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יום הסכמה | אהוד רבין
בעוד כמה ימים תחל, כפי שהיא מכונה בפינו, השנה האזרחית החדשה. נידמה שאין כמו הלוח 

הגרגוריאני )לוח שנה מהמאה ה-16 שיצר מחדש סינכרוניזציה עם המחזוריות בטבע( לבטא היום את 
המצב שבו "כל העולם הוא כפר קטן אחד". גם אנחנו המציינים את מועדינו ע"פ לוח השנה העברי, 
גם יורשי תרבויות עתיקות אחרות ואפילו מאות מיליוני הסינים שיש להם לוח שנה משלהם, כולם 

מתאמים לוחות זמנים על פי אותו הלוח. לפחות גם על פיו. ליד הלוח התרבותי הסקטוריאלי המייחד 
אותנו, יש לנו ולאחרים גם ראש שנה משותף, כמעט כלל עולמי.

על פניו אם כך, ראוי היה יום זה להיות יום של סולידריות עולמית, יום אחד )למצער( שמאחד את 
כולם. יום המסמל הסכמה בינלאומית, גם אם זו הסכמה טכנית שמאפשרת מעט בלבד: ש"היום, יום 
חמישי בשבוע, שבו מתחילה שנת 2015". אבל היום בו מתפללים בני דתות וכתות שונות בכל רחבי 

תבל לשלום, היום בו בני לאומים שונים מנכסים לעצמם את המנהג להתנשק כמעין סגולה לפיוס 
ואהבה, נשאר יום של שגרה במלחמות ובמאבקי הכוח בין כל הניצים והחלוקים ברצונותיהם, בין אם 

אלה סיעות של אותה מסגרת, ובין שהם בני דתות שונות, מעמדות שונים, מדינות שונות.
'יום ההסכמה' הזה יכול היה להיות יום שבו משביתים את שטף האגרסיות לכמה רגעים של שקט 

המאפשרים לשאול לאן מתגלגל כדור העולם, והאם אינו יכול להתגלגל בַרּכּות ולא בכוחניות 
הרסנית?

בעולם תחילתה של שנה חדשה אינו מחייב חשבון נפש כפי שדורשת מסורת ראש השנה היהודית. 
אבל סיכומים הוא עושה, והשתקפותם התקשורתית היא בד"כ בעיקר לוחמנית ואלימה - מה היו 

חזיתות הקרב של השנה היוצאת ואיזה אסונות מידי אדם או ע"י איתני הטבע עברו על העולם 
בשנה החולפת? מעט מאד מוזכרות בסיכומים הללו הפעולות למניעת המלחמות, למזעור האסונות 

ולשמירת העולם.
)אצלנו, בארץ הקטנה, ימי סוף השנה האזרחית מנוצלים לכיפוף ידיים ולא ללחיצת ידיים. ויש עוד 

המאיימים עלינו לא לגלות סובלנות כלפי אחרים...(.
ואחרי הכל צריך לראות את התאריך 'הטכני' הזה כעוד הזדמנות חגיגית להאמין ולקוות להתחלות 

שיבואו על העולם לטובה.

לקוראינו, שלום!
עוד מהבהבים אורות החנוכה וכבר אנחנו בחודש טבת. ימי החנוכה הביאו הרבה אור, שהופץ בבתים המדליקים 

הרבים, אור שאמור להיות שמור לנו לחורף שיורד עלינו באוויר ולפעמים גם באווירה. 
אם כך, יש בה באיגרת הזאת גם לא מעט חום של תקווה ועידוד. 

חודש טוב.
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מה
לנש

ית 
כז

מדרש אישי
״אלוהים יראה לו השה לעולה בני״ | סימה אסייג

המדרש האישי נכתב כהמשך לדיון שהחל ב׳מדרש חפר׳ - בית המדרש לפעילים ומנחים ב׳זית׳.
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בית גינסבתמיכת קרן אבי חי מן היסוד
מועצה אזורית עמק חפר

מרכז קהילתי אזורי

שפת אם
גילגולה של מילה: חמה |  אביטל פלן

המילה חמה מופיעה במקרא רק פעמים אחדות, לרוב במובן שמש ובמקום אחד, בתוך תיאור 
פלאים שעשה האל, במובן חום: 

ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם-ֹאֶהל ָּבֶהם. ו  ְוהּוא ְּכָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָּפתֹו;  ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח ז  ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים 
מֹוָצאֹו - ּוְתקּוָפתֹו ַעל-ְקצֹוָתם; ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו. )תהילים י"ט(

בעוד שבמקרא נקרא הגרם השמימי לרוב שמש אצל חז"ל נפוץ יותר הכינוי חמה.
"כמה יגעו נביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד בתקופת 

טבת ובאחד בתקופת תמוז.  שבעה שמות נקראו לו שער סור שער היסוד שער חריסית שער 
איתון שער התווך שער חדש שער העליון. ...  שער חריסית ]חרס הוא כינוי לשמש[  שהוא 

מכוין כנגד זריחת החמה היך מה דאת אמר )איוב ט( "האומר לחרס ולא יזרח". )תלמוד ירושלמי ערובין 
פרק ה' דף ל"ג (

קרני החמה הנופלות על המזבח יוצרות רושם של הדלקה מלמעלה, מכח עליון.
רבות העדויות לכך שפולחן שמש התקיים בישראל הקדומה ויתכן שעניין זה של בניית הפתח 

במקדש, כך שקרני השמש תחדורנה דרכו בזמנים מסוימים, הוא שריד לו. במקומות אחרים 
בעולם כמו במצרים ובפרו קיימים מקדשים עתיקים שגם בהם תופעות דומות.

חז"ל מחלקים את השנה לארבע תקופות הקשורות למה שהם תפשו כסיבוב שעושה החמה, 
ולפי חלוקה זו אנחנו מצויים עכשיו בתחילת תקופת טבת. 

"תנו רבנן בארבעה שבילין חמה מהלכת, ניסן אייר וסיון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגין, 
תמוז אב ואלול מהלכת בישוב כדי לבשל את הפירות, תשרי מרחשון וכסליו מהלכת בימים כדי 
ליבש את הנהרות, טבת שבט ואדר מהלכת במדבר שלא ליבש את הזרעים". )תלמוד בבלי, פסחים 

צ"ד ב'(.

מנורת שבעת הקנים )שהחנוכיה היא התפתחות שלה( בנויה, על פי סברה, על תפישה נוספת 
של חז"ל את הקוסמוס, שמנו יחד את השמש הירח וחמשת כוכבי הלכת שניתן היה לראות אז:

"... ]ישנם[ שבעה כוכבים של שעות ואלה שמותן, חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק, 
מאדים."  )פרקי דרבי אליעזר פרק ה(.
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...כל שנה צריך האדם זמן של התכנסות פנימית, זמן של 
תיקון פנימי, זמן של גילוי נשמתו, וכפי שכותב הרב קוק 
ב'מגד ירחים' על חודשי החורף: ש"כשהנשמה מאירה- 

גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים". תקופת החורף, 
תקופה בה השמים עוטי ערפל, היא הזמן למצוא את ההארה 
הפנימית של האדם שנמצאת בתוך נשמתו, היא הזמן בו אין 
להיות תלויים בעשייה חיצונית של ימי מועד וחג בכדי להגיע 
לשמחה והתעלות, אלא היא תקופה בה יש לחפש את כוחות 
החיים בתוכנו ומתוכם להתעלות ולהתקדש, לשמוח ולשמח. 

ובמקום שהעולם, המצוות והזמן יאירו לנו, אנו נאיר, נקדש 
ונעורר את הזמן והעולם. 

הרב גור גלון | הר ברכה

תשובת אברהם לבנו יצחק )שהיא גם כותרת מדרשנו(, על השאלה "הנה האש והעצים ואיה השה 
לעולה?" מלמדת לדעתי על המסע הארוך שעשה אברם מ"לך לך ..." ועד " קח נא את בנך ...".

בעיניי, אין כאן התחמקות מתשובה, ודאי לא שקר, אלא אמונה אמיתית מתוך הכרה באל של 
אברהם.

אברם שומע את אלוהים אומר לו ״לך לך...״ והוא קם והולך. אבל אלוהים אומר לאברם גם שהוא 
יראה לו את הארץ שאליה ילך. ארץ במשמעות הפיזית של המקום וגם כסמל למקום חדש 

בתודעה ובהכרת האל. נזכור שאברם ומשפחתו כבר יוצאים מאור כשדים ללכת לכנען, היעד 
ידוע, הדרך קשורה אל המסע הפנימי שיעבור אברם עד שיהיה אברהם וילך עם בנו יחדיו שלושה 

ימים כדי להגיע אל המקום אשר יאמר לו האלוהים.
החידוש באמונתו של אברהם הוא שאלוהים מדבר אליו, מציב לו אתגרים ומצד שני משתף אותו 

בתכניותיו "המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה?"
אלוהים כורת ברית עם אברהם ועם זרעו אחריו, ברית עולם ואומר לו "כי ביצחק יקרא לך זרע", 
לכן, לדעתי, פועל אברהם מתוך אמונה ומתוך אהבת ה' ומראה בהתנהגותו מה משמעות הציווי 
"ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך". רק מי שעשה את הדרך של אברהם 

יכול להבין את משמעות הציווי ולמלאו.
אברהם מקבל מאלוהים ברכות הנוגעות לעתידו הרחוק, הקשורות למעמדו בעולם: "ונברכו בך 
כל משפחות האדמה ....", ברכות הנאמרות לו יותר מפעם אחת. האדם המאמין הפגאני מצפה 

מהאל שאותו הוא עובד לשפע, פוריות, בריאות טובה וכדומה. יש התייחסות לחיים הגשמיים של 
האדם, ואילו הברכה הניתנת לאברהם היא במישור הרוחני.

הבקשה "קח נא את בנך..." באה בסופה של הכשרה, בסופו של מסלול, שאותו עושה אברהם 
שפיתח את האמונה בה' עד למדרגה הגבוהה ביותר ועתה הוא מתבקש לעשות את הדבר הקשה 
ביותר, אבל מתוך אותה אמונה - "ויאמן בה'" - ומתוך אהבה ולא מתוך פחד. זהו המעשה שעליו 

יקבל אברהם את "אות המופת" ויהיה אבי האומה בעלת התפיסה הדתית החדשנית והמיוחדת 
כל כך.

אלוהים אומר לאברהם לצאת לדרך ולהגיע אל הר מסוים אשר יאמר לו. גם הפעם אלוהים 
ילווה את אברהם לא רק פיסית, אלא גם במחשבתו, לאורך הדרך .יש כאן תפיסה של אל מלווה, 

המדבר אל האדם המאמין בו. מה רואה אברהם ביום השלישי? לדעתי הבין את הדבר, ראה 
בעיני רוחו את שהיה צריך להבין: "אלוהים יראה לו השה לעולה". הוא רואה את המקום מרחוק 

והוא אמור להתקרב אליו. רק הוא ויצחק ילכו בדרך, הנערים נשארים מאחור. ״נשובה אליכם״ 
- אומר להם אברהם בביטחון מלא. האל הזה אינו חפץ בקורבנות אדם, מסקנה הנובעת מכך 

שמתפתחת אמונה שונה מזו המוכרת והידועה עד אברהם. אלוהים אינו רק מדבר אל אברהם 
הוא גם שומע אותו!

אברהם דומה לאדם המסכן את כל היקר לו, כולל את חייו, למען אידיאל מסוים, כשבו הוא 
מאמין. היכולת לא לחשוב על עצמך ברגע המכריע, לגלות התעלות על כל הנורמות המקובלות 
- היא המזכה אדם בעיטור גבורה, מופת וכדומה; התנהגות יוצאת דופן שבדיעבד קשה להסביר 

אותה, אבל היא מעוררת יחס מיוחד אל האדם הזה. מורשת גבורה עילאית נלמדת על פי 
התנהגות יוצאת דופן ולא על סמך ביצוע פעולות הנדרשות. כך גם אברהם, הוא מונע על ידי 

אהבה ואמונה שקשה לתאר, במיוחד אם איננו חווים סוג כזה של אמונה באל.
מסקנת הקרבתו של אברהם היא "עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה" בנוסף ל"ויאמן בה' ויחשבה 

לו צדקה". מהי משמעות היראה הזו? 
י ִאם ְלִיְראה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְך ִכּ ֵאל ֵמִעָמּ ָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך שֹׁ ה ִיְשׂ בספר דברים נאמר: "ְוַעָתּ

ָרָכיו ּוְלאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך..." - עבודת ה' צריכה לבוא מתוך אהבה  ָכל ְדּ ָלֶלֶכת ְבּ
ויראה וכזו היא עבודת ה' של אברהם. 

לעניות דעתי, אברהם לא מעלה בדעתו את האפשרות שיצחק יהיה השה לעולה, שהרי אם כך, 
במה שונה האל הזה מאלים אחרים שלהם הקריבו בנים, גם אם לא לעיתים קרובות?

מעניין, שעד עתה לא מצאנו את אברהם מקריב קורבן. הוא בונה מזבח, אבל לא יותר מזה, והנה 
הוא מתבקש להעלות לעולה את בנו אשר אהב, את יצחק, ומרגיש כי "אלוהים יראה לו השה 

לעולה". אם לא כך, מה טעם יש בכל הברכות שברכו האל, הרי אין להניח שנאמרו לו סתם, שכן 
נכרתה איתו ברית. את המשמעות הזו מבין אברהם. אברהם המחיש את אהבתו לאל והראה כי 

הוא ירא אלוהים.
על רקע האהבה והאמונה יוצאות הדופן האלה שביטויין בפולחן שונה ובתורת מוסר אשר תינתן 
בבוא העת לצאצאיו היוצאים ממצרים וחווים את ההתגלות. ההתגלות בהר סיני היא המשך של 

אותו עיקרון - יחוו את החוויה, יהיה זיכרון חושי, מפחיד, ואז יוכלו להעביר הלאה לדורות הבאים. 
מי היה מאמין לסיפורים על התגלות אל מופשט ונותן תורה? 

יצחק הוא שותף פעיל להבנתי בחוויה הדתית הזו. הם הולכים יחדיו, יצחק אינו ילד קטן שאינו 
מבין מה קורה, הכתוב מספר שהיה בן 40 כשנשא את רבקה כך שלא סביר שמדובר בקטין, אלא 

דווקא באדם בוגר, שמן הסתם כבר למד משהו על אמונת אביו והתחנך להיות הממשיך של 
אמונה זו. משום כך יש צורך שיחווה יצחק חוויה דתית רוחנית שאין למעלה ממנה עבור האדם 

המאמין, על מנת שיוכל להעביר את האמונה ועקרונותיה גם לצאצאיו. ביום השלישי מגיע 
אברהם לתובנה הזו "אלוהים יראה לו השה לעולה". זוהי המסקנה המתבקשת לאור הניסיון 

שיש לו לאברהם ולאור ההבטחות שקיבל. הוא יעשה את הנדרש ממנו ואלוהים יראה לו השה 
לעולה. יצחק חייב להיות שותף לחוויה. עד היום השלישי אין שום דיבור בין האב לבנו.

אברהם השומע את אלוהים מדבר אליו. יש לו המטען לחנך את בנו ומה יספר יצחק לבניו? 
הטראומה להיות ממשיכו של אברהם. גם יעקב יחווה את ההתגלות לא רק בחלום אלא גם 
במאבק עם האיש כל הלילה לפני החזרה לכנען ואפילו יישאר פגוע בירכו. המפגש הזה של 

שלושת האבות עם האל יושלם בחוויה מול הר סיני, של כל העם היוצא ממצרים ואפשר יהיה 
לצוותם "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך."

ליצחק לא ברור בתחילה איה השה לעולה, גם הוא אינו מעלה בדעתו שאביו הולך להקריב אותו 
- הרי לא זו האמונה שעל פיה התחנך, ולכן שאלתו במקומה אולי אף תמיהתו ותשובת אביו 

מייצגת את תפיסת האל, הוא יראה לו השה לעולה. על כך אין יצחק תוהה.
לכל אחד במסע הזה היה תפקיד, ויצחק הוא שותף מלא.

לאחר סיפור הניסיון, אלוהים אינו מדבר יותר עם אברהם, אין צורך, אברהם הבין את משמעות  
האמונה, השלים את המסע מ"לך לך" ועד "קח נא" ועתה הוא ראוי להיות אב המון גויים.

אברהם הגיע לדרגת האמונה הנשגבה ביותר. על פי ספר יצירה שעלה בידו של אברהם לאחר 
שחקר ולכן האל הושיבו בחיקו נשקו וקראו אברהם אוהבו. זוהי, לדעתי, תמונה מרגשת של 

קרבת אדם אל האל.
*סימה אסייג, פעילה ב׳זית׳, מנחת קבוצת בית מדרש ׳בראשית׳ של ׳זית׳.

קו העוני 

ְּכִאּלּו ֶאְפָׁשר ִלְמּתַֹח ַקו ְולֹוַמר: ִמַּתְחָּתיו ָהעִֹני.
ִהֵּנה ַהֶּלֶחם ֶׁשְּבִצְבֵעי ִאּפּור זֹוִלים

ִנְהֶיה ָׁשחֹור
ְוַהֵּזיִתים ְּבַצַּלַחת ְקַטָּנה

ַעל ַמַּפת ַהֻׁשְלָחן,
ַּבֲאִויר ָעפּו יֹוִנים ְּבַמַּטס ַהְצָּדָעה

ִלְצִליֵלי ַהַּפֲעמֹון ֶׁשְּבַיד מֹוֵכר ַהֵּנְפט ָּבֲעָגָלה ָהֲאֻדָּמה,
ְוָהָיה ַּגם קֹול ַהְּנִחיָתה ֶׁשל ַמְגֵפי ַהּגּוִמי ָּבֲאָדָמה ַהֻּבִצית,

ָהִייִתי ֶיֶלד, ַּבַּבִית ֶׁשָּקְראּו לֹו ְצִריף,
ַּבְׁשכּוָנה ֶׁשאְמרּו ָעֶליָה ַמְעָּבָרה.

ַהַּקו ַהָיִחיד ֶׁשָרִאיִתי ָהָיה ַקו ָהאֶֹפק ּוִמַּתְחָּתיו ַהּכֹל ִנְרֶאה
עִֹני.

רוני סומק

קהילה מארחת
זיתראש חודש שבט

זהות יהודית תרבותית 
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר : 45 ₪

מחיר : 45 ₪

זית מציין | עשרה בטבת |  בשיתוף בית טרזין
 1.1.15 יום חמישי י' בטבת בשעה  19.30 

במועדון בגבעת חיים איחוד
 "המסע של ילדי טהרן"

הרצאה וסרט עם דליה גוטמן – מפיקת הסרט
 סיפור חילוצם של 700 ילדים יהודים מפולין הכבושה

בעיצומה של מלחמת העולם השנייה 
 חופשית!הכניסה    והבאתם לארץ ישראל 

יום רביעי 21.1.15 א' בשבט | 20:30 |  בכפר חוגלה
"עוד שִֹדי פורח" – סיפור חייו ויצירתו של דוד זהבי

עם ד"ר מוטי זעירא ומיטל טרבלסי
כרטיסים במכירה מוקדמת: 40 ₪, בערב המופע: 50 ₪
לרכישת כרטיסים: עדית 052-3222879  09-8973332

'שנה במתנה' - תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות
5 מפגשים חוויתיים וטיול סביב עולמה של בת המצווה, בדרך של 

שיח, לימוד, יצירה ומשחק בהשראת מקורות יהודיים - ישראליים. 
הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!  מנחה: טל קלאר-העברי

 תאריכי פתיחת הסדנאות הבאות: 8.1 | 17.2 | 28.4
מפגשי הסדנאות יתקיימו אחת לשבוע
 מחיר הסדנא למשפחה )אם-בת( 600 ש"ח

 לפרטים ולהרשמה: רינה ברקאי 052-3344720 
  talzayit@gmail.com  |  052-5308019 טל קלאר- העברי

חתי
משפ

ית 
ז

פעילות טבע על סף ביתך 
ביום שלישי 3.2.15 בשעה 16:15

״עצים מספרים״ - סיור בחוות הנוי 
בשיתוף מחלקת איכות הסביבה והמרכז הקהילתי
רישום ופרטים: שלוחת שפלת חפר 09-8981632
הסיור מותנה במינימום נרשמים, מספר המקומות 

מוגבל | מהרו להירשם!  
מחיר: 10 ₪

טיול חג לכל המשפחה

| מרכז קהילתי אזורי מועצה אזורית עמק חפר  

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

מופע רוק צעיר מהמקורות
הצטרפו אלינו: הרכבים | מוסיקאים יחידים | וכותביםומפגשי יצירה ולימוד עם דנה ברגר 

לפרטים: ענבל בריסקין פרי 052-3248694שיתוף פעולה עם נוער מקהילות יהודיות מחו״לוהשנה, המקורוק חוצה גבולות!

רתית  -----
חב

ת ה
 מוכר כחלק מהבגרו


