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שיח
שערי
ערכה הפותחת שער לאחר

ערכת 'שערי שיח' היא הזמנה לשיחת רעים בין חברי קבוצה,
משפחה או קהילה סביב דברי חכמים המחולקים לשמונה
שערים ופותחים פתח להיכרות בינאישית וקבוצתית.
אפשרויות הפעלה עם הכרטיסים במהלך לימוד או הילולה:
אתנחתא  -נקודת עצירה במהלך הערב
בזמן המתאים שולפים כרטיס מתוך הערכה ,מקריאים את
הטקסט ומאפשרים לקבוצה שיח בינאישי סביב השאלה
שבגב הכרטיס.
חברותא  -שיח בקבוצות קטנות
מחלקים את הכרטיסים ללומדים בקבוצות של עד שלושה
חברים ,לאחר שיח של  7-10דקות מחליפים את הכרטיסים
בין הקבוצות.

תֹורה
ַׁש ֲע ֵרי ָ
'תורה ציווה לנו משה'
להודיע שכל ישראל הם שווים בתורה,
ואין לאחד חלק יתר על חברו...
"כסף נבחר" ,דרוש ראשון לפרשת וזאת הברכה,
וונציה ,דפוס יואני קאיון ,שפ"א ()1621

חכם יאשיהו פינטו
דמשק ,שכ"ה – אדר ת"ח 1648-1565

'מהו החלק המיוחד שלך
בתורת ישראל'?
סיפור ,מצווה ,דמות
מה חלק זה מלמד עליך?

ַׁש ֲע ֵרי ְצ ָד ָקה
ומהגיוני לבי אומר :שעצם נתינת הצדקה ,פעולה זו
כשלעצמה היא הברכה.
אדם שזיכה אותו הבורא יתברך בממון ,שיכול לעזור
לעניים ונצרכים ,לפרוס מלחמו לרעב ולתת מכספו
לדל להחיות נפשות אומללות ,אין לך ברכה גדולה מזו.
והוא בבחינת' :והיה ברכה'.
בפתיחת ידך לעני ודל ,אתה הוא המשפיע ופותח אוצרות
השמים לברך את כל מעשי ידיך ,וזו היא הברכה.
ספר אשד הנחלים ,חלק שלישי ,עמ' רס"ו,
דפוס רפאל בן חיים הכהן ,ירושלים ,תשס"ט ()2009

חכם אברהם דוד שלם
ישראל  -פרו  -ארה"ב  -מקסיקו,
כ"ו טבת תרפ"ח  -כ"ג אלול תשע"ד 2014-1928

פתח ידך והענק מילה טובה
לעצמך
לסובבים אותך
לאחרים שלא נמצאים כאן
חשוב על מילים שבכוחן
'להחיות נפש'

ַׁש ֲע ֵרי זָ כִ ּיות
'ואלה תולדות יצחק בן אברהם'  -אמרו חכמינו זכרונם
לברכה' :האבות עטרה לבנים ,והבנים עטרה לאבות'
רוצה לומר :לפי שצדקת הבנים בא להם מצד אבותיהם,
לזה אמרו ש'האבות עטרה לבנים' ,ולהיות שצדקת
הבנים ומעלתם מורה על מעלת האבות.
וכמו שכתבנו לזה אומרו :והבנים עטרה להאבות ,לזה
אומרו' :יצחק בן אברהם'  -הורה היותו צדיק מסיבת
האב .ובזה הכל הודו והאמינו כי אברהם הוליד את
יצחק ,כי סיבת צדקותו בא לו מצד האב.
בגדי כהונה ,דרוש חמישה ועשרים ,שאלוניקי,
דפוס בצלאל הלוי אשכנזי ,תקי"ג ()1753

חכם אהרן הכהן פרחיה
שלוניקי ,שפ"ז  -תנ"ז 1697-1627

מה בחייך הוא בזכות
הוריך
משפחתך
השכונה שלך
הקהילה שלך?

ַׁש ֲע ֵרי ֵחן וָ ֶח ֶסד
'וברכנו אבינו ,כולנו כאחד ,באור פניך' .אפשר לומר
על פי הפסוק' :אנכי ארד עמך מצרימה'  -שאומר
שם ה'אור החיים' הקדוש ,שבשכינה יש דרגות... ,
אבל אנחנו אומרים ,שבעיני הקדוש ברוך הוא 'כולנו
כאחד'  -אפילו שכל אחד בדרגתו ,ולכן 'ברכנו אבינו',
כי בעיניך כולנו כאחד .
יקרא דשכביה ,עמ' קטו ,הוצאת ישיבת פורת יוסף ,ירושלים ,תשס"ב ()2002

חכם פנחס כהן
ישראל ,תשמ"ב  -ט"ז שבט תשס"ב

באילו רגעים בחייך
חשת חיבור עמוק
למישהו או למשהו
עד אשר הייתם 'כאחד'?

ַׁש ֲע ֵרי ִׂש ְמ ָחה
בראשית שנת ה' תרי"ו ( )1856החלה תנועה חדשה להניעו
בכוח ,היא תנועת המסע של ארץ הקודש ,תיבנה ותכונן,
העלייה מבבל לארץ ישראל... .
אחר עמל ותלאה כמשולש חודשים הגיע אל מחוז חפצו
עיר הקודש ירושלים ,תיבנה ותיכונן ,אל הארץ הזאת ,אשר
השליך את נפשו ואת נפש עולליו מנגד .לבוא אליה ולשקת
את עפרה ולחונן אבניה .ודעת נבון לתאר בנקל לתאר את
הרגש אשר מילא לבבו בהימצאו שערי ירושלים ,הראות
בפעם הראשונה את הארץ ,אשר אליה נכספה וגם כלתה
נפשו ,מיום היותו עלי אדמות וכה אמר תמיד ... .מימי לא
ראיתי שמחה ואבל מתרוצצים בקרב איש אחד ,באשר
ראיתי אני ,בהציגי את כף רגלי על אדמת ירושלים.
שיח יצחק ,תולדות המחבר ,דפים ג-ד,
דפוס שמואל הלוי צוקערמאן ,ירושלים ,תרס"ב 1902

חכם סלימאן מנחם מני
תר"י  -י"ט אלול תרפ"ד 1924-1850

היכן
הצגתם את כף רגליכם
לאחר עמל ותלאות
והרגשתם שמחה?

ַׁש ֲע ֵרי ְב ָרכָ ה
וכן תקנו חכמים לברך על כל מין ומין שנתן למזוננו,
בתחילה ובסוף הברכות הראויות עליהם .ולא שהשם
יתברך צריך לברכותינו ,אלא כדי שמכוח הברכות הוא
יברך אותנו ,לפי שכל המברך מתברך.
ולכן אשרי האדם שמברך אפילו את חברו ,לפי שגם
חברו יברך אותו ,וכל המברך אחד מישראל יבורך מאת
השם יתברך ,באשר הבטיח הקדוש ברוך הוא בעצמו
'ואברכה מברכיך'.
חנוך לנער ,חלק ב'" ,מוסרי השחרות" ,עמ׳ 1
דפוס אליעזר מנחם אוטולינגי ,ליוורנו תקצ"ב ()1832

חכם חנניה אלחנן חי הכהן
איטליה ,תקי"א  -תקצ"ג 1833-1751

מתי חשת שאתה מבורך?
למי אתה ברכה?
האם יש ברכות מיוחדות
במשפחתך?

ַׁש ֲע ֵרי נֶ ָח ָמה
אל מלא רחמים'  -כאשר כוס מלאה מים על כל
גדותיה ,כל נגיעה קלה בכוס תגרום למים שבתוכה
להישפך החוצה ,כך גם הקדוש ברוך הוא מלא רחמים,
ים של רחמים.
אם מנחמים מישהו צריך להרגיש את כאבו ,ומאחר
שאין אדם מרגיש בצער חברו ,רק הקדוש ברוך הוא,
לכן אומרים' :המקום ינחם אתכם'.
צעיר רודם ,עמ' רפא ,מכון 'ניר דוד' להוצאת כתבי יד של חכמי בבל שעל יד 'חזון
למועד' ,רמת גן ,תשס"ד ()2004

חכם דוד משתה
עירק – ישראל,
תר"צ  -ז' אדר תש"ע 2010-1929

ספרו אחד לשני על קושי או
אתגר עמו אתם מתמודדים.
בזמן השיתוף האחרים נדרשים
להיות בקשב מלא מתוך רצון
להרגיש את המקום של הקושי.
בתום השיתוף אמרו אחד לשני
מילה אחת או משפט קצר מנחם.

ַׁש ֲע ֵרי ָׁשלֹום
מה שזכינו ישראל במעמד הר סיני לקבלת התורה ,כלה
נאה וחסודה ,זאת התורה ,כבודה בת מלך ,מלכו של
עולם ,לא היה אלא מפני השלום.
וכפי שנמצא בילקוט פרשת יתרו וזה לשונו' :ויחן שם
ישראל  -לא זכו ישראל לתורה ,אלא מפני השלום,
שבכל מקום הוא אומר 'ויסעו ,ויחנו'  -במחלוקת ,וכאן
נאמר 'ויחן'  -כאיש אחד בלב אחד.
בן אברהם ,דף ל"ו ,דפוס אהרן יהושע די שיגורה וחבריו ,איזמיר ,תרל"ו ()1875

חכם יום טוב קריספין
תורכיה ,תאריך פטירתו אינו נודע

האם אתה במחלוקת?
עם מי או עם מה?
מה דרוש לך כדי להיות
'כאיש אחד בלב אחד'?

