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תל אביב
בית פרת

מה הסיפור של בחירות בחיים שלנו?
◆

שירה ברששת

הדף מקורות הזה מנסה לעורר מחשבה על המקום של בחירה מול חוסר בחירה. מה האיכות של כל אחד מהם והאם יש קשר לאיך 
שהמציאות נראית בעקבות הראשית של כל סיטואציה.

ממש מומלץ ללמוד עם עוד מישהו או מישהי ואם לא אז כדאי להביא משהו לכתוב בו מחשבות...

ה" ר ְיקָוק ַנֲעׂשֶ ּבֶ ר-ּדִ ו ַוּיֹאְמרּו, ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענּו ָכל-ָהָעם ַיְחּדָ "ַוּיַ

שמות י״ט, ח׳

◆  ◆  ◆

 

ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא 

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר 

להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם 

תהא קבורתכם א"ר אחא בר יעקב מכאן *מודעא רבה 

לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור )חזרו( קבלוה בימי 

אחשורוש דכתיב )אסתר ט, כז( קימו וקבלו היהודים, 

קיימו מה שקיבלו כבר

שבת פ״ח

◆  ◆  ◆

*מודעא - מושג משפטי הקובע שאם עשה מישהו פעולה מסוימת תחת איום או בעל כרחו, כגון שהכריחו אותו למכור את ביתו 
או שדה או חפץ, יכול ללכת להצהיר על כך בפני בית המשפט ובכך לבטל את תוקפו של שטר מכירה עליו חתם בעל כרחו

 

מקשים מדוע היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית , 

הרי ישראל הקדימו נעשה לנשמע, שהרי לפני מתן 

ר  ּבֶ ר-ּדִ ו ַוּיֹאְמרּו, ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענּו ָכל-ָהָעם ַיְחּדָ תורה נאמר "ַוּיַ

ה"]שמות י"ט, ח[. תוספות מתרצים שהיה  ְיקָוק ַנֲעׂשֶ

חשש שיחזרו בהם כאשר יראו את האש הגדולה. 

תוספות ד"ה: כפה

◆  ◆  ◆

למה רב אבדימי הביא את הדרשה של הר כגיגית? מה הוא רצה להוסיף בזה? איזה תירוץ נתנו לכך תוספות? 	

ממה רב אחא חושש? ומכאן מה לדעתו מחזיק את הקשר של התורה ועם ישראל? 	
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שיר השירים ז'-ח'

ֶד֔ה  ָ ׁשּוָקתֹֽו׃ )ס(יב ְלָכ֤ה דֹוִדי֙ ֵנֵצ֣א ַהׂשּ ֲאִנ֣י ְלדֹוִד֔י ְוָעַל֖י ּתְ

ְֽרָח֤ה  ָרִמ֔ים ִנְרֶא֞ה ִאם ּפָ ֙יָמה֙ ַלּכְ ּכִ ָפִרֽים׃יג ַנׁשְ ּכְ ָנִל֖יָנה ּבַ

֥ן ֶאת־ּדַֹד֖י  ֛ם ֶאּתֵ ָמַד֔ר ֵהֵנ֖צּו ָהִרּמֹוִנ֑ים ׁשָ ֣ח ַהּסְ ּתַ ֶ֙פן֙ ּפִ ַהּגֶ

ל־ְמָגִד֔ים  ָתֵח֙ינּו֙ ּכָ ָלְֽך׃יד ַהּֽדּוָדִא֣ים ָנְֽתנּו־ֵר֗יַח ְוַעל־ּפְ

֗ים לֹ֤א  י ָלְֽך׃… וַמִ֣ים ַרּבִ ִנ֑ים ּדֹוִד֖י ָצַפְ֥נּתִ ם־ְיׁשָ ֖ים ּגַ ֲחָדׁשִ

֨ן  ְטפּ֑וָה ִאם־ִיּתֵ יּֽוְכלּו֙ ְלַכּבֹ֣ות ֶאת־ָהַֽאֲהָב֔ה ּוְנָהרֹ֖ות לֹ֣א ִיׁשְ

ַאֲהָב֔ה ּבֹ֖וז ָיבּ֥וזּו לֹֽו׃ )ס(...יד  יתֹו֙ ּבָ ל־הֹ֤ון ּבֵ ִא֜יׁש ֶאת־ּכָ

ִל֔ים ַע֖ל ָהֵר֥י  ַר֣ח ׀ ּדֹוִד֗י ּוְֽדֵמה־ְלָך֤ ִלְצִבי֙ אֹ֚ו ְלֹעֶ֣פר ָהַֽאּיָ ּבְ

ִמֽים׃ ְבׂשָ

◆  ◆  ◆

 

רות ד' ט'-י"ז

֤י ָקִנ֙יִתי֙  ם֙ ַהּיֹ֔ום ּכִ ֵקִנ֜ים ְוָכל־ָהָע֗ם ֵעִד֤ים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר֩ ּבַֹ֨עז ַלּזְ

֥ר ְלִכְליֹ֖ון ּוַמְחלֹ֑ון  ל־ֲאׁשֶ ֣ר ֶלֱֽאִליֶמֶ֔לְך ְוֵא֛ת ּכָ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָ

ת ַמְחלֹ֜ון ָקִנ֧יִתי  ה֩ ֵאׁ֨שֶ ֲאִבּיָ ֖ד ָנֳעִמֽי׃י ְוַג֣ם ֶאת־רּ֣ות ַהּמֹ ִמּיַ

ם־ ֵר֧ת ׁשֵ ת֙ ַעל־ַנֲ֣חָלתֹ֔ו ְולֹא־ִיּכָ ם־ַהּמֵ ֗ה ְלָהִק֤ים ׁשֵ ָ ִל֣י ְלִאׁשּ

֖ם ַהּיֹֽום׃יא  ַ֣ער ְמקֹומֹ֑ו ֵעִד֥ים ַאּתֶ ַ ֛ת ֵמִע֥ם ֶאָח֖יו ּוִמׁשּ ַהּמֵ

ן֩ ְיהָו֨ה  ֵקִנ֖ים ֵעִד֑ים ִיּתֵ ַ֛ער ְוַהּזְ ַ ׁשּ ר־ּבַ ל־ָהָע֧ם ֲאׁשֶ ַוּיֹ֨אְמרּ֜ו ּכָ

נּ֤ו  ֨ר ּבָ ָרֵח֤ל ׀ ּוְכֵלָאה֙ ֲאׁשֶ יֶתָ֗ך ּכְ ָא֣ה ֶאל־ּבֵ ֜ה ַהּבָ ָ ֶאֽת־ָהִאׁשּ

ֶאְפָרָ֔תה ּוְקָרא־ ה־ַחִ֣יל ּבְ ָרֵא֔ל ַוֲעׂשֵ ֣ית ִיׂשְ יֶהם֙ ֶאת־ּבֵ ּתֵ ׁשְ

ר־ָיְלָד֥ה  ֶ֔רץ ֲאׁשֶ ֵב֣ית ּפֶ ֵב֥ית ָלֶֽחם׃יב ִויִה֤י ֵבֽיְתָך֙ ּכְ ֖ם ּבְ ׁשֵ

ֲעָר֖ה  ֤ן ְיהָוה֙ ְלָך֔ ִמן־ַהּֽנַ ֨ר ִיּתֵ ַ֗רע ֲאׁשֶ ָתָמ֖ר ִלֽיהּוָד֑ה ִמן־ַהּזֶ

בֹ֖א ֵאֶל֑יָה  ֔ה ַוּיָ ָ ִהי־לֹ֣ו ְלִאׁשּ ֨ח ּבַֹ֤עז ֶאת־רּות֙ ַוּתְ ּקַ ַהּזֹֽאת׃יג ַוּיִ

ים֙ ֶאֽל־ ׁשִ ֽן׃ידַוּתֹאַמְ֤רָנה ַהּנָ ֶ֥לד ּבֵ ֨ן ְיהָו֥ה ָלּ֛ה ֵהָריֹ֖ון ַוּתֵ ּתֵ ַוּיִ

ֵר֥א  ֥ית ָלְ֛ך ּגֵֹא֖ל ַהּיֹ֑ום ְוִיּקָ ּבִ ר לֹ֣א ִהׁשְ רּ֣וְך ְיהָו֔ה ֲאׁ֠שֶ ָנֳעִמ֔י ּבָ

֖ל ֶאת־ ֣יב ֶנֶ֔פׁש ּוְלַכְלּכֵ ָרֵאֽל׃טו ְוָהָ֤יה ָלְך֙ ְלֵמׁשִ ִיׂשְ מֹ֖ו ּבְ ׁשְ

ר־ִהיא֙ טֹ֣וָבה  ר־ֲאֵהַבֶ֙תְך֙ ְיָלַדּ֔תּו ֲאׁשֶ ֵתְ֤ך ֲא ֽׁשֶ ֣י ַכּלָ יָבֵתְ֑ך ּכִ ׂשֵ

ֵת֣הּו  ׁשִ ֶ֙לד֙ ַוּתְ ֨ח ָנֳעִמ֤י ֶאת־ַהּיֶ ּקַ ִנֽים׃טזַוּתִ ְבָע֖ה ּבָ ִ ָלְ֔ך ִמׁשּ

ם֙  ֵכנֹ֥ות ׁשֵ ְ ְקֶראָנה֩ ֨לֹו ַהׁשּ ִהי־לֹ֖ו ְלֹאֶמֶֽנת׃יזַוּתִ ְבֵחיָקּ֔ה ַוּתְ

֖י  מֹו֙ עֹוֵב֔ד הּ֥וא ֲאִבי־ִיׁשַ ְקֶר֤אָנֽה ׁשְ ֖ן ְלָנֳעִמ֑י ַוּתִ ד־ּבֵ ֵלאֹמ֔ר ֻיּלַ

ֲאִב֥י ָדִוֽד׃ )פ( 

◆  ◆  ◆

שיר השירים נקראת בסוכות,  ומגילת רות נקראת בשבועות, מה הסיבה לדעתך שצרפו כל מגילה לחג שלה? 	

מה המסר של חכמים בצימוד הזה? 	

אהבה סיזיפית

 

רעכשיו להודות, אלחנן ניר

בֶֹקר  ִאיׁש ָצִעיר ָקם ּבְ

ימֹות:  ְוַהְיָקִרים לֹו הֹוְפִכים ִלְמׂשִ

ּבּור ֶאל ֱאלִֹהים.  ַאַחת: ּדִ

ה. ִים: ֶסְנְדִביִצ'ים ָלִאּשָׁ ּתַ  ׁשְ

 )ִלְבזֹק יֹוֵתר ִמיץ ִלימֹון ַעל ָהָאבֹוָקדֹו,

ֲאִני אֹוֶהֶבת(. מֹו ׁשֶ ָצוֹות, ּכְ ּקְ ם ּבַ ְמַרח ּגַ ר ּתִ  ְוִאם ֶאְפׁשָ

ן. ָלִדים ַלּגָ לֹׁש: ָלַקַחת ֶאת ַהּיְ  ׁשָ

ִים, ּנַ ע: ִלְנסַֹע ַלֲעבֹוָדה. רֹוֵפא ׁשִ  ַאְרּבַ

ְיָלה ְוָיִציף ֶאת ְרחֹובֹות ַהִחּפּוׁש,  ּוָמַתי ָיבֹוא ַהּלַ

רֹף ּבֹו ָיֵרַח ּבֹוֵער  ּוָמַתי ׁשּוב ִיׂשְ

דֹוָלה נֹוֶפֶלת  ְוֵאיָמה ּגְ

ה ֶזה ָאנֹוִכי  ְוָלּמָ

ס ין ׁשּוב ְמַטּפֵ ּנִ א ּבֹא, ַהּתַ ֶלד ּבֹוֶכה, ַאּבָ  ְוַהּיֶ

ים.  ּבֹא ֶאל ַהַחּיִ

ו ְלהֹודֹות ַעְכׁשָ

◆  ◆  ◆

הכי פשוט לקרא ולראות מה תופס אותך, לנסות להבין למה ומה הקשר לכל מה שהיה עד עכשיו.


