בית פרת
תל אביב

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...
ֹאמרוּ ,כּ ֹל ֲא ֶׁשר-דִּ ֶ ּבר יְ קוָ ק נַ ֲעשֶׂ ה"
ל-ה ָעם יַ ְחדָּ ו וַ ּי ְ
"וַ ַ ּי ֲענ ּו ָכ ָ
שמות י״ט ,ח׳
◆ ◆ ◆

ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא

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

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר

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

להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם

קיימו מה שקיבלו כבר

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

יְ קוָ ק נַ ֲעשֶׂ ה"[שמות י"ט ,ח] .תוספות מתרצים שהיה

הרי ישראל הקדימו נעשה לנשמע ,שהרי לפני מתן

חשש שיחזרו בהם כאשר יראו את האש הגדולה.

ֹאמרוּ ,כּ ֹל ֲא ֶׁשר-דִּ ֶ ּבר
ל-ה ָעם יַ ְחדָּ ו וַ ּי ְ
תורה נאמר "וַ ַ ּי ֲענ ּו ָכ ָ
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'

ֲאנִ ֣י לְ דוֹ ִד֔י וְ ָעלַ ֖י ְּת ׁשו ָּקתֽוֹ ׃ (ס)יב לְ ָכ֤ה דוֹ ִדי֙ נֵ ֵצ֣א ַה ּ ָשׂ ֶד֔ה

ת־ה ַֽא ֲה ָב֔ה וּנְ ָהר֖וֹ ת לֹ֣א יִ ְׁש ְטפ֑ו ָּה ִאם־יִ ֵּת֨ן
יֽו ְּכל ּ ֙ו לְ ַכבּ ֣וֹ ת ֶא ָ

֙ימה֙ לַ ְּכ ָר ִמ֔ים נִ ְר ֶא֞ה ִאם ּ ָפ ְֽר ָח֤ה
נָ לִ ֖ינָ ה ַ ּב ְּכ ָפ ִרֽים׃יג נַ ְׁש ִּכ ָ

ת־כל־ה֤וֹ ן ֵ ּביתוֹ ֙ ָ ּב ַא ֲה ָב֔ה בּ ֖וֹ ז יָ ב֥וּז ּו לֽוֹ ׃ (ס)...יד
֜יש ֶא ָּ
ִא ׁ
ָ
ע ֶ֣פר ָה ַֽא ָ ּילִ ֔ים ַע֖ל ָה ֵר֥י
ְ ּב ַר֣ח ׀ דּ וֹ ִד֗י ּו ְֽד ֵמה־לְ ֤ך לִ ְצ ִבי֙ א֚וֹ לְ ֹ

ַה ֶ ּג ֶ֙פן֙ ּ ִפ ַּת֣ח ַה ְּס ָמ ַד֔ר ֵהנֵ ֖צ ּו ָה ִר ּמוֹ נִ ֑ים ָׁש֛ם ֶא ֵּת֥ן ֶאת־דּ ַֹד֖י
ל־מגָ ִד֔ים
ל־פ ָת ֵח֙ינ ּו֙ ָּכ ְ
֗יח וְ ַע ּ ְ
לָ ְֽך׃יד ַהֽדּ ו ָּד ִא֣ים נָ ְֽתנו ֵּ־ר ַ

ְבשָׂ ִמֽים׃

ומ֣יִ ם ַר ִ ּב֗ים לֹ֤א
ֲח ָד ִׁש֖ים ַ ּגם־יְ ָׁשנִ ֑ים דּ וֹ ִד֖י ָצ ַפ֥נְ ִּתי לָ ְֽך׃… ַ
◆ ◆ ◆

רות ד' ט'-י"ז

֑יה
ַה ּ ֹזֽאת׃יג וַ ִ ּי ַ ּק֨ח בּ ֹ ַ֤עז ֶאת־ר ּות֙ וַ ְּת ִהי־ל֣וֹ לְ ִא ּ ָׁש֔ה וַ ָ ּיבֹ֖א ֵאלֶ ָ

֙יתי֙
ל־ה ָע֗ם ֵע ִד֤ים ַא ֶּתם֙ ַה ּי֔וֹ ם ִּכ֤י ָקנִ ִ
ֹאמר֩ בּ ֹ ַ֨עז לַ ְּז ֵקנִ ֜ים וְ ָכ ָ
וַ ּי ֶ
ְ
ל־א ֶׁש֥ר לְ ִכלְ י֖וֹ ן ו ַּמ ְחל֑וֹ ן
ימ֔לֶ ך וְ ֵא֛ת ָּכ ֲ
ל־א ֶׁש֣ר לֶ ֱֽאלִ ֶ
ת־כ ֲ
ֶא ָּ

ֹאמ ְ֤רנָ ה ַה ָ ּנ ִׁשים֙ ֶאֽל־
וַ ִ ּי ֵּת֨ן יְ הוָ ֥ה לָ ּ֛ה ֵה ָרי֖וֹ ן וַ ֵּת֥לֶ ד ֵ ּבֽן׃ידוַ ּת ַ
ְ
נָ ֳע ִמ֔י ָ ּבר֣ו ְּך יְ הוָ ֔ה ֲא ֶׁ֠שר לֹ֣א ִה ְׁש ִ ּב֥ית לָ ֛ך גּ ֵֹא֖ל ַה ּי֑וֹ ם וְ יִ ָ ּק ֵר֥א
ְׁשמ֖וֹ ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאֽל׃טו וְ ָה֤יָ ה לָ ְ ֙ך לְ ֵמ ִׁש֣יב נֶ ֶ֔פ ׁש וּלְ ַכלְ ֵּכ֖ל ֶאת־

֧יתי
ִמ ַ ּי֖ד נָ ֳע ִמֽי׃י וְ גַ ֣ם ֶאת־ר֣וּת ַה ּמ ֲֹא ִב ָ ּיה֩ ֵא ֶׁ֨שת ַמ ְחל֜וֹ ן ָקנִ ִ
ם־ה ֵּמת֙ ַעל־נַ ֲ֣חלָ ת֔וֹ וְ לֹא־יִ ָּכ ֵר֧ת ֵׁשם־
לִ ֣י לְ ִא ּ ָׁש֗ה לְ ָה ִק֤ים ֵׁש ַ

ר־היא֙ ט֣וֹ ָבה
ר־א ֵה ַב ֶ֙ת ְך֙ יְ לָ ַד ּ֔ת ּו ֲא ֶׁש ִ
יב ֵת ְ֑ך ִּכ֣י ַכ ָ ּל ֵת ְ֤ך ֲא ֶֽׁש ֲ
שֵׂ ָ
ת־ה ֶ ּי֙לֶ ד֙ וַ ְּת ִׁש ֵת֣ה ּו
לָ ְ֔ך ִמ ּ ִׁש ְב ָע֖ה ָ ּבנִ ֽים׃טזוַ ִּת ַ ּק֨ח נָ ֳע ִמ֤י ֶא ַ

ַה ֵּמ֛ת ֵמ ִע֥ם ֶא ָח֖יו ו ִּמ ּ ַׁש ַ֣ער ְמקוֹ מ֑וֹ ֵע ִד֥ים ַא ֶּת֖ם ַה ּיֽוֹ ם׃יא
ר־ב ּ ַׁש ַ֛ער וְ ַה ְּז ֵקנִ ֖ים ֵע ִד֑ים יִ ֵּתן֩ יְ הוָ ֨ה
ל־ה ָע֧ם ֲא ֶׁש ַ ּ
֨אמר֜ ּו ָּכ ָ
וַ ּיֹ ְ
ָ
ית֗ך ְּכ ָר ֵח֤ל ׀ ו ְּכלֵ ָאה֙ ֲא ֶׁש֨ר ָ ּבנ֤ ּו
ל־ב ֶ
ֽת־ה ִא ּ ָׁש֜ה ַה ָ ּב ָא֣ה ֶא ֵ ּ
ֶא ָ

יק ּ֔ה וַ ְּת ִהי־ל֖וֹ לְ א ֶֹמֽנֶ ת׃יזוַ ִּת ְק ֶראנָ ה֩ ל֨וֹ ַה ּ ְׁש ֵכנ֥וֹ ת ֵׁשם֙
ְב ֵח ָ
ד־ב֖ן לְ נָ ֳע ִמ֑י וַ ִּת ְק ֶר֤אנָ ֽה ְׁשמוֹ ֙ עוֹ ֵב֔ד ה֥וּא ֲא ִבי־יִ ַׁש֖י
מ֔ר יֻ ַ ּל ֵ ּ
לֵ א ֹ

ה־ח֣יִ ל ְ ּב ֶא ְפ ָר ָ֔תה ו ְּק ָרא־
ת־ב֣ית יִ שְׂ ָר ֵא֔ל וַ ֲעשֵׂ ַ
יהם֙ ֶא ֵ ּ
ְׁש ֵּת ֶ
ָ
ֽיתך֙ ְּכ ֵב֣ית ּ ֶפ ֶ֔רץ ֲא ֶׁשר־יָ לְ ָד֥ה
יה֤י ֵב ְ
ֵׁש֖ם ְ ּב ֵב֥ית לָ ֶֽחם׃יב וִ ִ

ֲא ִב֥י ָדוִ ֽד׃ (פ)

ן־ה ַ ּֽנ ֲע ָר֖ה
ן־ה ֶּז ַ֗רע ֲא ֶׁש֨ר יִ ֵּת֤ן יְ הוָ ה֙ לְ ָך֔ ִמ ַ
ָת ָמ֖ר לִ ֽיהו ָּד֑ה ִמ ַ
◆ ◆ ◆

◆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

יש ָצ ִעיר ָקם ְ ּבב ֶֹקר
ִא ׁ

ו ָּמ ַתי יָ בוֹ א ַה ַ ּליְ לָ ה וְ יָ ִציף ֶאת ְרחוֹ בוֹ ת ַה ִח ּפו ּׁש,

וְ ַהיְ ָק ִרים לוֹ הוֹ ְפ ִכים לִ ְמשִׂ ימוֹ ת:
ַא ַחת :דִּ בּ וּר ֶאל ֱאל ֹ ִהים.

ו ָּמ ַתי ׁשוּב יִ שְׂ רֹף בּ וֹ יָ ֵר ַח בּ וֹ ֵער
ימה ְ ּגדוֹ לָ ה נוֹ ֶפלֶ ת
וְ ֵא ָ

יצ'ים לָ ִא ּ ָׁשה.
ְׁש ַּתיִ םֶ :סנְ ְד ִב ִ

וְ לָ ָּמה זֶ ה ָאנוֹ ִכי

(לִ ְבזֹק יוֹ ֵתר ִמיץ לִ ימוֹ ן ַעל ָה ָאבוֹ ָקדוֹ ,

וְ ַה ֶ ּילֶ ד בּ וֹ ֶכהַ ,א ָ ּבא בּ ֹאַ ,ה ַּת ִ ּנין ׁשוּב ְמ ַט ּ ֵפס

וְ ִאם ֶא ְפ ָׁשר ִּת ְמ ַרח ַ ּגם ַ ּב ְּק ָצווֹ תְּ ,כמוֹ ֶׁש ֲאנִ י אוֹ ֶה ֶבת).
ָׁשל ֹ ׁש :לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים לַ ָ ּגן.

בּ ֹא ֶאל ַה ַח ִ ּיים.
ַע ְכ ָׁשו לְ הוֹ דוֹ ת

ַא ְר ַ ּבע :לִ נְ ס ַֹע לַ ֲעבוֹ ָדה .רוֹ ֵפא ִׁש ַ ּניִ ם,
◆ ◆ ◆

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