
המשותף והמייחד
ה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ּמָ ְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ ֶגד ּתִ י ִמּנֶ ּכִ

ָרֵאל.  ר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיׂשְ ֲאׁשֶ
(דברים ל"ב נ"ב - הפסוק האחרון של פרשת האזינו)

משימתו כמנהיג תיושם במלואה: שחרור עמו מעבדות
מצרים, הבאתם לפני הר סיני לקבלת תורה, חינוך דור

חדש של בני-חורין והנהגתם עד לשערי ארץ ישראל
"אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל". והוא, משה,

יזכה לראותה מנגד. אף זוהי זכות גדולה למנהיג איש
החזון לראות ולדעת בידיעה ברורה בהשגת מטרתו

ובהגשמת חזונו גם אם הוא באופן אישי, בגופו, לא יהיה
שותף לכך. משה פונה מיד למשימתו האחרונה:

ֵני ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַרְך מֹׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַהּבְ
 . ָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו ִיׂשְ

 (שם ל"ג א' -הפסוק הראשון של פרשת וזאת הברכה) 
המנהיג שהחליט והוביל; שהורה ולימד; שהטיף מוסר
והביא את דבר ה' לעמו נפרד בברכה. אך אין זו ברכה

אחת: הפרשה כולה, האחרונה בפרשיות התורה
מוקדשת לברכות הפרידה של משה מבני-ישראל כולם

יחד ומכל שבט ושבט בנפרד. 
דברי הברכה מתחילים במסר כללי, בברכה משותפת
וכך הם גם מסתיימים אך עיקרם מוקדשים לברכה

הפרטית, זו המופנית לכל שבט ושבט, לכל קבוצה בעם
בנפרד. הברכה הכללית, המשותפת לכל היא המעשה
האופייני למנהיגים המבטאים באמצעותה את הנהגתם
הכוללת ועמידתם בראש העם. במסר המשותף מנסה

המנהיג לומר לציבור באופן פשוט ופשטני:
אני המנהיג של כולם. משה רבנו בחר בדרך מורכבת

יותר. אמנם הוא כלל בפתח הברכה ובסיומה את המסר
המשותף, את הברכה הכללית המאחדת אך הקדיש את

רוב דבריו דווקא לשונה ולמפריד: למה שמייחד כל
קבוצה בעם, כל שבט עם הברכה המיוחדת לו. בכך

טמון החידוש המבטא את מנהיגותו הגדולה של משה:
מנהיגות בעלת עוצמה שאיננה חוששת מהגיוון,

מן השוני בין מרכיבי האוכלוסייה השונים. מנהיגות
המסוגלת להבין את מגבלותיה, להסתפק בהגדרה
מינימליסטית של המכנה המשותף ולעודד הגדרות
ייחודיות ומייחדות של קבוצות שונות מבלי להיגרר

לתחושות שהדבר מאיים על הלכידות הלאומית אלא
תורם לחיזוקה.

יהי רצון שמנהיגותו של משה רבנו ע"ה, בצניעות
האישית ובהכלה של כל קבוצה בעם, תשמש

מודל לחיקוי לכל מנהיגות בימינו. 

נפתלי רוטנברג
רב היישוב

שוב נתחיל
מחדש...

תושבי הר אדר כותבים
על התורה

לרגל שמחת תורה

תודה מיוחדת 
לקרן חדד טאוב

על היוזמה והעזרה

"ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם"
(דברים ד' טו')

מטבע הדברים ובשל אופי התקופה בה
אנו מצויים, בחרתי את הפסוק הכל כך

אקטואלי, שגם מבהיר שוב עד כמה
התורה רלוונטית לימינו.

נהוג לקשר את הציווי הזה לשמירת
הגוף אך כוונת הפסוק היא לשמירה על

הנפש.
בימים אלה, בהם אנו מתמודדים עם
התפשטות נגיף הקורונה אנו מצווים
לשמור מאוד על ההנחיות והבריאות
ויחד עם הגוף יש לשים לב ולהישמר

בלשוננו, בשיח הציבורי, בכבוד האדם.
משום כך אנו מאחלים לחולה רפואה

שלמה – שכן רפואת הגוף והנפש
כרוכים זה בזה.

הציווי להישמר ולהיזהר מקבל בימים
אלה משנה תוקף ומטיל את האחריות

לשמירת הבריאות הפיזית והנפשית על
האדם עצמו. הכתוב מדגיש ומצווה לא

רק להישמר, אלא להישמר מאוד!
נמשיך להקפיד כולנו על ההנחיות,

נשמור על בריאותנו ויתקיים בנו הפסוק
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

חיים מנדל שקד
ראש המועצה



רֹוָצה  ֶׁשֶקט                                      
                                    
                "והאלוהים ניסה את אברהם"                                                              

(בראשית, כ"ב 1 פרשת וירא)
 

רֹוָצה ֶׁשֶקט.
ַהֶּׁשֶקט ַהָּברּור ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ַהּיֹוֵדַע,
ֶׁשֱא�ִהים �א ִיַּקח לֹו ֶאת ִיְצָחק.

 
ֶׁשֶקט...

ֶאת ֱא�ִהים ִנָּסה ָהַאְבָרָהם.
ְוַלַדַעת:

ְּכמֹו ַמְלָאָכיו - 
ַמְלָאֵכינּו ַּגם.

 
שיר שכתבתי הקשור לעקידת יצחק, אך בוחן

מחדש את הרעיון מי באמת מנסה את מי.
נכתב כששלושת בני שירתו בצבא באותה עת

אורנה טוקר

נח, ויחי, משפטים
שלוש פרשות עולות בראשי כמענה להזמנה

לשתף את הקהילה במחשבות על התורה לכבוד
שמחת תורה. שלוש פרשות שהן פרשו

הבר- ובת מצווה של ילדינו: פרשת נח, פרשת
ויחי ופרשת משפטים.

אותן פרשות אני מבקשת להעמיד בפרספקטיבה
של התקופה הזאת. 

פרשת נח מספרת לנו על הכישלון בהתמודדות
של הציביליזציה עם האחריות שבאה עם הכוח

של האדם השולט עלהטבע. כתוצאה מכך הטבע
מתנער מן ה"שליט הכושל" ומחזיר אותו

לבראשית.
בפרשת ויחי (אשר מסכמת את חייו של יעקב

אבינו לקראת מותו) אנו לומדים כי אורח חייו של
אדם מחייה אותו גם לאחר מותו דרך הברכות

שהוא מוריש לנו. בתקופה שכל כך רבים מאיתנו
נאלצים בפתאומיות אכזרית להיפרד מיקיריהם,
פרשת ויחי יכולה להזכיר לנו כי החיים מנצחים

את המוות על ידי מעשינו הטובים, וכן ירבו.
פרשת משפטים מחזירה אותנו אל הקרקע: רק
על ידי מערכת משפטית יציבה ומיוסדת היטב,
אשר מלמדת את האדם שמירה על כבודו של
חברו כעל כבודו שלו עצמו, רק אז ארץ ישראל
תכיל את עם ישראל ותהיה לו ארץ מובטחת.

יהי רצון שדווקא בזמן הזה נפנים את המסרים
של פרשות נח, ויחי ומשפטים

 

חיה פאר

השוויון המגדרי תמיד היה שם

בשמחת תורה מתחילים מבראשית. זו הזדמנות
לשים לב, שוב, לסתירה מהותית בין פרקים א' ו

ב' ביחס ליצירת האדם:  בפרק א' כתוב "ַוִּיְבָרא ה'
ֶאת-ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו... ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתם. ַוְיָבֶר�
ֹאָתם ה', ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ה' ְּפרּו ּוְרבּו ..." מלכתחילה

מתייחס המושג 'אדם' הן לגבר והן לאישה. יש
שיוויון - שניהם נוצרו בצלם, אל שניהם מדבר ה',

את שניהם הוא מברך ועבור שניהם גם יחד נברא
העולם. ואילו בּבראשית ב' מסופר: "ַוַּיֵּפל ה'

ַּתְרֵּדָמה ַעל-ָהָאָדם, ַוִּייָׁשן; ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו,
ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה. ַוִּיֶבן ה' ֶאת-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ָלַקח

ִמן-ָהָאָדם, ְלִאָּׁשה; ַוְיִבֶאָה ֶאל-ָהָאָדם. ַוֹּיאֶמר
ָהָאָדם, ֹזאת ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי;
ְלֹזאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה..." ועוד קודם בריאת האישה
אומר ה': "�א-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו."
תלי תלים של מדרשים ופרשנויות נכתבו בניסיון

עיקש להסביר את הסתירה, אלא שלא ניתן
ליישב אותה. בפרק א' קיים שוויון תוך הכרה
בשוני בין 'ָזָכר ּוְנֵקָבה', ואילו בפרק ב' נוצרה

האישה מצלע האדם ועליה להיות 'ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו'. 
העמדה המיוצגת בפרק ב' משקפת את תפיסת

המבנים החברתיים פטריארכליים שנוצרו והיו
נהוגים בכל החברות בעולם במשך מאות ואלפי

שנים. לעומת זאת, העמדה של פרק א' היא
הבאה לידי ביטוי במגילת העצמאות, במגילת

זכויות האדם ובעקרונות הדמוקרטיה. ייצוג שוויוני
של מי שמהוות 51% מהאוכלוסייה הוא מטרה

ראויה ומתבקשת. בפועל יש עוד דרך לעשות
להשגתּה, אך חשוב לזכור כי כבר בפרק א'

בבראשית הונח הבסיס.   

רׂני יבין (גורדון)



שירת האזינו
"ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי

ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת" (דברים פרק ל"א פסוק ל').
משה הוביל את בני ישראל במדבר במשך

ארבעים שנה, עמד בפני אירועים גדולים ומבחני
מנהיגות קשים ביותר, בהם תלונות וטענות מצד

העם. והנה המנהיג הגדול מגיע אל סיום
המשימה אך אינו זוכה לרגע הגדול של

הגשמתה: להיכנס בראש העם אל הארץ
המובטחת.

המעמד הוא אירוע דרמטי, עצוב ומלא כאב.
שירת האזינו היא מסמך תוכחה לבני ישראל.

משה פותח את דברי השירה בשפה עשירה
בביטויים ובתיאורים מלאים צבע. שני הפסוקים

הראשונים הם שירה נאצלת, מרוממת את הנפש,
כתובה בשפה נשגבה ועשירה בדימויים יפהפיים.
הקורא חש את המקצב המיוחד המביע החלטיות

ועוצמה.
"ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים, ַוֲאַדֵּבָרה;  ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ,

ִאְמֵרי-ִפי. ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי, ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי, 
 ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי-ֶדֶׁשא, ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי-ֵעֶׂשב"

על שירת האזינו אמר ביאליק "הנשגבה מכל שירי
התורה ואולי גם מכל שירי התנ"ך היא שירת

"האזינו" שאין ערוך ליופיה ולעזוזה."
משה קורא את השירה ברגעיו האחרונים ועם

סיום קריאתה הוא מצווה על ידי האלוהים לעלות
אל הר נבו לצפות על בארץ המובטחת, ארץ

כנען, ולמות שם.
שני הדברים האלה, המתח והכאב מחד והשירה

עזת הביטוי מאידך,הרשימו אותי מאוד ומהווים
עבורי ואני מאמין עבור אחרים דוגמה ומופת

לתפקידו ותפקודו של מנהיג.
 

יהודה בן חור

פרשת בהר (ויקרא כ"ה פסוק י"ג)
. שנת ָּתֹו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחז בוּ  ׁשֻ ַנת ַהיֹּוֵבל ַהזֹּאת ּתָ ׁשְ ּבִ

היובל מסמנת סיום של שבעה מחזורים של שבע
שנים, כשבסוף כל מחזור שנת שמיטה כך

ששבע שנות שמיטה באות לידי סיום בחודש
השביעי הוא חודש תשרי. ביום הכיפורים של

שנת היובל אנו מצווים להעביר שופר בכל הארץ
לזכרון קול שופר מהר סיני. שנת השמיטה על

פי דון יצחק אברבנאל מסמנת את הבריאה
מכיוון שבמצוות השמיטה יש מצווה לשבות

כמצוות השבת (היום השביעי בשבוע) ואילו שנת
היובל מסמנת את התורה שניתנה ביום

החמישים מיציאת מצרים. בשמחת תורה ביום
השביעי של החג השביעי מסיימים לקרוא את

התורה מדי שנה. בשנת היובל הכל חוזר
לקדמותו, שב איש לאחוזתו שניתנה לו מבורא

עולם בעת ההתנחלות השבטים בארץ.
יש עניין של שמיטת חובות, שחרור עבדים

עבריים וגם רכוש שהצטבר - המקנה והצאן
ונשאר עם בעליו אך האדמה - לא. בלשון הפוכה

האנשים חוזרים לאדמתם, לאדמת שבטיהם
שניתנה להם מהבורא. האדמה היא חלק

מהבריאה, היא שייכת לבורא לא לאף אדם
ואינה רכוש. מכאן נקרא את מדרש רבה , קהלת

פרשה ז : בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את
אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן,

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן,
וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא
תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי

שיתקן אחריך.

תומר קהת לשם

בת פרעה ומשה

ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר
ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת
ַהֵּתָבה ְּבתֹו� ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה

ַוִּתָּקֶחָה. ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת ַהֶּיֶלד
ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוּתֹאֶמר

ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה. ַוּתֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל
ַּבת ַּפְרֹעה ַהֵאֵל� ְוָקָראִתי ָל� ִאָּׁשה

ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹּית ְוֵתיִנק ָל� ֶאת ַהָּיֶלד.
ַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵלִכי ַוֵּתֶל�

ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת ֵאם ַהָּיֶלד. ַוּתֹאֶמר
ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה

ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵר� ַוִּתַּקח
ָהִאָּׁשה ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהו. ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד
ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרֹעה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה ַוּתֹאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים
ְמִׁשיִתהּו (שמות פרק ב')

בת פרעה (ששמה בדברי הימים -
בתיה, כשמי) הצילה את גדול

המנהיגים שלנו ונחשבת לאחת
מעשרת הצדיקים. בת פרעה ומשה הן

הדמויות החביבות עליי.

בתיה פינקלשטיין
מנהלת ביה"ס היסודי הר אדר



פרשת חיי שרה 

למה אליעזר נותן לרבקה מתנה כל כך יקרה
כשהוא אפילו לא יודע מהו שמה?

רש"י אומר שאליעזר היה בטוח בהבטחה של
אברהם אליו, שבזכות השליחות של אליעזר

עבור אברהם, הקב"ה יראה לאברהם איש
החסד, חסד בחזרה.

חסד אליעזר מוצא גם בהתנהגות של רבקה,
אשר משקה אותו ואת גמליו.

אליעזר רואה שאפילו המים עולים לקראת
רבקה, אף הם מזהים בה את החסד.

בחרתי בקטע זה כי הופתעתי: אף פעם לא
חשבתי על השיחה בין אליעזר

לבין רבקה.
אף פעם לא שמתי לב לזה שהוא קודם נותן

לה את הצמידים ורק אחר כך שואל אותה
לשמה.

אני רואה באליעזר איש שמאמין לגמרי
בשליחות שלו ובכך שהקב"ה ילווה אותו.

אליעזר כמי שפעל כל השנים וגדל בביתו של
אברהם גם יודע לזהות את מידת החסד

כאשר הוא רואה אותה.

אביאור בנימין חדד, כיתה ח'
(פרשת חיי שרה היא פרשת בר המצווה שלי)

ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג� (דברים ט"ז)
את הפסוק הזה פגשתי בסוכות,

ותמהתי...וחשבתי...הנה חג סוכות וכולנו בסוכה או אורחים
בסוכה או רק עוברים ושבים...

כי סוכה אין לכולם ולמי שיש סוכה אין אושפיזין...
החג מסובך, ורבות הסיבות לא לשמוח בו השנה... 

אך אם היו אומרים לכם שהשמחה היא נביעה שעמה
מביאה עוד בריאה של שמחה,

מה הייתם אומרים?
בשמחה אעסוק כי זו האמת,

אם בה נעסוק ולא ניתן לתקופה אותנו לעשוק
לא נשאר כך סטטיים ובשוק

ונוכל ממנה גם ליהנות.
שמחה בשבילי היא משחק מחבואים..

אותה צריך לחפש כי שזורה היא בהרבה דברים..
רבדים לה לרוב,

באה היא מכל מיני פינות, מכל מיני מקומות.
כשאנחנו למעלה, כשאנחנו למטה,

אותה נוכל לפגוש,
כשאנחנו לב אל לב עם אהובינו

וכשאנחנו רחוקים מהם, אך שמחים עדיין
על כך שיש למי להתגעגע שבעתיים

שמחה נמצאת בדברים הקטנים,
לטיול בחוץ עם זכוכית מגדלת 

נותן לנו הרבה תועלת,
למצוא דברים ואותם להגדיל ולהיות מופתעים,

כן, זה דבר לא רגיל,
שיש דברים שאליהם לא ניתן לשים לב,

אך שימת לב דורשת מאמץ ואם לזה נתכוונן,
נמצא ממצא חדש...

אז באתי לעדכן ששמחה היא משהו שיש לנו בלב,
אותה כמו כל דבר בחיים צריך להחיות ולשמר

כמו אהבה, כמו גחלת קטנה,
כמו ניצוץ שובבי שמבהיק מעינים של תינוק,

כך גם השמחה, מבצבצת לפעמים מאחורי עננים,
ברקים ורעמים

או מאחורי קרני השמש החמימות שלנו מזכירות
על מה כדאי לתהות

כששוכבים של פיסת דשא ירוקה
ובוהים בשמים תכלת

עד שאני נרדמת.

פארן יהודה

"ַוְיִהי ַביֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר ַוְיִהי
ֹק�ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל
ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר

ֲחֶנה" (שמות י"ט, ט"ז)  ַּב ּמַ

צילום: ורד סינגר
עמק החולה 2008



ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות
ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ. ְוָהָיה ְּבַעְנִני ָעָנן

ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן
(בראשית ט', י"ג-י"ד)

צילום (מההר שמול הבית):
מיכל לקס

רוכב שמים
רציתי לשתף בחוויה שהייתה לי בקשר
לשמחת תורה. הנכד שלי, דניאל, היה

בצבא ביחידת רוכב שמיים של
התותחנים, ולא ידעתי מהיכן השם. ואז

בשמחת תורה לפני שנים הייתי בבית
הכנסת וקראו פרקים אחרונים בספר

דברים. לפתע שמעתי וקראתי את
הפסוק "ֵאין ָּכֵאל ְיֻׁשרּון ֹרֵכב ָׁשַמִים

ְבֶעְזֶר� ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים." (דברים ל"ג,
כ"ו). מאוד התרגשתי. 

את פרק "וזאת הברכה" (דברים ל"ג)
קוראים בשמחת תורה, הוא עוסק

בחלוקת הארץ ומאוד מעניין.

אורה אלפרט

אייכה
"ַוִּיְקָרא ה' ֶאל ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה?"

בראשית ג', ט'

האומנם אלוהים לא יודע היכן נמצא
האדם? מדוע הוא צריך לשאול

"ַאֶיָּכה"? כלומר איפה אתה?
השאלה אייכה, במשמעותה העמוקה
מזמנת את האדם להתמקד בעצמו,
בבחירות שלו, באחריות שלו על חייו

ובנוכחות שלו בעולם.
התשובה לשאלה אייכה נמצאת

בתוכנו. יש לכל אדם תשובה ברורה
וטובה לשאלת "ַאֶּיָּכה", והוא צריך רק

לגלות אותה ולחשוף אותה. עלינו
לגלות את משמעות הקיום שלנו,

היעוד שהוא רק שלנו; עלינו להקשיב
לתשובה ולחיות בנוכחות מלאה

באופן שיגשים יעוד זה בעולם.
 

נאוה טל
מנהלת מח' חינוך



נוסח התפילה הראשון בתורה
ַמִים, וָּבֵרְך ָ ָך ִמן-ַהׁשּ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ "ַהׁשְ

ה ר ָנַתּתָ ָרֵאל, ְוֵאת ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ָך ֶאת-ִיׂשְ ֶאת-ַעּמְ
ְעּתָ ַלֲאבֵֹתינוּ, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש." ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָלנוּ-ּכַ

(דברים כו, טו)

כשאנחנו חושבים היום על דת, תפילה היא אחת
הפרקטיקות הראשונות שעולה לנו לראש. אך
המקום הראשון בו מופיע נוסח תפילה בתורה
(למעשה שניים), הוא בתחילת פרשת "כי תבוא

אל הארץ" (דברים כ"ו) הנאמרת על ידי משה
לעם ישראל ממש לפני כניסתם לארץ. בפרק

מופיעים שני נוסחי תפילה – הראשון (פס' א'-י"א)
- להבאת ביכורים, והשני (פס' י"ב-ט"ו) - לאחר

מתן מעשר עני. בין שתי התפילות קיים הבדל
משמעותי, אשר הרעיון העומד בבסיסו מרגש

אותי מאד:
בנוסח תפילת הביכורים מודה החקלאי על הארץ
ועל פירותיה, אך לא מבקש דבר. לעומת זאת, רק

לאחר מתן המעשר (המכונה "הקודש") למי
שנמצא במצוקה כלכלית – לגר, ליתום ולאלמנה,
רק כעת יש לנו את הזכות לבקש לעצמנו שתהיה

לנו ארץ מבורכת, ארץ זבת חלב ודבש.
הבאת הביכורים היא הכרת התודה לה' על הטוב
שעשה עמנו עד כה, אבל היא איננה מקנה זכות
לבקש טוב להבא. על מנת שנמשיך ונזכה לטוב

ולברכה – זה תלוי בנו. אנחנו חייבים להיות טובים
אחד לשני, ואז תושפע הברכה.

מאחל לכולנו הרבה אהבה וערבות הדדית, 

איתמר הראל

"�א ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִּכי ָאִחי� הּוא �א
ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו"

דברים כ"ג 5
״ִהִּגיד ְל� ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ְיהָוה ּדֹוֵרׁש
ִמְּמ� ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד

ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא�ֶהי�״
 

הפסוק לקוח מספר מיכה שבתרי עשר
(פרק ו, ח').

הוא ממצה את תפיסת העולם
החברתית שלי.

הוא לא דורש תפילה ולא קיום מצוות.
אלהים מבקש ממך שלושה דברים:

צדק, עשיית מעשי חסד וצניעות.
כל מי שנוהג במידות אלה הוא צדיק.

הערכים החברתיים הם מעל הכל.
 
 

אבי לבסקי

פרשת לך לך

בפרשת "לך לך" אברהם מתחיל לצעוד
בנתיב עשרת הניסיונות אותם יעבור,

כשהראשון שבהם הוא הציווי "לך לך":
עזוב את כל תחילת חייך מאחוריך והחל
לצעוד אחרי ה' בלי שאתה יודע מה הוא

היעד, ובכך תודיע לעולם כולו ולכל הדורות
שהיעד האמיתי הוא עצם הצעידה אחרי

ה'.

הקב"ה מוביל ומדריך את האדם להגיע
לאמת הפנימית שלו עצמו ועל כן הצעידה

אחרי ה' היא המתכון המושלם
להגיע לאמת הזועקת ישרות בנשמתו של

האדם.

כשאני חושב על הליכה אחרי האמת שלי
אני חושב על האומץ להגיד את

דעתי בכיתה למרות שהחברים חושבים
אחרת.

אוריאל חדד (כיתה ה')


