעם ישראל מצווים להגיע אליה ,ולכן ייחודו של עם ישראל
אינו תורשתי או גנטי ,אלא מוסרי .מעמדם כעם קדוש נגיש לכל אדם ,והוא מותנה בקיום המצוות.
לסיכום הדיון בהבדלה ובהבדלים אנו פונים לשיר 'דמיין' של ג'ון לנון .מומלץ מאוד להשמיע אותו
לתלמידים ,תוך שהם קוראים את התרגום העברי המופיע בספר .לאחר שמיעת השיר ניתן לעורר דיון
סביב שאלה  ,18המופיעה בסוף עמ'  .94מבט קצר בשיר מגלה שלנון בוודאי היה מתנגד לכל סוג של
הבדלה בין ישראל לעמים ,משום שהוא שואף לעולם שאין בו שום הבדל משמעותי בין אדם לחברו –
עולם ללא דת ,ללא מדינות ,וללא רכוש (הבית השלישי של השיר ,שאינו מופיע בספר ,פותח במילים
"דמיין שאין רכוש") .בסעיף ב' בשאלה  18נדון המתח שבין תפיסת עולם פרטיקולרית ,המדגישה את
הייחודיות של קבוצות שונות באוכלוסיה ,לבין תפיסת עולם אוניברסלית ,המדגישה את המשותף לכלל
בני האדם בעולם .במסגרת הדיון מומלץ להעלות דוגמאות אקטואליות למאבקים בין קבוצות שונות
באוכלוסיה ולנתח את חיוניותן לפי שתי הגישות .למשל ,לפי התפיסה האוניברסלית הבאה לידי ביטוי
בשירו של לנון ,בעולם המושלם לא היה מאבק לאומי בינינו ובין הפלשתינאים ,משום שזהו מאבק בעל
אופי לאומי ,דתי וכלכלי .מצד שני ,תפיסתו של ליבוביץ ,הבאה לידי ביטוי בטקס ההבדלה ,היא שלמרות
תוצאותותיהם הקשות של המאבקים הללו חשוב לדעת להבדיל בין קבוצות שונות באוכלוסייה ,שיש
להן אמונות שונות וזהות שונה:

חסד עשה הקדוש ברוך הוא לבני האדם בכך שיש להם שפות שונות ,הוי אומר
תרבויות ,השקפות ,דעות ,אורחות חיים ומשטרים שונים ,וההתמודדות והעימות
בין ניגודים אלה ,הם המונעים שליטת גוף מרכזי אחד שהוא תמיד שלטון רודני ,על
כל האחרים.
נכון אמנם כי דיפרנציאציה [מיון ,הבחנה] זו היא גם המקור לכל המאבקים הקשים
והאכזריים בהיסטוריה האנושית ,וברוב המקרים הם קשורים בשפיכות דמים .אולם
אל לנו לשכוח אף לא לרגע ,כי קשים מהם ההסכמה הכללית ,הקונפורמיות [הליכה
עם הזרם] ,והקונצנזוס [הסכמה] בהכרה בסמכות מרכזית אחת שאין עליה עוררין.
(ישעיהו לייבוביץ ,שבע שנים של שיחות על פרשת שבוע ,2002 ,עמ'  .31מופיע גם במעגלי שיכות,
מכון הרטמן ,ירושלים ,עמ' )16
*הערה :בכל מקרה ,חשוב להבהיר כי אין משמעות להבדלים גזעניים ,ושגם לפי ליבוביץ ,מאבק לגיטימי
בין קבוצות שונות באוכלוסיה צריך להתבסס על אידיאולוגיה ולא על גזע.
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משימת סיכום :ראש השבוע
עמוד 95

משימת סיכום :ראש השבוע

שלבו בראש שלפניכם את ברכות ההבדלה ,כל ברכה במקומה:

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה› ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה› ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א

ָּברוּ ךְ ַא ָּתה ה› ֱאל ֵֹהינוּ ֶמלֶ ךְ
ָהעוֹלָ םּ ,בוֹרֵ א

צילום :ציפי עדן
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קס"ם הסידור  ///מתפילות השבת

רבי שמעון בן צמח דוראן (רב ופוסק חשוב בספרד ובאלג'יר ,שחי בין השנים  )1444-1361הציע
להמשיל את ההבדלה לראש :מוצאי שבת כמוהו כראש כולו ,כיון שהוא ראש השבוע; וכל אחת
מארבע ברכות ההבדלה משולה לחלק הראש הנדרש כדי לבצעה.

בעמ'  95מתבקשים התלמידים להשלים את הברכות הרלבנטיות לכל אחד מן החושים האנושיים:
הראייה קשורה לברכת 'בורא מאורי האש' ,חוש הריח קשור לברכת 'בורא מיני בשמים' ,וחוש הטעם
קשור לברכת 'בורא פרי הגפן'.
לאחר הפעלה זו ,ניתן לנסות לקשור בין כל חלקי ההבדלה למוצאי שבת כנקודת זמן המפרידה בין השבוע
שחלף לשבוע החדש ,וליכולת הבריאה והיצירה המשותפת לאלוהים ולאדם.
 .אכפי שכבר ראינו ,הבקשות המופיעות בחלק הראשון של ההבדלה מבוססות על אחד משני
רעיונות:
g gההבדלה ממוקדת ברגעים האחרונים של שבת ,שהם עת רצון מיוחדת .מתוך שעה מיוחדת זו
אנו פונים לאלוהים ,היוצר והבורא את השבוע שייפתח בקרוב.
g gההבדלה ממוקדת ברגעים הראשונים של השבוע .לקראתם אנו מגדירים יעדים ומטרות שהיינו
רוצים להשיג ,מתוך האמונה שלאדם היכולת לברוא וליצור מציאות חדשה.
 .בגם הברכות המופיעות בחלק השני של ההבדלה מכילות התייחסות לבריאה ככוח משותף לאדם
ולאלוהים ,כפי שנובע מעליונותו של האדם על הטבע .רעיון זה בא לידי ביטוי גם במדרש חז"ל
שבעמ'  ,92שבו תוארה היכולת להבעיר אש כמתנה מיוחדת שהעניק האל לאדם במוצאי שבת,
כדי שיוכל להמשיך את מעשה הבריאה .כאמור ,בהקשר הזה ניתן להדגיש את הנוסח המשותף לכל
הברכות ,ובמיוחד את המילה 'בורא'.
 .גבחלק האחרון של טקס ההבדלה אנו מתייחסים לנושא ההבדלה בין קודש לחול ,ובמיוחד ליחס
שבין עם ישראל לאומות העולם .כפי שראינו ,מעשה ההבדלה היה חלק בלתי נפרד מתהליך הבריאה
שתואר בפרק א בבראשית .בדומה לאל ,גם לאדם היכולת להבדיל ולהפריד ,כמו שביקש להראות
ישעיהו ליבוביץ; לחילופין ,האדם הוא גם בעל יכולת לאחד ולמחוק הבדלים ,כשם שביקש ג'ון
לנון.
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