בס"ד

 .1הכרת הטוב בחיי היום-יום
על מה הנכם מכירים טובה בחייכם? מה הקשר בין הכרת הטוב לתפילה? יחידה זו תברר דרך
לימוד משותף את הרעיון על פיו הכרת הטוב מחברת אותנו אל עצמנו ,לקהילה שלנו ,ולקב"ה.
 .2הכרת הטוב וברכת המזון
בתרבויות רבות מברכים על המזון לפני אכילתו ,אך היהדות מדגישה את הברכות הנאמרות
דווקא לאחר הארוחה .יחידה זו מתמקדת בברכת המזון ,ומבררת את הערך של הכרת טובה
כפולה :הכרת הטוב עבור המתנה ,והכרת הטוב כלפי הנותן.
 .3האם יש מתכון לתפילה? בחירת המילים הטובות ביותר
יש תפילות שנאמרות מתוך ספר ,ואחרות זועקות ישירות מתוך הלב .מהם הייתרונות
והחסרונות של כל שיטה?
 .4חייב אדם לברך על הרעה
עורך דין נודע בשם דוד נפגע קשות בתאונת דרכים .האם עליו לברך על כך? האם חובה להאמין
ש"הכל לטובה"? יחידה זו מבררת גישות פילוסופיות ,דתיות ,וטקסטואליות לשאלה
האקסיסטנציאלית של ברכה על הרעה.
 .5לאהוב את השוני :פרשנות יצירתית לברכת משנה הבריות
למרות שהתורה מספרת שכולנו נבראנו בצלם אלוקים ,כל אחד מאתנו שונה וייחודי .כיצד
מעמיקות הברכות את ההערכה של העולם שמסביבנו? מהם ההבדלים בין כבוד ,הערכה,
ואהבה? יחידה זו תבחן דרך טקסטים ואמנות גרפית את היכולת להעריך ולאהוב את השונה
ואת השוני.
 .6יצירתיות בברכות
חז"ל האמינו שלכל תופעה שונה או מוזרה מגיעה ברכה משלה :תיקון ברכות היה הדרך שבה
התענגו חכמים על העולם שמסביבם ,ולכן תיקנו ברכה על שמיעת רעם וראיית נוף עוצר נשימה,
בנוסף לתופעות רבות אחרות .יחידה זו תברר כיצד הברכה מסייעת לנו להעריך את העולם
שמסביבנו.
 .7העולם המופלא של ברכות לא-שגרתיות (חטיבת ביניים)
איך אפשר להגיע להערכה אמתית של הרגע? היהדות מציעה מספר ברכות לא שגרתיות ,כמו
ברכה על ראיית קשת ,שמיעת רעם ,אפילו על ראיית נוף עוצר-נשימה! יחידה זו תציג ותבחן
כמה ברכות לא-שגרתיות דרך פעילות ,דיון ,ולימוד בחברותא ,שיעודדו את התלמידים להאט
ולבחון את העולם שמסביבם.
 .8החוויה שבברכה (יסודי)
בנוסף לברכות השגרתיות הנאמרות על האוכל ,קיימות מספר ברכות שונות ומפתיעות .יחידה זו
תציג ותבחן כמה ברכות לא-שגרתיות ,ותעודד את התלמידים להאט ולבחון את העולם
שמסביבם ,וליצור ברכות משל עצמם.

הכרת הטוב בחיי היום-יום
מדריך למנחה
כתבה :יפה אפשטיין
פתיחה ומבוא ( 6דקות)
היום אנו שותפים ליום העולמי ללימוד יהדות .השנה נבחן את נושא הכרת הטוב על החיים שהתברכנו בהם.
יחידה זו תתמקד בקטע תלמודי שדן בכיוון אליו פונים בזמן תפילת עמידה ,ומתמודד עם העובדה שהכרת
הטוב מחברת אותנו אל עצמנו ,עם הזולת ,ועם הקב"ה.
קריצת פתיחה:


עבור מה אתם מכירים תודה בחייכם? חשבו על דבר אחד שאירע ב 42-השעות האחרונות שגרם
לכם להכרת הטוב.



הערה למנחה :נצלו הזדמנות זו להיכרות בין התלמידים.

הצהרה  :3505יום חג ההודיה (מקור  7( )1דקות)


בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את הקטע.



שאלו את המשתתפים:
-

באילו נושאים האמין הנשיא קנדי שיש להכיר תודה?

-

מדוע הנשיא התמקד בנאומו דווקא בנושאים אלה? מדוע הוא רצה שאזרחי המדינה יכירו טובה
דווקא בנושאים אלה?



האם הערכה של מה שיש לי באמת מובילה לבניין הקהילה? מדוע (או מדוע לא)?

הערה למנחה :יש להעיר את תשומת לב המשתתפים לנקודות הבאות:
-

משמעותו של חג ההודיה הוא הכרה בכך ששפע מביא את האדם לשתף את השפע עם אלה שיש
להם פחות.

-

השפע והשיתוף מובילים לבניית הקהילה.

-

האנושות מוגבלת ,ויש צורך בסיוע אלוקי כדי להשיג טובה נשגבה יותר.

רקע:
חג ההודיה (תורגם מתוך ויקיפדיה באנגלית)

ביום חמישי 42 ,בספטמבר ,9871 ,בית הנבחרים הראשון של ארצות הברית הצביע על אשרור התיקון
הראשון של הנוסח החדש לחוקה של ארה"ב .למחרת הציע חבר הקונגרס ממדינת ניו ג'רסי ,אליאס
בודינוט ,שבית הנבחרים והסנאט יגישו הצעה משותפת לנשיא וושינגטון ,להכרזה על יום הודיה עבור
"חסדי האל המרובים" .בודינוט הצהיר שהוא "לא מסוגל לתת לפגישה לעבור בלי להעניק הזדמנות לכל
אזרחי ארצות הברית להתאחד בהודיה כנה לאל על הברכות הרבות שהושפעו עליהם".
ב 3-באוקטובר ,9871 ,נשיא ארצות הברית ג'ורג' וושינגטון הכריז על חג ההודיה הראשון ,שנקבע על
ידי הממשלה הלאומית של ארצות הברית של אמריקה.

ג'ו פ .קנדי (תורגם מתוך ויקיפדיה)
ג'ון פיצג'רלד קנדי ( 29במאי 22 – 1917 ,בנובמבר )1963 ,היה הנשיא ה 35-של ארצות הברית .קנדי
כיהן כנשיא בין השנים  ,1961עד הירצחו ,במהל כהונתו ,בשנת .1963
לימוד בחברותא :תלמוד בבלי ל ,א (מקור  ;)2שמות כה (מקור  7( )3דקות)


הערה למנחה :הסבר והחיות לגבי הלימוד בחברותא.

-

לימוד בחברותא הינו לימוד טקסט ודיון לגביו עם אדם אחר.

-

כל לומד ילמד עם מי שיושב לצדו.

-

בדרך כלל אחד הלומדים מקריא את המקור בקול והשני מקשיב ,ולאחר מכן מתחלפים .לאחר
הקריאה הזוג דן בשאלות למחשבה.

-



יתרונות הלימוד בחברותא:
o

קריאה והאזנה לטקסט מאפשרת הפנמה אישית ראשונית.

o

הדיון עם חברותא מאפשר שמיעה של מספר נקודות מבט בתוך הטקסט ולגביו.

הערה למנחה:
מומלץ להסתובב בחדר ולוודא שהמשתתפים קוראים ומבינים את הטקסט.

o

דיון :תלמוד בבלי דף ל ,עמוד א (מקור  )2ושמות כה (מקור  51( )3דקות)
מקור 2


הערה למנחה :הקדמה.
o

הסבר אודות התלמוד הבבלי :אוסף דיונים בתורה שבעל פה שהתנהלו לאורך כ-
 055שנים .האוסף נערך ונחתם בשנה  055לספירה.

o

הקטע הוא חלק מפרק שלם שעוסק בתפילת עמידה (המכונה גם "תפילת שמונה-
עשרה" או "תפילת לחש").

o

הסוגיה שהובאה כאן עוסקת בכיוון שאליו אדם פונה בשעת התפילה.

o

הסוגיה פותחת בביטוי "תנו רבנן" (שנו חכמים ,או לימדונו חכמים) .הביטוי מורה
על טקסט מן התקופה התנאית ,בין השנים  400-0לספירה.

o

חורבן בית המקדש אירע בשנת  05לספירה .האם הקטע נכתב לפני או אחרי חורבן
הבית? התשובה היא ככל הנראה אחריך אם כן ,ההנחיה להתפלל לכיוון בית
המקדש אינה ריאלית ,אלא מטאפורית בלבד .כיצד עובדה זו משפיעה על הבנת
הסוגיה?



בקשו מאחד הלומדים להקריא את המקור בקול.



שאלו את הלומדים:
o

מהו המקרה הראשון הנידון בסוגיה?

o

מה היחס בין העיוור לאדם שאינו יודע לאיזה כיוון להתפלל?

o

בקשו מהלומדים לחשוב על מקרים שבהם אדם לא יידע לאיזה כיוון

 oלהתפלל ,כגון:
 אדם אבוד. אדם שנמצא בלב ים. מי שנקלע לעיר זרה. פגיעות מתקשרת באופן כללי לעיוורון ,כלומר כל אדם במצב פגיע קשור למצב של העיוורהמתואר בסוגיה.
 האם הסוגיה רומזת לכך שראוי לאדם במצב פגיע לפנות ישירות לקב"ה?

המשיכו בקריאת הטקסט עד שתגיעו לביטוי בית הכפורת.
o

שימו לב לביטוי החוזר "יכווין לבו" .האם מדובר על הכוונה של הגוף או על
כוונה רוחנית?

o

שימו לב להיררכיה בטקסט .מהו הערך המרכזי?
 מהי המשמעות של פניה לכיוון מסוים בשעת התפילה?
 מדוע הטקסט אינו אומר בפשטות שיש לפנות לכיוון קודש הקודשים?
מהו הערך המוסף של הרשימה ההיררכית?





הערה למנחה:
o

ההיררכיה מצביעה על צעדים בתהליך ההתקרבות לקב"ה.

o

התפילה מייצגת עבודה פיסית ורוחנית; הקשר עם הקב"ה נבנה דרך תהליך.

הערה למנחה :מומלץ ליצור דגם שנראה כך:
הקב"ה

ארץ ישראל
ירושלים
בית המקדש
בית הכפורת


מהו בית הכפורת?

מקור 3


הערה למנחה :הקטע מופיע בהקשר של תיאור כלי המשכן.



בקשו מאחד הלומדים לקרוא את הקטע בקול.



שאלו:



כעת ההיררכיה נראית כך:

מהו בית הכפורת?

o


המקום שממנו מדבר האל.



המקום המרכזי ביותר במשכן (או בבית המקדש).

הקב"ה
ארץ ישראל
ירושלים
בית המקדש
בית הכפורת = הקב"ה


הקב"ה נמצא הן בראש הרשימה ,והן בסופה!



שאלו את הלומדים:
o

מה המשמעות של פניה לכיוון הקב"ה? באיזו סוג של פניה מדובר?

o

כיצד יש להתכונן לפניה לאל?

מה אפשר ללמוד מהפניה הפיסית כך על מטרות התפילה?

o


הערה למנחה :אפשרו מספר דקות של דיון בנושא ,להפנמת המסקנות.

סיום מקור 2
מסקנת הסוגיה קובעת ,שהקהילה כולה נמצאת בתנועה ,ובסופו של דבר פניו של העם כולו מופנות לאותו
מקום – המקום שממנו הקב"ה מדבר.
שאלת הכיוון נפתחה עם מקרה של אדם אבוד ,שאינו יודע לאן לפנות; אדם כזה הונחה להפנות את כוונתו
לאביו שבשמים .המשך הסוגיה מדגימה כיצד הפניה הפיסית למעשה מכוונת אף היא – בסופו של דבר –
לקב"ה .אך כיוון התנועה יוצר אחדות בעם ,שפניהם וליבותיהם כולם מכוונים למקום אחד :כלומר ,המטרה
אינה רק תפילה לקב"ה ,אלא גם בניית הקהילה.
בכל מקום שבו אדם נמצא בעולם ,הוא יכול להיות סמוך ובטוח שכל יהודי מכוון גופו וליבו לכיוון בית
המקדש ,וכוונת התפילה מאחדת את הכוחות שלהם.
מסקנות מקורות 1-2


התפילה משמעותה פנייה לקב"ה במצב רגיש ופגיע.



התפילה היא תהליך פיסי ורוחני של התקרבות לקב"ה.



פניה לכיוון מסוים בשעת התפילה לא רק מורה על חשיבות אותו מקום ,אלא גם יוצרת מקום מרכזי
שאליו מופנות תפילות העם היהודי כולו.





התפילה היא דרך לבניית קהילה יהודית ,על ידי המעשה הפשוט של הפנית הגוף והלב ליעד משותף.
התפילה מחברת כל אדם לעצמו ,לקהילה ,ולקב"ה.
הקב"ה זמין ומצוי בכל מקום שבו נמצא האדם.
הרב עדין שטינזלץ (אבן-ישראל) :לכל אחד מאתנו יש קשר אישי עם הקב"ה (מקור  1( )4דקות)



בקשו מאחד המשתתפים להקריא את הקטע בקול.



שאלו את המשתתפים:
o

מה חושב הרב שטינזלץ על האפשרות הנתונה לכל אדם להתחבר לקב"ה?

o

האם אתם מסכימים עם הרב שטינזלץ ,או חולקים עליו?

o

האם חשתם פעם ש"איכשהו ,אנחנו תמיד לבד ,ביחד"?


כיצד אמירה זו מתקשרת למסקנות שהסקנו מהסוגיה התלמודית ,על פיהן למרות
שכל אדם עומד במקום אחר ,במובן מסוים כולנו מאוחדים?

o

מה היחס בין תפילה עבור הקהילה ואמירת תודה?



הערה למנחה :יש להעיר את תשומת לב הלומדים לנקודות הבאות:
o

למרות שהתפילה נאמרת ביחידות ,כלול בתפילה מרכיב של בניית קהילה.

הרב שטינזלץ מצביע על האופי המשולש של התפילה:


התפילה היא דרך להתייחס לתחושות וחששות (אדם עיוור).



התפילה היא למען הקהילה והעם (העם המתפלל מכוון פניו וליבו לאותו מקום ,ויוצר בכך אחרות).



התפילה מאפשרת לנו להכיר בדברים בהם התברכנו ולהודות עליהם.



הקשר להצהרה של הנשיא קנדי:
o

הנשיא קנדי הצהיר שאנו זקוקים לסיוע מהאל כדי לבנות ,להכיר במה שיש לנו,
להודות על השפע בו בורכנו ,ולשתף אחרים.

o

הרב שטינזלץ מוסיף ,שלכל אדם יש אפשרות להתפלל לקב"ה ,ודרך התפילה
לחוש בנוכחות האל בעולם ובקרבה שלו לאדם עצמו .ההכרה בנוכחות זו מביאה
להכרה במה שיש לנו ,המשך פיתוח הקיים ,ושיתוף אחרים בשפע.

מתיסיהו – מלך בלי כתר (מקור  1( )5דקות)
בקשו מאחד הלומדים להקריא את הקטע בקול.
מהם המסרים שמעביר מתיסיהו דרך השיר שלו?


יש להעיר את תשומת לב הלומדים לנקודות הבאות:

 oההכרה באל מאפשרת סיפוק בחיים ,וסיפוק מאפשר נתינה לאחרים.
 oהאמונה היא תרופת נגד לשליליות.
 oאחד המסרים של השיר מתקשר לקטע של הרב שטינזלץ :בכל אחד טמון הכח להתחבר לאל.
מסקנות ושאלות למחשבה :מה אני לוקח הביתה?
 .1האם התפילה מעניקה לי סיפוק?
 .2כיצד תחושת הסיפוק מסייעת לי בתפילה?

הכרת הטוב בחיי היום-יום
מקורות
הצהרה  :3505יום חג ההודיה .בנובמבר 1692 ,7
על ידי נשיא ארה"ב של אמריקה
הצהרה:
עתה ,לפיכך ,אני ,ג'ון פ .קנדי ,נשיא ארצות הברית של אמריקה ,בהתאם להחלטה המשותפת של הקונגרס ,שאושרה
ב 46-בדצמבר ,5425 ,שהועידה את יום חמישי הרביעי בנובמבר בכל שנה ליום חג ההודיה ,מצהיר בזאת שביום
חמישי ,ה 44-בנובמבר של השנה הנוכחית ,יחול יום הודיה לאומי.
אני מעודד ציון של יום זה בכבוד ובענווה.
הבה נחדש את רוח המתיישבים בחג ההודיה הראשון; הם היו בודדים בשממה בלתי נתפסת ,בשעה שעמדו מול עתיד
שחור באמונה שנולדה מתוך מסירותם לאלף וגבורה שחוזקה על ידי ההבנה שכל בני האדם אחים הם.
עבור חסדים שאינם מחויבים לנו מכוח גמול או זכות ,ועל ידי ההחלטה להלום הבה נחדש רוח זו על ידי הכרת טובה
את המחויבויות המוטלות עלינו.
הבה נחדש רוח זו על ידי שיתוף השפע של היום עם אלו שפחות ברי-מזל ,בארצנו ומחוץ לארץ .הבה נחדש רוח זו
בחיפוש מתמיד אחר דרך לייסד קהילות גדולות יותר של אחווה.
הבה נחדש רוח זו בכך שנכין את הנפש לקראת אי-הוודאות שלפנינו – על ידי מוכנות מתמדת להתמודדות עם
משברים בצורה החלטית ,ולהתמודדות עם הישגים בחן וענווה.
הבה נחדש רוח זו במיקוד הכוחות והתקוות בכלל האנשים והנשים באשר הם ,כדי לקדם את העולם מהר יותר לזמן
שבו חג ההודיה יהיה יום חג אוניברסאלי.
הבה נחדש רוח זו בקבלה של המגבלות של שאיפות האנושות ,ועל ידי התחייבות לשאוף בכל זאת ,על פי הנחיית
ההשגחה ,לעולם טוב יותר עבור כלל האנושות.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א
תנו רבנן :סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות –
יכוין לבו כנגד אביו שבשמים,
שנאמר +מלכים א' ח' +והתפללו אל ה';

היה עומד בחוץ לארץ  -יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל
שנאמר+ :מלכים א' ח' +והתפללו אליך דרך ארצם;
היה עומד בארץ ישראל  -יכוין את לבו כנגד ירושלים,
שנאמר+ :מלכים א' ח' +והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת;
היה עומד בירושלים  -יכוין את לבו כנגד בית המקדש,
שנאמר+ :דברי הימים ב' ו' +והתפללו אל הבית הזה;
היה עומד בבית המקדש  -יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים,
שנאמר+ :מלכים א' ח' +והתפללו אל המקום הזה;
היה עומד בבית קדשי הקדשים  -יכוין את לבו כנגד בית הכפורת;
היה עומד אחורי בית הכפורת  -יראה עצמו כאילו לפני הכפורת;
נמצא :עומד במזרח  -מחזיר פניו למערב ,במערב  -מחזיר פניו
למזרח ,בדרום  -מחזיר פניו לצפון ,בצפון  -מחזיר פניו לדרום;
נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.
אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא :מאי קראה + -שיר השירים
ד' +כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות ,תל שכל פיות פונים בו.
שאלות למחשבה:


כמה שלבים מוזכרים בקטע? האם קיימת היררכיה בשלבים? מה משמעותה?



מה המשמעות של פניה לכיוון בית המקדש בזמן התפילה?



מה היחס בין הפניה לכיוון המקדש לחיזוק הקהילתיות ואיחוד העם?

שמות כה:יז  -כב
ָארכָּה ְו ַאמָה ָו ֵחצִׂי ָר ְחבָּה:
שיתָ כַפ ֶֹּרת זָהָב טָהֹור ַאמָתַ י ִׂם ָו ֵחצִׂי ְ
(יז) ְו ָע ִׂ
שנֵי קְצֹות ַהכַפ ֶֹּרת:
שנַי ִׂם כ ְֻרבִׂים זָהָב ִׂמ ְקשָה תַ ֲעשֶה א ֹּתָ ם ִׂמ ְ
שיתָ ְ
(יח) ְו ָע ִׂ
שנֵי
(יט) ַו ֲעשֵה כְרּוב ֶאחָד ִׂמ ָקצָה ִׂמז ֶה ּוכְרּוב ֶאחָד ִׂמ ָקצָה ִׂמזֶה מִׂן ַהכַפ ֶֹּרת תַ עֲשּו אֶת ַהכ ְֻרבִׂים עַל ְ

קְ צֹותָ יו:
שי ְכנָ ַפי ִׂם ְל ַמ ְעלָה ס ֹּ ְככִׂים ְב ַכנְפֵיהֶם עַל ַהכַפ ֶֹּרת ּו ְפנֵיהֶם ִׂאיש אֶל ָאחִׂיו אֶל
(כ) ְוהָיּו ַהכ ְֻרבִׂים פ ְֹּר ֵ
ַהכַפ ֶֹּרת יִׂהְיּו ְפנֵי ַהכ ְֻרבִׂים:
(כא) ְונָתַ תָ אֶת ַהכַפ ֶֹּרת עַל הָָאר ֹּן ִׂמ ְל ָמ ְעלָה ְואֶל הָָאר ֹּן תִׂ תֵ ן אֶת ָהעֵדֻ ת ֲאשֶר אֶתֵ ן ֵאלֶיָך:
שנֵי ַהכ ְֻרבִׂים ֲאשֶר עַל אֲר ֹּן ָהעֵדֻ ת אֵת כָל
שם וְדִׂ ב ְַרתִׂ י אִׂתְ ָך ֵמעַל ַהכַפ ֶֹּרת ִׂמבֵין ְ
(כב) וְנֹועַדְ תִׂ י לְָך ָ
אֲ שֶר ֲא ַצּוֶה אֹותְ ָך אֶל ְבנֵי יִׂש ְָראֵל:
שאלות למחשבה:


מהו 'בית הכפורת'? מה נמצא מעליו?



מה היחס בין בית הכפורת לשכינה?



האם בעקבות קריאת המקור מובן מדוע בית הכפורת הוא המקום שאליו יש לכוון את התפילה?

הרב עדין שטינזלץ (אבן-ישראל) :לכל אחד מאתנו יש קשר אישי עם הקב"ה
בניו יורק  ,פורסם בספטמבר ( The Jewish Week.)2010 ,3תורגם מתוך עיתון
(ההדגשות אינם במקור)
נדמה לי שכל אדם ,ולא רק אדם דתי (או קדוש במיוחד) ,חווה רגעים של חסד – רגעים שבהם הוא חש
בנוכחות גדולה ,בעובדה שהאל קרוב ממש .התחושה מתעוררת לעיתי תכופות יותר ממה שאנשים חושבים,
אך לא תמיד לזהות אותה .יש אנשים שהתחושה מתעוררת בהם מתוך רגע נשגב ומרומם; אך אחרים ירגישו
באושר העילאי ובביטחון שבקרבה בלי כל הכנה מוקדמת או ידיעה...
באותו זמן ,בין אם נכיר בכך ובין אם לאו ,לכל אחד מאתנו יש מערכת יחסים אינטימית עם הקב"ה .הקשר
שלי תמיד אישי ואינטימי; העובדה שהוא אינסופי ובלתי-מוגבל גורמת לו להתייחס אלי באופן אישי ופרטני.
הקשר תמיד נושא אופי של אחד-על-אחד ,בין אם אני לבד או בתוך ההמון .איכשהו ,אנחנו תמיד לבד,
ביחד.
לכן התפילה ,בכל צורה שהיא ,היא בעלת חשיבות גדולה כל כך .התפילה היא לעולם שיחה עם האל .התפילה
היא הדרך להתחבר לרגשות ,חששות ,ושאיפות ,או לבקש בקשות .כמו כן ישנן תפילות עבור קהילה ,או
עם ,או עבור העולם כולו .התפילה יכולה להיות שיחה מסוג נוסף :דחף לומר :תודה; לומר :כמה טוב
שאתה שם.

מתיסיהו – מלך בלי כתר
אתה כל מה שיש לי וכל מה שאני צריך
בכל יום אני מתפלל ללמוד את השלום שלך
אני רוצה להתקרב אליך ,אני כה רעב
אתה כמו מים לנשמתי הצמאה
בלעדיך – אין אני
אתה האוויר שאני נושם
לעיתים העולם חשוך ואיני מסוגל לראות
כאלה ,שדים סובבים כדי להוריד אותי למקום שלילי
אבל אני מאמין ,כן אני מאמין ,אמרתי שאני מאמין

הכרת הטוב וברכת המזון
מדריך למנחה
כתב :הרב יצחק בלאו
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות! יחידה זו תתמקד בתכונה בכרת הטוב ,וביטוייה בברכת המזון.
נעיין במקור התלמודי בברכות כ עמוד ב ,אבל נפתח את הדיון במקור המקראי לברכת המזון.
הקדמה ( 1דקות)
חשבו על הפעם האחרונה בה הכרתם טובה כלפי אחר .מתי זה היה? עבור מה הכרתם טובה?
בקשו מהתלמידים לרשום חמש חוויות שעבורן הם מכירים טובה באופן רצוף ועקבי (לדוגמא ,בריאות,
עבודה ,משפחה ,וכולי) .רשמו דוגמאות על הלוח כדי שתוכלו להמשיך ולהפנות אליהם במהלך השיעור.
חלק א :המקור המקראי למצווה ( 51דקות)
המסורת היהודית כוללת ברכות רבות ומגוונות ,ביניהם ברכות על האוכל שאנו אוכלים .אבל רק ברכה אחת
– ברכת במזון הנאמרת אחרי האוכל – מקורה בתורה.
מקור  :1דברים פרק ח פסוק י
ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך:


האם אתם אוהבים אוכל גורמה? האם אתם מכירים מישהו שאוהב אוכל מיוחד? מה יחסו של אודו
אדם לאוכל?



מה יחסו של אדם עני לאוכל?



מה ההבדל בין הדרך שבה אדם עירוני מתייחס לאוכל ובין החקלאי ,שקוטף בעצמו את המרכיבים
של ארוחת הערב שלו?

האם הברכה היא רק הודיה על היכולת להתקיים? האם הפסוק רומז לפנים נוספים של הברכה?
אין ספק שהפסוק בוחר להתמקד דווקא בארץ ישראל .למעשה ,הרמב"ן (רבי משה בן נחמן ,בספרק של
המאה ה )51-חש צורך להדגיש שהמצווה חלה גם מחוץ לארץ ישראל ,משום שמן הפסוק משתמש שברכת
המזון מודה לקב"ה דווקא על האוכל בארץ .עם זאת ,הכרת הטוב של יהודי באשר הוא מחברת אותו לארץ
הטובה אשר נתן ה' לאבותינו .כלומר ,בכל פעם שאדם אומר את ברכת המזון ,הוא מודה לקב"ה על האוכל
שאכל ,ואחרי כן על הארץ שהקב"ה נתן לנו.

מקור  :2רמב"ן דברים פרק ח פסוק י
וטעם על הארץ הטובה כמו ועל הארץ הטובה ,יצוה שתברכהו בכל עת שתשבע על
השובע ועל הארץ שנתן לך ,שינחילנה לך לעולמים ותשבע מטובה ,והנה חיוב המצוה
הזאת בכל מקום:
בקריאת הפסוק אפשר לטעות ולחשוב שברכת המזון תקפה רק בארץ ישראל ,ולכן הרמב"ן מדגיש באכילה
בכל מקום מחייבת הערכה של גידולי האדמה.
הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ מצביע על העובדה שמודעות לגבי המחויבות להכיר טובה מובילה להכרת
הטוב באופן כללי .לאנשים קשה לפעמים לבטא הכרה בטובה שנעשתה עבורם ,משום שהם לא אוהבים
להרגיש חייבים לאחר .מציאת הדרך לומר תודה עבור דבר אחד מסייעת לנו להבין כמה דברים טובים יש
בחיינו שעליהם עלינו להודות .הודיה לקב"ה על האוכל מביאה לידי הכרה בחובות אחרים כלפי הבורא .לכן,
בנוסף לאזכור הארץ בברכת המזון ,אנו מזכירים גם את מתן תורה ואת ברית מילה.
חלק ב :מתי מברכים? ( 54דקות)
כיצד מצוות ברכת המזון שונה מברכות על האוכל הקיימות בדתות אחרות?
דתות ומסורות רבות מייחסות חשיבות לברכה על האוכל ,אך כולן – ללא יוצא מן הכלל – נוהגות לברך לפני
הארוחה ,ולא אחריה .בעוד שהחכמים תיקנו ברכות על האוכל לפני האכילה ,המצווה מן התורה מתייחסת רק
לברכה אחרי האכילה .כלומר ,למרות שבפועל אנו מברכים גם לפני וגם אחרי האכילה ,הברכה שאחרי
הסעודה היא הקיום של הציווי האלוקי בהתאם לחוקי התורה.
מדוע התורה מצווה לברך אחרי האוכל?
רבי מאיר שמחה הכהן מדוינסק ( ,)5446-5421רב חשוב והוגה דעות במערב אירופה ,מציין את הסכנה
שנוצרת בשל חיים של נוחות חומרית .חיי רווחה עלולים לגרום לתחושה של שאננות וגאוותנות .קל יותר
לפנות לקב"ה בתחנונים כאשר אדם רעב ,מאדר לזכור את חסדיו עם בטן מלאה .התורה מתייחסת לסכנה זו
על ידי ציווי על ברכה דווקא אחרי הסעודה .יתכן שיש צורך גדול יותר להזכיר לאנשים מי עומד מאחורי
הרווח וחיי החומר כאשר הם שבעים ,כיון שבזמן של רעב הם יזכרו לבד.
מקור  :3משך חכמה דברים פרק ח פסוק י
אך באמת אין הברכה על זה בלבד ,רק הוא ענין ומכוון אחר ,שכשאוכל ושבע אז הוא
עלול לבעט ,וכמו שאמר הכתוב (פסוקים יב  -יד) "פן תאכל ושבעת וכו' ושכחת את ה'
אלקיך" .מלי כריסי זני בישי (ברכות לב ,א) .לכן צוה השי"ת שכשיאכל וישבע ,יזכיר
שם אלקים בתודה ויברכנהו ויזכור כי "הוא הנתן לך כח לעשות חיל" (להלן פסוק יח)
ומידו לוקח האוכל למלאות נפשו כי ירעב .וזה שאמר בסמוך (יב  -יח) "השמר לך פן
תשכח וכו' פן תאכל ושבעת וכו' ורם לבבך ושכחת וזכרת וכו' כי הוא הנתן לך כח לעשות

חיל" .הראה לנו טעם הברכה ,שלא יקשיח לבבו מדרכי השי"ת ועדותיו .וזה יתכן דוקא
כשהוא שבע ,לא כשהוא רעב.
חלק ג :כמות האוכל שיש לברך על אכילתו ( 50דקות)
נתייחס לפן נוסף של השאלה :מתי אנו מחויבים להודות לקב"ה עבור האוכל?
הפסוק בדברים מצווה "ואכלת ושבעת וברכת" – כלומר ברכת המזון נאמרת אחרי ארוחה משביעה .כלומר,
על נשנוש ואפילו על סנדוויץ' קטן אין צורך לברך .הבבלי במסכת ברכות דף כ עמוד ב מתייחס לפער שבין
הפסוקים וההלכה:
מקור  :4תלמוד בבלי ברכות דף כ עמוד ב
דרש רב עוירא ,זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי
[לפעמים היה אומר דבר זה בשם רב אמי ולפעמים היה אומר משם רב אסי] :אמרו מלאכי
השרת לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,כתוב בתורתך (דברים י') אשר לא ישא
פנים ולא יקח שחד ,והלא אתה נושא פנים לישראל ,דכתיב( :במדבר ו') ישא ה' פניו
אליך .אמר להם :וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה( :דברים ח') ואכלת
ושבעת וברכת את ה' אלקיך ,והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה.
המלאכים מצביעים על שני פסוקים סותרים .על פי פסוק אחד ,הקב"ה אינו נושא פנים ,אבל פסוק אחר,
הלקוח מברכת כהנים ,מעיד על הקב"ה שהוא "נושא פנים" .הקב"ה מסביר למלאכים שלעם היהודי מגיע יחס
מיוחד ,משום שהם מברכים ברכת המזון אחרי אכילת כמות קטנה ,ולא רק אחרי אכילת כמות משביעה .אמנם
יש ברכות קצרות יותר שנאמרות על אכילת כמויות קטנות של מאכלים שונים ללא לחם ,אך עיקר מצוות
ברכת המזון היא על אכילת לחם .התורה מצווה" :ואכלת ושבעת וברכת" – מכאן שיש לברך על כמות
משביעה .למרות זאת ,נקבע להלכה שמברכים גם על כמויות לחם שאינן משביעות .הקב"ה מסביר שלעם
ישראל מגיע יחס מיוחד בשל הקפדתו על הכרת טובה אפילו על כמות אוכל קטנה ,שאינה מספקת.

מדוע חשוב להכיר טובה גם עבור מתנה קטנה? כיצד הדבר בא לידי ביטוי במערכת היחסים שלנו עם
הקב"ה?
הוגה הדעות החסידי ר' שמחה בונים מפשיסחא ( )5447-5761מציע הסבר מעמיק של הקטע התלמודי.
אנשים מכירים טובה משתי סיבות :או בשל הערכה של המתנה עצמה ,או בשל הערכתם כלפי הנותן .כאשר
אנו מקבלים מתנה נהדרת ,אנו אסירי טובה על המתנה עצמה ,בלי קשר לנותן המתנה .עם זאת ,כאשר אנו
מעריכים אדם מסוים ,אנו שמחים לקבל מהם כל דבר ,היות ומתנה ,קטנה ככל שתהיה ,מעידה על הקשר שיש

לנו עם אדם שאנחנו אוהבים .אם תקבלו מתנה מהזמר או הספורטאי האהוב עליכם ,או מפרופסור בעל שם
עולמי ,אופי המתנה יהפוך למשני וכמעט לא משמעותי כלל ,לאור המחווה שהגיע מאדם נערץ.
התורה מצווה על הודיה עבור אוכל רק כאשר כמות האוכל מספקת .כלומר ,התורה מדגישה את גודל המתנה.
ההלכה ,מצד שני ,והמסורת היהודית ,הדגישה את הכרת הטובה לקב"ה על עצם מערכת היחסים .התגובה
מעבירה את המיקוד מהמתנה עצמה לקשר עם הנותן.
האם תוכלו לחשוב על דוגמאות של שני סוגים של הכרת הטוב בחייכם – גם עבור אופי המתנה ,וגם
עבור הקשר עם הנותן?
חלק ד :היחס בין הכרת הטוב להשפעת טובה אלוקית ( 50דקות)
רעיון נוסף בא לידי ביטוי במקור התלמודי :השפעת טובה אלוקית אינה נובעת מצדק מוחלט .הקב"ה מנהל את
עולמו במידת הצדק בשילוב עם מידת הרחמים.
מדוע יש צורך בשילוב בין מידת הצדק והרחמים?
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( ,)5411-5461הרב הראשי האשכנזי הראשון בישראל לפני קום המדינה ,הציע
קריאה חלופית של במקור בתלמוד:
מקור  :5עין אי"ה ברכות כ עמוד ב
יסוד מדת המשפט בעולם איננה נקמה חלילה כי אם דרך להדריך אל השלימות שהיא
התכלית הנשגבה .ומה בצע בויתור על הדין ,הלא אותו חסרון שהדין משלים את הכלל או
את הפרט ,הלא ישאר בויתור העונש .אם כן אין זה טובה כי אם רעה...והנה אם יהיה
ויתור במשפט העליון תתקלקל השורה ,כי לא יחוש האדם לנפשו עוד...
אמנם לפעמים תוכל מדה כללית טובה להקל הרבה מאד את מדת המשפט ,מפני שני שקנה
חמדה זו בנפשו יבא אל השלימות גם אם ירגיש שיש כאן עליו חסד עליון יותר מהראוי
לו .והוא מי שקנה בנפשו מדת הכרת טובה באמת ,והשכיל שראש פסגת המוסריות הוא
שישתמש בהם נגד ה' ,שאין קץ לטובתו על בריותיו וכל אשר תגדל עליו מדה הטובה
תגדל הרגשתו בהכרת טובה...כאשר ירגיש בנפשו שלא כחטאיו גמל ה' עליו ,לא תביאהו
הנהגה זו לבל יקפיד עוד בדרך הטובה כי אם יוסיף אומץ בדרך הישרה ,באשר נוספה סבה
חדשה להכרת טובת האדון יתברך
כיצד הקב"ה מגלה רחמים בלי "להפיל בפח" את מקבלי הרחמים? הרב קוק מסביר שרק מי שמבין לעומק את
הכרת הטובה יוכל להימנע מסכנה זו.
אדם יכול להגיב בשני דרכים כאשר הוא מקבל יותר ממה שמגיע לו :הוא יכול לחגוג את מזלו הטוב ,או
להכיר טובה לנותן.

אדם שמגיב בכך שהוא חוגג את מזלו נמצא בסכנה של איבוד חוש הצדק והמחויבות.
אדם שמגיב בהכרת טובה מונע את הסכנה הרוחנית הטמונה בקבלת דבר שאינו מגיע לו ,כיון שהמתנה
מתקבלת במסגרת של מחויבות מוסרית חדשה ,במקום תחושה של "מגיע לי" או של התעלמות ממחויבות.
ההשתדלות וההצטיינות בהכרת הטוב ,שבאה לידי ביטוי בברכת המזון על כמויות קטנות ,שומרת עלינו מפני
יוהרה ,ומאפשרת לקב"ה להשפיע עלנו כל טוב.

הכרת הטוב וברכת המזון
מקורות
מקור  :1דברים פרק ח פסוק י
ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך:
מקור  :2רמב"ן דברים פרק ח פסוק י
וטעם על הארץ הטובה כמו ועל הארץ הטובה ,יצוה שתברכהו בכל עת שתשבע על
השובע ועל הארץ שנתן לך ,שינחילנה לך לעולמים ותשבע מטובה ,והנה חיוב המצוה
הזאת בכל מקום:
מקור  :3משך חכמה דברים פרק ח פסוק י
אך באמת אין הברכה על זה בלבד ,רק הוא ענין ומכוון אחר ,שכשאוכל ושבע אז הוא
עלול לבעט ,וכמו שאמר הכתוב (פסוקים יב  -יד) "פן תאכל ושבעת וכו' ושכחת את ה'
אלקיך" .מלי כריסי זני בישי (ברכות לב ,א) .לכן צוה השי"ת שכשיאכל וישבע ,יזכיר
שם אלקים בתודה ויברכנהו ויזכור כי "הוא הנתן לך כח לעשות חיל" (להלן פסוק יח)
ומידו לוקח האוכל למלאות נפשו כי ירעב .וזה שאמר בסמוך (יב  -יח) "השמר לך פן
תשכח וכו' פן תאכל ושבעת וכו' ורם לבבך ושכחת וזכרת וכו' כי הוא הנתן לך כח לעשות
חיל" .הראה לנו טעם הברכה ,שלא יקשיח לבבו מדרכי השי"ת ועדותיו .וזה יתכן דוקא
כשהוא שבע ,לא כשהוא רעב.
מקור  :4תלמוד בבלי ברכות דף כ עמוד ב
דרש רב עוירא ,זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי
[לפעמים היה אומר דבר זה בשם רב אמי ולפעמים היה אומר משם רב אסי] :אמרו מלאכי
השרת לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,כתוב בתורתך (דברים י') אשר לא ישא
פנים ולא יקח שחד ,והלא אתה נושא פנים לישראל ,דכתיב( :במדבר ו') ישא ה' פניו
אליך .אמר להם :וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה( :דברים ח') ואכלת
ושבעת וברכת את ה' אלקיך ,והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה.
מקור  :5עין אי"ה ברכות כ עמוד ב
יסוד מדת המשפט בעולם איננה נקמה חלילה כי אם דרך להדריך אל השלימות שהיא
התכלית הנשגבה .ומה בצע בויתור על הדין ,הלא אותו חסרון שהדין משלים את הכלל או
את הפרט ,הלא ישאר בויתור העונש .אם כן אין זה טובה כי אם רעה...והנה אם יהיה
ויתור במשפט העליון תתקלקל השורה ,כי לא יחוש האדם לנפשו עוד...
אמנם לפעמים תוכל מדה כללית טובה להקל הרבה מאד את מדת המשפט ,מפני שני שקנה
חמדה זו בנפשו יבא אל השלימות גם אם ירגיש שיש כאן עליו חסד עליון יותר מהראוי

לו .והוא מי שקנה בנפשו מדת הכרת טובה באמת ,והשכיל שראש פסגת המוסריות הוא
שישתמש בהם נגד ה' ,שאין קץ לטובתו על בריותיו וכל אשר תגדל עליו מדה הטובה
תגדל הרגשתו בהכרת טובה...כאשר ירגיש בנפשו שלא כחטאיו גמל ה' עליו ,לא תביאהו
הנהגה זו לבל יקפיד עוד בדרך הטובה כי אם יוסיף אומץ בדרך הישרה ,באשר נוספה סבה
חדשה להכרת טובת האדון יתברך

האם יש מתכון לתפילה? המדריך לבחירת המילים הטובות ביותר
מדריך למנחה
כתבה :חנה לוקשין-בוב
הקדמה :דיון קצר על חדשנות בתפילה בניגוד לתפילה קבועה ( 54דקות)
נפתח בסיפור (עובד מתוך סיפור על ידי שמחה ריץ' ,ג'יואיש מגזין)
ליד עיירה קטנה במערב אירופה לפני כמאתיים שנה ,רועה צאן יהודי התייתם מהוריו ואומץ על ידי זוג
נוכרים טובים .הנער ידע שהוא יהודי ,אבל לא ידע מה המשמעות של עובדה זו .בכל יום היה הנער יוצא
לשדות עם עדריו ועם החליל ,ורועה את הצאן.
כאשר הלכו וקרבו הימים הנוראים ,ראה הנער אנשים רבים נוסעים בדרך המובילה לעיירה ברדיטשב.
נוכחותם של האנשים הזרים עוררה בנער סקרנות .יום אחד ,בזמן שישב עם העדרים וחילל בחליל,
התעורר בו רצון ללכת לבית הכנסת הישן ולהתפלל .אבל הנער לא ידע איך להתפלל; הוא אפילו לא ידע
לקרוא בסידור בעברית .מה יעשה?
אותו יום ,יום כיפור היה .בבית הכנסת של הרב לוי יצחק בעיירה הקטנה ברדיטשב היו היהודים שקועים
בתפילת היום הקדוש .אבל הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק לא היה מרוצה .הוא חש שתפילות הקהילה אינן
מצליחות לחדור את שערי השמים .הוא ניסה ,ללא הועיל ,להגביר את התפילות ולהעלותן לפני הקב"ה.
הנער ,שהחליט לנסות את מזלו ולבוא לברדיטשב על אף שלא ידע להתפלל ,נכנס לבית הכנסת .הוא
נדהם ממראה האנשים העומדים שקועים בתפילה .בשל ההתרכזות בתפילה אף אחד מהמתפללים לא שם
לב לנער הצעיר שנכנס לבדו לבית הכנסת בבגדי רועים .מיד עם כניסתו לבית הכנסת חש הנער מצוקה.
כל אחד מהאנשים בבית הכנסת מלבדו מסוגל להתפלל וליצור שיח עם הקב"ה! הוא הרגיש שהוא חייב
לעשות משהו ,אבל מה הוא יכול לעשות? הוא לא ידע להתפלל ,והוא לא ידע לקרוא.
עיניו התחילו לדמוע ,והוא החליט שהוא חייב לעשות מעשה .הוא לקח את החליל בידו והתחיל לנגן ניגון
לקב"ה .הוא לא ידע שאסור ביום הכיפורים לנגן; ברגע שהתחיל לחלל ,בית הכנסת כולו הפסיק מתפילתו
ופנה לראות מנין מגיע הקול .אנשי הקהילה הנדהמים התחילו לצעוק על הנער ופנו לעצור אותו מחילול
היום הקדוש ,אבל רבי לוי יצחק השתיק אותם ופנה לנער בחיוך.
"לא יאומן" הוא צחק" ,אבל הטעות של הנער הצילה את תפילותינו .ראיתי שהתפילות אינן מתקבלות
במרומים – לא הצלחנו להתפלל בטוהר ובכוונה .הנער אמנם לא ידע את אופי היום ,אבל ליבו ודמעותיו
טהורים ומלאי כוונה .תפילתו הזכה פתחה שערי שמים לתפילותינו ,ועכשיו הן התקבלו .אנו חבים תודה
גדולה לנער".
הרב פנה לנער ואמר" :אתה מוזמן לשבת לצדי .אתה הצלת את תפילותינו!"
דיון:


האם טוב יותר להתפלל על ידי קריאת המילים בסידור ,או על ידי דיבור ספונטאני עם הקב"ה?



מהם היתרונות והחסרונות של שתי צורות התפילה?



מהי עמדת המסורת היהודית בסוגיה זו?

נקודות למחשבה:


היהדות מדגישה את חשיבות הנוסחים הקבועים בתפילה ,בברכות ,ובטקסים שונים .האם יש מקום
במסורת היהודית ליצירתיות וביטוי אישי בתפילה?



תפילות קבועות עלולות לתת תחושה של אוטנטיות; הן מקלות על מי שאינו יודע להתנסח או לא
יכול לחשוב מה לומר; הן גם מקלות על מי שחושש לומר "את הדבר הלא-נכון".



אנשים רבים חשים מצוקה בלי תפילה קבועה ,ולחץ מן הציפיה לחשוב על נוסח עצמאי.



מצד שני ,נוסח קבוע הופך את התפילה לספונטאנית פחות ,ולפעמים לכנה פחות.



מה אם התפילה כוללת דבר שלא מתחברים אליו ,או אפילו שלא מסכימים אתו?



מה אדם עושה כאשר יש לו תחושה כנה ופנימית שהוא רוצה לבטא ,שאינה באה לידי ביטוי בנוסח
הקבוע?

לפעמים יש תחושה שנוסח התפילה הקבוע הוא ריק ,ושהמילים נאמרות באופן אוטומטי ,בלי שמתכוונים
אליהם באמת .יחידה זו תבחן את הרעיון של אמירת נוסח קבוע מול תפילה ספונטאנית ,ואת החשיבות
והמשמעות של שני סוגי התפילה.
רקע לסוגיה התלמודית ( 4דקות)
הסוגיות התלמודיות שנבחן היום בוחנות את הברכה הראשונה של תפילת עמידה .הקב"ה מתואר בתפילת
עמידה כ"אל הגדול הגיבור והנורא" ,בעקבות פסוק מספר דברים שמשולב בברכה.
מקור  :1הברכה הראשונה של תפילת עמידה ( 4דקות)
האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות
ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.
דברים פרק י פסוק יז:
כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים
האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד.
המקור השני הוא הסוגיה התלמודית שבה נמקד את דיונינו היום.
מקור  :2בבלי ברכות לג עמוד ב ( 51דקות)
ההוא דנחית קמיה [אותו שירד לפני התיבה לפני] דרבי חנינא ,אמר :האל הגדול הגבור
והנורא [והאריך והוסיף ] והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד.

דיון:


ראינו למעלה שבברכה הראשונה בתפילת עמידה אנו מכנים את הקב"ה "האל הגדול הגיבור
והנורא" .מדוע החזן בבית הכנסת של רבי חנינא הוסיף את הכינויים הנוספים הבאים כדי לתאר את
הקב"ה" :והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד"?



האם טוב או רע לדעתכם שהחזן ניסה לשפר את התפילה? מדוע?



קראו את המשך המקור:
המתין לו עד ד[ש]סיים ,כי [כאשר] סיים אמר ליה [לו] :סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך
[וכי סיימת את כל שבחי ריבונך]?! למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן  -אי לאו
דאמרינהו משה רבינו באורייתא ,ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה  -לא הוינן
יכולין למימר להו ,ואת אמרת כולי האי ואזלת! [למה לך כל זה? אותן שלוש מילים של שבח
"הגדול הגיבור והנורא" שאנו אומרים ,אם לא שאמרן משה רבינו בתורה ,ובאו אנשי כנסת
הגדולה ותקנון בתפילה – לא היינו יכולים לומר אותן – ואתה אמרת והלכת עד כדי כך!]
משל ,למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב ,והיו מקלסין אותו בשל כסף ,והלא
גנאי הוא לו!

דיון:


מה הבעיה שמעלה רבי חנינא?



האם החזן התכוון שזהו כל שבחו של הקב"ה?



מדוע יש בעיה בהוספה לנוסח הקבוע של התפילה?



קראו את המשך המקור:
ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים ,שנאמר "ועתה ישראל מה ה'
אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה".
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? [וכי יראת שמים דבר קטן הוא?] והאמר רבי חנינא
משום רבי שמעון בן יוחי :אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת
שמים ,שנאמר" :יראת ה' היא אוצרו!"
אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא [כן ,לגבי משה דבר קטן הוא] .דאמר רבי חנינא :משל,
לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו  -דומה עליו ככלי קטן  -קטן ואין לו  -דומה עליו
ככלי גדול.

דיון:


מה היחס בין הקטע הראשון בסוגיה לקטע השני? מה מגמת הסוגיה?

על פניו נראה שהקשר בין שני הקטעים הוא הדובר :רבי חנינא .עם זאת ,יתכן שקיים גם קשר תוכני בין
הקטעים .בשני הקטעים ישנה התייחסות ל"בית גנזיו" של המלך .בקטע הראשון מדובר במלך מטאפורי,
שבבית גנזיו ישנם דינרי זהב .הקטע השני מתייחס למלך מלכי המלכים (מיוצג במטאפורה הקודמת על ידי
מלך בשר ודם) ,שבבית גנזיו שמורה יראת שמים .כלומר ,החזן בחלק הראשון חשב שהוא פעל מתוך יראת
שמים ,כאשר למעשה לא הייתה זו כוונתו .על פי קריאה זו ,יתכן שניתן להאשים את החזן בצדקנות מזויפת,
או לפחות בחוסר הבנה של המושג "יראת אלוקים".
מקורות מנוגדים :מקור  54( 3דקות)
מקור תלמודי נוסף נראה כמנוגד למסר של הסיפור על חזנו של רבי חנינא .התלמוד ביומא דן בשינוי הביטוי
הלקוח מן הפסוק בדברים" ,האל הגדול הגיבור והנורא" .הנביאים ירמיהו ודניאל משתמשים בביטויים דומים
– אך לא זהים – להתבטאות של משה בדברים .במקום לצטט את ההיגד המלא ,כל אחד מהנביאים משמיט
מילה אחת:
ירמיהו לב,יח:
האל הגדול והגבור ה' צבאות שמו
דניאל ט,ד:
ַּנֹורא
הָאֵ ל ַהגָדֹול ְוה ָ
הבעיה נידונה במקור התלמודי הבא:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב
דאמר רבי יהושע בן לוי :למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה  -שהחזירו עטרה ליושנה.
אתא [בא] משה ,אמר" :האל הגדול הגבור והנורא".
אתא [בא] ירמיה ואמר :נכרים מקרקרין בהיכלו ,איה נוראותיו? לא אמר נורא.
אתא [בא] דניאל ,אמר :נכרים משתעבדים בבניו ,איה גבורותיו? לא אמר גבור.
אתו אינהו [באו אליו]ואמרו :אדרבה ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו ,שנותן ארך
אפים לרשעים .ואלו הן נוראותיו  -שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה
אחת יכולה להתקיים בין האומות?
ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה [וכיצד באו חכמים אלה ועקרו תקנה שתיקן
משה?]!  -אמר רבי אלעזר :מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא ,לפיכך לא
כיזבו בו.
בדומה לחזן של רבי חנינא ,ירמיהו ודניאל משנים את הנוסח שטבע משה" :האל הגדול הגיבור והנורא" .אך
בשונה מהחזן ,הם משמיטים כינויים של הקב"ה ,במקום להוסיף כינויים נוספים .ירמיהו ודניאל חשים

שבהשמטת המילים הם מבטאים באופן אמיתי יותר את הקשר שלהם לקב"ה ,ואת הביטוי של הקב"ה
במציאות אותה הם מכירים .אין התנגדות לעצם האמירה של ירמיהו ודניאל .על אף טיעוניהם המוצדקים של
הנביאים ,אנשי כנסת הגדולה מוצאים הצדקה לשימוש בביטוי המקורי של משה במלואו .בסיום הסוגיה
התלמוד אף משבח את הנביאים על ההשמטות ,ומייחסים את השינוי לעמידה אמיתית וכנה לפני הקב"ה.
דיון:
כיצד ניתן להבין את היחס בין שני הקטעים? בקטע הראשון המתפלל מוסיף מילות שבח וגוערים בו על כך;
במקור השני המתפללים גורעים משבחיו של הקב"ה ,והתלמוד מגן על מעשיהם .האם יתכן שפחות שבח הוא
דבר יותר טוב?
לאחר דיון בין הלומדים העלו את האפשרויות הבאות:


אולי מעמדם של ירמיהו ודניאל הוא שמאפשר להם לשנות מן הנוסח המקורי .אולי השינוי של החזן
האנונימי אינו במקום ,כיון שאינו נביא ,ואין לו רשות לשנות מן הנוסח.



אולי יש הבדל בין שינוי המקור על ידי החזן ,המייצג את הציבור ,ועל ידי אדם פרטי בשעת התפילה.



שני המקורות דנים מעלים את ענין האמת .במקור הראשון החזן נוהג בצדקנות מזויפת ,ובמקור השני
ירמיהו ודניאל מסרבים להחניף לקב"ה בניגוד לאמת שלהם.

פרשנות על הסוגיה ( 54דקות)
מקור  :4בית יוסף אורח חיים סימן קיג
מצאתי כתוב על שם הרא"ה (ברכות פ"ה עמ' צז) אע"ג דשתיקותא מעליותא כלפי שמיא
הני מילי באדכורי שבחא בדידיה דרחמנא כגון אדיר ונורא ואמיץ דאנן לית לן דעה
לאדכורי שבחיה אבל לספר נפלאותיו וניסיו וגבורותיו כל המוסיף הרי זה משובח וזהו כל
ספר תהילים ותושבחות [הצדיקים] ע"כ:
בבית יוסף מוצעת פשרה .הבעיה האמתית היא שימוש מופרז בתארים ,שעלול להתפרש כחנופה ריקה .לכן,
אסור שאדם יוסיף תארים משלו לתיאור הקב"ה .ועם זאת ,סיפור נפלאותיו וחסדיו של הקב"ה בהחלט ראויים
לסיפור ולהדגשה ,ו"כל המוסיף – הרי זה משובח" .זו המהות של ספר תהילים – סיפור שבחו של הקב"ה
דרך מעשיו.
מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,מתוך :שלושה עשר עלי השושנה
אם לאדם יש מחשבה חולפת של אהבה או יראת אלוקים ,והוא לוקח מחשבה זו ושר
אותה ,וחוזר עליה שוב ושוב עד שהיא הופכת לרפסודיה ,לאריג :אז הוא הפך את הניצוץ
הראשוני ללהבה לוהטת .כוחה של תפילה כזו מצוי בפעולה רציפה .אנו מתעסקים בעבודת

התפילה בכך שאנו לוקחים נושא ועובדים עליו – לא באופן אקראי ,לא באופן מקרי ,אלא
ביחד עם התפילה עצמה .אנו מובילים את התפילה לכיוון מסוים לאורך זמן – בין אם
במשך שעה ,או שבוע ,או חודש .בתוך מסגרת זו של הזמן והמילים של התפילה ,הנושא
נארג לתוך מילים של תפילה ,שלא רק נוגעות ,אלא הופכות לחקוקות בנשמת האדם .לאט-
לאט ,האמת נפרדת מן האשליה – הקבוע נפרד מן החולף – כבר אין נקודה אחת של רגש
ולהט ,אלא שורה שמובילה משלב אחד לשלב הבא בסולם התפילה.


מהו ערך החזרה בתפילה?



האם תוכלו לחשוב על דבר-מה בחייכם שהשתפר לאחר שחזרתם עליו אינספור פעמים (אולי
התעסקות בספורט מסוים ,או בכישור מסוים)? האם ניתן להקביל חזרה זו ,שגורמת לשיפור ,לשגרת
התפילה?

סיכום ( 1דקות)
פתרון אחרון זה מדגיש את הפער בין חנופה להודיה .הוספת אינסוף תארים – בין אם לגבי אדם ,ובין אם
ביחס לקב"ה  -אינה הדרך הראויה לבטא הכרת טובה .זוהי חנפנות .הדרך לבטא הכרת טובה היא על ידי
הודיה לקב"ה – או אדם לו אנו מכירים טובה – עבור מעשה מסוים .הדרך הראויה לעשות זאת היא בתיאור
המעשה הטוב ,ובהכרה בהשפעה של המעשה עלינו ועל חיינו.
הפער גם עלול להבהיר מדוע החזן בבית הכנסת של רבי חנינא טעה כאשר הוסיף תארים לקב"ה ,בעוד
שהנביאים שגרעו מהתארים של משה צדקו :בשני המקרים המסר הוא הימנעות מחנופה .במקרה של החזן,
הוספת תארים היא חנופה ריקה ,ובמקרה של הנביאים ,אפילו שימוש בחלק מן התארים הקיימים מהווים
חנופה ,אם הם אינם נשמעים לדובר כאמת .ייחוס תואר לקב"ה שאדם אינו מאמין שהוא אמת – אינו שונה
מחנופה ריקה.
מצד שני ,הכרת טובה לעולם אינה טעות .למעשה ,מסכת ברכות מלאה בביטויים של הכרת הטוב כלפי
הקב"ה .נסיים בדוגמא אחת של הכרת טובה כנה ואמתית.
מקור  :9תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב
משנה .רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה.
אמרו לו :מה מקום לתפלה זו? אמר להם :בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על
ידי ,וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי.
המשנה מביאה סיפור נוסף על אדם פרטי שמחדש תפילה ,ונשאל לגבי התפילה שחידש .רבי נחוניא מצדיק
את תפילתו בכך שהוא מודה לקב"ה על היכולת ללמוד תורה – ועל דבר זה אי אפשר להפסיק להודות.

שתיקת השואלים מלמדת על הודאתם באמת של דברי רבי נחוניא ,שתפילת ההודאה שלו בכניסתו וביציאתו
מבית המדרש היא אכן במקום.

האם יש מתכון לתפילה? המדריך לבחירת המילים הטובות ביותר
מקורות
 .5הברכה הראשונה של תפילת עמידה
האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם
למען שמו באהבה.
דברים פרק י פסוק יז:
כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים
האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד.
 .4בבלי ברכות לג עמוד ב
ההוא דנחית קמיה [אותו שירד לפני התיבה לפני] דרבי חנינא ,אמר :האל הגדול הגבור והנורא [והאריך
והוסיף ] והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד.
המתין לו עד ד[ש]סיים ,כי [כאשר] סיים אמר ליה [לו] :סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך [וכי סיימת את
כל שבחי ריבונך]?! למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן  -אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא,
ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה  -לא הוינן יכולין למימר להו ,ואת אמרת כולי האי ואזלת!
[למה לך כל זה? אותן שלוש מילים של שבח "הגדול הגיבור והנורא" שאנו אומרים ,אם לא שאמרן משה
רבינו בתורה ,ובאו אנשי כנסת הגדולה ותקנון בתפילה – לא היינו יכולים לומר אותן – ואתה אמרת והלכת
עד כדי כך!]
משל ,למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב ,והיו מקלסין אותו בשל כסף ,והלא גנאי הוא לו!
ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים ,שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה".
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? [וכי יראת שמים דבר קטן הוא?] והאמר רבי חנינא משום רבי
שמעון בן יוחי :אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר" :יראת ה'
היא אוצרו!"
אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא [כן ,לגבי משה דבר קטן הוא] .דאמר רבי חנינא :משל ,לאדם
שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו  -דומה עליו ככלי קטן  -קטן ואין לו  -דומה עליו ככלי גדול.
 .3ירמיהו לב,יח:
האל הגדול והגבור ה' צבאות שמו
דניאל ט,ד:
ַּנֹורא
ָהאֵל ַהגָדֹול ְוה ָ
תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב
דאמר רבי יהושע בן לוי :למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה  -שהחזירו עטרה ליושנה.
אתא [בא] משה ,אמר" :האל הגדול הגבור והנורא".
אתא [בא] ירמיה ואמר :נכרים מקרקרין בהיכלו ,איה נוראותיו? לא אמר נורא.
אתא [בא] דניאל ,אמר :נכרים משתעבדים בבניו ,איה גבורותיו? לא אמר גבור.

אתו אינהו [באו אליו]ואמרו :אדרבה ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו ,שנותן ארך אפים
לרשעים .ואלו הן נוראותיו  -שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים
בין האומות?
ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה [וכיצד באו חכמים אלה ועקרו תקנה שתיקן משה?]! -
אמר רבי אלעזר :מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא ,לפיכך לא כיזבו בו.
 .4בית יוסף אורח חיים סימן קיג
מצאתי כתוב על שם הרא"ה (ברכות פ"ה עמ' צז) אע"ג דשתיקותא מעליותא כלפי שמיא הני מילי באדכורי
שבחא בדידיה דרחמנא כגון אדיר ונורא ואמיץ דאנן לית לן דעה לאדכורי שבחיה אבל לספר נפלאותיו וניסיו
וגבורותיו כל המוסיף הרי זה משובח וזהו כל ספר תהילים ותושבחות [הצדיקים] ע"כ:
 .5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,מתוך :שלושה עשר עלי השושנה
אם לאדם יש מחשבה חולפת של אהבה או יראת אלוקים ,והוא לוקח מחשבה זו ושר אותה ,וחוזר עליה שוב
ושוב עד שהיא הופכת לרפסודיה ,לאריג :אז הוא הפך את הניצוץ הראשוני ללהבה לוהטת .כוחה של תפילה
כזו מצוי בפעולה רציפה .אנו מתעסקים בעבודת התפילה בכך שאנו לוקחים נושא ועובדים עליו – לא באופן
אקראי ,לא באופן מקרי ,אלא ביחד עם התפילה עצמה .אנו מובילים את התפילה לכיוון מסוים לאורך זמן –
בין אם במשך שעה ,או שבוע ,או חודש .בתוך מסגרת זו של הזמן והמילים של התפילה ,הנושא נארג לתוך
מילים של תפילה ,שלא רק נוגעות ,אלא הופכות לחקוקות בנשמת האדם .לאט-לאט ,האמת נפרדת מן
האשליה – הקבוע נפרד מן החולף – כבר אין נקודה אחת של רגש ולהט ,אלא שורה שמובילה משלב אחד
לשלב הבא בסולם התפילה.
 .9תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב
משנה .רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה .אמרו לו :מה מקום
לתפלה זו? אמר להם :בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי ,וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי.

חייב אדם לברך על הרעה
מדריך למנחה
כתב :הרב יהודה ג'ייסון
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות! היום נבחן את השאלה הפילוסופית עתיקת-היומין
לגבי התגובה הראויה לחדשות רעות .המסורת היהודית מלמדת שיש לברך על הרעה ,כשם
שמברכים על הטובה .היום נברר מדוע.
הערה למנחה :מצורף דף מקורות שאפשר לצלם ולחלק למשתתפים .בדף המקורות מודגשות
שאלות וסוגיות לדיון לשימוש במהלך היחידה ,ושולבו גם רעיונות מקוריים בסוגריים.


פתיחה ומבוא ( 7דקות)

השיעור יפתח בקטע של הרב עדין אבן ישראל (שטינזלץ) לגבי ברכה על הרעה.
לאחר קריאת הקטע דונו במוטיבציה האנושית לברך על הרעה.
מקור  :1הרב עדין אבן ישראל (שטינזלץ) :הודיה על חג ההודיה ,נובמבר .2002
קל יותר וטבעי יותר להגיד תודה כאשר הכל טוב ,כאשר יש לנו שלום ובטחון,
בריאות ושפע .אבל במצב של מלחמה וחשש ,של מחלה ועוני ,כאשר הנטייה היא
לבכות ולקלל ,קשה הרבה יותר – אבל עדיין אפשרי ,ועדיין הכרחי – להגיד תודה.
במצב של עוני ורעבון ,רב זושא הנודע הודה לה' על התיאבון הבריא שלו! אין זה
צירוף-מקרים שהיכולת המופלאה של רב זושא הובילה ליצירת קשר מיוחד במינו
עם בורא עולם.
דיון פתיחה
דוד ,עורך דין נודע ,נפצע קשות בתאונת דרכים .חייו המושלמים נהפכו ברגע אחד לסיוט של
כאבים ,אי יכולת להזיז את ידיו כמו שצריך ,ולילות מלאים בחלומות בלהות .כתוצאה ,הוא
מתפטר מעבודתו ויושב בבית בחוסר מעש.
כיצד ראוי שיתייחס דוד לתאונה שלו? מה הוא אמור להרגיש כאשר עמיתיו מתקדמים בעבודה
ומשיגים הישגים במקום העבודה הישן שלו ,בעוד הוא יושב בבית בודד ומיוסר? האם הוגן
שדברים קשים קורים בלי הסבר משכנע? האם מקרה כזה גורם לכם לחשוב שאין סדר בעולם?
מה זה אומר לגבי השגחת ה' בעולם?

האם ישנה דרך לחוות באופן חיובי דברים רעים שקורים לנו?
שאלה מורכבת זו היא יסוד החוויה האנושית .כיצד אנו מתייחסים לאירועים רעים ולחוויות
שליליות? מהי ההתייחסות הראויה למקרים כאלה?
השאירו את השאלות פתוחות; הן ילוו אותנו במהלך שלבי הלימוד השונים.



לימוד בחברותא ( 8דקות)

מקור  :2ישעיהו נגד סידור התפילה :אזכור הרע
הברכה הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית מבוססות על פסוק מספר ישעיהו (מה ,ז):
ֵ
ֵ
ּובֹורא ָׁרע; אֲ נִי ה' ,ע ֹשֶׁ ה כָׁל-אֵ לֶׁה.
ּובֹורא ח ֹשֶׁ ְך ,ע ֹשֶׁ ה שָׁ לֹום
יֹוצֵר אֹור
הפסוק שולב בברכה ,אבל עם שינוי:
ֵ
ֵ
ּובֹורא את הכל.
ּובֹורא ח ֹשֶׁ ְך ,ע ֹשֶׁ ה שָׁ לֹום
יֹוצֵר אֹור
מה ההבדל בין הפסוק בישעיהו לברכה בסידור התפילה?
בפסוק בישעיהו האל מתאר את עצמו כמי ש"עשה שלום" ,אבל גם "בורא רע".
בסידור התפילה אנו מודים בכך שהקב"ה "עושה שלום" ,אך בריית הרע מומרת בביטוי "בורא
את הכל" ,כאילו מישהו "צנזר" את העובדה שהא-ל בורא רע!
מדוע לדעתכם חכמים שינו את לשון הפסוק כאשר ניסחו את הברכה?
אולי משום שלא חשבו שאפשרי לברך על דבר שהוא רע?
אולי ההתייחסות הישירה עצמה לרעה הייתה קשה מדי עבורם?
מתוך עיון והעמקה במקורות נבין טוב יותר את מהות השינוי.

כחלק מהתרפיה הרגשית והפיסית שעובר דוד כתוצאה מהתאונה ,בהמלצת המטפלים שלו
הוא מתחיל לצייר .הוא מגלה פתאום שיש לו כישרון אמיתי.
האם הגילוי עלול לשנות חלק מהתשובות לשאלות הפתוחות שהועלו למעלה? האם אפשר
לשנות את חוויית התאונה לדבר חיובי ,כיון שהיא הביאה לתוצאות חיוביות?
נהלו דיון פתוח ,ובררו עם התלמידים אם לאור המידע החדש התאונה הייתה דבר חיובי או
שלילי.
שאלו :אילו דוד לא היה מגלה שיש לו כישרון יצירתי ,האם בכל זאת היה אפשר למצוא שמץ של
טוב באירוע רע ,שאין לו "סוף טוב"?
לו היה סוף טוב ,האם הוא גובר על הצער ועגמת הנפש שנגרמו לדוד? האם יש דרך לחבוק
ולקבל את הכאב והסבל באופן חיובי?
נהלו דיון פתוח
אפילו אם קשה להעריך את הטוב במצב רע ,ייתכן שיש דרך לגדול מתוך חוויה שלילית .אדם
יכול לגלות או לפתח תכונות וכישרונות ,אפילו כוחות נפש ,שלא ידע על קיומם .אדם יכול לגלות
יכולות להתמודדות עם קשיים ,ואת הכוח להמשיך לחיות.

מקור  :3תלמוד בבלי ברכות דף נד עמוד א ( 11דקות)
המשנה דנה בברכות שונות שיש לומר במצבים שונים .קראו את המשנה במסכת ברכות ,ותוך
כדי קריאה התייחסו להקשר של כל ברכה .מתי ועל מה מברכים?
קראו את המשנה עם התלמידים; בררו כיצד הם מבינים כל אמרה ,ומה היחס בין שתי
האמירות.

תלמוד בבלי מסכת ברכות ד נד עמוד א
משנה ... :רבי יהודה אומר... :על הגשמים ועל בשורות טובות ,אומר :ברוך
הטוב והמטיב .על בשורות רעות ,אומר :ברוך דיין האמת.

יש מספר סיבות לאמירת ברכות :הודיה (על בגד חדש או חדשות טובות) ,שבח (על ראיית
תופעת טבע מעוררת התפעלות) ,או התחברות רוחנית לעולם הפיסי (לפני אכילה או שתיה) .אך
המשנה מחדשת סיבה נוספת לאמירת ברכה :לציון מאורע שלילי ,או חדשות רעות.
מה המשמעות של ברכה לציון דבר רע? שאלה זו עומדת בבסיס הלימוד המשותף שלנו היום.
שאלו :נשוב לידידנו המסכן דוד .אחרי לימוד המשנה ,איזו ברכה מתאימה למצבו?
האם הברכה תלויה בדרך שבה הוא מגדיר את התאונה?
הגדרת התאונה היא סוגיה מורכבת .הדיון בהמשך המשנה מתייחס לנקודה זו.

למדו את המשך המשנה עם התלמידים.
בנה בית חדש ,וקנה כלים חדשים ,אומר :ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה[ .ב] מברך על הרעה מעין על הטובה ,ועל הטובה מעין על הרעה.
[א]  ...חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,שנאמר( :דברים
ו') "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו'" .בכל לבבך  -בשני יצריך ,ביצר טוב
וביצר הרע; ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך ,ובכל מאדך  -בכל ממונך.
[ג] דבר אחר :בכל מאדך  -בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו.

לאחר ריאת הט סט ,התמ דו ב טעים המודגשים:
 .1קראו והסבירו את הקטע המסומן באות א' ודונו בשאלות הבאות:
האם ראוי לומר ברכה על הרעה באותם מילים כמו ברכה על הטובה?
מה חשוב יותר ,המילים הרשמיות או התחושה שמבטאות המילים?
מה התחושה הראויה בברכה על הרעה?
 .2קראו והסבירו את הקטע המסומן באות ב'.
מהן המילים שראוי לומר?
האם לדעתך ראוי לברך על כל דבר ,טוב או רע ,כיון שהכל משמים?
האם יש לדעתכם עוד סיבה לברך על הרעה?
 .3קראו והסבירו את הקטע המסומן באות ג'.
לפי הוראה זו ,האם יש להבדיל בין דברים טובים ורעים שקורים לנו?

התלמוד הוא אוסף של כ 000-שנים של דיונים בתורה שבעל פה ,שלבסוף נאספו ,נערכו,
ונחתמו בערך בשנת  700לספירה .דיוני התלמוד סובבים סביב ההלכות במשנה.
למדו את הקטע התלמודי הבא עם תלמידיכם .חשוב להבין את השאלות ,התשובות,
וההשלכות של דברי התלמוד.
מ ור  :4תלמוד בבלי ברכות ד ס עמוד ב ( 7ד ות)
חייב אדם לברך כו' .נאמר במשנה :מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך
על הטובה? על כך שאלו :מה פירוש הדבר? אילימא [אם נאמר] שמשמעותו
שכשם שמברך על הטובה ברוך הטוב והמטיב ,כך מברך על הרעה הטוב
והמטיב – והתנן [והרי במשנה מפורש]" :על בשורות טובות אומר הטוב
והמטיב ,על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת!"  -אמר רבא :לא נצרכה
הערה זו אלא ל בולינהו בשמחה [לקבל אותן בשמחה].
אמר רב אחא משום רבי לוי :מאי רא [כמו שכתוב] – (תהלים "א) "חסד
ומשפט אשירה לך ה' אזמרה" ,אם חסד  -אשירה ,ואם משפט  -אשירה.

שאלות ונושאים לדיון:
 .1האם התלמוד מציע שנברך את אותה ברכה בכל מצב?
 .2רבא טוען שיש לקבל הן בשורות טובות והן בשורות רעות בשמחה .למה הוא מתכוון?
 .3לאיזה קטע במשנה שלמדנו קודם מתאימה דעתו של רבא?
 .4האם רבא מתכוון למה שאומרים ,או למה שאנו חשים מרגישים במהלך האירוע? אם
מדובר בתחושות – מה צריכה להיות התחושה?

מקור ( 5המשך הסוגיה התלמודית בברכות דף ס עמוד ב – סא עמוד א):
כל מה שה' עושה ,הכל לטובה ( 13דקות)
התלמוד ממשיך בהנחיה וסיפור:

אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר ,וכן תנא משמיה דרבי ע יבא:
לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד [כל מה שעושה
הקב"ה לטוב הוא עושה] .כי הא ,דרבי ע יבא דהוה אזיל באורחא ,מטא
לההיא מתא ,בעא אושפיזא לא יהבי ליה .אמר :כל דעביד רחמנא לטב [כמו
שרבי עקיבא שהיה מהלך בדרך .הגיע לאותה עיר ,ביקש מלון ולא נתנו לו.
אמר :כל מה שעשה ה' לטובה ].אזל ובת בדברא ,והוה בהדיה תרנגולא
וחמרא ושרגא .אתא זי א כבייה לשרגא ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא,
אתא אריה אכלא לחמרא .אמר :כל דעביד רחמנא לטב [הלך ולן בשדה ,והיו
עמו תרנגול וחמור ונר .בא הרוח וכבה הנר ,בא החתול אכל את התרנגול ,בא
האריה ואכל את החמור .אמר :כל מה שעשה הקב"ה לטוב עשה .ביה בליליא
אתא גייסא ,שבייה למתא [בו בלילה בא גייס ושבה את העיר] והתברר שרבי
עקיבא ,שלא היה בעיר ,ולא היה עמו לא נר דולק ,ולא תרנגול או חמור שיקימו
רעש – הוא לבדו ניצל מהגיס .אמר להו [אמר להם] :לאו אמרי לכו [וכי לא
אמרתי לכם] כל מה שעושה ה דוש ברוך הוא הכל לטובה!

לאור הסיפור ,מה המסר התלמודי אודות היחס הראוי למאורעות רעים?
התלמוד לכאורה מציע שיש לקבל את העובדה שהכל בא מהקב"ה ,והרי הקב"ה כולו טוב – ולכן
עלינו להאמין שמה שקורה לנו הוא הדבר הטוב ביותר עבורינו ,אפילו אם לא נראה כך בזמן
ההתרחשות עצמה .עם זאת ,למרות שרבי עקיבא עצמו ניצל והודה לה' על הצלתו ,הרי כל
תושבי העיר נשבו! האם אין בכך להעכיר על נקודת המבט של רבי עקיבא?
בהשערה שרבי עקיבא אינו חסר לב ורגישות ,כיצד ניתן להבין את דבריו?
[הערה למנחה :אפשר לקשר סיפור זה לסיפור מותו של רבי עקיבא בברכות סא ע"ב ,שבו
הוא מקבל עליו את הדין כהרוג מלכות בייסורים גדולים ,באמירת שמע ישראל]
כיצד ההנחיה לקבל כל דבר שה' עושה מתאימה למשנה שלמדנו?
אולי אפשר לברך גם על הטובה וגם על הרעה ,כיון שהמטרה היא לשבח את ה' על ניהול העולם
באופן הטוב ביותר .רעיון זה מתאים לדעה של רב אחא ,לפיה יש לשיר ולשבח את הקב"ה הן
על הטוב והן על הרע.

לאור לימוד המקורות ,איזו ברכה ראוי שיברך דוד?
האם מתעורר קושי בהשוואת שתי הסוגיות?
[ההנחיה של רבי עקיבא מלמדת שאין דבר שניתן להגדירו כ"רע" – אם כך מתי מברכים
"דיין האמת" על הרעה?]
הסוגיה ממשיכה בשאלה הבאה :אדם מגלה שהשדה שלו הוצף ,וכל היבול שלו נהרס .מצד שני,
כמות המים משפרת את איכות השדה ,כך שאחרי הרעה צפויה טובה .האדם מודע לכך בשעת
מעשה ,כאשר השדה שלו מוצף .כלומר ,המצב עכשיו הוא רע ,אבל עתיד להיות טוב.
איזו ברכה מברך אדם במצב כזה?
התלמוד עונה שזוהי דוגמא טובה למקרה שבו מברך על הרעה מעין הטובה :עליו לומר "דיין
האמת" ,ועליו להתכוון לברכה כשם שהיה מתכוון בשמיעת בשורה טובה.
על בסיס סוגיה זו ,איזו ברכה ראוי שיברך דוד?
על פי פירוש התלמוד למשנה ,מדוע יתכן שאפשר לברך הטוב והמטיב גם על בשורה רעה?
[הסוגיה לומדת מרבי עקיבא שכל דבר שקורה הוא לטובה ,ולכן יש להודות עליו].
אתגר לתלמידים:
חשבו על דבר לא נעים שקרה לכם ,ותארו כיצד הרגשתם באותו זמן .מפרספקטיבה של זמן,
האם תוכלו לזהות דבר חיובי שהתרחש כתוצאה מהאירוע? באיזה אור הייתם מתארים את
האירוע היום?
ביסוד הלימוד שלנו עומדת שאלה פילוסופית .אם אנו מאמינים שהכל בא מהקב"ה ,שכולו
טוב ,ושמשגיח בעולמו – האם ייתכן "רע" בעולם? האם יש לגיטימיות לעצב וכעס? מה עם
התחושה המרה כאשר קורה משהו רע?
[למרות הציפייה להכיר בכך שהקב"ה מנהל את העולם בדרך הטובה ביותר ,המעשה בשדה
המוצף מנוגד לעמדתו של רבי עקיבא .למרות שהקב"ה משגיח בעולם ,שבסופו של דבר "הכל
לטובה" ,הכוונה אינה שעלינו להתעלם או להתנגד לתחושות הטבעיות שלנו .כאשר קורים

דברים רעים ,מותר לנו (ואולי אנו אפילו מחויבים) להכיר בבעיה ולקבל את השלכותיה .יושרה זו
היא אחת מאושיות האמונה].
סיכום ( 5דקות)
הזכירו לתלמידים את הדרך שעברנו (שאלות פתיחה ,משנה ,תלמוד ,מגוון דעות) ,והיזכרו
בנקודות המרכזיות שעלו במהלך הדיון.
התחלנו את הדיון בחשיבה על ההזדמנויות השונות שבהן מברכים .המשנה מנחה אותנו לחשוב
על אפשרות של ברכה לא רק על דברים טובים ,אלא גם על הרעה .שאלנו כיצד מגדירים "דבר
רע" ,ותהינו אם אדם המכיר בעליונותו של הקב"ה ובריבונותו בעולם יכול לסבול מאורעות רעים.
עורך הדין דוד ליווה את הלימוד שלנו ,וככל שהעמקנו במקורות הבנו שקיימות מספר אפשרויות
לברכה שראוי שיברך לאור האירוע הקשה שחווה.
בתחילה נשמע מוזר להודות לקב"ה על הטראומה שחווה ,אך מנקודת המבט של רבי עקיבא,
ייתכן שישנה ציפייה שאדם יודה לקב"ה על תאונה ,בהשערה שהכל לטובה .בהתחשב בעובדה
שחייו הפכו למשמעותיים יותר בסופו של דבר ,כתוצאה מהתאונה ,אולי ברכה על התאונה היא
המסקנה ההגיונית.
למרות זאת ,הסוגיה מלמדת אותנו מסר חשוב .מעבר לאמונה בה' ובצדק שבו הוא מנהל את
עולמו ,ההלכה והפילוסופיה היהודית אינם מנחים את האדם להתכחש לרגשותיו
או להתעלם מנקודת המבט שלו .אם אדם חווה דבר כשלילי ,זוהי נקודת מבט לגיטימית.
בנוסף ,דיברנו על דרכים לגיטימיות להתמודד עם קשיים ,והערכה של נקודות הקושי עצמם.
לפעמים תוך כדי ההתמודדות אנו מוצאים כוחות ותכונות שמפתיעות אותנו ,ולפעמים אף
מעוררות השראה באנשים שמסביבנו.
רעיון זה בא לידי ביטוי בנוסח התפילה .קשה להודות באופן ישיר על הרעה ,אבל אנו מכירים
בכך שכל דבר ,אפילו רע ,בא מאת ה' .אנו משלבים ידיעה זו ,אפילו אם רק במרומז ,בברכות
קריאת שמע.

מבעד למקורות שנלמדו כאן היום משתמע ,שלמרות שמנקודת המבט האנושית הקב"ה נמצא
במרכז העולם ,מנקודת המבט האלוקית האדם ,על כל חסרונותיו וחולשותיו ,הוא זה שנמצא
במרכז ,והתחושות הסובייקטיביות של האדם נותנות משמעות להתרחשויות אותן הוא עובר.

מקורות
מ ור  :1הרב עדין אבן ישראל (שטינזל ) :הודיה על חג ההודיה (נובמבר )2002
קל יותר וטבעי יותר להגיד תודה כאשר הכל טוב ,כאשר יש לנו שלום ובטחון,
בריאות ושפע .אבל במצב של מלחמה וחשש ,של מחלה ועוני ,כאשר הנטייה
היא לבכות ולקלל ,קשה הרבה יותר – אבל עדיין אפשרי ,ועדיין הכרחי –
להגיד תודה .במצב של עוני ורעבון ,רב זושא הנודע הודה לה' על התיאבון
הבריא שלו! אין זה צירוף-מקרים שהיכולת המופלאה של רב זושא הובילה
ליצירת קשר מיוחד במינו עם בורא עולם.
מ ור  :2ישעיהו נגד סידור התפילה :אזכור הרע
הברכות הנאמרות לפני קריאת שמע מבוססות על פסוק מספר ישעיהו (מה ,ז):
י צר א ר ב רא ח

 ,ע ה ל ם ב רא רע; אני ה' ,ע ה כל-א ה.

הפסוק שולב בברכה ,אבל עם שינוי:
י צר א ר ב רא ח

 ,ע ה ל ם ב רא את הכל.

מ ור  :3תלמוד בבלי ברכות ד נד עמוד א
תלמוד בבלי מסכת ברכות ד נד עמוד א
משנה ... :רבי יהודה אומר... :על הגשמים ועל בשורות טובות ,אומר :ברוך
הטוב והמטיב .על בשורות רעות ,אומר :ברוך דיין האמת.
בנה בית חדש ,וקנה כלים חדשים ,אומר :ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה[ .ב] מברך על הרעה מעין על הטובה ,ועל הטובה מעין על הרעה.
[א]  ...חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,שנאמר( :דברים
ו') "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו'" .בכל לבבך  -בשני יצריך ,ביצר טוב
וביצר הרע; ובכל נפשך  -אפילו הוא נוטל את נפשך ,ובכל מאדך  -בכל ממונך.
[ג] דבר אחר :בכל מאדך  -בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו.
מ ור  :4תלמוד בבלי ברכות ד ס עמוד ב
חייב אדם לברך כו' .נאמר במשנה :מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך
על הטובה? על כך שאלו :מה פירוש הדבר? אילימא [אם נאמר] שמשמעותו
שכשם שמברך על הטובה ברוך הטוב והמטיב ,כך מברך על הרעה הטוב
והמטיב – והתנן [והרי במשנה מפורש]" :על בשורות טובות אומר הטוב

על הטובה? על כך שאלו :מה פירוש הדבר? אילימא [אם נאמר] שמשמעותו
שכשם שמברך על הטובה ברוך הטוב והמטיב ,כך מברך על הרעה הטוב
והמטיב – והתנן [והרי במשנה מפורש]" :על בשורות טובות אומר הטוב
והמטיב ,על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת!"  -אמר רבא :לא נצרכה
הערה זו אלא ל בולינהו בשמחה [לקבל אותן בשמחה].
אמר רב אחא משום רבי לוי :מאי רא [כמו שכתוב] – (תהלים "א) "חסד
ומשפט אשירה לך ה' אזמרה" ,אם חסד  -אשירה ,ואם משפט  -אשירה.
מ ור ( :5המשך הסוגיה התלמודית בברכות ד ס עמוד ב – סא עמוד א)
אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר ,וכן תנא משמיה דרבי ע יבא:
לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד [כל מה שעושה
הקב"ה לטוב הוא עושה] .כי הא ,דרבי ע יבא דהוה אזיל באורחא ,מטא
לההיא מתא ,בעא אושפיזא לא יהבי ליה .אמר :כל דעביד רחמנא לטב [כמו
שרבי עקיבא שהיה מהלך בדרך .הגיע לאותה עיר ,ביקש מלון ולא נתנו לו.
אמר :כל מה שעשה ה' לטובה ].אזל ובת בדברא ,והוה בהדיה תרנגולא
וחמרא ושרגא .אתא זי א כבייה לשרגא ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא,
אתא אריה אכלא לחמרא .אמר :כל דעביד רחמנא לטב [הלך ולן בשדה ,והיו
עמו תרנגול וחמור ונר .בא הרוח וכבה הנר ,בא החתול אכל את התרנגול ,בא
האריה ואכל את החמור .אמר :כל מה שעשה הקב"ה לטוב עשה .ביה בליליא
אתא גייסא ,שבייה למתא [בו בלילה בא גייס ושבה את העיר] והתברר שרבי
עקיבא ,שלא היה בעיר ,ולא היה עמו לא נר דולק ,ולא תרנגול או חמור שיקימו
רעש – הוא לבדו ניצל מהגיס .אמר להו [אמר להם] :לאו אמרי לכו [וכי לא
אמרתי לכם] כל מה שעושה ה דוש ברוך הוא הכל לטובה!

לאהוב את השוני:
אם כולנו נבראנו בצלם אלוקים ,מדוע אנו נראים כה שונים זה מזה?
מדריך למנחה
כתבה :דבורה כץ
הקדמה ( 91דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות! היום אנשים ברחבי העולם לומדים טקסטים על ברכות והכרת
הטוב .יחידה זו תבחן קטע תלמודי שמנחה אותנו לבר אנשים שונים.
כמה מאתנו חוו את המצב הבא? הולכים ברחוב עם הילדה הקטנה ,ופתאום היא מצביעה על אדם מתקרב
ומצהירה בקול (כמה מבי !) על הגובה ,המשקל ,הביגוד ,או תווי הפנים המוזרים של האחר .ברור שהיא
מופתעת מהשוני של אותו אדם ביחס לאנשים המוכרים לה.
הנטייה הראשונית שלנו היא לנסות להיעלם ,ולהתפלל שהאדמה תבלע אותנו במקום .אבל בעצם יש כאן רגע
שאפשר לנצל אותו למטרה חינוכית ,אם נסביר לילדה שהבדלים קיימים בכל מקום ,והבחירה בידינו אם לפחד
מהם או לקבל אותם באהבה.
בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בחוויה שבה הרגישו שונים ,או שפגשו באדם שונה מהם.
מקור  :1תלמוד בבלי מסכת ברכות נח עמוד ב ( 41דקות)
הצייר הירושלמי דב אברמסון יצר יצירה המבוססת על קטע במסכת ברכות שמנחה אותנו לא רק לקבת את
השונה מאתנו ,אלא גם לבר את השוני .בעוד שאנו עלולים לפחד מפני השוני או מה שלא מובן לנו ,התלמוד
מוביל אותנו לכיוון הפו  ,של הכרה בשוני על ידי ברכה.
אמר רבי יהושע ב לוי :הרואה את הבהקנים [אנשים שיש עליהם בהרות מבריקות] אומר:
"ברוך משנה הבריות" .מיתיבי [ומקשים] ראה את הכושי ואת הגיחור [מי שהוא אדום
ביותר] ואת הלווק [לבן ביותר] ואת הקפח [רזה מאוד וגבוה] ואת הננס ואת הדרניקוס
[שפיו מעוקם] אומר "ברוך משנה הבריות".
המקור התלמודי יסייע לכם לגלות מיהו האדם אליו רומז הצייר בכל ריבוע ביצירה שלו .עיינו במקור
וביצירה ,ונסו להבין את הגיוון שעליו אנו מברכים.

שאלו:
 .9התאימו את המילים בקטע שלמעלה לכל ריבוע ביצירה.
 .4מדוע בחר האמן להציג את ההבדלים דווקא באופן זה?
 .3איזה תפקיד משחקים האלמנטים של צבע וצורה ביצירה?
 .2באילו דרכים חלופיות היה יכול לבחור האמן כדי לבטא את הקטע התלמודי?
פגשו את האמ
דב אברמסון דבר עם ההשראה מאחורי היצירה:
אני זוכר את המורה שלי מלמד את המשנה הזו .הוא הרגיש שאפשר לתרגם אותה באחת משתי
דרכים :מצד אחד ,הביטוי העברי "משונה" יכול להורות על דבר מוזר ,אבל המורה שלי ,כלפיו
יש לי הערכה עמוקה ,חשב אחרת" .משונה" משמעותו באופן פשוט – שונה .הפירוש נתן לי
מוטיבציה לעיין במשנה באופן מעמיק יותר.
כאמן ,אני אוהב לנתח רשימות .אני אוהב רשימות שדורשות הסברים .הרשימה נראית לי כקוד
שממתין לפיצוח ,או פאזל שממתין להרכבה.
כאן רציתי להחזיר את המשנה למשמעותה הבסיסית .כולנו דומים ,ולכן חיפשתי את המכנה
המשותף .המכנה המשותף מיוצג ביצירה זו על ידי הגיוון בריבועים .כל אדם מתחיל כריבוע
אבל זוכה לניואנסים ייחודיים רק לו.
אני רוצה שאנשים ישאבו מהיצירה את הרעיון שלא בוכים על השוני ,אלא חוגגים אותו.
מקור  :2בראשית א,כז ( 6דקות)
ַויִּב ְָרא אלוקים אֶ ת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹוְ ,ב ֶצלֶם אלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ּונְ ֵקבָה ,ב ָָרא א ֹתָ ם.
הקב"ה ברא את האדם בצלמו וכדמותו .בנקודת הראשית של האנושות ,התורה מבהירה שלקב"ה הייתה
תכנית :כל בניו של אדם ,בכל צורה ,גודל ,ומראה ,כולם נעשו בצלמו של הקב"ה .צלם האלוקים שבדמותו
נברא כל אדם מחייב אותנו לכבד כל אדם באשר הוא ,ללא קשר לחזותו ומראהו.


את מי אתם מעריכים ומכבדים? כיצד אתם מבטאים את העובדה שאתם מעריכים את אותו אדם?

מקור  :3הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ :דמויות בתנ"ך ( 7דקות)

אנו חוזרים שוב ושוב במקרים שונים לאבטיפוסים האלו של אדם וחוה כי הם מסמלים את
מסכת החיים של האדם .במילים אחרות הם מייצגים לא את האדם הפרטי והמיוחד אלא את
האנושות בכללותו .המקובלים אמרו שנשמות של כל האנושות לא רק יצאו מנשמותיהם של
אדם וחוה אלא תלויים בן וחלק מהן .אדם הינו האיש הכולל בתוכו כל איש .אדם וחוה אינם רק
אבטיפוסים אלא החומר ממנו נוצר האנושות .סיפוריהם הינו סיפור האנושות כולו.
הרב שטינזלץ מאמין שאדם וחוה מייצגים את כלל האנושות ,ומהווים אבטיפוס לכל צאצאיהם של אדם וחוה.
כולנו מייצגים גיוון של אותו רעיון בסיסי שמיוצג באדם הראשון ובאישה הראשונה.
שאלו:
 .9כיצד פרשנותו של הרב שטינזלץ משפיעה על הקריאה של הקטע התלמודי למעלה?
 .4כיצד עלינו להבין את ההבדלים בין בני האדם?
מקור  :4אבות ב,טו ( 5דקות)
רבי אליעזר ,במשנה באבות ב,טו ,מלמד אותנו לכבד כל אדם:
רבי אליעזר אומר ,יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך


את מי אתם מעריכים ומכבדים? כיצד אתם מבטאים את העובדה שאתם מכבדים את אותו אדם?

הקטע בברכות (מקור  )9שואב רעיונית מהתנ" ומן המשנה באבות .הפסוק בבראשית מכווין אותנו לכבד כל
אדם ,כיון שכל אדם נוצר בצלם אלוקים ,בעוד רבי אליעזר מדגיש שאדם חייב לכבד את הסובבים אותו לא
פחות ממה שהיה רוצה שיכבדו אותו.
עם זאת ,רבי יהושע בן לוי לוקח את הרעיון צעד אחד קדימה ,ומנחה אותנו לבר את הקב"ה כאשר אנו
רואים מגוון של הבדלים במראה של בני האדם.
מקור  :5סדר אליהו רבה כו ( 7דקות)
נסיים בקטע ממדרש סדר אליהו רבה כו ,קובץ מדרשי שנאגד בסוף המאה העשירית.

כך אמר להם הקב"ה לישראל ,בניי ,כלום חיסרתי לכם ,מה אני מבקש מכם ,הא איני
מבקש אלא כדי שתהיו אוהבי זה את זה ,ותהיו מכבדי זה את זה ,ותהיו יראי זה מזה.
דיו :
 .9האם התחושה שאנו ומקופחים מונעת מאיתנו לאהוב אחרים? האם היא פוטרת אותנו מלאהוב את
הזולת?
 .4המשנה באבות מנחה אותנו לכבד אחרים ,וגם לאהוב את הזולת .האם אהבה וכבוד הם אותו הדבר?
האם לאהבה יש משמעות שונה במקורות שהובאו?
 .3מה משמעות האמירה "ותהיו יראין זה מזה?" כיצד אמור הדבר לבוא לידי ביטוי?
סיכום ( 3דקות)
מהי מטרת העל שלנו?
לכבד כל אדם באשר הוא.
היצירה של דב אברמסון מלאה בצבעים וצורות ,א יש בה גם עקביות ומכנה משותף בין כל הפרטים :כל
ציור הוא גיוון שנכנס לאותו ריבוע.
עלינו לשאוף למציאת המכנה המשותף בין אנשים ,ובו זמנית לחגוג את ההבדלים שביניהם.
ברו משנה הבריות!

לאהוב את השוני:
אם כולנו נבראנו בצלם אלוקים ,מדוע אנו נראים כה שונים זה מזה?
מקורות
מקור  :1תלמוד בבלי מסכת ברכות נח עמוד ב
אמר רבי יהושע ב לוי :הרואה את הבהקנים [אנשים שיש עליהם בהרות מבריקות] אומר:
"ברוך משנה הבריות" .מיתיבי [ומקשים] ראה את הכושי ואת הגיחור [מי שהוא אדום
ביותר] ואת הלווק [לבן ביותר] ואת הקפח [רזה מאוד וגבוה] ואת הננס ואת הדרניקוס
[שפיו מעוקם] אומר "ברוך משנה הבריות".
מקור  :2בראשית א,כז
ַויִּב ְָרא אלוקים אֶ ת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹוְ ,ב ֶצלֶם אלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ּונְ ֵקבָה ,ב ָָרא א ֹתָ ם.
מקור  :3הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ :דמויות בתנ"ך
אנו חוזרים שוב ושוב במקרים שונים לאבטיפוסים האלו של אדם וחוה כי הם מסמלים את
מסכת החיים של האדם .במילים אחרות הם מייצגים לא את האדם הפרטי והמיוחד אלא את
האנושות בכללותו .המקובלים אמרו שנשמות של כל האנושות לא רק יצאו מנשמותיהם של
אדם וחוה אלא תלויים בן וחלק מהן .אדם הינו האיש הכולל בתוכו כל איש .אדם וחוה אינם רק
אבטיפוסים אלא החומר ממנו נוצר האנושות .סיפוריהם הינו סיפור האנושות כולו.
מקור  :4אבות ב,טו
רבי אליעזר אומר ,יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
מקור  :5סדר אליהו רבה כו
כך אמר להם הקב"ה לישראל ,בניי ,כלום חיסרתי לכם ,מה אני מבקש מכם ,הא איני
מבקש אלא כדי שתהיו אוהבי זה את זה ,ותהיו מכבדי זה את זה ,ותהיו יראי זה מזה.

חקר הברכות
מדריך למנחה
כתבה :דבורה כץ
הקדמה ( 7דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות! היום ,יהודים ב 311 -קהילות ב 21-מדינות ברחבי העולם
לוקחים פסק זמן משגרת היום-יום שלהם ויושבים ללמוד .זוהי הזדמנות נפלאה להצטרף לאלפי אנשים ברחבי
העולם וללמוד.
שאלו :מהי ברכה?
ההגדרה המילונאית של ברכה היא שבח או התמסרות או סגידה.
לאחר שהתלמידים הגדירו בעצמם ברכה מהי ,שאלו אותם מתי הפעם האחרונה שברכו.
הצביעו על כ שבנוסף לברכות המסורתיות ,ברכה יכולה להתבטא גם באמירת תודה או הכרת הטוב.
מתי הפעם האחרונה שבה אמרתם תודה? אולי מישהו החזיק את דלת המעלית עבורכם הבוקר? מישהו
הגיש לכם קפה? או סייע לכם לפתור בעיה בעבודה? לעיתים קרובות ,אמירת ברכה היא דרך לומר
תודה.
מקור  :1תלמוד בבלי ברכות לה עמוד א ( 95דקות)
לתלמוד מספר רעיונות לגבי הדר שבה צרי להכיר טובה .התלמוד הוא אוסף של מאות שנות חכמה יהודית,
ודיונים בתורה שבעל פה שנמשכו כ 511-שנה .התלמוד מכיל "תורה שבעל פה" עתיקה ובעלת חשיבות רבה,
וחשיבותה לתרבות היהודית אינה פחותה מהתורה שבכתב .התלמוד מעודד דיון מחשבתי ואף ויכוח
אינטלקטואלי .התלמוד נחתם במתכונתו הנוכחית בשנת  811לספירה.

מסכת ברכות דף לה עמוד א:
מן התוספתא מביאים :תנו רבנ (שנו חכמים) אסור לו לאדם להנות מ העולם הזה שהוא
רכוש הקב"ה בלא ברכה מקודם ,כי כל הנהנה מ העולם הזה בלא ברכה הרי זה כאילו מעל
בקדשים.
שאלו:
מדוע התלמוד אוסר ליהנות מהנאות העולם בלי ברכה?
האם אמירת ברכה בתלמוד משמעותה הברכות המוכרות היום? האם יכולה להיות לכ משמעות נוספת?
מה הער של הכרת טובה או אמירת תודה?
כיצד אמירת ברכה מסייעת לנו להכיר בהנאות העולם?
מקור  :2הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ ,שלושה עשר עלי שושנה ( 95דקות)
הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ מסביר את היופי באמירת הברכה והרעיון מאחורי המנהג.
מטרת הברכה היא להזכיר לי לעצור את תהלי ההרגל והשגרה ,שתמיד מושכים את האדם
לתו התחום המכני וחסר המשמעות ,ולתכנן בכל רגע של שינוי במהל החיים הצהרה קצרה,
כי הדבר המסוים שעושה האדם ברגע זה אינו לעצמו ולטובתו ,אלא מתחבר לעולם גבוה יותר.
אם כן ,דר ברכות אלה ,המפוזרות לאור היום כולו ,בכל מיני מצבים ,האדם משלב מרכיבים
רגילים ושגרתיים של החיים עם רמה גבוהה יותר של קדושה.
דיו :
האם יש ער בלקיחת פסק-זמן?
האם תוכלו לחשוב על פסק זמן שלקחתם משגרת החיים (חופשה ,לדוגמא) שגרם לכם בסופו של דבר
להערכה מחודשת של העולם שמסביבכם?
כיצד אמירת ברכה מאפשרת לנו להתחבר אל עולם רוחני גבוה יותר?
פעילות :מודעות ( 95דקות)
מדוע חשוב לעצור ולהגיד תודה?
כיצד תורמת ההאטה בקצב החיים כדי לשים לב ולהערי את העולם שמסביבנו?

חלקו לתלמידים סוכריה עטופה.
(בהעדר ממתק ,ניתן לעשות תרגילי נשימה עמוקה ,וליצור מודעות לנשימות).
בקשו מכל התלמידים להסיר את העטיפה של הסוכרייה בו זמנית ולהכניסה לפה בו זמנית.
בקשו מהתלמידים למצוץ את הסוכרייה לאט ,ולא לשבור אותה עם השיניים.
שאלו את התלמידים:
מהי התחושה של מציצת סוכרייה בפה?
מהו טעם הסוכרייה?
האם לסוכרייה יש טעם שונה כאשר היא נאכלת בלי שחושבים עליה ,תו כדי פעילות אחרת?
האם התרכזות באכילת הסוכרייה משנה את הטעם שלה?
כאשר עוצרים או מאטים את הקצב ,המודעות לחוויה גוברת ,וגורמת להערכה גדולה יותר של החוויה.
לימוד בחברותא :ברכות מיוחדות
מקור  :3משנה ברכות ט עמוד ב
האם ידעתם שישנה ברכה הנאמרת על ראיית קשת בשמים?
האם אתם מכירים את הברכה על ראיית אדם חכם מאוד?
יש אפילו ברכה על ראיית נוף עוצר-נשימה!
חלקו את דפי המקורות על ברכות ללימוד בחברותא.
הסבירו לכיתה את אופי ומטרת הלימוד בחברותא :לימדו עם התלמיד היושב לצדכם .בלימוד בחברותא,
אחד מהלומדים קורא והשני מקשיב ,ולאחר דיון בטקסט מתחלפים בתפקידים .לימוד בסגנון זה מאפשר לכם
להגיע להבנה אישית ומשותפת של הטקסט ,ולהיחשף לנקודת מבט נוספת על הטקסט.
הדריכו את הלומדים:
קראו את המשנה בצד ימין של הדף ,ועיינו בדוגמאות הנוספות לברכות שנכללו בהמש .
שאלו:
מדוע אומרים ברכות על תופעות טבע?
אי אפשר להסביר את ההלכה הקובעת שיש לבר על בשורה רעה?
איזו ברכה חסרה כאן? על מה עוד מברכים?
תארו את המראה היפה ביותר שראיתם .האם המראה עורר בכם השראה לבר ? אם הייתם רואים את אותו
מראה היום ,כיצד הייתם מנסחים את הברכה?

איזו ברכה הפתיעה אתכם?
מקור  :4הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ ,בראשית ( 2דקות)
לכל ברכה יש מיקוד מיוחד .הברכה הנאמרת על לחם שונה מהברכה על ירק; לא ניתן להחליף
ביניהם .קיימות גם ברכות עבור המצוות השונות .לכל ברכה מבנה מיוחד המורכב מליבה זהה,
המתייחסת לנוכחות האלוקית ,ומתוכן משתנה המגדיר את מושא הברכה .במובן מסוים כל
הברכות מצהירות את אותו הדבר בדרכים שונות .אני מבטא תודה ומבר על קיומי ,על מצבי
הנוכחי ,על האוכל ,או על עשיית מצווה ,ואני מתאים את תוכן הברכה למצב .לב הברכה,
"ברו אתה ה' ,אלוקינו מל העולם" הוא גם מהות הברכה ,והמסר של הברכה .מטרת הברכה
היא ,לפיכ  ,הצהרה של הקשר עם הקב"ה .כל היתר הם פרטי המצב המסוים שעליו מברכים.
הרב שטינזלץ סוקר סוגים שונים של ברכות .ישנן ברכות שנאמרות על אוכל; אחרות נאמרות על חוויה שאנו
חווים ,או על מצווה שאנו עושים .המטרה המרכזית היא העמקת הקשר – הברכות מקרבות אותנו לקב"ה.

סיכום ( 3דקות)
היום בחנו ברכות מכיוונים שונים .למדנו על המוטיבציה מאחורי אמירת הברכה ,ועיינו בסוגים שונים של
ברכות :ברכות על אוכל ,או על ראיית דבר שאינו שגרתי .הברכות מאפשרות לנו לעצור לרגע ולחוות באופן
עצמתי יותר את החיים שלנו ואת העולם שמסביבנו.

חקר הברכות
מקורות

מקור  :1תלמוד בבלי ברכות לה עמוד א
מן התוספתא מביאים :תנו רבנ (שנו חכמים) אסור לו לאדם להנות מ העולם הזה שהוא
רכוש הקב"ה בלא ברכה מקודם ,כי כל הנהנה מ העולם הזה בלא ברכה הרי זה כאילו מעל
בקדשים.
מקור  :2הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ ,שלושה עשר עלי שושנה
מטרת הברכה היא להזכיר לי לעצור את תהלי ההרגל והשגרה ,שתמיד מושכים את האדם
לתו התחום המכני וחסר המשמעות ,ולתכנן בכל רגע של שינוי במהל החיים הצהרה קצרה,
כי הדבר המסוים שעושה האדם ברגע זה אינו לעצמו ולטובתו ,אלא מתחבר לעולם גבוה יותר.
אם כן ,דר ברכות אלה ,המפוזרות לאור היום כולו ,בכל מיני מצבים ,האדם משלב מרכיבים
רגילים ושגרתיים של החיים עם רמה גבוהה יותר של קדושה.
מקור  :3משנה ברכות ט עמוד ב

מקור  :4הרב עדי אב -ישראל שטינזלץ ,בראשית
לכל ברכה יש מיקוד מיוחד .הברכה הנאמרת על לחם שונה מהברכה על ירק; לא ניתן להחליף
ביניהם .קיימות גם ברכות עבור המצוות השונות .לכל ברכה מבנה מיוחד המורכב מליבה זהה,
המתייחסת לנוכחות האלוקית ,ומתוכן משתנה המגדיר את מושא הברכה .במובן מסוים כל
הברכות מצהירות את אותו הדבר בדרכים שונות .אני מבטא תודה ומבר על קיומי ,על מצבי
הנוכחי ,על האוכל ,או על עשיית מצווה ,ואני מתאים את תוכן הברכה למצב .לב הברכה,
"ברו אתה ה' ,אלוקינו מל העולם" הוא גם מהות הברכה ,והמסר של הברכה .מטרת הברכה
היא ,לפיכ  ,הצהרה של הקשר עם הקב"ה .כל היתר הם פרטי המצב המסוים שעליו מברכים.

חקר הברכות
מקור  :3משנה ברכות ט עמוד ב

העולם המופלא של ברכות לא-שגרתיות
כתבה :דבורה לוין-כ
חומרים:


סוכריה אחת לכל תלמיד



ד ועפרון



דפי מ ורות מצורפים

ה דמה 2( :ד ות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימודי יהדות! היום אנשים ב 333 -קהילות ב 43-מדינות ברחבי
העולם לוקחים פסק זמן משגרת היום-יום כדי להתעמק במקורות .בחרנו להתמקד היום בלימוד
כמה מן הברכות המפתיעות שמציעה התרבות היהודית .בנוסף לברכות הידועות על אוכל והודיה
לקב"ה ,במקורות מוצעות מספר ברכות שונות ומיוחדות .היום נברר איזו ברכה אומרים על אדם
יפה במיוחד ,על סופת רעמים ,ועל נוף עוצר נשימה.
ריצת פתיחה 15( :ד ות)
דמיינו את שיא המתח במשחק הספורט האהוב עליכם .כדורגל? נשארו עוד כמה שניות ,מספר
הנקודות עומד בתיקו ,והכדור אצלך! כדורסל? אתה עומד בקשת שלוש הנקודות עם שתי שניות
על השעון .לחץ! ו...גול! סל! נצח את המשחק עבור הקבוצה! כולם מסביבך צועקים ,מעודדים,
מחבקים!
איך מתענגים על הרגע? איך מבטאים רגש כזה?
דמיינו לעצמכם שזה הרגע נכנסתם הביתה ,אחרי יום ארוך של לימודים ,אחריו רצתם לשיעור
פסנתר ,עצרתם בספרייה בדרך – אתם מתים מרעב .והנה – על השולחן ממתין לכם המאכל
האהוב עליכם ,זה הרגע יצא מן התנור וממתין רק לכם .אתם מתיישבים לאכול ,ומתענגים על כל
ביס.
איך מתענגים על הרגע? איך מבטאים רגש כזה?

דמיינו לעצמכם שאתם בטיול בשטח עם כמה חברים .כל הבוקר טיפסתם על הר ,וכאשר אתם
סוף-סוף מגיעים לפסגה ,נשקף לפניכם פתאום נוף עוצר נשימה .אתם בוהים בהרים ובעמקים,
בנהרות שופעים ,מעל פסגת העולם.
איך מתענגים על הרגע? איך מבטאים רגש כזה?
מ ור:
אם נקלעתם למצב דומה למתואר למעלה ,לתלמוד יש כמה רעיונות עבורכם .התלמוד הוא אוסף
של כ 033-שנות חכמה יהודית שהועברה בעל פה ולבסוף נכתבה ונערכה .התלמוד (שקרוי גם
גמרא) מקבץ עיונים ,דיונים ,ומחלוקות בסוגיות הלכתיות ואחרות.
מסכת ברכות ד לה עמוד א:
מן התוספתא מביאים :תנו רבנן (שנו חכמים) אסור לו לאדם להנות מן העולם הזה שהוא
רכוש הקב"ה בלא ברכה מקודם ,כי כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה הרי זה כאילו מעל
בקדשים.


מדוע התלמוד אוסר ליהנות מהנאות העולם בלי לברך?



מהי משמעות הברכה? האם יש לה משמעות נוספת על שבח לקב"ה?



מדוע חשוב להכיר טובה?



האם הברכה מסייעת לנו להכיר בהנאות העולם?

לפעמים לקיחת צעד אחורה והכרה בחוויה מגבירה את הערכת החוויה.
פעילות  :1מודעות ( 5ד ות)
הרגשתם פעם שהחיים עוברים על ידכם? האם יש ערך ללקיחת פסק זמן כדי להעריך את
העולם שמסביבנו?
חלקו סוכריות לכל הילדים בכיתה .בקשו מהם להסיר את העטיפה ולהכניס את הסוכרייה לפה
בו זמנית ,ולאכול את הסוכרייה לאט ,בלי ללעוס ובלי לבלוע .בזמן שהם מוצצים את הסוכריה
שאלו:


תארו את התחושה של מציצת סוכרייה.



מה טעם הסוכרייה?



האם יש לסוכרייה טעם שונה כאשר אוכלים אותה בלי לחשוב עליה?



מה טעם הסוכרייה כאשר מתמקדים לחלוטין בחוויית האכילה?

כאשר מאטים את הקצב ועוצרים לחשוב ,כל חוויה נחווית באופן עצמתי הרבה יותר.
ההאטה והעצירה ,ההסתכלות על החוויה מבחוץ והניסיון להעריך את החוויה – הם בדיוק
המטרה של הברכה
פעילות  :2לימוד בחברותא ודיון ( 15ד ות)
הערה למנחה :הסבירו את מושג הלימוד בחברותא .אחד מבני הזוג מקריא את הטקסט בקול
לחילופין והשני מקשיב ,ולאחר הקריאה דנים יחדיו משמעות הטקסט.
המקור שלפניכם לקוח ממסכת ברכות שבתלמוד .המסכת דנה בברכות שונות הנאמרות
במצבים משתנים .לימדו את הטקסט יחד עם בן/בת הזוג ,ודונו בשאלות המתייחסות לטקסט.
לימוד משותף מאפשר עיון בטקסט מתוך שתי נקודות מבט שונות .שתפו את החברותא
בדעותיכם והערותיכם בזמן הלימוד.
הערה למנחה :אספו את הלומדים ובקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בדיון שקיימו .אילו
ברכות הפתיעו אותם? עם אילו ברכות התחברו?
סיכום
לפעמים צריך לקחת בחיים צעד לאחור ולהפנים את החוויה ,על מנת ליהנות מהעולם המופלא
שמסביבנו .עולם הברכות מאפשר לנו אפשרות לעשות זאת .בין אם הברכה היא על האוכל שאנו
אוכלים ,או על מראה שרואים ,הברכה מאפשרת הסתכלות שמעצימה את החוויה על ידי
התבוננות ברגע בזמן של החוויה עצמה .אבל במקום להאמין לנו ,שכנעו את עצמכם על ידי:
פעילות  :3צרו ברכה משלכם! ( 8ד ות)
בחרו בחוויה או רגע שרציתם לשמר .צרו עבור הרגע המיוחד ברכה מתאימה! ציירו ציור מתאים
וכתבו בתוכו או מתחתיו את נוסח הברכה .הציגו את הברכה והציור לפני הכיתה.

החוויה שבברכה
כתבה :דבורה כץ
הקדמה ( 8דקות)
חזרתם הביתה מבית הספר ,ומצאתם קופסה ענקית עטופה על שולחן המטבח .אתם מגלים שהמתנה היא
בשבילכם – שמחה וששון! אתם קורעים בזריזות את נייר העטיפה .אתם לא מאמינים למראה עינכם!! בדיוק
מה שרציתם! מה הדבר הראשון שאתם עושים?
היום ננצל את חמשת החושים ללימוד אודות הברכות.
שאלו:


מהי ברכה?



על אילו דברים מברכים?

כתבו את התשובות על הלוח.
בי התשובות עלולים להיכלל הרעיונות הבאים:


אמירת ברכה על האוכל שאוכלים.



ברכה היא דר לומר תודה.

הברכה המוכרת ביותר נאמרת על האוכל.
על פי המסורת היהודית ,מברכים לפני ואחרי האכילה.
שאלו:


מדוע מברכים על האוכל?



איזה הער בא לידי ביטוי בברכה על האוכל?

רעיונות שעלולים לעלות (וכדאי לעודד!) בקרב התלמידים:


חשוב להראות הכרת טובה על האוכל שאוכלים .ברכה היא אמירת תודה.



ישנם מקומות בעולם בהם אין מספיק אוכל .חשוב להערי את עצם העובדה שיש לנו אוכל.



במקום להתחיל לזלול ברגע שמגיעים לשולחן ,חשוב לעצור לרגע ולחשוב על המתנה שניתנה לנו.

חשבו על ברכה כאילו היא סימן "תן זכות קדימה!" .מאטים את הקצב כדי להערי מה יש לפנינו ,כדי לחיות
את הרגע ,ולחוות באופן יותר חד את מזלנו הטוב.
חלק ראשו  :דף עבודה  94( 1#דקות)
חלקו לתלמידים את דף העבודה .אפשרו להם להשלים את הדף ,ובקשו מהם לשתף את הכיתה בציורים
ובחוויות.
העירו לתלמידים שברכות אינ נאמרות רק על אוכל ,אלא על חוויות רבות ומגוונות.
היכרות עם חמשת החושים עלולה לסייע להפנים רעיו זה.
שאלו את התלמידים מהם חמשת החושים:
חוש הראיה
חוש הריח
חוש המישוש
חוש הטעם
וחוש השמיעה
מיקוד :הבדלה ( 3דקות)
בקשו מאחד התלמידים לתאר את מעמד ההבדלה במוצאי שבת.
החדר חשו  ,ומאפשר ראייה טובה יותר של הלהבות שבנר.
ברכה נאמרת על בשמים עם ריח נעים .הבשמים מועברים מיד ליד כדי שכל המשתתפים יוכלו להריח.
ברכה נוספת נאמרת על אור הנר.
וכמובן ,בסוף התהלי מברכים על היין ,ושותים אותו.
החושים המנוצלים למעמד ההבדלה הם חוש הראייה ,חוש הריח ,וחוש הטעם!
חלק שני :פגשו את החושים ( 5דקות)
חוש הטעם
הברכות המוכרות ביותר הן הברכות הנאמרות על האוכל.
על כל קבוצת מזון נאמרת ברכה אחרת .קיימות ברכות מיוחדות הנאמרות על לחמים ,פירות ,ירקות ,מוצרי
דגן ,ומאכלים שאינם נכללים באחת הקטגוריות האלה.

חוש הראיה
האם ראיתם פעם קשת בענן?
האם נדהמתם ממראה של ברק?
ראיתם נוף עוצר נשימה?
האם ידעתם שישנן ברכות הנאמרות על מראות אלה? קיים מגוון של ברכות הנאמרות על דברים שמדהימים
את חוש הראייה שלנו.
שאלו:


מדוע מברכים על דברים שרואים?



מהו הער שבא לידי ביטוי בברכה כזו?

חוש השמיעה
בראש השנה ,מברכים על שמיעת תקיעות השופר.
ברכה נוספת נאמרת על שמיעת קול רעם.
מדוע חשוב לבר על דבר ששומעים?
חוש הריח
קיימת ברכה מיוחדת על ריח בשמים .הברכה נאמרת בכל שבוע בטקס ההבדלה ,אבל ניתן לומר אוצר גם בכל
פעם שמריחים בשמים!
חוש המישוש
ישנם חפצים שאחיזתם מלווה בברכה ,כמו ברכה על לבישת טלית או ציצית.
חלק שלישי :דף עבודה  91( 2#דקות)
חלקו לתלמידים את דף העבודה .בקשו מהתלמידים לחבר כל חוויה עם החוש המתאים לה.
בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בתשובותיהם.
חלק רביעי :סיכום ( 3דקות)
הידעת?
האם ידעתם שהתלמוד מעודד את האדם לבר מאה ברכות ויותר בכל יום?
מדוע לדעתכם ישנה המלצה כזו?

בחרו את הברכה האהובה עליכם!
על איזו ברכה נהניתם ללמוד?
האם הייתה ברכה שהפתיעה אתכם?
עבור איזו חוויה הייתם רוצים לכתוב ברכה משלכם?
אמירת תודה היא חשובה .חשוב להודות להורים ,לחברים ,ולמורים.
ברכות הן הדר לומר תודה לקב"ה ,לא רק על האוכל ,אלא גם על החוויות שחווים בכל אחד מחמשת
החושים.

