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פרחים המעלים חוחים
977
אילן בחלוני
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פרח נדיר
977

ק נ ָא ה

לרוב מפרשים תעּוזה של צדיק אמיתי שאינו נחבא אל הכלים אלא מגלה את קנאתו בגלוי.
"בקנאו את קנָאתי ב ת ו כ ם"...כך עׂשּו אברהם,פינחס,אליהו שהביעו את קנָאתם בפרהסיה...
אבל מרשה אני לעצמי לפרש את המלה "בתוכם" להיפך מהנ"ל ,לא בגלוי ,אלא בכיבּוש
הקנאה ,בהצנעת תאוות הנ קמה ,בכיתּות יצר הנקם לשביבי פעּולה קומפנסטורית,
לקונסטרּוקטיביזם חיּובי...

-וקרעּו לבבכם וַאל בגדיכם

מהי הקריעה כאן? קריעת המחשבות הרעות מהלב .קריעת רּום הלב והעיניים הרמות.
קריעת לב האבן ,וקשיחּות הלב ,קריעת קשיות העורף ,ההתנשאות והגאוה ,כי מה ה' דורש
ממך? לב נדכה ,רּוח נשברה ,הצנע לכת .הן המידות הנדרשות .מה שפסּול בבהמה הוכשר
באדם :פסל בבהמה עיוורת,או שבּור,או חרוץ,או יבלת והכשיר באדם לב נשבר
ונדכה .כניעת הרוח של "אני וַאפסי" היא הקורבן העולה לרצון

צ ד ק צ ד ק תרּדוף
גם אחרי הצדק צריך לרדוף בדרכים צודקות ,המטרה מחייבת גם את כשרּות האמצעים

צ ּי ו נ ּו ת

ּולצּיון יָאמר איש ואיש ילד בּה והּוא יכוננה עליון
יש התולים בפסוק זה את מהּות הציונות .כל הנולד בה או שנולד בחו"ל ואינו מתגורר בה
נחשב כמתגורר בתחנה זמנית שייעּודה הסופי ציון! אחד הנולד בה ,נאמר בכתובות עה,
ואחד המצפה לראותה ,גם הוא קשּור בעבותות אהבה אליה וכאילו נולד בה

כי פחד פחדתי ויאתיני
(איוב ג/כד)
באמצעות ההדחקה אדם מנסה למחוק ולהעביר דברים מסוימים מתודעתו.כסבורים
אנו שבכך נפטרים אנו מן התחּושה שזה לא יקרה,שהתרחשות כזאת שוב לא תתקיים,
ומתוך כך מתהלכים בשאנּנות ,בַאשליה מתוקה שלא יטרידּונו הזוועות המחרידות את
שלוות נפשנו .יש סבורים ,שכך אירע בימי השוָאה,כשלא האמינו לסיפורי הזוועה,
לאפשרות שהשואה תציף את כל המתכחשים לה.פחדים ואירועים ,שאנו מבקשים
לדוחקם לאי שם במעמקים ,אינם משתתקים ,אלא תוססים ומתסיסים ולפתע הם
מתפרצים ומלקים אותנו בעוצמה רבה.כי דווקא החשש עלול לגרום שהפחד יתממש.
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ר ח מ נ ּו ת

רחמנות שאינה במקומה עלולה לחבל ולפגוע קשה במערך העצמי שלך .מי שחס על חייהם
של האויבים מתוך גישה "הומניסטית" הריהו מתנכל לכוחו ועוצמתו שלו .רחמים על
אכזרי ,רחמים שאינם אלא זיוף מוסרי ,יזהמו את מחנך וישחיתו את הרתעתך.

היּו צריה לראש

בשנאה לישראל מתאחדים הגויים תחת ראש אחד כדי להשפיל ולהשמיץ את היהודים ואת
מדינת ישראל .תחת פיקוד עליון של משטמה עולמית בארגונים בינלאומיים ובהתפשטות
האיסלמיזם הקיצוני מעלילים עלילות ,ומתארגנים להשמיד את המדינה היחידה של
ישראל" ,לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד"..

זה לעמת זה

גם הטומאה שואפת להרחיב את מצריה .כדרך שכנים ,יש בין הקדושה לבין הטומאה
סכסוכי גבולות ,וכל אחד שואף להרחיב את גבולותיו עלחשבון השכן .כשזוכים -הקדושה
דוחקת את מה שלעומתה למקום צר ,וכשלא זוכים  -הקדושה נדחקת למקום צר ,כי מה
שלעומתה הרחיבה את מצריו.

קורבנות
המצוות הראשונות לא היו על הקורבנות (("חוק ומשפט" במרה – שבת ודינים!) ואין בכל
עשרת הדברות זכר לקורבנות .גם כשהתורה אומרת "אדם כי יקריב מכם" – הרי הכוונה
לפי הרד"ק ,אם יעשה מדעתו .הקורבנות אינם מטרה כשלעצמם אלא "ליראה אותי".
התכלית – לשמוע בקול ה'" ,זבח ומנחה לא חפצת חטאת ועולה לא שאלת ,מזבח אבנה
בשברון לבי" – שיר היייחוד .זבחי אלוהים הרצויים הם אפוא רוחו נשברה,ומי שדעתו
שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולן.

+כ ל ם ק ד ו ש י ם
מהו האיום של קורח – רב לכם? קל לכם לשלוט בעדה שכולם קדושים ,השומעים
ומצייתים למנהיגיהם ,כל תקיף מסוגל לשלוט בתמימי דרך שכאלה .אבל מזהיר קורח את
משה ,דעו לכם שלא במהרה תחלוף המחלוקת ,כי כשמצויים כל כך הרבה
"קדושים"",יהודים נאים" ,מובטח לכם שהמחלוקת לא במהרה תשוך.הלקח הנלמד
מפרשת קורח צריך לאלף את הדורות הבאים בדבר סכנתה של מחלוקת להריסת שלום
הבית,החברה והעם .כוחה הגדול של מחלוקת שצאצאיה מתקיימים בכל שעה ובכל דור
ובכל אומה ולשון ,בני קורח שהיו מתחילה שותפים להמרדה ולהסתה עודם פועלים
באנושות – לא מתו
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977
תפּוחי זהב במׂשכּיות כסף ּדבר דבּור על ָאפניו
(משלי כה  /יא)
לפי הרמב"ם דברי התורה שהם יפים בחיצוניותם ,ברובד הפשט שלהם ,יקרים
ומבהיקים עוד יותר עם חשיפת העומק המוסתר תחתם ,כיופיו של הזהב הטמון
תחת סבכה של חוטי כסף עדינים ,שדוקא חזות ההסתר שעל ידי השבכה החיצונה רק
מעצימה את היופי הגנוז תחתם  -כן יחסי פשט הפסוקים ופנימיותם.

לאמור לאסּורים צאּו(ישעיה מט  /ט)
התראפיה הפסיכואנליטית באה לשחרר את האסורים ברשת כפייתם ,את העצורים
בתסביכיהם,את הנתונים במחשכי הרבדים של דחיקה והשלכה .החישוף מפרקן ,הגילוי
של שורשי ההדחקה והתסביך מוציא לאור,משחרר מעקת-הסגור ,פורץ את המחסומים
בדרך לאור.

+ו ּי ע ׂש כ ן ַא ה ר ו ן( במדבר ח  /ג)
מה היה שבחו של אהרון שנאמר עליו" :ויעש כ ן אהרון"? אומר רש"י" :שלא שינה".
שינויים מתחוללים באדם כתוצאה מסיבות שונות :שינוי במשרתו,בעלייתו בדרגה,
במעמדו בכהונה ,בשגרת עבודתו ,בגישתו לבריות .המלה "כן" בפסוק "ויעש כ ן אהרון"
מלמדת על כנות וישרות ,על עקביות ורציפות .אהרון שזכה לכהונה הגדולה לא התנשא על
אחרים ,רודף שלום ומעורב עם הבריות כדרכו קודם לכן .התלהבותו ועבודתו בקודש היתה
ב כ נ ו ת ,לא לעשיית רושם ולצוד את הבריות בקסמי פולחן ותלבושת ,אהרון לא שינה
ממהותו,מפשטותו,ולא דעכה התלהבותו בעבודת הקודש כדרך שקורה במרוצת הזמן
לשגרת העבודה .וקורה שמתוך "כנות" אמיתית אדם מגיע להתלהבות יתירה ,להתרגשות
חריגה ולסטייה מההוראות .זה שבחו של אהרון  ":ויעש כ ן אהרון '– שלא שינה !
ואתם הּדבקים בה'(דברים ד /ד)
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+בקריאת שמע מונים  877תיבות ,כמניין ר מ " ח – קריאה המעניקה כוח חיות באיברים,אבל למעשה אם מונים מוצאים רק  – 879וחסרה מלה אחת ,לפיכך אנו מצרפים בסיום
שמע את המלה "אמת" – ה' אלוהיכם אמת" – להדביק את "אמת" אותיות "אתם" ל" -ה'
אלוהיכם"  -כדי לזכות ל"חיים כולכם היום" .הדבקות בה' יכולה להיות נחלתו של כל
אחד מישראל ,ולא דוקא של יחידי סגולה בדורם .הרי התורה אומרת":אחרי ה' אלוהיכם
תלכו… ובו תדבקון" (להלן ,יג,ה) לדבוק בו בעודנו חיים ,כאן ,היום ,בעולם הזה" ,היום אם
בקולו תשמעו" לשוב יום אחד לפני המיתה...
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977

ש י ב ו ט
()CLONING
נקדם שבוט שיצמיח שבטי  -יה
שבוט – שיביט איש אל אחיו
978
מאה שערים
977

על הציור של הוטר
ש נ י ר א ש י ם:
י ש ש ו ר ש פ ו ר ה ר א שויש ראש מתפרע
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ַא ב ר ה ם ָא ב י נ ּו

הָאב הּנוׂשא על אברותיו את בׂשורת הּיעף המּוסרי להמון ּגויים
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ַא י נ ש ט י י ן

…

ּדרּוש ַא י י נ ש ט י י ן להשלים סימפוניה בלתי גמּורה של ַאיינשטיין
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ַא ב ש ל ו ם

בן שמרד ֹלא ראּוי ל י ד אלא לאצבע ַאחת בלבד

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

א ו ר ה

עלי אפשר לומר":מביא א ו ר ה לעולם"
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
משה

"איש האלוהים"
המנהיג בשירּות אלוהים ואנשים

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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977
ש ק ּו פ י ם א ט ּו מ י ם
כך היו החלונות בבית הבחירה שמהם היתה יוצאת האורה לעולם ,מקטינות מבפנים
ומרחיבות מבחוץּ .ובבתי הנבחרים שלנו ושלהם סיגלו התבטאויות דיפלומטיות שיהיו
הדברים שהם משמיעים שקופים-אטומים...

ע ם ס ג ל ההעם שצריך לסּגל לעצמו את תכונת ה ס ג ו ל סימן ניקוד זה בכל מצב שיתהפך לא
תשתנה צורתו ומשמעותו בניקוד כסגול.כך עם ישראל חייב לשמר את סגולתו בכל
תהפוכות גורלו.
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ת כ ל ת מ ר ד כ יבמשך שנים שמענו לקחי תורה מפי הרב מוטי אלון ,בייחוד על פרשיות התורה בסדרת
"מבראשית" בטלוויזיה.והדברים כּונסו גם בסדרת ספריו "תכלת מרדכי" .משפרצה
לדאבוננו ,ולשברון תדהמתנו ,שערּורת הדופי ביחסיו ודחפיו ,לא נפגמה בעינינו טלית
התכלת גם אם חּוט זה או ַאחר נפרם בה...אנו מצּויים כיום בפרשת "כתית למאור" -
גם כשהנפש כתּותה ,שבּורה ורצּוצה ,עודנה מאירה ו מ ז ה י ר ה...

נשמת כל חי
וכי לכל בעל-חיים יש נשמה? אלא אתה,האדם,על עוד אתה חי  -השתדל ל ה ת נ ש ם,
כלומר להתעלות ,להשתלהב,להאיר בנר התמיד את ַאהבת רעָך.

א ם י ד ל ק ת מ י ד ה ּנ ר  -ת ּו כ ל ל ה ת ּג ב ר

-י ל א ט ה ל ה ט ל א ט ל א ט ּובלבד ש ּי ל ה ט

ֹל א כ ל א ו ר ּג ד ו ל הּוא ּג ם ה א ו ר ה ב ה י ר
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977
ַאל ּדמי לכםשלושה מגדולי עמנו ּדוד-משה-יעקב – ר"ת :ד מ י – נאמר בהם לשון "וּיברח" ,שנסּו מפני
המתנכל להם להורגם .והשאלה היא האם נ ד מ ה גם אנחנו לגדולי עולם אלה? האם
נברח? הנתכּנס בחדרי חדרינו ,או נימלט להציל את נפשותינו? האם הדבר מעיד על רפיון
אמּונה? שמא חייב אדם להציל נפשו עם שהוא בוטח במי שעשה ניסים לאבותינו והצילם
מנחשים,עקרבים ,שרפים והצילנו בכל מסעות חיינו...
היש או אין לאל ידנּו?
*********
והסיר ה' מ מ ָך כל חוליבשינוי הניקּוד של המלה מ מ ָך ל -מ מ ְך יּובן מאמר חסידי המשתמע גם להוויית חיינו.
כידוע ,רבים מן החולים בארצנו אינם מקבלים על פי "סל הבריאּות" את מלוא התרופות
והטיפול שהם נזקקים להם .בייחוד תרופות יקרות שאין קּופות החולים נושאות
בהוצאותיהן .הברכה מרמזת איפוא ,כי לא יסבול ה מ ך ,העני ,שאין ידו משגת לקנות את
התרופות היקרות הללו ,מחמת מחסורו וכל חולי ומדווה יסיר הקב"ה
מעמנו-כולנו
*********
ויחי יעקב בארץ מצריםמצרים היא הגלות הראשונה לבני ישראל .ויעקב הוריש לבניו העלולים להתגלגל
במרוצת הדורות לגלויות שונות בתבל כי גם בגלות אפשר לקיים "ויחי" ,חּיּות
יוצרת ,המחזיקה מעמד בכל התנאים והמסיבות.
*********
וֹלא יּדם
חז"ל מעלים על נס את שתיקתו של אהרון נוכח מות שני בניו נדב ואביהּוא ומה שכר קיבל
על שתיקתו? שנתייחד עמו הדיבּור ופרשת שתּויי יין נאמרה לו לבּדו ,אבל בשם
האדמו"ר מרדומסק בעל "תפארת שלמה" אומרים שגדול מזה מה שנאמר אצל דוד:
"למען יזמרָך כבוד וֹלא יּדום"… לא לידום כמו אהרון ,אלא בעוצמת הכאב והצער
להמשיך לזמר אל ה' ,להלל ,לשבח ולזמר לכבודו...
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*********
+ה ב ל ג ה
בתקופתנו ולנגד עינינו אנו רואים את ממשלות ישראל בחולשתן,בהתרופפּות הרתעתם על
גורמי טרור ומחרחרי מלחמה.אנו שומעים את תרּועות הקרב המַאיימות מצד הטרור
המוסלמי הבין-לאומי להשמדת היהודים,לקבּורת הציונּות,די להציץ בפרסּומי
האינטרנט,במופעי הטלוויזיה,בשיסּויי העיתונּות הערבית",בקרוב עלי מרעים" אנו נוכחים
במזימות החיה הערבית הטורפת,המתנכלת להשמידנו ,ואנו חלים ואיננו פועלים ומפעילים
את חילנו ותגובתנו לטרור ולפיגועים בנפש וברכוש .חוזרים על ה ה ב ל ג ה המפורסמת –
"מבליגיתי עלי יגון"
*********
זובחי ָאדם עגלים ישקּון
יש אנשים הזהירים מאוד בצער בעלי חיים .במסירות רבה עומדים על המשמר שלא יאּונה
להם צער .מפגינים ומרעישים עולמות בדאגתם להולכים על ארבע ,ואילו לגבי בני אדם הם
מתנהגים בצורה סדיסטית ומסוכנים ביותר כצוררי אדם ועם .הפכפכנות זו כפסיחה
על שתי הסעיפים היא המסוכנת ביותר.
*********
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979
ו ש כ נ ת י ב ת ו כ םנאמר על אדם מישראל שצריך לקּדש עצמו ולהיות "מרכבה לשכינה" .איברי האדם
משולים אפוא למשכן ,הארון בלב,ומידותיו חצויות ושבורות" ,לב נשבר" ,להורת על ענוה,
השולחן בכבד,הקרשים בצלעות,הסרעפת משולה לפרוכת,המנורה לׂשכל ועוד.
תבנית המשכן וכליו רמוזה בגוף האדם" .ושכנתי ב ת ו כ ם"! השכינה שלכאורה מוגבלת
במקום ובמידות מוגבלות של אורך,רוחב וגובה ,הריהי מעל ומעבר לכל מקום וגבול ,והאדם
בגופניותו משמש מרכבה ליכולת הבלתי נתפסת של צמצום הויה ואין סוף קדושה הניתנים
להתכלל בתחושה זו של "ושכנתי בתוכם".

ט פ ה ש ל ּד מ י ו ןאיזהו בעל דמיון מפותח? הרואה ט י פ ה נושרת ומדמה את מפלי ה נ י א ג ר ה

+ה ר א י ה א מ ת יהַאנטי-גיבור הוא המשקף את הראי האמיתי .דווקא בחולשתו וכשלונו משתקפות תופעות
החיים הטעּונות ביקורת ותיקון.

ע ּו ר ל ח ס ר ו ן
המאושר האמיתי אינו חש בחסרון כלשהו ולכן הוא מסוגל לחיות את החיים הטובים

מ ת ג ה א ו רמקור האור מצוי בלבו של כל אדם ובידו רק ללחוץ על המתג כדי להפעילו.
תחושת ההולך בגיא צלמות "כי אתה עמדי" – היא האמּונה והבטחון ,שאפשר
להדליק את האור במצב הקשה ביותר .ביד אמונה ומנּוסה צריך לדעת ללחוץ על המתג
הנכון ולא להתרפות ביאּוש וביד שמּוטה בחוסר תקוה...
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-כ ש ל ב ח ּנ ּו ְך
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מי לנו גדול מאברהם ,מחנך העולם לדרך אמּונה ,צדקה ומשפט? ואעפי"כ נכשל בחינוך
ישמעאל וגם בבן ָאחיו לוט שגדל בביתו לא הצליח חינוכו .לאמור :אין פוליסת ביטוח
לחינוכו של האדם .כך מוצאים אנו גם בעׂשו שגדל בבית יצחק ,בדינה שגדלה בבית יעקב,
באדונּיה "שלא עצבו ָאביו מּימיו" ,בַאבשלום בן דוד ,ולמותר לציין את הדוגמאות המרובות
בהיסטוריה שלנו ושל האומות המעידות על כך ,שדווקא בבתים של דוגמה ומופת מצויים
כשלונות בחינוך.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

מ ג ן ַא ב ר ה ם
ראשי תיבות של המלה מ ג "ן :ממון-גּוף-נפש
שלושה אספקטים מקופלים במידת החסד של אברהם והרמז הוא ב"מ ג ן" -ממון-גוף-
נפש :סיּוע האנוכי לזּולת בכלכלה,בגוף וברּוח.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ח מ ו ר י םנכשל הפרקליט הבכיר בכּנותו בעידנא דריתחא את שופטי ישראל "ח מ ו ר י ם"!
הפסוק אומר":וּיחבש את חמורו" – כלומר אדם נקרא לכבש את מידת ה ח ו מ ר שבו,
היא מידת הרוגז,התפרצּות היצר,חוסר השתלטּות וריסּון תגּובת הזעם .ישב בעל הביקורת
על השופטים עם החמור ,כמו אותם נערים שנאמר עליהם":שבּו לכם פה עם החמור",
לשבת ולישב את שפיּות ההתנהגות ולכבוש את "הנעירות" הבלתי ראויות...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
+י ה ו ד י
ּומבׂשרי אחזה אלוּה
מספר היהודי ,שהּוטל באושוויץ למים הצורבים של קרבול ,כדי לחטא את גופו ,והוא נשאר
לעמוד דווקא במים הצורבים האלה,נטּול בגדים ,וממלמל לעצמו":רבש"ע,היו לי ָאב
ואם,שני ַאחים ושלוש אחיות ,ועכשיו אין לי כבר אף אחד...נשארתי בבגדים שלי,אלא
שעכשיו גם זה אין לי,שהרי הפשיטו אותי ונותרתי ערום ,ומה עוד נשאר לי? "מבׂשרי
אחזה אלוּה" ,נשארתי רק עם בשרי,ואני רואה אותך ,רבש"ע,אני אתך ,ואתה אתי ,ואת זה
לא יוכל איש לקחת ממני ,ואם כן מה חסר לי? ...וברגע שחשבתי כך ,התחלתי לחּוש תענוג
כה גדול שכמותו לא חשתי בכל ימי חיי...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
מ ה ל ב א ל ה ּי ד
התעוררּות רגשית צריכה להתבטא במעשה .מהתלהבּות להבה נעׂשה .כמהדיבּורים,נאומי הבטחה,התלקחּות לשעה הּושעּו מכלל הגשמה מעשית .הפסוק באיכה
ג/מא מורה לנו:
נשא לבבנּו אל כפיים – לא לשקוע בקינות אבל ,לא נשב לָארץ בדיכאון וביגון ובמחדל
פעּולה .נפעיל את הכפיים ,את ההתנערּות לתקּומה,לשיקּום ובניין מחדש.
זה "מבחן התוצָאה" לכל הצהרה חגיגית .מה בצע במילּוליּות ממלמלת ובהיסחפּות
מתפעלת אם אינה מתבצעת?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ב מ צ ו ת הרפּוָאה "ורפא ירפא" נכלול ּגם את ה מ ס ז '
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+מ ג ן

ָא ב ו ת – יש שהמגן על הָאבות הּוא ּדוקא ה א מ ה ו ת
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+פ ר נ ס – אם הּוא הגּון ֹלא יתפרנס בזכּות למּוד התורה

ז ה ב  -קרינה המשפיעה על הקולט :ז ה – ה ב !

+פ ת ל ח םכשאני רואה בסּופר את מבחר הלחמים המּוצעים לנּו ,בשפע ּדגנים,בתבּולים מגּוונים,
בקמחים מקמחים שוניםּ ,ובמחירים כפּולים ּומכפלים מן הככרות הרגילים הפשּוטים,
הריני מבין את הפירּוש של פ ת לחם ,כ פ ת ּו י י הלחמים האלה

+ב מ ח ז הע ם ה ָא ר ץ – המתחזה לתלמיד חכם מציג לפנינּו מחזה ק ו מ ד י ה
ת ל מ י ד ח כ ם המתחזה לעם הָארץ – הופְך כבר את המחזה לטרּגדיה

מ פ נ י םמפנה בלשון המשנה הּוא בֹלא אשה .בלשון הּדבּור של ימינּו מדבר בפנּויים ּופנּויות ,רּוקים
ורּוקות ,המחפׂשים עזר כנגּדם.המפנים הללּו למה הם מפנים? יש המפנים
לעסּוקיהם והרהּוריהם הרחוקים מלבטי החפּוׂשים לזּוגּיּות ,ויש הּנדחקים לאותּה
פ ּנ ה שבּה הם ממקדים בעקר הממלא את ישּותם...

מ ו ט י ַא ל ו ן
הרב שּנחשב לגדול וחסון כאלון ,התמוטט ברשת מתקיני התקּון לכשל עוון,
ושּוב חוזר לעיני הפסּוק ":כי רב – ׂשבענּו בּוז"...
כמה מתבזים ָאנּו בחטּוטים הללּו של הרבנים...
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+ה מ ש כ ן ל פ ּג י ש ההמשכן שבו עתידה השכינה לשרות ,עם שמלוא כל הארץ כבודּה ,הוא המקום המיועד
לפגישה עם הנוכחּות ,עם האפשרות להידברות עם ההתגלּות .יש מדורים במשכן – קודש
הקודשים ,האולם ,החצר ,ויש מדורים בנפש האדם המקבילים ברמתם .קודש הקודשים
הוא המקודש ביותר,בו האפשרות לשמוע את הקול המּדבר אליו .זה המקום המּוצנע ,לשכת
הסוד והחשאין,התחּום האישי האינטימי ביותר,הרובד הבלתי מּודע .הפרוכת מבדילה בינו
ובין שאר החלקים ,שכן אינו פתוח בכל רגע ובכל שעה לפגישה המרוממת ,אלא לאחר
הכנות מרובות ומדוקדקות ,לאחר היטהרות ,וביום מסוים מימי השנה .לא כל אדם מסוגל
ומזומן לכך .זהו מין מודל מסוים להשרות את ההכנות וההדמיות לבניין האישיות הראויה
להתגלּות.המשכן מגלם איזו שלמּות פרסונאלית ,דמּות מופתית של אדם הראוי לדיַאלוג.
המקדש בגלגּולו של המשכן הוא המזמן את ההיראּות במועדים מסוימים למפגשים
העשויים לחולל את התעלותה של נפש האדם ,פתיחּות לבו ועיניו לבחינת דרכו.
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הצתה ראשונה
זאת הפעולה הראשונה הנדרשת מן האדם – להדליק את הנר! לעשות משהו,להתַאמץ
לכתחילה ומתחילה,זו הפעילות הראשונה העשויה ל ה ע ל ו ת את האור .אור המעשים
הטובים יהל וירבה בעקבות השתדלותו של האדם לפעול בעצמו .הבה נשאיר את חסד
ההשגחה וההצלחה בהמשך ליוצר האור .כך למדנו למשל מן האשה שרק ָאסּוְך שמן אחד
היה בביתה אבל ממּנּו צריך להתחיל כדי למלאות את האחרים הנשאלים .כך ממדליק
המנורה הלהב עולה לאחר ההצתה המתחילה,וכך נלמד מכל נחשון לא להסס אלא לפעול.

ה ה ו ר י ם ל מ ק ר א ּו מ ס ו ר תיש לנו א ם ל מ ק ר א ו א ב ל מ ס ו ר ת  .אלו ההורים שלנו להבנת הטקסט המקראי
וההכרעה ההלכתית .אם למקרא משמעה ללכת לפי השמיעה ,לפי מה שמשמיע לנו הבעל
קורא.למשל המלה "י ר ש י ע ן" בפסוק" :אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהּו"
(שמות כב/ח) .המלה ירשיען כתובה בלי האות ו"ו ,ולפיכך היינו יכולים לקרוא אותה
י ר ש י ע ן ביחיד ולא ברבים .הדבר נוגע למחלוקת בדין תשלומי גנב אם צריכים להיות
שניים – בהסתמך על הצליל ירשיעון שהוא לשון רבים,ולפיכך דרושים שני שופטים
(האלהים – לשון שופטים ,ולשון רבים לפחות שניים) או אם נסתמך על אב למסורת עלינו
להתחשב בכתיב ,רק במה שכתוב ולא במה שנשמע .לדעה זו מספיק אפוא שופט אחד כיוון
שאפשר להבין את הכתוב בלשון יחיד י ר ש י ע ן ...בגמרא (סנהדרין ג) מובאות דוגמאות
נוספות כיצד להכריע במחלוקת שבין שני ההורים האלה.
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+כ ו כ ב ה ג א ו ל השל פ ר נ ץ ר ו ז נ צ ו ו י י ג

אלו לפי פרנץ רוזנצוייג ב"כוכב הגאולה" צירי היחסים בין אדם לאלוהים,בין אלוהים
לעולם,בין אדם לאחר,לעולם,לטבע ,אלוהים לבריאה ,ושאר מסילות הזיקות בין קודקודי
המשולשים של המגן דוד.ביחסי אדם לעולם ,התקשורת היא כלפי האחר בלשון לוינס או
"אני-אתה" בלשון בובר.בתודעת קיומי ומכוח התבונה,השפה,הניסיון והדיאלוג מתרקמים
היחסים ,מתנועעים אנו במסילות של המשולשים.
משולש היסוד הוא אלוהים-אדם-עולם .וביחסי הגומלין והתקשורת ביניהם נעות
המסילות גם במשולש השני אלוהים-עולם ה ב ר י א ה .אלוהים-אדם – ה ת ג ל ו ת ,אדם
לעולם – ג א ו ל ה.

המגן דוד הוא בבחינת "כוכב הצפון" או כוכב המצפון שצריך לנווט אותנו.

+-מ ש ה ו ע ל ה ח ו ק י ם
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חוקי התורה הם עקרונות כלליים .הם מתפרשים בהתאם לשינויי העיתים והתמורות
בתפיסתם במרוצת הזמנים.תורה שבכתב מתפרשת בתורה שבע"פ.החוקים היסודיים
התשתייתיים אינם יכולים להיות מנוגדים למוסר הטבעי .כך לפי רבים מההוגים הגדולים
שלנו.שמיטת כספים,עין תחת עין ואלפי דוגמאות אחרות מקבלים את השתמעותם
המשתנה בכל דור לפי פסיקה הלכתית ,חוקתית,דמוקרטית בצורה שאינה סותרת את
המוסר.כך בימינו בבתי המשפט לרמותיו השונות מתפרש החוק בבירורים
משפטיים,בחילוקי הדעות ,בהשגות ובטיעונים לבירור האמת,הצדק,להכרעה בין חילוקי
דעות באופן שלא יסתרו כללי הגינות,מוסר ומקובלות חברתית-ערכית.אבל החוק אינו בא
להרתיע,להגביל,למנוע חוקי ג'ונגל,חוקי גזע ועולם תחתון בלבד ,אלא להגן על הפרט
וזכויותיו ,שלא ייפגע מבחינה מוסרית,או על החברה שלא תוכרע במעמסה.אומרים לו
לאדם אל תחלק את כל רכושך פן תיוורש ותיפול למעמסה על הציבור .ביחסי האדם בין
הקודקודים של המשולשים הנ"ל תנוע הזיקה ההדדית לפי העמקת התודעה
והידע,התבונה והרגש והתקשורת מתוך בחינה מדוקדקת של כפיפותם לעקרונות הכלליים
של חוקי המוסר,חובותיו וזכויותיו של הפרט והציבור.
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כוכב הגאולה של פרנץ רוזנצווייגכוכב הגאולה הוא חיבור שכתב פרנץ רוזנצווייג על שלושה יסודות
מרכזיים בהשקפת עולמו הפילוסופית-דתית.




האלוהים
האדם
העולם

אמנם ,יסודות אלה נבדלים זה מזה ,אך יש ביניהם יחסי גומלין.

כ ו כ
ה צ פ
כ ו כ
ה מ צ
שצריך
אותנו

ב
ו ן –
ב
פ ו ן
לנתב





היחס בין האלוהים אל העולם  -הבריאה
היחס בין האלוהים אל האדם  -התגלות
היחס בין האדם אל העולם  -גאולה

הפילוסופיה של פרנץ רוזנצווייג יכולה להיות מסוווגת
כאקזיסטנציאליזם דתי .כמו הוגים אקזיסטנציאליזם רבים אחרים ,יצא
פרנץ רוזנצווייג כנגד האידאליזם הפילוסופי הגרמני ,שבא לידי ביטוי
מובהק בפילוסופיה של הגל .הניסיון של האידאליסטים להכיל את הכול
באמצעות הפילוסופיה נראה לרוזנצווייג כניסיון שגוי החוטא למהות
האנושית .תחת זאת הוא ראה בחיים מציאות ההולכת ומתהווה.
המהויות השונות שקיימות בעולם ,מקבלות את ביטויין דווקא במפגש
שלהן עם האחר.
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פרנץ רוזנצווייג לא היה הראשון לשלב את שלוש היסודות הללו יחד .הקדימו אותו בכמה אלפי שנים היוונים  .אולם
מהלכו של רוזנצוויג הוא באחדות ובקשירה של שלוש היסודות הללו גם יחד ,תחת אמונה מונותיאיסטית .רוזנצוויג
מצליח לאחד את כל השלוש היסודות תחת האחד .תחת יסוד אלוהי אחד המאחד את כל חלקי המשוואה.
המשולש השני ,משולש המסילות (בריאה ,התגלות וגאולה) ,הוא אולי המיוחד בהגותו של פרנץ רוזנצווייג .הוא
זה הקושר את שלוש היסודות לעולמנו האמוני והמונותיאיסטי .אצל היוונים ,כאמור ,היו קיימים היסודות ,אך כל
אחד מהם היה קיים לכשעצמו .ללא קשר בין האחד לשני .האלים חיים להם באולימפוס ,מבודדים ונבדלים מחייהם
של בני האדם .לעתים הם יורדים ,אך בסך הכל הם חיים במישור נפרד ממישור חייהם של בני האדם ,הקשר והזיקה
בין השניים כמעט ושאינו קיים .ניתן לומר כי אצל פוליתיאיסטים המשולש המורכב מן המסילות כלוא בתוך
המשולש של היסודות ,אין קשר בין כל היסודות .בחזקת עזב אלוהים את הארץ ,לפי ראייתו של רוזנצוויג .קאנט,
לעומת זאת ,רואה בחוסר הקשר את העולם האובייקטיבי ,ורוזנצוייג רואה בזה את העולם האלילי.
הכוכב מציג את עקרונות 'אל אמת'' ,אל חיים' .האל בורא את העולם .האל מתגלה אל האדם ,האדם גואל את העולם.
המסילות יכולות לנוע לשני הכיוונים ,לא באופן סימטרי ,אך ישנו גם קשר של גאולה בין העולם לאדם .ההתגלות
בנויה גם מנוכחותו של האדם אל מול האל ,כך גם יחס הבריאה .הקשר בכוכב הינו קשר מעגלי של אלוהים-עולם-
אדם .כאשר בין כל צמד יש סוג מיוחד של אינטראקציה .אלוהים—אדם :התגלות .אלוהים—עולם :בריאה .עולם—
אדם :גאולה .בעולם אין דבר יחיד ,אלא שלושה .כיצד אנו יודעים שיש אל ,עולם או אדם? עונה רוזנצוייג ,על סמך
התבונה ,הניסיון והשפה .אין לי כל ידע מוקדם אודות העולם .הכל נרכש דרך הדיאלוג .כל מחשבה היא תקשורת.

977
ּד ם ה ב ר י ת
ּדמנו הּוקז ומוקז על הברית הכרּותה לעמנו ולאמּונה ,על ההגנה לריבונותנו ומדינתנו .ועל
כך שילמנו במחיר ּד מ י ם תרתי משמע.

עני בריבו
לא תהּדר פניו של העני ,לא תהּדר אותו,לא תצדיקו,לא תעניק לו הכרת אמת בטענותיו כלפי
שמּיא ,בריבו על מצבו,על אסונו על ּדכדוכו עקב מחלתו ,בהצדיקך את דינו של בורא עולם,
הגומל לו כפעלו...ושועת העניים אינה מצּומצמת לירּודים מבחינה כלכלית אלא גם
למדולדלים מבחינה נפשית ואל "תתחסד" כרעי איוב לתלות את אשמתם בם...
חצוצרות ושופר
קול השופר הוא החזק והולך מָאז ,מימי מתן תורה ,ומּדי שנה יחזור לעורר ולהחריד את
הלבבות לחשבון נפש .אבל לשופר נתלּוּו החצוצרות":בחצוצרות וקול שופר" .קול החצוצרות
אינו תקף בהמשכו וברציפתו ,שכן לפי המסופר בתלמוד הירושלמי אחת לשלושים שנה היו
מחליפים את החצוצרות .ההתבלה כוחן? הפגה צלילותן? הכוונה כנראה לצורך השינוי
בדרך התקשורת לעם .כלי הלּווי לשופר היציב ,המסמל את הקול הנאמן ,שלא ניתן
להמרה ,כלים אלה מתבלים ומשתנים .החצוצרות מתבקשות אפוא להדהד בקולן את רחשי
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הדור,תקיעות הזמן המתחדש .השופר מבטא גם את המשמעות של כלי ביטוי ,ביטאון,קול
המנהיג ,וה"חצוצרות" המלוות אותו הן מוחלפות בבני לויתו...

+ב י ן ה ק ט ב י םמיטלטלת לה האמונה בין הקטבים .בין אמונת גודש,אמונת אומן קיצונית ,המוצאת
ביטויה במצוות מעשיות ובצּורות פּולחניות שונות .קידּושן בעוצמה עלול ליהפך למין עבודת
אלילים ,לקורבנות גילּולים .ומצד שני ההפשטה הרציונליסטית המּדיחה לכפור בכל ישות
טרנסצנדנטלית ,ומתּגדרת רק בממצאי המדע והטכנולוגיה הכרּוכים בכפירה דתית גמורה.
בין הקצוות תתפתל האמונה הדתית המבקשת את הנתינה לחסד ההשגחה ,להיות שּותפה
בהנהגת העולם בפועל העשייה .עיקרה לא רק בקבלה אלא בנתינה ,בהדדיות
המגע,בהשתוקקות להתגלות דרך הנתינה וההתעלּות בדרכי הקדושה.

ז ה ב ז ה – ה בכיפות הכנסיות והמסגדים ושאר מקדשי הדתות מצּופים זהב .מעּוטרים הקירות,כלי
הקודש בקישּוטים מּוזהבים .לעומת זאת מצּוי השטיבל היהּודי ,בעוניו וברהיטיו הדלים,
כי נקרא היהודי לזהב הלב לא לזהב החיצוני .ז ה הב! – זאת הנתינה הנדרשת מן הלב
היהודי ,מן המקדש בלב האדם שהשכינה בו
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+ש ר פ הבמקום הידוע כיום כ"הר הרצל" היתה עמדת ההגנה "שרפה" כנגד הפורעים הערבים
שהתבצרו ממול בגבעות עין כרם והצליפו בשעות היום לעברנו .במורד ההר היתה עמדה
קדמית והמגינים שלנו היו מתחלפים רק בשעות הלילה כשאין רואים ומשגיחים בהם.
כחובש קרבי מימי הבריגדה ,וכאיש מד"א בהגנה ,לפני הקמת צה"ל ,היינו מוצבים
בעמדות שונות בירושלים הנצורה ומּופגזת ,בימין משה ,בקטמון,בשיך ג'ראח וכד' .הוטל
עלי ,נוסף לתפקידי כעוזרם של ד"ר ניסל,ד"ר וירשּובסקי,ד"ר ורט ואחרים מראשי הפיקוד
בתחום העזרה הרפואית לשמש גם כחובש בשדה ,וכך זומנתי לעמדת ש ר פ ה .אותו יום
נפגע בעמדה הקדמית שבשיפולי ההר אחד החברים והוטל עלי לזחול מהעמדה שבראש
ההר אל העמדה שבתחתיתו כדי לטפל בו .צליפות הערבים לא פסקו בשעות היום והיה עלי
לזחול בין שיחים וסלעים וכפלי קרקע עד שפילסתי מעבר לעמדה הפגּועה .חבשתי אותו
בכתפו ואּולצתי להעבירו במשיכה מייגעת לעבר העמדה הראשית כדי להעבירו לבית
החולים.הזחילה ָארכה למעלה משש שעות ,הואיל ונאלצנו להיסתר מפגיעות הצלפים.

ס

י

ם

0

0

7

י ע ק ב

ר ס י
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

עצרתי את הדימּום והרגעתי את הפצּוע ,שנתברר לי לימים כי הוא קרוב משפחה ,גיסו של
יעקב בלּומנטל .בינתיים ספגתי גם אני  7כדורים ,בישבן ובברך ,וכשהתברר מצבנו בפיקוד
העמדה (האחראי היה שם אחד מהאחים ק ר צ' מ ר ואחותו של דני ַאנג'ל) הוזעקה יחידת
פו"ש ותחת מטר יריות חסות הגיעו אלינו והעבירונו באמבולנס לבית החולים ביקור
חולים.וכאן הפואנטה העיקרית :אמא שלי עברה במקרה אותו יום ליד בית החולים,
וכשראתה אמבּולנס צופר ומתקרב בשעטה אל דלת הכניסה מיהרה להתבונן מי הפצוע ,ומה
נדהמה לגלות כי באלונקה שוכב בנה...שהיתי כשבועיים בבית החולים ,תפרו את פצעי
וזכיתי באותם ימי מצור גם למטעמים ומעדנים שלא היו מצויים .כשיצאתי נתמניתי לקצין
ניהול של בית החולים הצבאי מס' " 77זיו" כיד ימינו של ד"ר רקובצ'יק שאותו ניהלתי
כשנה ורבע(.ר' רשימה מיוחדת בנידון).

997
ק ל י פ ת ה ש ּו םשירו של יעקב אורלנד "עץ הרימון" שּודר ברדיו ירושלים באחת השבתות ולַאחר השמעתו
צלצלה אליו חנה רובינה בתרעומת ,מדּוע לא הזכיר כי היא שהשמיעה לראשונה שיר זה
באוזני החיילים שלנו...התנצל אורלנד ואמר כי נשמטה ממנו ידיעה זו ואולם כלום באמת
זקוקה רובינה לשבח זה? והרי זה כקליפת השום במסכת השבחים שהשחקנית זוכה לה
בהופעותיה .ועל כך השיבה ואמרה":יעקב ,יקירי ,כל החיים הם קליפת השום אבל זה
תבלינם – מה לעשות"?

ל ו ר הלורה היתה המטפלת בדודה טובה בבית הָאבות "נופים" .גרוזינית ,נאת מראה ,שערה הלבנוני עוטר את
ראשה כמצנפות הפָאה שבימי לואי .מסורה בטיפולה והכול משבחים אותה .כשלעצמה אינה טועמת
מאומה ,מסתפקת בתפוח למאכלה .שומרת על גזרתּה הצנּומה .עד לפני זמן מה לא ידענו שהיא פסנתרנית
מוכשרת ,מקצועית ,בוגרת האקדמיה בחארקוב וכי זכתה כאן בתחרות פסנתרנים בפרס כספי ,לא גדול,
אבל יכול היה לשמש לה לקניית פסנתר משומש לאימונים ולהוראה .עד מהרה נפוצה הידיעה על כשרונה
זה והפצירו בה מאושפזי בית האבות להופיע בפניהם בקונצרט .החלטנו לבוא ולהיווכח בסגולותיה של
לורה גם בתחום זה .ואכן היה זה קונצרט יוצא מן הכלל .היא נגנה קטעים מבאך,בטהובן,שופן ,חצ'טוריאן
ואימפרוביזציות .האולם היה מלא ,והריעו לה על הופעתה המרשימה .הכרנו בהזדמנות זו את בעלה ואת
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בנה בן ה .78 -הגרוזינים נחמדים ,ומתוך היכרּותי לגרוזינים אחרים בשכנּותנו אני מלא התפעלות מן הגזע
המבורך הזה המעניק לנו כשרונות מוזיקליים ופיננסיים .גם הכנר ונגרוב נמנה עמהם .הציון שאני נותן
ללורה הוא לא רק "לא-רע" אלא "מצוין"…

מ ר ג ו…בביתו של אליעזר מרגובסקי – מרגו  -התוודעתי לראשונה ל"מוסיקה קלסית" ,כי היה להם פטיפון ארוך
אפרכסת ,והתקליטים של  97השמיעו לנו ,חזור והשמע ,את הרפסודיה הספרדית של לאלו ,עד שידענו
לשרוק קטעים שלמים ממנה בע"פ .קטעים אחרים של מוסיקה קלה וריקודים היו חביבים בעיקר על לָאה
אחותו.אנו התרשמנו ביותר מהתלבושת הלבנה ו ה ק צ ר ה כל אימת שיצאה למגרש הטניס בחצר
גולדשמידט ומחבט הטניס תחת בית שחיה .זכורים לי רהיטי הבית ,בפינת שכונת אחוה וגאולה ,שהיו
עשויים מהגוני תכלכל .אביו,שהיה יו"ר ועדי השכונות ,היה חולה סוכרת וקטוע רגל ,סבל עד מאוד
מהמחלה עד שנפטר ,ואמו שהיתה עקרת בית מסורה ודאגנית היא שטיפחה את אישיותו של אליעזר.אחיו
יחיאל היה קצין במשטרה הבריטית ובנו היה השגריר המפורסם ארגוב שנפגע בלונדון ,ובעטיה של תקרית
הטרור התפתחה כידוע מלחמת ששת הימים.עם אליעזר למדתי  7שנים בתחכמוני 7 ,שנים בגימנסיה
רחביה ,ו 8שנים בסמינר בית הכרם .חברותא זו לא הפרידה בינינו גם בשירות הצבא הבריטי בארץ
ובמצריים ,הוא השתחרר לפני שעברנו לאיטליה ונשא לאשה את עליזה .ביקרתי הרבה בביתם ברחוב עזה,
אף לאחר שנתגרשו והתאחדו שנית .אליעזר עשה קרירה בקרן הקיימת לישראל ואהב להופיע ולשמש נציג
לגופים שונים .כתב ידו מעיד על אמביציות ושאיפות לגדולה.בשכונת רמות נקרא על שמו אחד הרחובות כי
זכה למעמד יוקרה בירושלים.
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ס ב ת א ּו ת
הודיעּו בּדּיּור המגן שלנּו על קבּוצות לומדים בסבתאּות.
אני מּניח ,שהקּורסים יכילּו גם את הּנוׂשאים הבאים:
 הסבה מקצועית ממחנאּות הּנעּורים ליכנאּות הזקּונים;
 השתלמּות בשיח הּדיַאלוגי והקבּוצתי בעניני רכילאּות;
 התחזּוקה הסיעּודית (לשון סעּודה) והדיאטטית;
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 סדנאות לפתּוח הּיצירתּיּות בחיים של הכשר והתר;
ּ דיּונים :מי צריְך לצלצל בפעמונים לזּוגּיּות סבתאית?
 התמחּויות :בנכדאּות ,נינאּות ּובדידּות...
 ההתמודדּות של הּגמלאי מאּיּום המחיקה מספר המלאי
 למּוד התמרּורים של "בּיציָאה האט"
 פנסיונרים "יושבי קרנות" כיצד יתפרנסּו מ"קרן" זו או ַאחרת
 כיצד ינּוח הּגמלאי בימי שישי ושבת לַאחר ּימים של בלאי
 איְך ממשיכים אם אין עם מי למשוְך?
 איְך הופכים את הּגריַאטרּיה לגרירה טרּיה?
 מה ההבּדל בין "מגּדלי הזהב" והּדּיּור המּוגן עד ?787
במגּדלי הזהב מצלצלים פעמוני הכסף
ּובּדּיּור המּוגן הם מצלצלים רק עד ...787
999
ּד ר ְך א ר ץ
אמנם משקפת דרך ארץ את מידת הנימּוסיּות,דרכה של התעסקות והתנהגות נורמטיבית,
אבל לא תמיד משתקף דרך "ה ַא ר ץ" ,הפנים ,הלב .לא החיּוך האמיתי אלא תוכו
האמיתי .ועיקרו של דרך ארץ לא ברו אלא תוכו.

ע ב ד – "ע ב ד"זוכרני ויכוחים מרים במושבות יהודה בין האיכרים ּוועדי הפועלים בעניין ׂשכירת פועלים.
האיכרים העדיפו את "ע ב ד" ,העובד הערבי,החורני ,הבדוי .שכן "העבד" העברי קונה את
הָאדון לעצמו  -בתביעות ׂשכר,חּופשה,לידה,ריפּוי,תוספות לשעות נוספות,וכל מיני הטבות
מטעם ההסתדרות,ואילו ה"עבד" הערבי מנּוצל כעבד ממש .ומתגלגלת גישה זו בימינו כלפי
"עובדים זרים" ועולים חדשים שטרם התארגנו במוסדות המגוננים.
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ה מ ח נ ה ה "י ו נ י"המחנה היוני סיגל את שיטת י ו נ ה בשעתו שאמר למלחי עכו"םׂ" :שאּוני והטילּוני אל
הּים וישתק הּים מעליכם" .כך הם אומרים במחנה המתקרא "מחנה השלום" כדי
להשתיק את סערת אויבינו .הבה נוותר,נתפשר,נטיל את עצומותינו בים השנאה שמסביבנו
וישתוק הים מעלינו .וכך הם מכוונים בדיוק למטרת האויב להטיל אותנו ,את כולנו – לים...

ש מ ע י ׂש ר א לייתכן שהיו מעמדים ותקּופות בישראל שאוזן ישראל היתה מחּודדת בשמיעתּה .אמנם לא
שמיעה אבסולּוטית ,שהרי תמיד יימצאו זייפנים או לקּויי שמע .אבל במרּוצת הדורות
השמיעה הכללית נפגמת ונחלשת וכיום כבר נזקקים אנו למכשירי שמיעה כדי להיטיב את
הקליטה .אנו זקוקים לאותה מנהיגות שתׂשכיל ל ש מ ע את העם...

טוב שברופאים
איך מסבירים את המאמר הזה":טוב שברופאים לגיהינום"?
טוב שברופאים הוא המחזיק עצמו כטוב וכמּומחה שאין כמוהּו...
בהתנפחּותו זאת הוא גורם לאסונות כי מונע התייעצויות עם מומחים אחרים,
שאולי טובים ממנו ועדיפים בעצתם ממנו...

997

+ב צ ל א ל ב צ ר א ו יבצלאל בצראוי זכור לי לטובה כמייסד "המכבי-הצעיר" בירושלים בסוף שנות העשרים
והשלושים,וכמי שטיפח בנו ,בגיל ההתבגרות ,את הצופיות וההתכשרות לתפקודי פיקוד
והדרכה .הגרעין הכיל אותי ,אליעזר מרגובסקי ,ליפא ומירה מרגולין ,אשר ריבלין ,ואחר
כך את הויזדורף,סלנט יעקב ,האחים ברינקר ,נעמי סטנצקי ,חנה דובשני ,מנשה לוי,
עזריאל קרני ,שמאי כהנא ,דוד ריבלין,אדלר ,מרגלית ספיר ואחיה מיכאל ,שרה בוכמן,
חסידה,שמעון כהן ,יוסי בכר,אריה שפירא ,אליהו שוורץ וטובה אחותי .בין המבוגרים
שבחבורה היו יוסקה המבורגר ונתן אחיו ,לימים נודע יוסקה כמפקד "אקסודוס",ושלמה
בורי (קשור למאפיית אביחיל) השלישיה הזאת הופיעה בקטעים של "אופרה
בגרוש",ומאז נחרתו בי המנגינות המפורסמות והפזמונים על אבו ג'ילדה ,ראש הכנופיות
של מאורעות השלושים.עשרות רבות של חניכים היו מאורגנים בשכבות של "גורים",
"כפירים" .קיימנו ימי שדה וטיולים בנבי סמואל ,מקוה ישראל,זכרון יעקב ,ובכפרים
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ערביים שליד חברון ,בייחוד ד ו ר ה – בהם קיימנו מפגשים עם צופים ערבים .שוחט יהודי
מחברון הכין לנו מטעמי כבש לאחר תחרויות הספורט ,אך כעבור כמה שנים ,משהחלו
המאורעות של  77-77נשתבשו היחסים כליל.לימים נתמנה בצלאל בצראוי למנהל תלמוד
תורה "בית אהרון",ברחוב דוד ילין .ובבי"ס זה שימשו אלעזר הלוי ונעמי (גולדמן)
כמורים.ברווקותו גר מול בית ספר תחכמוני שבכתליו ובחצרו נערכו הפעולות המגוונות של
"המכבי הצעיר .בדירה זו הוא טיפל במסירות עצומה באמו הזקנה והחולנית .ובביתו הדריך
אותנו להופעות של המקהלה וההצגות בחגים .היה לו "פוס הרמוניום" שבעזרתו הנחיל לנו
את הטונים הנכונים ומנגינות השירים שהיו צריכים לבצע בשני קולות .כיליד דמשק
היטיב לדבר ערבית וכשנזקקנו לתלבושות בעיר העתיקה בירושלים ידע אילו בדים ובאלו
מחירים להתמקח עם המוכרים.ליוינו אותו בחדווה בקניות בשוקי הרוכלים לקנות
סרטים,קישוטים ,בדי צבעונים ,בייחוד זכור לי בד ה"סיטיקרוז" .הוא היה מדריך
מחונן,יודע נגן,בימאי,מעמל,איש ספר ולשון,בהופעותיו ,בתלבושתו,במעמדו וגינויי
המימיקה והתנועה היה בעינינו ממש כגנרל .כשהתחתן ופרש מעבודתו התגורר במעונות
עובדים שבשכונת רחביה.
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ת ע ׂש ה מ ל א כ ה
השביתה בשבת מעניקה שלוה מוחלטת כאילו כל מלאכתך עׂשּויה.
אין הנופש בשבת מּוטרד בעסקיו,מכלּוי מלאכה,אלא מתברך בהצלחה.
הנשמה היתרה גורמת להשמת הדאגה.
ּ+ג ד ו ל ּד ג ּו לחילּופי האותיות מרוממים להבליט את האדם הגדול כּדגל המתנשא הרבה למעלה מהשָאר.
שהרי מבחינה גופנית פיזיולוגית אין הגדול שונה משאר הבריות .במה הוא נכר?
במה הוא נישא מהשאר? במעלותיו התרּומיות,במעשיו הטובים הרבים ,במעלות
המּוסריות,הנפשיות,ביתרונו הרוחני.לא משקל הגּוף,לא צּורת הלבוש וטיבו,
לא בצדדים החיצוניים אלא באיכּות של מעלותיו ופעולותיו המוסריות.
+כ מ ג ּד ל ו ר ו כ ה ר
נמשלּו תלמידי חכמים למגדלים בחומה השומרים על יושבי העיר .הם המיניקים מחכמתם
לתושבים כיצד לחיות,להיזהר ולהשתמר ברּוח התורה והמסורה.נרחיב את המשל על
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מנהיגים ונבחרים ובכירים לסּוגיהם הממּונים לשמירת החוק והמשטר,איכּות החיים ברּוח
הדמוקרטיה הנאורה,המּדע והטכנולוגיה החדישה.המדרש אומר עליהם":אני חומה ושדי
כמגדלות" (שה"ש ח )'/כחומה המגינה וכצופים הניצבים ללא הרף במגדלי
השמירהלהזהיר,להוכיח ולהורות מפני סכנות .נבחרי האומה צריכים להיות המגדלורים,
הצופים באור תבונתם מה לחוק ולתקן,במה להתכונן ,לתכנן ולבצע כדי לקדם כל פגע.
כשהאור כבה במגדלור משתררת החשכה,מתנפצים גלי ההרס,שוטפים להציף ולמוטט
ארץ ויושביה .במציאות ימינו כבר אמר בשעתו חייל מן השורה על החרמון" :העיניים של
המדינה"" ...עיני העדה" בסורונן ובסמיותן פורצים את מחסומי ההגנה על המדינה.
+ש י ר ּו ת ּד בדובי הקרח הם שהעניקו לכלת פרס נובל לכימיה עדה יונת ממכון וייצמן את השירות
הטוב,המועיל,המעורר את המדען לתגליתו המרעישה עולם .הריבוזומים ,שאותם חקרה
המדענית שלנו שנים רבות ,הם החלבונים הנגלים לעין רק בטלסקופ האלקטרוני.אלו הם
החלבונים המשוטטים ברקמת הפלסמה של התא .הם המסוגלים "לקרוא" את הוראות
הּגן מגרעין התא ,השולח את הוראותיו מה הם התוצרים החלבוניים הנחוצים לפעילות
חיונית הדרושה לגּוף .הריבוזומים הם אומני-פוטנטיים ואינם מצומצמים ביכולתם
להיענות למשהו ספציפי ,אלא לפתור בעיות מכל סוג שהם נדרשים להעניק .כך ביכולתם
לסתור את הפעילּות העוינת של חיידקים ווירּוסים שמצליחים להתגונן בפני
הַאנטיביוטיקות שהמציאו נגדם.בשהייתה בספרייה לאחר פגיעה בגופה וניתּוקה
מהמעבדה שקעה בקריאה וכך נתגלה לה באקראי כי הריבוזומים שבדובים אלה מּוקפאים
ואינם משנים בגבושם את תנועתם .מכאן הסיקה שכדי לאפשר את מהותם וצורתם של
הריבוזומים צריך להקפיאם כדי לצלמם ולבחון אותם מכל צד וצורה .תגלית זו תַאפשר
ליצור להכיר יותר אותם בגיבושם.וליצור את האנטיביוטיים החדשים שיאפשרו לסתור את
פעולתם של הנגיפים.נכיר תודה למדענית המהוללה וגם לדובים ששמם יצא פעם לרעה
בביטוי "שירּות דב"ונכיר גם בזכּותם לשירּות טוב!
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להחזיק מעמד
כיצד?
בכוח הרצון,בכח ההתמדה,במאמצי ההתכוונות ובנחישות האמונה.
החוזים בהתגלות במעמד סיני לא החזיקו מעמד אלא נכשלו בעגל למרות
מה שראו ומה ששמעו ,אלא שרפים היו ברצונם ובאמונתם כי לא הוכשרו לכך.
משמע :לא מ ת ן תורה העיקר אלא ק ב ל ת התורה עיקר!
ההכרעה וההחלטה היא בידי האדם המקבל ולא בגורם חיצוני.

סמאל
מקבץ של סמלי רוע וטּומָאה ,היצר הרע,הסיטרא ַאחרא,הׂשטן וכד'.
כשמסיימים מסכת ,פרק לימוד,נוהגים לערוך "ס ּי ּו ם" ,והיצר הרע חושש מפני הסיום –
מ ּד ּו ע?
כי סמאל יודע שהלומדים הקבועים כבר נשמטּו מהשפעתו ואינו יכול להם ,אבל לסּיּום
מּוזמנים או מזמנים עצמם גם שאינם לומדים קבועים.הללו באים ליהנות מלימּודם של
אחרים ולהשתתף בשמחתם.הואיל ואלה אינם קבועים ,הריהו חושש שמא יינגעו בחיידק
הלימוד ויתחמקו מהשפעתו ,יתמלטו מלכידתם ברשתו .על כן סמאל – סמי מכאן אל,שונא
הוא את הסיום הגורע ממנו קליינטים...
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שכינה שורה
למדנו מפירּוש ספורנו כי כבוד ה' שכן במשכן יותר משהתמיד במקדש ראשון ולא נראה
כלל במקדש שני .הפאר וההדר,העושר והזהב והנחושת,השיש והיופי  -עד שנאמר על
מקדש הורדוס :מי שלא ראה בניין בית המקדש שבנה הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו .
עובדה היא שהמשכן לא נפל בידי אויבי ישראל,ואילו שני המקדשים חרבּו בידיהם.נמצא
שלא ההדר החיצוני גורם להשרַאת השכינה אלא מעׂשי בני האדם" .טוב לי תורת פיָך
מַאלפי זהב וכסף"...

נ"ס ז"ל
את ראשי התיבות של המלים נ"ס ז"ל הנני מפרש :נהיה סיענים זה לזה.אין לך יהודי
שאינו מקיים איזו מצוה .מכאן ,שאין לך יהודי שאינו ראוי וזכאי לסיוע.סיוע בעצה
והדרכה ,בממון ובקליטה,בדָאגה לעבודה ובריאות המשפחה ,בבטחון פרנסה,דיּור,הגנת
המשפט והחוקה .ואם נסייע – נסתייע! נס הערבות יופיע ולא יזכר רק כז"ל...
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ק ד ש ה מ ת מ ש כ תהר ה מ ו ר ּי ה קדושתו מתמשכת אעפ"י שלא נתגלתה עליו שכינה בקולות ובלפידים,
בניגוד להר סיני שקדושתו סּולקה ,והיתה זמנית לשעה.
מסקנה :לא ההר מקודש מכוח עצמו,לא בקיומו ולא בחורבנו ,אלא מכח העובדים
המקּדשים ומתקּדשים בטהרת עבודת ה' .לא המקום מכבד אלא האדם מכבד את המקום.

ש מ ע ּו ש מ ו עיש שמיעה טכנית לא משמעּותית .הנביא ישעיה אומר":שמעּו שמוע וַאל תבינּו",
אפשר לשמוע ולא להבין את המשמעות.אין פגם באיברי השמיעה ובכושר התפיסה,אלא
בקוצר ההׂשגה העמוקה של הנשמע.לראות את הקולות משמע להבין את משמעות הדברים
הנאמרים,כדרך שאנו אומרים "נראים לי דבריָך"" ,הדברים נראים"" ,אני רואה שאתה
מבין" ,והכוונה בכל אלה לתלות את ההבנה בחּוש הראייה שהוא הבדּוק בחּושים לראיה
ברּורה ואמינה.וכשהשמיעה מּובהקת בתפיסתה הנכונה הריהי דומה לראייה...

ב ר ּו ך ה ש ם
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מי הוא שטבע ברכה זו בדיבורנו היומיומי?
לא ַאחר אלא הנוכרי י ת ר ו באומרו":ברוך ה' אשר הציל אתכם"...
ברוך השם שאנו מסוגלים לסּגל ברכות,מנהגים,נימוסים ויחסי ציבור
לא מתוצרת ישראל...

א י ז ה ּו ח כ ם?
הלומד מכל אדם! ומה ּיש ללמוד מ כ ל אדם?
מן החכם חכמה ,מן הטיפש להימנע מן הסכלות,
מן הצדיק דרכי מּוסר ,מן הרשע להיזהר מכל רע,
ומן האשה? – הגם היא בכלל ָאדם?

ב ש ב י ל יבשביל שסללתי לעצמי,בּנתיב שהכשרתי ללכת בו בדרכי,
בשביל הסלּול ּגם לבני משפחתי,בּנתיב שהתקנתי ּגם לזּולתי,
בשבילי עולם נלְך כשָאנּו צועדים לקּימו וֹלא להחריבו.
כל יחיד חּיב לומר" :ב ש ב י ל י נברא העולם",
לתלות בעצמיֹ,לא להשליְך על אחרים,כאלּו יחיד אני בעולם
ואני הּוא הַאחראי...
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ס י ט ר א ַא ח ר א
איְך אפשר להחליש את כחות הסיטרא ַאחרא?
על-ידי הגברת האור!
כי האור מבריח את החשְך...
+אם המשפט משתת על מצּוי הּדין ,האמת תמצה לפנים משּורת הּדין
תפוס לשון ַאחרון ,תפס לשון ראשון – לכאורה שני מבעים הסותרים זה את זה ,אלא שכל
אחד מהּוה לשון לעצמו .כל אחד תופס לשון ייחּודי שאינו קשּור בזיקה לשני .יתכן שהלשון
הראשון נשַאר בטקסט במקומו וֹלא השמט ַאעפ"י שהלשון השני הּוא המכריע ,הּוא הקובע
את הפרּוש האמתי שהתכּונּו אליו ,והשני שֹּלא התכּונּו אליו שכחּו למחקו...
+ת ל ָא ה – תלּויה לנּו לעיפה
תקּומה-תנּועה-תנּופה
תקים ותּניע אותנּו לנוף ההויה
+יחסיָך ַאל תחּדד
בכּנּוי כמו":ארמי אובד"...
פ ּו ט י א ל – מצאצאי יתרו,
המיתרים מלל פטפּוטים
הן בעניני הבל הן בעניני אל...
איש לרעהו
ּדרּגת "איש" היא במעלת כבודּ,גבּורה וחכמה,
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ויתרונו לא בהסתגרּותו בחברתו
אלא בהתרועעו ,בשאלו לשלום חברו,בהתחברו לזמּוני ׂשמחה ּומצוה,
בהתועדּותו לרעהּו ברעתו ּובשפְך לבו...

+ב א ב ּי מ י םשוקעים הימים מבי"ת לָאל"ף
שקיעה מאלפת לזריחה חדשה...

סינגוגה
הרפורמים הפכּו את הסינגוגה ל ס י נ ג-ה ע ּג ב-ל ּג ו ב ּה

997
+נ ס י ת ר ונאמר בפרשת מרה":שם ׂשם לו חוק ּומשפט ושם נסהּו" .למדים אנו שכבר קודם מתן
תורה וקודם עצת יתרו היו לישראל סדרי חוק ומשפט .ניתן לומר אפוא שמה שאנו מכּנים
בשם תורה שבעל-פה כבר היתה לישראל לפני מתן תורה שבכתב .גם העובדה שלא לקטו
את המן בשבת מוכיחה ששמירת שבת נהגה קודם מתן תורה.מצוות אחרות שקראנו עליהן
בתורה נהגו בישראל ולאחר מתן התורה נתפרשו ,סּויגו או נתוספּו ע"י חכמי התורה .במה
מתגּדרת אפוא עצת יתרו למשה ,אם סדרי חוק ומשפט היו כבר נהּוגים בעם? למדים אנו
שהכוונה להורות את משפט האלוהים בתיוּוך ובפירּוש דבר האלוהים על ידי אותם
חכמים,נבונים,ידועים ,אנשי האמת ,שונאי הבצע .משה,שכל הקהל נקהל עליו מבוקר עד
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ערב ,אינו מסוגל לשמש שופר בלעדי להכרעת המשפט בישראל עפ"י דבר האל .יתרו כהן
מדין,מצאצאי קטּורה אשת אברהם ,מלמדנו ,כי הנהגת העם תתקיים לא רק בכוח נס
שמיימי אלא בעזרת הפעילּות האנושית" .ושם נסהּו" – הניסיון הנלמד ממרה מורה על
ההכרח בהעלַאת הנס של כוחות האדם המּוסרי בהתנהגותו המוסרית האישית
והקולקטיבית .שבע התכּונות האישיות שהוא מונה באנשי החוק המשפט הן המכשירות
לתפקּודי ההנהגה לפי התורה הקיימת והתורה העתידה להינתן .במלים "ַאנשי חיל" ניתן
לקפל ב 9 -האותיות  9מידות שמנה יתרו בעצתו למשה בעניין מינוי השופטים" :אנשי :א-
אמת(אנשי אמת) ,נ-נבונים,שׂ-שונאי בצע,י-יראי אלוהים ,ח י ל  :חכמים,חיל,י -ידּועים,
ל -לשבטיכם ...בכך יתנוסס בהשתמעותו נס יתרו.

ׂש ו נ א י ב צ עאוהבי בצע הם החכמים,הנבונים,הידועים לנו יפה בתכּונות המּוסריות הנקלות שנחנו
בהן,אלו שסיגלו תאוות הון ושלטון,אלו אנשי החיל בקומבינות שלהם,בתככיהם הכלכליים
והפוליטיים,בכזבי הבטחות,בסילּוף הביצּוע המתבקש ,אלו הגורפים לכיסם ּומעונם ועסקם
עמל זּולתם .לעומתם נאדיר שמם ופעלם של שונאי הבצע ,רודפי האמת,אוהבי הביצּוע
השונים ולומדים,עמלים וטורחים לא רק לעצמם אלא לטובת חברתם,למען נזקקים
לתמיכה וסיוע חומרי,רפואי,משקי וסידורי.
ׂש כ ל ט ו ב
מתי הּוא טוב?
כשכל העוׂשים ,המעׂשים והמעׂשים
הולמים בשכל טוב ,שּנאמר:
"ׂשכל טוב לכל עוׂשיהם" (תהלים קיא/י)
+ק ד ו ש ק ד ו ש ק ד ו שהשלּוש ה מ ַא ל ף:
אינטלקטוַאלי-אתי-אסתיטי
המשולש המקיף,המשלים בצלעותיו את ההויה האנושית

נסה ותוכח
יש לך הצעה טובה? תלה אותה לא בעצמך שלא תיכשל פן יפסלוה אנשי ריבך ,או ימנעו
ממך בגאותם את גאותך ,אלא תלה אותה באישיות ובסמכות אחרת,צדדית,ובלבד שלא
תתיימר במקוריותך...
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"ו ַא ת ה ת ח ז ה"
מלים אלה של יתרו,חותנו של משה,כהן מדין ,שלפי המסורת שלנו נתגייר ואמר":עתה
ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" ,הוא שייתר פרשה אחת בתורה על שמו .אולי הפרשה
החשובה ביותר,העוסקת במעמד הר סיני ,בעשרת הדברות,ב"נעשה ונשמע" .יתרו זה הוא
המניח את התשתית הַאדמיניסטרטיבית בניהּול ושיפוט בעצתו למשה כיצד לכלכל את
ענייני העדה .והמלים הללו "ואתה תחזה" מּופנות בעצם אלינו לחזות ולראות וללמוד מבני
נכר ,אנשים בעלי ׂשכל ובינה,בעלי טעם ,ידע וניסיון ,ולא להסתפק רק בהאירנו עליהם
באור אמונה ותורה אלא לאור לפי דרכם בהלכות דרך ארץ,שלטון והנהגה.

+פ ו ל י ּו מ ו נ והעולם האלילי "נתברך" בפוליתאיזם,בשפע אלילים שהיו ממּונים על כל התפקּודים
שבטבע.רּוחות וסערות,אהבה וׂשנאה,מלחמה ותחרות,כיבּוש וכניעה,ולמעשה "בהאנשה"
זו של יצרי אדם ותחבּולותיו הקנּו להם את התכּונות והיצרים ,הפילּוגים והתככים ,הרגשות
והכשלונות שבחיי אדם וחברה.אמנם גם בפוליתיאיזם האלילי היו אלים עליונים ("כהן
לאל עליון") והיו נואָ-אמון ואחרים שהיוּו מעין קדם אמונה למונותיאיזם .אבל
המונותיאיזם העברי היהּודי היה מעבר לכל זה .אלוהי ישראל אינו כלּול בטבע ואינו
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משּועבד כשָאר האלילים ליצרים והתנגשויות כבבני האדם אלא הוא מעל הטבע .הוא יוצר
הטבע,אינו כפּוף למנהגו של עולם אלא משּנה סדרי עולם ומנהגו לפי
הצורך,השעה,וההנהגה האלוהית התיאוצנטרית ולא האנתרופוצנטרית.התיאולוגיה
המקראית בנּויה על תפיסה זו של בורא עולם ומנהיגו .כוח עליון יחיד במינו ה מ ַא ח ד את
הכול והמכיל את הכול .שלמּות עליונה זו נזקקת אמנם להשלמות מצּדו של אדם הנברא
בצלם אלוהים.לכך ניתנה הבחירה החופשית לבני האדם להמשיך את מפעל
היצירה,להשלים את הבריאה מיש ליש לתיקּון העולם.
ָ"+א ב י" ש ל ּו שפרעה העומד בראש האימפריה האלילית של אותה תקופה ,המתחרה בתרבות
הכׂשדים,אשור ובבל,אּוגרית ּוכנען,אינו מוכן לקבל את תפיסת משה על אלוהיםֹ",לא ידעתי
את ה" .הוא אינו מוכן להודות ולהכיר בייחּודו וגדּולתו של השם על אמונתו
האלילית.סיפורי המכות ועלילות יציאת מצרים מסוים בהּומור את קוצר ידם ויכולתם של
החרטומים לעומת מעשי הניסים של משה ואהרון .פרעה מקבץ לפי המדרש שלושה
נציגים של תרבות העולם הקיימת נוכח האיום התיאולוגי החדש של העברים.אלו הם
אּיוב,בלעם,יתרו – א ב " יָ .אבות דעות והשקפות עולם של הזמן .איוב כנציג
האקסיסטנציאליזם האנושי ,העסוק בהתלבטויותיו ובחיטּוטי דרכו של האדם הפרט,כאבו
וייסּוריו הם במוקד התעניינותו הפילוסופית-אמונית לפתור דרכו של עולם.בלעם נביא
הגויים"אשר מחזה שּדי יחזה" הוא נציג הַאסכולה המיסטית ,המכירה בכוח עליון וביכולת
האנושית לשּדד מערכות עולם .יתרו כהן מדין הוא הנציג של הַאדמיניסטרציה הציבּורית
וארגון מערכות השלטון והמשפט לפתירת סכסוכים ובעיות שבקרב החברה .התיאולוגיה
המקראית שונה במהותה מכל התפיסות הללו שהן תפיסות מפרידות ,רשויות נבדלות
ופרושות לעצמן .לעומתן מאחדת התפיסה המונותיאיסטית את אין סוף התפיסות השונות
באל יחיד בעולמו המתעלה מעל כל טבע טבעי ואנושי.
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שבירת כוס
נוהגים כידוע לשבור כוס תחת החּופה בשעת הנישּואין .ונשאלת השאלה כיצד מתירים
קלקּול זה ,שיש בו משּום בל תשחית? מסבירים זאת כרמז למּוסר,שבשעת ׂשמחה זו
יתנו לבם הנוכחים לירּושלים .במקרים כאלה אין זו דרך השחתה אלא לעורר תועלת.

ע ׂש ר ת ה ּד ב ר י םבמעמד מיּוחד ועז רושם נאמרו הדברים המיוחדים בקיצּורם ובבהירּותם.משּולב בהם
האּוניברסלי עם הלאּומי והאינדיבידּואלי .הם מדברים לכל אדם בכל תקּופה.עשרת
הדברות מייצגים המשכיות היסטורית של מסרים שלא נס ליחם.הם משתקפים בדרכים
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מגּוונות במשפט המדינה כמושג דתי או תרבותי בפרשנות זאת או אחרת .הם מצויים
במוחות ובלבבו,וכך .נאמר במדרש לקח טוב" :למה נאמרו עשרת הדברות בלשון יחיד?
לומר לך ,שצריך כל אחד ואחד מישראל לומר ,בשבילי ניתנו עשרת הדברות ואני חייב
לקיימן ,ולא שיאמר ,דייה לתורה שתתקיים על ידי אחרים" .

ע י נ י ה ע ד הנמשלו חכמים כעיני העדה ,שנאמר":והיה אם מעיני העדה" (במדבר טו/כד).
העיניים מוליכות ,מנחות את הדרך.לאורם הולכים.החכמים הם המאורות שממעשיהם
לומדים .הפגיעה בהם כמי שמסמא עיני עולם ,כמי שמכבה אור תורה.ועם זאת הוזהרנו
שלא להיכוות לאּורם – לאורם וחּומם ,שתהיינה עינינו פקוחות ולא יסנוורו את עינינו...
ה ת ק ו הסיפּורי אין סוף חושפים לעינינו את התקוה המחוללת פלאי תקּומה.
חיילים במערכות קרב,חולים במחלות סופניות,קבּורים בהריסות רעידות ושטפונות,
נפגעי תאּונות,טיסות ומצּולות,מּוכי ָאסון וחבלות כיצד נחלצו מאפלת שברונם בהאחזם
בנצנּוצי התקוה לחלּוצם .נלמד ונלמד כיצד מגששים במכת החושך כדי לצאת לאורה...
שירת התקוה היא המנון היחיד והאּומה בהישרדּותה ובתקּומתה.
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977
ע ת ה ּג א ל ה
לפי הגמרא (סנהדרין צח ,א ורש"י) אין לך קץ מגּולה מזה ,שארץ-ישראל נותנת פירותיה
בשפע ...ואנו הרי משופעים בשפעי שפעים של פירות והקץ בושש מלבוא! על תהייתי זו
משיבים חכמים ,כי השפע אינו מיּותר ואינו מַאכזב בייתּורו בוא הגואל ,אלא מיּועד להמוני
היהודים שטרם עלו ארצה.הפירות "המיּותרים" מזּומנים להם .וכשיעלו ותפרה הארץ
מבוָאם יקבלו הם והפירות את פני הגאולה בברכה ובמאור פנים.

ח ר ּו ב ו ח ר ב ו ן
מספר הרב ּגד ליאור על ט"ו בשבט:
"בחו"ל היו אוכלים חרּוב מארץ-ישראל ,כי לא היה להם משהו ַאחר .כאשר הייתי בחו"ל -
נתנו לנו לאכול חרּוב ,נתנו לנו לאכול פלח של תפוז .כאשר באתי לארץ ראיתי שנותנים
חרובים לבהמות ,והרגשתי עלבון" ...איכה הפך החרּוב לחרבון?...
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ַא ר ב ע א מ ה ו ת
ֹלא אלה המתקראות כְך בימינּו
אלא ַארבע אמהות מּימים ראשונים
מימי בראשית של התהּוּותנּו לעם
אלּו האמהות המלּוות אותנּו מָאז
בדפּוסי החיים
של ׂש ר ר " ל על יׂשראל
אלּו אמהות הברכה לחּיי האמה

כיצד אּומנּותו של הּיצר הרע?
הּיום אומר לו עׂשה כְך ּ,ולמחר אומר לו עׂשה כְך,
עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולְך ועובד...
כְך העובר על בל תשחית:
מקרע בגדיו בחמתו,משבר כליו בחמתו,מפזר מעותיו בחמתו
יהא בעיניָך כעובד עבודה זרה...
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979
הבית השלישי
מוקדם להתנבא אם כבודו של הבית השלישי יהיה גדול משני קודמיו.הראשון בן 777
שנים ,השני –  787שנה .כיום ,לאחר כמה עשרות שנים לקיום השלישי מתרבות השאלות:
מה יהיו פניו? מה יהיו ערכיו? מה תהא רמת חייו? סימני השאלה כבר עומדים בפנינו
והדורות שיבואו .הוגים ופרשנים מבטיחים לנו עתיד בטּוח .בית שלא יחרב – וזה
מּובטח!ימינו הם כהכנה,כסלילת הדרך לגאולה השלמה הקרובה  -האומנם אנו סוללים?

ע ם ק ש ה ע ו ר ףלפי המהר"ל יש לכך מעלה! אין זה ביטּוי גנאי.עם ישראל אינו מקבל את הדברים כלַאחר
שמע ומראה .הוא דורש הוכחות.עליו להיות משּוכנע בקבלתן.כך למשל מתאר המדרש
כשבני ישראל עומדים לעבור בים סוף הם מתעקשים ואינם נשמעים מיד לקריאת
משה":עברּו"!הם תובעים שלא יהיה בוץ,שלא יתהוו ּגושים מציקים במעבר,שיינתנו להם
משקאות ואוכל בעוברם ,וכיו"ב תביעות ודרישות לפני הישמעם לצו .תכּונה זו של העם
היהודי מייחדת אותו מעמים אחרים הנכנעים על נקלה לכל קריאה של קדוש ומנהיג.
ולאחר שמתרכְך העורף מּופנים הפנים המאיריםֹ ...לא יאמינּו עד אשר יָאמנּו.

כ ל ב י ם ר ע י םלא זו בלבד שממשיכים לגדל אצלנו כלבים רעים ,בניגוד להלכה פסּוקה שאסור לגדל כלב
רע,אלא שמטפחים אותם גם מבחינה קוסמטית .מפנקים,מרחיצים ומבשמים,מספרים
וגוזזים ומלבישים אותם בגדי יקר ,שעה שרבים מתגוללים בַאשפתות,מחּוסרי בית
ומזון,ואין דואג לרווחתם .ה "כ ל ב י" אינו תואר לכלב אלא לָאדם הקשה ומרע מן
הכלב.האדם הכלבי אינו ללבי כי הוא מיוצאי נבל הכרמלי .המדובר כמובן לא בכלבים
המשרתים צורכי ביטחון,איתּור סמים,הצלת תועים ונעדרים אלא לכלבי ראווה,נושכי
אדם,שבעליהם מתקלסים בהם לשעשועי הפחדה וציד אכזרי.
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פ נ י ה ע ב ּד ּו תהפנים הפחּותים-המכוערים בעבדּות הם בדרגת הירָאה והפחד מפני העונש והוראות
השליטים,העבד נרצע-נכנע בסיטּואציה המּושפלת ביותר של ההויה.בשלב
השחרּור,במעבר לחירּות,להכרה,להבנת המשמעות של החיים,חל המפנה לציּות שאינו
משועבד לכפּיה אלא למשמעת החברה ,בית הָאב,בית החינּוך וחוק המדינה.השלב הגבוּה
בעבדות ,נקרא במקורותינו "עבד השם" הוא פסגת הבחירה מַאהבה,לא מירָאה,אלא מתוך
כיסּופי רצון ותשּוקה לׂשרות ,לשהותּ ,ולהשרות זיוּה של שכינה...

977
+-י ר ּו ש ל י ם ש ל ז ה ב
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כששּולי נתן הרטיטה בקולּה את השיר הזה היה עם ישראל בדרגת התעלּות של איזו הויה
קדושה .עם הלּום אמונה,מסמם ברחף תרּועת הניצחון ,איש לא העז להמרות ּולהקשות:
קול באשה ערוה?
תחּושת האירּועים שמחּוץ לגדר הטבע הקהתה את פסק ההלכה הזה.
כך קרה בשירת מרים וריקּודי המתופפות,
כך קרה בימי דבורה הנביאה בשוררה שירת גאולה על ניצחון יבין וסיסרא,
כך קורה בכל הודיה על ניסים ותשּועות ,כשרּוח הקודש שורה על הציבּור
ומחסנת את הקהל מכל חשש של התפרצות טפלה של חּושים.
השיר ירושלים של זהב הוא אחד מהעדיים המפארים מעמד עילּוי שכזה.
עוזי וזמרת י ּה – ויהי לי לישּועה ,ובהודיה על הישועה
אין שועים וסוטים לערות קולּה של האשה...

קול הבת
התלבטתי באיזה דיּור מּוגן לבחור.
בירושלים? סמּוך לדירת הבן?
או בהוד השרון? סמּוך לדירת הבת?
ּומעין בת-קול הכריעה:
קול הבת...

כ ל ל ּג ד ו ל
זה כלל גדול בחינּוך
ככל שתכפה – תּדחה
ככל שתעיר ּותעורר – הזהר לעורר את הבחירה העצמית
יש שתביעה נּוקשה ונמרצה תחיש את הטביעה
אְך בידָך המחּנך קרש ההצלה.
החלונּיּות למשל היא תגּובה על כפּיה של ַאלפי שנה...

צ ר ה צ ר ּו ר האין לָך צרה שאינּה צרּורה לּה ָאחות צ ר ה
ּולפיכְך היא די רחבה...

+מ צ י ל ה ּנ ז ע ק ל ה צ י ל א ת ח י ר ּו ף נ פ ש ו ה ּו א מ א צ י ל...
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977
ַא ל ּו ף י ה-יה
בהרצאתו אצלנו ,בדיּור המּוגן ,הפליג הַאלוף במצב הבטחוני המצּוין כיום.הוא בנו של ר'
רפאל המתּגורר עמנו כאן .ב 77שנות שירּותו בצה"ל פעל רבות בתחּומי פיקּוד וניהּול
והצטיין במלחמות קרב ,בעוז רּוח ,ובדּוגמה אישית של איש מגן ולוחם נועז.לדעתו ,אין
היום סכנת קיום לעמנו במדינתנו כפי שחווינו במלחמות ששת הימין ויום הכיפורים,שלא
להזכיר את ימי מלחמת הקוממיות .אז,באותם ימי חרדה ואיּום ,הּובע החשש לחּורבן הבית
השלישי.כיום,נשתנה המצב לאין שיעור – הן מבחינת הביטחון,הן משאר בחינות של
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כלכלה והישגי המדע והטכנולוגיה ,המעלים את מקומנו בעולם בין הארצות המתפתחות
ביותר .הסיבות להתעלּותנו על אויבינו הן בפער התרבותי-טכנולוגי-מּדעי-חינּוכי שאולי
ישוה אלינו פחות או יותר רק בעוד כמה דורות...ועל הנחות יסוד אלו אני חולק .המצב
הבטחוני המַאיים עלינו מצד תעשיית הנשק של ארגּוני הטרור והאיסלאם הקיצוני הוא
איום רציני להכחידנו מאז מּוגר השלטון הנאצי.אין להתעלם מההתקּדמּות הכלכלית
ופיתוח הנשק גרעיני ויכולת השגתו בידי הג'יהאד ,שלוחות בין-לאדן ,טאליבאן
ואחמדינג'אד .גם בשאר התחומים "השגׂשּוג" הכלכלי אינו אלא זמּני וצפּוי לשקוע בהבלי
ההנָאה והבריחה מן הערך העליון ששימש אותנו בעבר והוא":ה ּד ב ק ּו ת ב מ ט ר ה".
אילו היינו ממשיכים לדבוק בערך עליון זה לא היינו צופים בתקלות ובנסיגות של מפקדים
וחיילים במלחמת לבנון השנייה .האיום האמיתי הוא בזניחת הערך הזה .בקוד האתי של
צה"ל ,שהוא היה שותף לחיבּורו עם פרופ' כשר ואחרים ,הּוצב הערך הזה של דבקּות
במטרה כערך העליון והראשון במעלה מכל שאר הערכים שהיו מסודרים לפי א"ב.ערך זה
"דבקות" ,אעפ"י שהוא באות דל"ת ,הוצב בראש כל הערכים .הנסיגה במגזר הצבאי
והציבורי מן הדבקות במטרה היא המאיימת עלינו יותר מכל .כמובן שאי אפשר שלא
להסכים לתפיסה זו ,עם שבנסיבות מסוימות צריך לשקול גם את המחיר הכבד שמשלמים
עבור הקרבה ומסירּות נפש על מזבח האומה,שכן אין ערוך לחיי אדם .אבל דומני שהוא
הגזים במרחק שבינינו ובין אויבינו בתחומי הפיתוח,המדע,הטכנולוגיה והחינוך .פער זה
הולך ומצטמצם .אנו עדים ליכולת המבצעית של חוליות הטרור והמצאות הנשק ופיתּוח
אמצעי לחימה,לוינים ואמצעי תקשורת בחלל והפגזות טילים לטוח ארוך.אפשר לנסוך
בנו,הגמלאים ,שגמענו את מרורות החיים בתקופתנו ובתרומתנו לתחיית עמנו ,אבל בל
נשתכר מסמי ההרּגעה של "יהיה בסדר" ,או מאמונת הביטחון מידי אדם ושמים...הודינו
לאלוף יה-יה על שאלף אותנו בניתוחו את המצב ותקותנו שנדבק בסיסמת בחיל ובכח וברּוח
 -י ה יושיענּו!
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977
ב ּו ר ס ה
אין לָך ָאדם שאין לו שעה
ואין לָך ָאדם שאין לו שעה
שאינו מּושעה ממה שהיה לו...
בעצם
בעצם ָאנּו אוהבים את ה מ ח שבעצם...
ח ס ד נ ע ּו ר י ם
נזכור ּגם את הזמּנים הּנעּורים מחסד
כשטלטלנּו בין חסד לחסר
ח ב ּו ש י ם ל ק ּנ ּו חכשהגשּו לנּו הּילדים חבּושים לקּנּוח
היה זה לנּו לאות כי הּותר לנּו להשתחרר משָאר האורחים
י צ י ַא ת מ צ ר י ם
ועד הּיום ֹלא הוצאנּו את מצרים מתוכנּו
ב ק ד ר ת נ ּו
תבשילנּו מצטמק והולְך בין חדרה לגדרה
פ ת ר ו נ י םלפשעים רבים ֹלא יהיּו פתרונים
כל עוד יהיּו לשוטרינּו פטרונים
נ מ ּו ש ה ס ו ט ה
בן סורר ּומורה סוטה ממורשת ָאביו ואמו
חוסְך ש ב ת ו בקרב עמו ּומולדתו
ד"ר כ ה ן
ד"ר מ ט מ ן כהן היה ממיסדי הגימנסיה הרצליה
ובבגרּותנו הוא נקרא בפינּו מ ט מ ו ן כהן
משּום שספרו על חּיי המין ב ע ב ר י ת
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והתמּונות הפיקנטיות היו מ ט מ ו ן יקר בעינינו...

977
ָא ז י ש י רשירת הניצחון מּורכבת מהמסומל בשתי האותיות א  -ז – אל"ף-זי"ן.
אחדות-זין .כלי הזין לניצחון תלוי באחדּות .זה הנשק שעמד לנו בנצחונותינו.
מלחמות קּנאים ,הפלגנות בין כיתות וסיעות,בין הזרמים האידיאולוגיים המתנגשים,
הם שחוללו את השברים באחדות והנחילו לנו לא את שירת הגבּורה אלא את קינות החּורבן.
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ׂש כ ר ס ו פ ר י םבזמּנו,כשהייתי בין המביאים לדפּוס את האנציקלופדיה החינוכית,היו משלמים
לכותבי המאמרים לפי מספר האותיות וסימני הדפּוס .היו ויכּוחים לגבי המניין של
האותיות והסימנים כגון פסיק,גרשיים,מרכאות וכיו"ב.לדעת המחברים הּוּו דווקא אלו
משמעות הכרחית להבנת הכתוב .ונהגתי לומר :מחברים אלה של הערכים המוזמנים היו
צוללים בעופרת כתיבתם במים האדירים של מלל ,הגות ופיסוק...

ע ץ ח ּי י םחּיי העץ תלּויים בתקינּות השורשים והענפים .הקיצּוץ בענפים עשוי להצמיח ענפים
בריאים ,חדשים ,וזמירה זו מסוגלת לדעת הזומרים להתנוצץ בזמירות שבח והודיה על
תקנתם .ואילו הקיצוץ בשורשים עלול לחסל את עצם הווייתו של העץ.שכן כוונת המקצצים
לטעת נטיעה ַאחרת במקומו.משּולה התורה לעץ חיים .כימי העץ ימי עמי ,ומקצצים משני
הסּוגים נהגו בתורה בשני מסלּולים אלו .בחּומרת הקיצּוץ הטוטלי מכאן ּגרמו בעקירתם
להרחקה ולניתּוק של יהודים ממסורת מחצבתם.הסיבה לכך  -דבקּות בביקורת המקרא
ובמחקרי הַארכיאולוגים ו"ההיסטוריונים החדשים" שנתנו פירוש סותר למסורת החיים
ומשמעות פירושה של התורה .במסלול השני  -המקצצים את הענפים .הללו עודם יונקים
משהו מן השורשים ומתכוונים לקיצוץ בענפים מתוך אמונה לחידּוש הישן ולקידּוש החדש.
בין כך ובין כך מתרחבים המרחקים ,אלּו ואלּו אוכלים מעץ הדעת ונתקים מזיקה ומזהות
"למחזיקים בּה" – בעץ החיים...

שבתי
בקשת המשורר היא לשבת בבית ה' .מהו בית זה? הדּור בחיצוניּותו? בפאר משכנו?
הכוונה ל מ ע ו ן מטוהר מעוון ,לאו דווקא לבית המדרש הישן-החדש ,אלא לבית המצוין
במידות הנעלות של רחמים ואחוה,שלום ורעּות.לשבות מתככי נכסי ולהתנאות במצוות
ובכוונות הראויות.
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978
ח ּנ ּו ְך ה ב נ י ם
יש מבחינים בחינוך הבנים בין סּוגים שונים .יש בנים חסרי הכרה וידע שאינם מורדים
ברצון.לעומתם סוררים ומורים מתאוות בצע .מכירים את ריבונם ומתכוונים למרוד
בו.שונות דרכי החינוך וההנהגה בין אלו לאלו.יש מקרבים ,מלמדים ומסבירים את הללו
ויש מבדילים ומרחקים את הללו,מייסרים ומפלים אותם ומקהים בתקיפות שיני כפירה
במצוה ומסורת.אבל למחנכים אסור להתיאש,אין להבדיל ולהפלות אלא להורות את כולם,
שלא יּדח גם הנידח.רשעים אף הם עתידים להיות בין הנגאלים,בין הכלּולים בקהל אּומתם.

+ו ת ּו ר
ויתור אינו פוטר אותך מלתּור אחר חיקּור ואיתּור איזה סידּור לצורך פישּור.
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אך ויתּור אינו מּוצדק על דבר שדעתך עומדת עליו שאינו ליתּור...

פסיקה לחובה
הּדין אומר":סנהדרין שראו כולם לחובה פוטרין אותו מיד"(סנהדרין יז) .ההנמקה היא
שמא עׂשּו יד אחת וחרצּו משפטם מאותו הטעם ,מבלי לנסות למצוא איזו נקּודת זכּות .אבל
כשפסק הדין שוה בכולם אלא מנּומק בטעמים שונים ומגּוונים הרי אין לזכותו אלא לחּייבו.

ר א ש ח ו ד ש י םלא לחינם נקרא חודש ניסן ,שבו חוגגים את חג הפסח ,ר א ש ח ו ד ש י ם .אין לך חג המסב
כאב ראש גדול ממנו – לחידּוש הלבּוש,הכלים,לניקיון הבית,להתחדשות הפנים והחּוץ,ראש
לכל כאב.הכנות ּוטרחות שאין כמותן להסב כאב ראש...

מ צ ו ת ּו מ ר ו ר י ם"לחם" חוקנו הם המצות והקטטות,הפגעים והמלחמות,האסונות והמחלות,
והחיים מׂשביעים אותנו מצות ומרורים ומשביעים אותנו ש"נזכה" להם לא רק בליל הסדר
אלא בכל ימות השנה...

ס

י

ם

0

0

7

י ע ק ב

ר ס י
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

977
ת ש ר " יתפילין-של-ראש-יד
 7בתים בתפילין של ראש ,שכן יתכנּו דעות ,השקפות וחלּוקי דעות,
ועם זאת – התפלה שתשרה חּיּות ההבנה,הסובלנּות והַאחוה.
בית אחד בתפילין של יד – התפלה לַאחּדּות המעׂשה ולכּוד הפעּוֹלה.
תפילין  -לאות וטוטפות.לעדּות וקשּוט.לזכרון ועקרון.לבטחון,למסורת וחירּות.

IF
אם הסנדלר הולְך יחף ,הספר הּוא קרח ,הקצב צמחוני,
והנני  -אינּני

סיסמת המפיונר
נמלוק ,נשלוק ,נבלע כל חק
זו סיסמתנּו – ַאד-הוק
סיסמת המאמין
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הּנשָאר ׂשמח ּגם במכתו
יעלה בחכתו גם את רפּוָאתו
ָא ד ם ב צ ל ם
ָאדם בצלם זקּוק בעצם
ּגם לצלּום בריחת הסידן מן העצם
בכל הבימות
בימות ה ח מ ה ֹלא תימוט אלא תתעצם ה ח מ ה,
ּובימות הּגשמים ֹלא מתּגשמים ההפשרים
כי באלה ּובאלה ּובכל ה "ב י מ ו ת"
מתרּגשים-סוערים והּותּורים בלתי אפשרּיים...

שמעו נא המוחים
מי שיש בידו למחות יבדוק קודם מה ומי לנקות
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977
ל מ נ ו ת י מ י נ ּו
להּודע ֹלא רק במספר שנות חּיינּו אלא בהערכתם
יש מאריְך ויש מעריְך
ר' ערך מוצרט,מנדלסון,שופן,שּוברט ושכמותם כל מקצר ויוצר

ּד ו ר י ת ו ם
לא נכון הכּנּוי הזה לדורנו,
כי אנו בני דור ש כ ּו ל לא יתום,
הורינו חיים בנו מּדורי דורות,
ָאנו ּובנינו ּובנותינו,בנערינו ּוזקננו עמם נלְך,
ולא נטוש מסורת ותוחלת ָאבות

כינים
על מכה זו במכות מצרים אומרים החרטּומים:
"אצבע אלוהים"!
וזו תחלת "הרכּוש הּגדול" שזכינּו לּה
ה ר ח ּו ש ה ּג ד ו ל

ש א ל ה ּו ש א י ל ה
אנו שואלים הורים,מורים,רבנים,בעלי תפקידים
להשיב על כל מיני שאלות
ובכך הרינו ש ו א ל י ם מהם ידע,שאילה שֹּלא על מנת להשיב
אלא על מבּוכתנּו להשיב
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הדיוט שאינו אידיוט
מסופר על ּגביהא בן פסיסא ,שהיה הדיוט מבני ישראל,וייצג בהצלחה את חכמי ישראל
בפני אלכסנדר מוקדון בתביעה שהגישו המצרים נגד ישראל ,כראיה מהאמור
בתורה,להחזיר להם את כלי הכסף והזהב,וכל הרכוש שלקחו מהם בצאתם ממצרים.הגביּה
פסיסא בחכמת הדיוטּותו ולא פיספס בתשובתו ,שכן המצרים ניצלו את ישראל בשעבדם
אותם בשלושים שנה וארבע מאות שנה וחייבים הם אפוא שכר עבודתם...

977
ר א ש ח ד ש י םמצוה ראשונה שנצטווינו ביציאה משעבּוד מצרים כ ע ם (מצוות כגון מילה,איסּור אכילת
גיד הנשה כבר ניתנו קודם ליחידים!) ,מצוה זו היא ראש לכל המצוות  -ל ה ת ח ּד ש! לא
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לקפוא על השמרים,לא להתאבן בסגירּות גיטואית מצרה ומשעבדת אלא להיות פתּוחים.
תחנת פי-החירות ,תחינות והודיות של פה מודה ומשבח תהילות על גאּולה וחירּות.שירת
הים,תרּועת השחרּור,קבלת התורה ואירּועי המדבר,הנסיגות וההישגים כל אלה ילוו אותנו
במאמצינו להתמלאות כחידּוש הירח.במהלך חיינו כעם וכיחידים עלינו לשקוד על תיקּון
מגרעותינו כשם שהלבנה פועלת לקראת מלאּותה .גם כשענני ׂשטנה ועוינּות ינסּו להאפיל
עליה ועלינו לאור באור המצוה להתחדש כמותה...

ס פ ּו ר ו ת ס פ ר ת
בחינוך הבנים אנו מספרים ספּורים ולקחי ספּורים השאּובים מספר הספרים ומדברי חז"ל
על השמעתם באוזני "בנָך ּובן בנָך" .רצף של שלושה דורות עשוי להוות חזקה לדברי תורה
ואמונה,להנחלת מורשת אבות .לדאבוננו זו "חשיבה מיּוחלת" ,תקוה שאינה מתגשמת,
והדורות שומעים את הסיפורים ו"מספרים" אותם לפי טעמם ,כדרך תספרת הׂשער .יש
מקצצים ויש מאריכים,יש מקריחים ויש עוטים פאות נוכריות .ה"חזקה" בהנחלת
המסורת אינה מתקיימת לא בחוגים מסורתיים וכל שכן בחילונים .והסיפור מתגלגל
בוריאציות עין ספור...

מה שהיה
מה שהיה הוא שיהיה?
למה לומדים היסטוריה? למה לחטט בקורות עבר? למה לחקור אירּועים שהיו?
היש משמעות למלים הנפלטות מדי ום":לתקן עולם במלכּות שּדי"?
היש בידיעת העבר לנווט את מהלכינו בהווה לקראת העתיד?
מי ממשיך להניף את סיסמת הייעּוד של בן-גוריון להיות "אור לּגויים"?
מה טעם בהתרפקות על אישים ואירּועים שהיו?
הבכחה להנחיל לנו התמודדות עם שכמותם בהווה ובעתיד?

ת נ ּו ע ת ה צ ו פ י ם
מתי תּוקם כאן תנועת הצופים .לא זו של באדן פאּול ,אלא של הצופים בטלוויזיה,
שיפסיקו להיות רק צופים אלא המחוללים העיקרים את המראות בוויזיה
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977
+ה ח מ ו ר כ ח ו מ רבהמה טמאה זו זכתה למצות פדיון פטר חמור בׂשה.חמור הוא שסייע לבני ישראל בצאתם
ממצרים לעמוס את הרכּוש הגדול שהובטח בברית הבתרים .החמור מסמל בלשון חז"ל את
הח ו מ ר י ו ת בעולמנו .התאוותנות,החמדה וההשתקעּות בחיי חומר והעקשנות,
המאפיינת את החמור ,היא העמדה של המצרים להחזיק באמּונתם ובעמדתם ולא לשּנותה.
מסימני התרבּות האלה צריך לחרוג.יציאת מצרים משמעה לצאת מן "המצרּיּות",להתעלות
מתאוות חומריות ולחרות במקומן את כיסופי הגאולה,את השחרּור מן השעבּוד לחומר.
פרשת פדיון פטר חמור מּובאת בתפילין שלנו ועד כדי כך הוערכה ,להזכיר לאדם את יתרונו
על הבהמה ,כי בכל מאודו עליו לשאוף לפסגות גבוהות של קדּושה וחיי טוהר .על מצרים
נאמר ביחזקאל "אשר בׂשר חמורים בׂשרם",כלומר בׂשר מצרים,גּוף אומה זו ,אינו אלא
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שקוע בחומריות,בתאוות הזימה והכסף.מעׂשרה קבין של תאוות שירדו לעולם נטלו
המצרים תשעה ואחת הותירו לעולם כולו .יציאת מצרים מסמלת לדידנו את החריגה מן
החומריות שבתאוות האדם ולהתעלות אל אהבת ה מ א ד,אל מאודו של ָא ד ם שלא לצלול
למצולות העולם השפל אלא לשמי מרומים של כיסּופי חירות וגאולה.

+כ ח ר ס ה ּנ ש ב רבדימוי זה לאדם אני מנסה למצוא לא רק את ַאפסותו ושברונו של האדם,העלול להתמוטט
על נקלה,להתפורר לרסיסים בּדקּות ּובקוצר של הויתו ,אלא גם את הצד החיּובי שבו .כלי
חרס כידוע אינו נטמא בדפנות החיצוניים אלא רק בהיכנס הטומאה לחללו ,בחדירה לתוכו.
טומאת האדם מחלחלת בו כשהכניסה פתּוחה ,כשאין מגּופה חוסמת,כשהכלי פתוח
לקליטה .אנו מחוננים כחרס לא בשברון אלא בשריון החיצוני ,להשתדל בכל מּגעינו בעולם
שלא להיטמא מבחוץ ולמנוע את היכולת להבקיע פנימה.אבל גם אז בשברון לבנו,בחדלוננו,
אנו מסוגלים להיטהר בשברוננו מכשלוננו...

ה ל נ ת ׂש כ ר
מדינה שמלינים בה ׂשכר עובדים לא תזכה שיזרח יומּה ביום מן הימים
ל ל כ ת ל ל כ תלמה נקרא כּדּור ארצנו "כּדּור לכת"?
משום שגם עליו נגזר" :ללכת ,ללכת"...
ל ב נ ו ת ּו ל ה ב נ ו ת
בבניין הבית הלאומי שלנו הזנחנו את בניית המעקים –
מעקה לבית ,לגג,לבור,לבאר – מעקים או מעקות שחסרונם מעיק עלינו מלהבנות...
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979
+א " ם ל מ נ ה י ג ּו ת
א " ם – ראשי תיבות :אהרון-משה .אם כל מנהיגות.צירּוף הכוחות המסייעים זה לזה
בהנהגת האומה .כאן הם מסודרים לפי הלידה,לא לפי החשיבות .ואפשר כמובן לצרף לאות
מ"ם גם את הצלע השלישית בהנהגה – את מרים .אבל נחזור אל השניים .אהרון בן  77שנה
ומשה בן  77שנה ,בני גבּורות להנהגה .הם בעלי החכמה והניסיון הראויים לכך .צירּוף
הכולל את אהרון,היושב בתוך עמו,המזוהה במצוקת סבלו,מבין ללב ההמונים,הנחן בכשרון
הפשרה,השלום וזוכה לאהדתם .משה ,אמנם יליד בית ,אבל מתגדל בבית פרעה.הוא נסיך
מצרי הגולה למדין,שם הוא מקים משפחה וזוכה לגילוי שכינה.הוא חוזר לעמו להובילו
ולהושיעו לאחר עשרות שנים של היעדרּות.בהיותו בעל תרבות זרה ,ראייתו שונה ,שהרי
מה שרואים מכאן לא רואים משם .ראייתו מקפת,חורגת מצרּות ההשגה של הכלּואים
בגיטו המשועבד .שילוב התכונות והיכולות של השניים מעניק למנהיגות כפל פנים הדרוש
לייצוג ותביעה.כוח דיבור,יכולת להלהיב ברטוריקה מבריקה את לב ההמון ,עם כושר
עשייה והפעלה .זה הנביא וזה בחינת "אלוהים" ,זה ערל שפתיים וזה מחונן בכושר דיבור
וביצוע דבר המנהיג .טובים השניים לשררה ולכהונה.
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+מ ע מ ד ה א ש הפרופ' אוריאל סימון הרצה על מעמד האשה במקרא כהקדמה על הולדת שמשון והערכת
אשתו של מנוח .הוא מטעים את העובדה שהמקרא מבליט את השלטון הפטריַארכלי.
הגבר ,הזכר ,הוא המועדף בציון קורותיו,שמותיו,עלילותיו.הבית במקרא הוא בית-אב לא
בית-אם,הזכר הוא הנזכר ,הנקבה נקובה משמות וציון מפורש של תהילות .האיש הוא
המקרא בכתב .האשה משנית .בקריאתנו עלינו לחוש את תלמודה של האשה ושבחה בין
השיטין.ביחס לחוק שני המינים שווים .אין הבדל מהותי ביניהם .ההבדל הוא סוציולוגי.
למשל איש ואשה שקולים בפני החוק .שווים בזכותם ובהופעתם .דיני רוצח,נואף,גונב וכד,
חלין בשווה על הגבר והנקבה .שונותם לא במהות אלא בעמדת התורה למעמדם הסוציולוגי.
למשל ,דיני ירושה ,הפרת נדרים וכדומה.אבל בקריאתנו המבחינה אנו מגלים את מעמדן
העדיף,היתרוני .ובמקום שאין איש חפש את האשה .היא המיילדת המחכימה להציל את
היילודים,היא האם היולדת והבת הצעירה המצילים את הגואל (וגם בת פרעה תיזכר כאן
לטובה).בחכמתן,בתושייתן לעת מצוא ועת צרה הן חולצות פגע ואסון .ובקריאה מדוקדקת
נבין את עליונותה של אשת מנוח (שאפילו לא נקראת בשמה) על בעלה מנוח .היא הזוכה
לגילוי המלאך ופוקחת עיני בעלה .כבר בראשית הבריאה נטענו בבינה יתירה,כאמור":ויבן
ה' אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם"
האדם בצלם ואשתו בצלעו...
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977
ק ו צ י ם ב כ ר םמראה הסנה הבוער באש ואינו אכל שימש לפרשנים והוגי דעות דגם לשנאת ישראל שאינה
כלה אלא חוזרת מּדי דור ,ואולם תוחלת אויבינו נכזבת שהרי ישראל חיים וקיימים למרות
המׂשרפות והאינקוזיציות לסוגיהן שאיימו להשמידנו ולמחותנו מהעולם .מימי עמלק ועד
העמלקים של ימינו מוסיפים "קוצי עולם" ללבות את המדּורה ,להוסיף שמן תבערה
מרּוקחת בסממני ָאקדמיה,דת וסמי המונים אבל הוגי הדעות אינם תולים את השנאה
וליבוי מדּורת אש הכיליון רק בקמים עלינו מבחּוץ,מקרב הגויים ,אלא גם בלבּוי שנאת
ַאחים,ירּושת הגנים של רוצחי אחים ולוחמי פלגים בקרב העם עצמו .האומנם נוכל
להתנחם בפסוקים על יכולת הקיום והעמידה של ישראל,עם או בלי עזרת אלוהים ,למרות
ריבּוי הקוצים הגדלים בחוץ ובפנים?
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צ פ ר ּד עמה משמעות השם הזה?
קרקּורי-צפירות של ּדע ואידיָאה!
לפי המדרשים ,הצפרדעים במכה השנייה על פרעה סימלו את ההקרבה ,הנכונּות להיכנס
לתּנורים ולמשָארות ,בחינת קורבנות בכבשני האש על מזבח הצו ומסירּות הנפש.
שירת הצפרדעים מלּוה את מקּדשי השם,לוחמי החירּות ,מוסרי נפשם על אמּונתם
וחיי בני עמם במלחמתם על תקּומת מדינתם.

אינתיפדה
ההתגוננות,ההפרדה ,ה פ ד ּו ת משולשות במאבקן באינתיפדה:
באינתיפדה שמקורה בבני עם זר,בני דת אחרת ,במיעּוטים שבקרב עמך;
באינתיפדה שבקרב בני עמך,בין פלגים,כתות וסיעות על רקע חברתי-דתי-אידיאולוגי;
באינתיפדה שבקרב עצמָך נגד תאוות,מידות,עמדות המתרוצצות בקרבָך...

מליץ יושר
כלום לא מעיד ביטּוי זה שכל הדיבּורים על יושר,כנּות,אמת,
אינם אלא המלצה של דברי מליצה ?
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755
ַא ח ר י ת ה ּי מ י ם
לפי רוב התיאּורים הצפּויים בתקּופת אחרית הימים יהיו אלה הימים
של "ַאחרית" – "חרה" של ימים...סטיות וסיּוטים וסרחון אירּועים ללא נשוא.
ּדא עקא,שסרחון זה נודף ומתפשט מַאחרית לראשית .אלא שבכל דור ודור
יש שהוא נחלש או מתּגבר .וכל איש חיש יחּוש כבר את הריח המבאיש...

ַא ת ח ל ת א
באתחלתא דגאולה אנו שוהים ומעכבים את המשכה.
וכל עוד לא נשתחרר משעבּוד עצמנו ומהשתעבדּות לזּולתנו לא נתקּדם.
צו השעה לכבוש את הַאדנּות ,להשתחרר מהשתלטות על עולים חדשים,
על בני מיעּוטים ,פליטים ועובדים זרים הכמהים גם הם לגאולה...

סרבנים
בהטלת המנהיגות על משה ואהרון אל בני ישראל (שמות ו/יג) אומר המדרש:
אמר להם הקב"ה אל משה ואל אהרון ,בני – ס ר ב נ י ם הם!
רגזנים הם,טרחנים הם,על מנת כן תהיו מקבלים עליכם (להנהיגם) שיהיו מקללים
אתכם,שיהיו מסקלים אתכם באבנים...
מסתבר ,שעם יציאת מצרים לא יצאה מהם לחירות התכּונה הזאת...

ב י ת ָא ב ו ת
ראשית כל נושאים אשה .אשתו זו ביתו .וכהורים הם הופכים ָאבות לבנים ובני בנים.
בסופם הם מתגלגלים לבית-אבות .הורים שגלּו מעל שולחן הבנים .ואם זוכים הם לכיבּוד
הורים ויחס נאות ,הריהם מופנים לא לבית אבות אלא לדיור מוגן .דיור האמור להיות מוגן
מהתוית העלובה של "בית-אבות"...
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ר ו א י ם מ כ א ן ּו מ ש םמשה ואהרון מייצגים שני צידי המטבע של הוויית המנהיגות .אהרון יושב בתוך עמו,שותף
בצערם ושעבודם של אחיו ,רואה מכאן מה שלא נראה למשה משם ,מבית פרעה ומבית
חותנו יתרו .לאחר עשרות שנים של ניתּוק מהמציאּות של סבלות מצרים ,הוא נפגש בגיל 77
עם אחיו בן ה ,77-כדי להציג בפני פרעה את שליחותם.המנהיגות הכפּולה משקפת את
התפקּוד הכפול – את הדיבור אל בני העם כמי שחי בתוך העם ,ואת הייצוג בפני פרעה,כמי
שמכיר את חיי בית המלוכה.

JAFFA
בנעורינו היה התפו"ז המיועד ליצּוא בשמו היפואי בעל קליפה עבה .קליפה שחדרה למעבה
התוך של הפרי.אך טעמו של פרי ההדר היה לעילא ּולעילא ,טעם בלתי נשכח .מחתכים
היינו את הקליפה העבה לחתיכות מרובעות לצורך משחק הדמקה .על לוח המשחק
בלטו החתיכות בלבנּונן ואצל היריב בזהּובן.במרוצת השנים פיתחו את זני ההדר וקליפתן
נתדקקה ונתעּדנה אבל תוכן הפרי לא גבּה בטעמו על חשבונן...
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+ק צ ר ר ּו ח
לפי פירוש הרלב"ג הכוונה לא לקוצר רּוח של העם אלא של המנהיג – קוצר רּוחו של משה.
הביטוי "מקצר רּוח ועבודה קשה" מלמד בהקשר זה לקח מעניין על תפקידו של
המנהיג.ואפשר להרחיבו על הורים,מורים,מדריכים ,עסקנים וכל שעסּוקים בקבוצות
אנשים הנתּונים להנהגתם.המנהיג צריך להצטיין בשלווה נפשית ולא ברפיון רּוח,יאּוש,
הטלת ַאשמה על הזּולת.זה מזכיר לי את הבדיחה על מורים הנכשלים בעבודתם וטוענים
כלפי ההורים ש ה ם נכשלו בחינּוך בניהם.מנהיגים ואנשי ציבּור צריכים קודם כל לבדוק
ולפשפש ביחסם,התנהגותם ושיקּול דעתם ,ובייחוד בהתאפקותם ויכולתם לעצור
בהתפרצות רוחם בהטחות ובזיונות והטלת אשמות .המדריך צריך לחדור ככל יכולתו למצבו
הנפשי,הכלכלי,החברתי של המּופקד להדרכתו ,להימצא במצבו,להזדהות עם הקשיים
בחייו,להפיח בו תקוה ותכלית ואפשרות לתיקּון ושיקּום.

ז כ ּו ת ָא ב ו תכיצד יכולים אנו להיתלות בזכּותנו על הארץ ,מכוח הבטחה אלוהית ומורשת אבות ,שעה
שהיסטוריונים וַאנשי ָאקדמיה שלנו כופרים בסיפּורי התורה .טענתם  -שאין כל הוכחה
ַארכיאולוגית ומּדעית לאישּורם .סיפּורי ההיסטוריה אינם למעשה אלא אגדות עורכים
שונים לאירּועים שאין להם זכר במציאּות הממשית .ואם בני עמנו,משכילים ומדענים כך –
קל וחומר שונאי ישראל ומכחשי זכּותנו על הארץ...

+ע ר ל ש פ ת י י ם
הייתי מפרש את המלה ע ר ל בשינוי סדר האותיות ל ר ע ,כלומר לרע שפתיים,
והמשמעות:אין טעם לדיבור פה ,המלים המרובות יכולות רק להזיק.אנו מנוסים במצבים
שהשתיקה יפה ומכריעה במצבים מביכים של התמודדות ומחלוקת .לא חלקלקות לשון
ולא מתק שפתיים אלא כ ב ד ו ת ה פ ה עשויה לפתור את הבעיה...
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שלח את עמי
תביעה נמרצת ,קצרה ,ישר לעניין ,סיסמת יעד וייעוד,קריאה עושה רושם!
יעילה מנאום חוצב להבות,אריכות לשון,שנינות מעיקה,רטוריקה מתישה.
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ה ָא ד ם כ ד ח ל י ל
מיהּו המאבד בעצמו את צלם אלוהים?
המּדחלל את עצמו בעליל – כ ד ח ל י ל...

סתרי תורה
מעשה בראשית – סודות בריַאת העולם והבריָאה,
עניינים עמוקים שאין מלמדים אלא ליחיד ,חכם ּומבין מּדעתו,
דברים שהם כבשונו של עולם,ואין דורשים אותם ברבים.

מעשה מרכבה – סודות מראה הנבּואה של יחזקאל וישעיה,
ואין מלמדים אפילו ליחיד אלא בראשי פרקים והוא יבין מּדעתו.

אבל הסקרנּות המּדעית,החקר הטכנולוגי,הצופן הגנטי,חקר החלל ופלאי היקּום
ימשיכו לגרות את יצר הגילּוי והחיפּוׂש ,מה למעלה ומה למטה,מה לפנים ומה לָאחור,
עם שיודה האדם בצניעּותו "ּומפניָך אסתר"...

ׂש כ ר פ ס י ע ו ת
כלּום לא יוצא ׂשכרו בהפסד הזמן שהיה יכול להיות מוקדש ללימּודים?
כלום לא עדיף "שכר סּוגיות" על פסיעות?...

ּד ו ב ר א מ ת
מה מחייב? קבלת הלב או הדיבּור בׂשפתיים?
ההרהּורים בינו לבין עצמו? או ביטּוים בפועל בדיבּור או בכתב?
ה ּד ו ב ר אמת או אפילו רק ה מ ק ב ל ּה בלבו?
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א י נ ּנ י פ י ו ן
בלּוח המשחקים המדיני-חברתי
אני מעצב את מקומי לפי אמרי פי והגיון לבי,
לא לפי אמרי הממּונה המניע אותי כ פ י ו ן,
בתוקף כפיון ומכוח עיקרון של איזה חוק...

ַ+א נ ש י ד ב ר י ם
זו צרת המנהיגּות והעסקנּות שלנו.
נבחרינו מרבים דברים ,מתראיינים,מרצים,מתוכחים,נואמים
בועידות,בישיבות,בכינוסים,ובמלל ממללים,
ואילו על המנהיג האמיתי מה נאמר?
"ֹלא איש ּדברים ָאנכי,כי כבד פה ּוכבד לשון ָאנכי",
ממעט בדיבּורים,מרבה במעשים...

ס ו ג י ה ל כ ו תיש הלכות שאין להן כמעט מקור בתורה ,כגון דיני התרת נדרים ,ועיקרן בתורה שבעל-פה,
ולפיכך הם נקראים "פורחין באויר".
ויש שהוזכרו בתורה במקרא קצר והלכותיהן מרובות,אלו "הררים התלּויים בׂשערה",
כגון הלכות שבת ,חגיגה,מעילה.
ויש דינים שסמך רב להם בתורה.אלו ואלו הם ּגּופי תורה.
עין רעה
הגדירו אותה כגזל שאינו נראה.קשה להתגונן מפני המזיק בעין הרע ,שאינך יודע את
צפּונות לבו .אפשר להתגונן מפני גזל ּגלוי לעין ,לא כן מפני צרּות העין.ומובא בב"ב מציעא
קז .שהוזהר רבין שלא לקנות שדה סמּוך לעיר,שכן אנשים רבים עוברים לידו ומסתכלים בו
בעת שהקמה גדלה ועומדת בקמותיה כדי שלא יזיקנה בעין הרע...

י צ י ָא ה מ ה ּג ל ּו ת
הסיבולת של הגלּות ה י א הצרה .הסובלנות,ההשלמה,התחּושה שאפשר לחיות בה.
ואילו המשמעות של "לצאת מסבלות מצרים" היא להשתחרר מן התפיסה שאפשר ואולי
עדיף להישאר בה .בגלויות רבות היה מצב היהודים שפיר,ראו למשל בימינו את מצבם של
יהודי אמריקה! הם "סובלים" את שהייתם בגלותם ואינם חשים כיהודי אירופה בשואה
את הצורך,הרצון,ודחף חובה לצאת משם.
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977
+א נ י ו ה וו ה ו – אחד מכינוייו של הקב"ה ,שכן אותיות ו-ה -משם הויה .ישועת השם צפויה למאמין
לא רק בעזרתו של האל אלא מכח מאמציו של האני .קודם כול צריך האדם עצמו לעזור
לעצמו .אני והו – הושיעה נא .הישועה תלויה במאמץ המשותף...
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+ב כ ה = כ"ז
יום השואה והגבורה נקבע בלּוח חיינו ב -כ"ז בניסן.
בכה=כ"ז,בכה נבכה על שוַאת עמנּו .ב כ י  -בכי-כל-ישראל,
בכי איש ומשפחתו ,בכי עם נשרף בייחודו .אבל יחיד
ואבלה של אומה שלמה שנכחדה ברשעת "נאורי" עולם.
יישמע מתוך בכיינו בכים של מיליון הילדים,
בכים של מיליוני היהודים,חורבן הבית,חורבן אלפי בתי ישראל,
ולא תיבש דמעתנו על לחיה של אומה בתקומתה.

+ס ר ב נ ּו ת
בפולמוס הציבורי התוסס בעולמנו על הסרּוב למלא פקודה
אינני יכול להימנע מהפגישה בפרשת השבוע עם המילדות העבריות
ש פ ר ה ו פ ּו ע ה שנאמר עליהן:
ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים".
לא עשו! פעּו בתשּובתן הסבר שפיר:
החוק מחייב רק כשהוא חל על כל האזרחים בשווה ולא רק נגד היהודים!
נימוק משפטי פורמלי זה מיילדות אותנו הסרבניות הראשונות...

ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים [שמות א

ב ח י ק ה ט ב עלינוק את פלאי הבריאה אפשר רק בחיק הטבע,בהתבוננות ביצירה הפלאית
של שמים וארץ ,בשדה יער ,ביצירי אדם וחיה .השוטטות בהרים ועמקים ,ההתבודדות
במרחבי מדבר ,ההפלגה בימי תבל ,עשויים להשרות דרגת התעלות ונבואה.
אין תמּה,שמנהיגי עמנו נחלו את התעמקותם באמונתם בהיותם רועי צאן,עובדי אדמה,
אנשי טבע שאינם כלואים דווקא בד' אמות של יושבי בית.
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977
ַ+א ה ב ה ו י צ רמה בין רגש האהבה ליצר המיני?
האוהב מעוניין באחר ,באהוב ,בטובו ובטובתו.
היצר מעוניין באדם עצמו ,לסיפוק תאוותו העצמית.
היצריות אינה מתעניינת בעתיד,היא מתאווית לסיפוק הרגע.
האהבה נושאת עיניה לנצח,לצאצאי התולדה של התאוה,להמשך המיוחל בחיים.

+מ ס ב י ב ל נ ק ּו ד ה
הרהורים נוגים עוטפים אותנו בהסתכלותנו על תופעות החיים .בעצם הרי הכל נובל.
למה להתרגש מיפי הפרחים? יפים הם לשעתם וכומשים .בני חלוף כמונו,כמו כל פרפרי
החלום.הנסיך הקטן הזדעדע מהודעת ספרי הגיאוגרפיה כי הם אינם רושמים את הפרחים
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אלא רק את ההרים הגבוהים והנישאים .שהרי הפרחים נובלים וכלים ואילו ההרים
יציבים וקיימים לעולמים...האומנם לעולמים? הרינו מזדעזעים גם מהתמוטטותם של
ארזי לבנון ושרשרות הרים וקרחונים!כל שנחשב לכאורה ליציב וקיים לעד נדון אף הוא
לגעש ורעש,למבול ושיטפון ,להימחות מן העולם .מתברר שאין אמת מוחלטת ,יש תמורה
וחידלון .בדיאלוג הפנימי שבתוכנו מתמוטטות כל אותן הנחות של מוחלטות ויציבות.
מהי הנקודה המרכזית ,נקודת האחיזה ביקום?אנו מסתובבים סביבה במעגלי ספקות
וודאיות מתבדות ,מחפשים ומחפשים את הנקודה הארכימדית...

+ב ת י השוב אני חוזר אל בת-פרעה.
השם בתיה לבת פרעה ניתן ע"י חז"ל בשם ב ת י ה (בנת-יה) וכל כך למה?
משום שהיא אימצה את משה לבן והיא ראויה להיאמץ מטעמנו כבת.
לא סתם בת אלא בת-יה .שכן היא מגלמת את זיו האיקונין האנושי.
היא המרחמת על הילד הבוכה .היא אינה משתמטת מלהצילו אעפ"י שכך גזר אביה על
היילודים למות .זוהר יה המוקרן באפלת הגזירות של מצרים הוא השם הראוי לאשה
הדוחה בעליל ובחירוף נפש את הסכנה שבהפרת הצו .הלקח הראוי להילמד הוא שלא
להכליל על כל בני האומה את הכתם השחור .ביד ושם בירושלים מצויה אותה שדרה של
חסידי אומות העולם.בכל חברה,בכל אומה יימצאו האנשים,האישים,האנושיים,שאינם
נגועים בעוולות אחיהם והם הראויים לכנסת "בני אור" לבני ובנות יה.

977
*+-א כ ן נ ו ד ע ה ד ב ר
מהו הדבר שנודע? מה נודע למשה המתלבט בדבר זהותו? איה מקומו? בקרב המצרים או
בקרב העברים? הרב שרקי חושף בשיחתו על משה את לבטי נפשו אלה .משה הבן לאמו
העברייה יוכבד ולאביו עמרם,ראש בית לוי,מתגדל בבית פרעה .ועם שהוא מתגדל הריהו
יותר ויותר מתלבט מי הוא? מה זהותו?מה זיקתו – למצרים או לעברים? השם משה
פירושו במצרית בן.יש אומרים שהפירוש הוא מים.כך למשל שם פרעה רעמסס רע-מסס
שפירושו הבן של רע ,האל המצרי .מ-ס-ס משמע בן ולפיכך רע-מסס הבן של רע ,זה כינויו
של המלך פרעה הנחשב כבן האל העליון רע .גם לגירסת פירוש השם משה כמים יש להבין
כי המשמעות היא של המים-הנילוס שהם בבחינת אל החיים של המצרים .השם משה
ניתן אפוא ע"י בת פרעה ואולם הפירוש העברי "כי מן המים משיתהו" ניתן ע"י אמו יוכבד.
וכך נקרא את הפסוק":ויגדל הילד ויהי לה (לבת פרעה) לבן ותקרא שמו משה .ותאמר (אמו
יוכבד) כי מן המים משיתהו" .כלומר יוכבד נותנת לשם משה המצרי את המשמעות
העברית( .כנוהגים היום לתת שמות לועזיים שיש להם משמעות עברית .למשל השם
 TOMשבעברית פירושו תמימות) .יוכבד אומרת לפי הכתיב החסר של המלה משיתהו –
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את היא שמשית אותו מן המים .משה גדל בשנותיו הראשונות בבית הוריו העברים ואחר
הובא לבית פרעה להתגדל כבן לבת פרעה .בארמון המלך ובחינוך האומנים והסובבים הוא
מתחנך בתרבות המצרית .ועם זאת אינו שוכח את בית גידולו העברי.הוא מודע לקונפליקט
שבזהותו ,ובעיקר להמשך התפתחותו ויעודו .המעותד הוא לגדולה במצרים עד למרומי
השלטון ,כדוגמת יוסף? או להזדהות עם בית גידולו העברי?עליו להכריע לאיזה מחנה הוא
שייך( .גם המדרש המספר על משה המשתעשע על ברכי פרעה ומסיר את כתרו מעליו
וחובשו לראשו מעיד על הגדולות הנצורות לו).יש להניח שבינו לבינו הריהו מתלבט,שכן אם
יבחר בצד המצרי הריהו דן את העברים להמשך עבדותם.רבבות העבדים הבונים את ערי
המסכנות ,המקיימים את כלכלת מצרים הרי בעבדותם הם הבונים את מצרים ,גברת
ממלכות באותה תקופה .העברים הם התשתית ,המסד הכלכלי של המדינה ,הם שיקבעו
גם את דפוסי החיים התרבותיים-דתיים .ומצד שני,אם יחבור אל העברים הריהו גוזר את
דינה של מצרים להתמוטטות טוטלית .שכן בהעלותם מן הארץ יגרמו לחורבן המדינה
המצרית .הוא יוצא אפוא אל "א ח י ו" .ומי הם אחיו? לפי פירוש אבן-עזרא לאחיו
המצרים? או לפי פירוש הרמב"ן לאחיו מבני ישראל?הוא יוצא לראות בסבלותם ,כלומר
לפי המשמע של "סבל בית יוסף" לבקרת משימתם של שרי מצרים על העבדים .לעיניו
נגלית תמונה קודרת של א י ש מצרי ,נעלה במשרתו ,המכה עברי וכנראה גם מתעלל בו.
סגולתו המוסרית אינה יכולה להשלים עם תופעה זו .ולבו נוטה ל מ ו כ ה! הוא מתקומם
נגד ההתעללות בחיי אדם,נגד איבוד צלם אלוהים באדם נכבד המכונה "איש" מצרי ,וכמי
שעתיד להנהיג את המדינה ולעמוד בראשה הוא טומן את המצרי בחול .אך למחרת משתנה
ההערכה.מתחלפת ההחלטה .הוא רואה גם בקרב אחיו העברים תופעה דומה של אנשים
ניצים .המריבות ,העושק והניציות שוררים גם בקרב אחיו העברים...מאוכזב ממה שהוא
מגלה ,ובייחוד מן הסכנה הנשקפת לחייו ,הוא נאלץ לוותר על הזדהותו עם הסובבים אותו
במצרים ולחפש מקלט בארץ אחרת .מדיין היא ארצו של יתרו,מצאצאי קטורה,משושלת
בית אברהם ,אולי שם תמצא הארץ הראויה והמדינה המתוקנת לחיות בה .על יד הבאר
(הבאר החוזרת בסיפורי האבות) הוא מוכיח את קלסתרו הרוחני-מוסרי ,שם הוא נושא
לאשה את ציפורה ,ובמרחבי המדבר,שבו הוא רועה את צאן יתרו יזכה להתגלות ,להבהרת
דרכו וזהותו .אז תיפול ההכרעה הסופית .ומשה הוא שימשה את עצמו מכל ספקותיו...
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977
ב נ י ם ל ז ק ּני
בנים  -אלּו התיקים המלאים כתבים ,שּנולדּו בשנים המאּוחרות לחּיי.
ינקתי והנקתי ,וֹלא האמנתי כי הולדתי בנים אלה לזקּוני.
ֹלא אפלא ,אם כל הקורא בהם...אּולי יצחק עלי...
נ ו ׂש א ? מ ּו ׂש אמי כאן הּנוׂשא ּומי המּוׂשא?
בן יכבד ָאב
ורב יעבד צעיר
בלע המות לנצח
מצא חן בעיניו
רב ועצּום ממּנּו
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קלסתר פניָך – הסתר
שֹלא יראּו לאסּור או להתר

קנָאה,תאוה,כבוד  -לגנאי
יחשבּו בישיבת הַארעי,
שלי ושל חברי,
בעניני עולם והבאי,
אבל חותמם בטבע
בישיבה של קבע,
ּובחברת קדמוני
ישוררּו בהגיגי ּדוי
על ספק ּווּדאי
ׂ+ש ר י מ ס י ם
ֹלא המסים הם המטרידים
אלא השרים הממציאים אותם...
SLUMS
ראּוי לכּנותם ערי מסכנות
שכּוני דלּות ועוני
מגּורי פחים בפרורים
א י כ ס ל ּו ס י ם

979
ש מ ו תהספר ה ש נ י בתורה .ב ר א ש י ת הוא הספר הראשון,המספר על בריאת העולם ,על
האנושות בכללה ,על משפחות בודדות של ה ע ב ר י ם .הספר השני ספר שמות מספר על
המשך הבריאה ,הספר השני לבריאה,בריאת העם היהודי ,הנבחר לייעודו מתוך כלל
האנושות .וכשם שמתוך התוהו והחושך נברא האור ,כך מתוך התרבות האלילית ,המוחקת
את השמות האישיים,המבטלת את הייחוד הסגולי,כך תיבנה מתוך המבול האלילי,מתוך
תרבות מצרית המשעבדת את העם לכללים דטרמיניסטיים ולמלכות הפרעונים הכפופים
לחוקי הטבע .כך תיבנה באנושות הסגולה הייחודית של העם העברי,העם המבשר את
היציאה מעבדות לחירות .מ ש ה הגואל הוא המושה את הציבור העברי להארת העולם
במתן תורה ומצוות,לגילוי ניסי ההשגחה ,להצגת אהיה אשר אהיה לפי השמות המסמלים
את דרכי ההשגחה ,דין,רחמים וכד' .שעבוד מצרים שבתחילת ש מ ו ת פותח אמנם בשמות
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השבטים והצאצאים ועד מהרה שמות אלה נמחקים במרוצת הסיפור עד להופעת השמות
הגואלים את העם מחשכת ההויה לשחר הגאולה .השם גורם ו ה ש ם הוא הגורם...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ח ב ּו ש א י נ ו מ ת י רחבוש אסּור באזיקי מסורת וקבלה,בסדרי חיים ומנהג אינו מסוגל להשקיף מבחוץ בראייה
עצמית,כוללת,מקיפה,שונה מהויית הציבור שאליו הוא נקלע כדי לחלצו ולבשרו על גאולה.
כך בתולדות עמנו פעלו אברהם מבית תרח,משה מבית פרעה,ועד ימי הציונות
המודרנית,שמבשרּה הרצל גודל בתרבות האירופית ובעמקות הסתכלותו הציג את שאלת
היהודים והגשמת הציונות המדינית .המנהיגים,הגואלים,מבשרי התחייה והתקומה
הופיעו בבימת חיינו מבחוץ .זקוקים היינו למשוחררים מכבלים חונקים,לכוחות
אינטלקטואליים ומוסריים נעלים שלא היו חבושים עמנו בגלותנו ובתפיסתנו הצרה.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+מ ז י מ ה מ צ ר י ת ל ד ו ר ו תהתחכמּות פרעה לבני ישראל מושתתת על התפיסה שאפשר להיפטר מהתחרות הדתית-
אידיאולוגית של העברים ע"י השלכת כל היילוד היאורה,לחּיות את הנקבות שיזדקקו
לגברים המצרים ,ובכך להרבות את מניינים של המצרים השואפים לשליטה בלעדית
בעולם .תפיסה זו הונחלה לעולם בפנים שונות של הַאנטישמיות .לרבות התפיסה הארית
של הצורר הגרמני שביקש להכחיד את היהדות הסותרת וצוררת את הגרמניות.מצד אחד
להשמיד להרוג ולאבד ומצד שני ליהנות ולהרויח מן האויב היהודי האידיאולוגי-תרבותי-
מדעי-כלכלי מה שניתן לדלות מטּובו.אוצרות ידע,אמנות ותרבות,עושר ונכסים הוחרמו
לנכסיהם אגב שריפת ספרי תלמוד ודת ,משרפות אדם וחורבן ביתם ומשפחתם.שיטת
ההשמדה והעינוי לקוחה אפוא מן "הבה נתחכמה לו" והעלאתם מן הארץ לעשן המשרפות.
=====================================================
+מ ש ה ה מ ש ּו יסיפור משה בספר שמות מופלא בגילוי הדמות של גואל ישראל ממצרים .בן עמרם זה
מתגדל בבית פרעה ,נסיך מצרי,המיודע לתרבות מצרים ומתלבט אגב יציאתו לשוק החיים
בדבר זהותו .עליו להכריע אם הוא הבן המאומץ לעם העברי או ממשיך שושלת בית
פרעה.המצרי המכה עברי מעורר בו את היתרון המוסרי למשועבד,למושפל,לעמוד לצד
הסובל,ואולם לכשנוכח שגם בקרב עמו ניצים ורבים כמו האחרים הוא בורח למדין,לסביבת
בני קטורה ,אל יתרו ,ועל יד הבאר הוא חוזר על סיפורי אבות ופוגש את ציפורה ונושא
אותה לאשה .ייתכן שהוא מבקש למצוא את החסות הדתית המוסרית בצאצא זה של
אברהם .ההתגלות בסנה מבהירה לו את הכרת זהותו ,את שם ההויה והשליחות המוטלת
עליו לבנות את העם המשועבד ולגאול אותו מעבדות מצרים לחירות החרותה במעמד סיני.
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ק נ ַא ת ַא ח י םיעקב למד מלקחי חייו מה עלּולה לגרום הקנאה והתחרות בין הבנים – על הבכורה,על
הגדּולה,על ההעדפה .כתונת הפסים עלולה להוריד מן הפסים את יחסי האחים .הוא עצמו,
בעורמתו לקנות את הבכורה ,נאלץ לברוח ולהתייסר יותר משני עׂשורי שנה .וביורדו
למצרים ,לחסות בצל בנו יוסף ,הוא מברך את שני נכדיו שנולדו שם ,אפרים ומנשה בברכתו
להם הוא מׂשכל את ידיו ומעניק את הברכה-הבכורה לאפרים הצעיר ולא למנשה.וכאן
ההפתעה הגדולה .מנשה אינו מתקנא על היתרון שנלקח ממנו והוענק לָאחיו.אפרים ומנשה
אינם רבים ואינם מתקנאים איש באחיו ועל כך ראויים הם לברכה בכל בית ישראל:
"יׂשימָך אלוהים כאפרים ומנשה" ,זה הדגם שלא תשרור גאוה וקנאה ותחרות בין האחים.

ש ּו ק ח ּי י ם
ש-ב-ק (ארמית) חיים – אומרים על הנפטר שהלך מאתנו ,והשאיר לנו הצאצאים את
החיים .הוא עזב אותנו ,נפרד מאתנו ,ואנו החיים זוכרים או במרוצת הזמן שוכחים
ומתעלמים שהיה פעם אתנו .לעומת זאת ש ּו ק חיים ,בו"ו לא בבי"ת  ,פירושו לשווק את
החּיּות ,את המשמעּות ,את טעם המשימות והייעּודים שהונחלו לנו בירּושתו.
שאלתנו,שאלת החיים עדיין ,תהיה אפוא :מה שּוקו לנו הנפטרים מאתנו? מהי הירושה
הרוחנית,התרבותית,המוסרית המפרנסת את קיומנו?

מ נ ו ח ב ּג ו י י םמצד אחד קיימת התפיסה על הצדקה שעשה הקב"ה עם ישראל שפיזרם בין הגויים ומנע
את הכחדתו של העם היהודי בשלמותו אילו היה מרוכז במולדתו .האומנם? וכמה נתבוללו
ונטמעו? וכמה הושמדו ונשרפו? וכמה ָאבדו לעמנו בתלישותם ובפיזורם? ומצד שני קיימת
התפיסה שהגולה בתפוצותיה היא שהנחילה לנו את מיטב היצירה והתרבות של עמנו.
בספרות ההלכה והפסיקה,בהגות,בספרות ובשירה ,במדע ובהמצאה,בתרומה לחברה .לא
ייתכן לתאר את תרבות ישראל בלי תפארת היצירה של הגולה .הויכּוחים והעימּותים בין
ארץ ישראל ובבל ,בין הציונּות והפזּורה,היו ויימשכו וילּוּו אותנו גם בּגאּות שחוה עמנו
בהגמוניה של המדינה .עם הפנים לּגולה מבלי להפנים את תחלואיה של הגולה...
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+א פ ר י ם ּו מ נ ש הבני יוסף אלה נולדו,נתחּנכו,נתגּדלו בתרבּות מצרים .עם זאת ,לא איבדו את זהּותם העברית.
בני יוסף נשארו נאמנים למשפחת בני יעקב .זאת הברכה שברך יעקב אותם שיהיו כלּולים
כבניו" ,כראּובן ושמעון יהיּו לי".לא יובדלו הנולדים ומתגדלים בחו"ל מבני עמם שבָארץ.
בני גולה כבני "הצברים" ייחשבו .זה הלקח לימינו אלה לקרב ילידי חו"ל כבנינו
המתגדלים בארץ .נפרוׂש עליהם ברכת אבות לכל הבנים הרחוקים כי לא רחוקים הם אלא
בׂשר מבׂשרנו וכבנינו ייחשבו לנו.
****************************************************************************************
+ה ק ט ן ּ -ג ד ו ל
זה הקטן ּגדול יהיה – המקטין עצמו יזכה לגדלה .קטונתי – הגּדלתי.***************************************************************************************
ה ּד ג י ם כ מ ש ל
"וידּגּו לרוב בקרב הָארץ" – בקרב הארץ,בקרבות הָארץ – על הזכּות,על ההכרה
והנחלה,ירבּו הקרבות עם הנלחמים בנו ומתכחשים לתקּומתנו ,כמלחמת הדגים,
שכל הגדול מחברו מתנכל לו .כמלחמת התנינים והכרישים ,כמלחמת הדגיגים לסּוגיהם.
זה הסמל למלחמת הקיום של המינים ,לכושר ההיׂשרדות והריבוי .חכמת החיים שלנו היא
להחזיק מעמד בארץ,אעפ"י שגורלנו כּדגים הנאבקים לדגות לרוב,לשמור על טהרת
הכשרות של ייחּודנו במים...ואין מים אלא...
******************************************************************************************
ה ר ו ע ה ה ּנ א מ ן
הדימוי של אלוהים לרועה הנאמן מכּוון להשגחתו כרע ומתרועע עם עדרי הָאדם
שבהנהגתו .הוא דואג,מטפח,סופר ומונה,גוזר ומקיים.משענתו בידו להטות חסד וחנינה.
אבל יש פורצי גדר ,פורצי סייגי השימּור לעדר ,לחומקים כביכול מעינו הפקוחה ,ואז הוא
נזקק גם לשבט ולא רק לחסד...
****************************************************************************************
ׂש כ ּו ל י ד י י םהשורש הוא ש-כ-ל .והׂשכל מרמז על תבּונה,על שיקּול ּדעת,על שפיּות ותּושיה,לפיכך צריך
להעניק את החכמה גם לפעּולות הידיים .על הפעּולה המעשית-ממשית צריך להטעין את
תבּונת הכוונה והתכנּון .חסידים אומרים :להתקין את הגּוף למדרגת הּנפש...
*******************************************************************************************
+ב-ל-ה ב-ל-ל
בלותי  -השחתת בׂשרי .משורש ב-ל-ה,קלקּול העור שנתבלה,שנתקמט,והעדנה שׂשרה
מדברת עליה היא חזרת עטרה ליושנה ,שנתעּדן העור ,נתפשטו הקמטים,חזר היופי
למקומו .ואלּו בֹּלתי משרש ב-ל-ל ,ערבּוב.בלותי בשמן רענן ,שהׂשרּיה והערבוב בשמן
הטוב,המבשם,המרכך ומעּדן מקנה לעור צחּות ּונעּורים.דברי שרה "ַאחרי בלותי היתה לי
עדנה" נדרשים לחייה של האּומה ,שלַאחר גלּות וחיי מרורים וסבל המקמטים ומּגמדים את
דמּותה תזכה ל"בלותי בשמן רענן"  -לצמיחה מחודשת ורעננות תקומה וריבונּות כקדם.
*******************************************************************************************
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ק ּד י ש
האומר קדיש ומתפלל על אביו או אמו אומר ומתפלל בי"א החודשים בלבד ,ולא בכל שנים
עׂשר החודשים ,משּום שדינם של הרשעים בגיהינום שנים עשר חודש.לפי המנהג אין ראוי
שהמתפלל שנים עשר הריהו כמי שמכריז עליהם שהם רשעים.
*****************************************************************************************
977

ַ+א ש ר י ָך י ׂש ר א למ א ו ש ר י ם – ישרים – דרכי ישראל ההולכים ב צ ע ד י תורה ,בצּוי המוסר של התורה.
ישראל – ישר-אל – זאת הברכה הצפויה למישרי הדרך ,לבלתי נפתלים ונטמעים
בהתבוללּותם ואיבּוד זהּותם.השם הכפּול יעקב-ישראל מסמל ומייצג את דמּות
הָאב,הַארכי-טיפ של מסורת ומורשת אומה .דמותו מקרינה את המשמעּות הסמלית
בתולדות עמנו.השורש ע-ק-ב משמעו ללכת בעקבות .זה השם שניתן ליעקב אבינו בצעדי
התפתחותו לקראת ישראל .לפי שעה הוא הולך בעקבות ,כרוך וצועד לא בזכות ׂשררתו
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העצמית ,השורה עם אלוהים ואנשים ,אלא כנגרר בעקבות הַאחר.מיהו האחר הזה? אחיו
התאום עשו? אמו האוהבת אותו? עׂשו לפי הגדרת חז"ל הוא העׂשּוי,השלם לכאורה
במהותו .יעקב אוחז בעקבו ,שואף להשלים משהו ממצבו כנחבא אל הכלים,מיושב האהלים
לשיפור זהותו .בנזיד העדשים הוא קונה את הבכורה שהוא מתאווה לה .זה שכרו ("והיה
ע ק ב תשמעון") באהבתו את הבכורה,בהתגדרּות בבכורה הנוחלת את הברכה.ובסגולות
החסרות הנדרשות לו יוגשמו החלומות המדריכים את דרכו העתידית.מה טיבה של אהבה?
במי אנו מתאהבים? מדוע אנו שואפים למה שצפון באחר,במי ששונה מאתנו?ניתן
לומר,שאין אנו א ו ה ב י ם את הדומה לנו באורח חיים,בהשקפות,בנורמות משותפות .אנו
יכולים להעריך,לכבד להעריץ ,אבל אוהבים אנו את השונה והׂשונא .תפיסה זו יכולה
להנחות אותנו בנפתולי דרכו של יעקב ,הבורח מאחיו המתנכל להורגו ,והוא מיוסר במצפון
לא נקי על גניבת דעת אחיו ואביו .במקלו בלבד ,בערעור בטחונו ,באיבוד החסות של בית
אבא ואהבת אמא הוא גולה לנכר ,חולם ומתפתח לקראת השליטה והשררה,להשלמת
אישיותו ועמידה על זכותו נגד איומי אחיו ותעלולי חמיו.חלומות שבהם ישגה גם בנו
האהוב יוסף ,שלא יירתע ולא יסוג עד שיזכה לחזות בהתמלאן .הוא יוצא במקלו בלבד וחוזר
עתיר רכוש,בעל משפחה גדולה,מתחזק לקראת ההתמודדות עם אחיו.הוא שולח מלאכים
לבדוק את המצב ובמעבר יבוק חל המפנה .לאחר ההיאבקות עם האיש המסתורי ,המעניק
לו את השם ישראל ,הקב"ה בכבודו ובעצמו מתגלה אליו וחוזר ומעניק לו במישרין את
השם ישראל.בפרשת דרכים זו ,לאחר מסע ארוך של התמודדות עם נסיבות חייו וטרדת
מצפונו הוא מפסיק ללכת בעקבות...השם ישראל מעניק לו את התואר והמעמד של השורה
ונאבק .תודעה עצמית זאת היא שמשלימה את זהותו.מעמדה של חולשה אישית,חוסר
ביטחון,התלבטות ותעּוקת ַאשמה הוא חוזר ארצה,לנחול ברכת אבות ,ירושת ארץ ומעמד
בקרב גויי הארץ.בכפל השמות יעקב ישראל מתגלם אפוא המעבר מן ההולך בעקבות אל
השורר ושורד באמונתו.אבל הסימול הוא גם סוציולוגי .עם מפוזר ומפורד ,עם שכּול ושרּוף,
משקם את הויתו בריבונותו על אדמתו בארצו .תהפוכות החיים ,טלטולי הנדודים ,משקפים
את שני האלמנטים שבכפל השמות לשמירת המהות הייחודית של צביון האומה
היהודית.והיא זקוקה לשתי הדרכים לדרך עׂשו,דרך העוקבה,אילוצי המציאות לנקוט
בתכסיסי חיים והגנה לשימור הזהות והקיום .היא דרך יעקב ,הנפתל ומתלבט,החוסה
בצל ,וכן גם לדרך הישרות,עם שהיא מתמודדות ללא מורך במיקושי מלחמת הקיום.מוסר
אבות ,ציוויי ההתגלות ,תודעת השליחות,המה המנווטים את אורח החיים האידיאי-
מוסרי .אשריך ישראל .אישורים הם צעדים ,צעדי אומה שרודפיה אינם מרפים מלהתנכל
להוייתה.מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ,ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך .גאוות
עמידה תוך הגנה ומלחמה הודפת את האויבים המתכחשים לקיומה .זאת השררה,זאת
ההשתחררות מהגרירה בעקבות הוראות ולחצים זרים .זאת התעודה ללכת בישרות הדרך
של עם בחירה למילוי יעודו ותקומתו.בברכת יעקב לבניו לפני מותו מרומזות הסגולות
והתכונות הנחוצות לבניין האומה והנהגתה.יכולת הגנה והתקפה בדימויים לבעלי חיים
שונים,גינוי הקיצוניות וההתפרצות הבלתי מרוסנת לעומת השלבים הנחוצים של הדרגה,
מתינות,שיקול דעת והבשלה.אשריך ישראל שמיהודה יופיע בתקות אחישנה משיח בן דוד.
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977
בטחון פנים
עזרנּו ממשטרת יׂשראל כה התערער שלכל שוטר יש כבר שובר בצּדו...
ש ל ט ו ן ש ר ל ט ו ןָאמרּו חכמים :כל מי שּנעׂשה ראש למטה נעׂשה רשע למעלה.
אין לָך שלטון שֹּלא ימצא תפּוס בשרלטון ,בנכלי שלטון,וזה הָאסון בכל משטר,
בכל עם ,בכל ּדת ,בכל יבשת ּובכל זמן.
ב י נ י ּו ב י נ ָך
אמירה שאין בּה כנּותּ .דבּור של העמדת פנים.הסוַאת הכּונה האמיתית.מלים שאינן
מתּגשמות למעׂשה.פליטות פה שאינן מתקּימות.אמירה כזאת מחפה על זדון הטקטיקה.
המטרה האמיתית העושקת נסתרת מאחורי דבּור ריק .אמירה זו מוליכה שולל להׂשגת
השלל של המטרה האמיתית.
נ ק מ ת ּד י נ ה
שמעון ולוי נקמּו בַאנשי שכם את חרפת אחותם ודנּו אותם בדינה של ּגיהינום...
פוליטיקאי
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הפוליטיקאי סולל את הּדרך לעצמו להיות במרּוצת הזמן ּגם הזולל...

ל מ ו ע ד ח ּי ה
אם תחמיץ בחול המועד את קּדּושיה של חּיה בחירת לבָך ,יקּדמָך ַאחר,ואתה את המועד
תַאחר והיא תחשב כּדבר הָאבד...

ע ג ּו נ ה
מי יחלצּנה מיגונּה? המקל עליה להרים את העוגן להפלגה חדשה...
ד יתיקי
ּדא תהא למיקם ולהיותּ .דברי שכיב מרע ככתּובין ּומסּורין ּדמּו.
פ ר ּו ז ב ּו ל
פרוז בּולי (עשירים)ּ ,ופרוז בּוטי (ענּיים) .תקנה לעשירים שֹּלא יהיּו בני בליעל הּנמנעים
מלהלוות ותקנה לענּיים שּימצאּו ללוות .ותקן הלל פרוזבול ,הּוא שטר שמוסר לּדּינים
שאגבּנּו כל זמן שארצה ,והשביעית אינּה משמטת הלוָאתו .בית הּדין ּגובה כאלּו את חובו
והּוא אינו עובר על "ֹלא יּגוׂש את רעהּו".

978
+ה ש ם ּג ו ר ם
צמד השמות יעקב-יׂשראל מעורר שאלה :מדוע חוזרים השמות לסירּוגין אעפ"י שנאמר
במפורש ,הן ע"י האיש הפלאי הן ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ששמו יעקב לא ייקרא מכאן
ואילך אלא ישראל.השמות של ַאברם ושרי הוחלפו ונשארו בתוקפם ושּוב לא נזכרו
בשמותיהם הקודמים – לא כן ביעקב ,השמות יעקב-ישראל שבים ומופיעים .במתן תשובה

ס

י

ם

0

0

7

י ע ק ב

ר ס י
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

לשאלה ראוי להתבונן בשיטת ההבנה שלנו את סיפורי המקרא.יש מבינים את הסיפור
כפשוטו,כקו ליניַארי נמשך,כסיפור עלילה על אישים ואירּועים שהתרחשו בעבר ,בזמן מן
הזמנים ,ואנו קוראים כפי שקוראים ספרי היסטוריה המספרים לנו קורות דורות
ראשונים .דרך שנייה היא של הפרשנּות התיאולוגית המייחסת לכל אות ומלה בתורה
משמעות של פשט,דרש,רמז וסוד.הבנה אמּונית-דתית המחייבת ומכוננת אורח חיים וייעוד
לאומה .הדרך השלישית מתנערת מכל תפיסה תיאולוגית והיסטורית.היא מרּוכזת בהשגת
המשמעות האישית המשתקפת לקורא במקרא כראי לדמּות הקורא ולבחינת אישיותו.
דמויות המקרא והאירועים המסופרים צריכים לעניין אותנו מבחינת הלקח האישי
והציבורי .הבנת הנקרא במקרא משמעה:מה המשמעות לגבי? אני הקורא,כיצד משתקף
אני לאור שיקּופם של הדמויות? כיצד מנתח אני את דרכי ,בודק את ערכי,סותר או
מזדהה,שוקל ומסיק בשיטה זאת של קריאה ועיון את המשך דרכי .ומכאן לשאלה שהצגנו
על צירּוף השמות יעקב-ישראל .על דמותו של יעקב עלינו להשקיף מגבוּה ,לא כאפיזודות
בודדות,מפּוזרות,אלא כשיקּוף מלּוכד של הדמּות המרכזית ,שיותר ממחצית ספר בראשית
עוסקת בה.מה פשר חלום הסּולם שתקּוע בארץ וראשו מגיע השמימה? מי הם ומה רומזים
המלאכים העולים ויורדים בו? כיצד מתקשרים אירּועי הלידה של התאומים ,מכירת
הבכורה ,גניבת הדעת של הָאח והָאבּ,גלּותו מבית המשפחה והקמת משפחה בנכר תוך
התמודדות עם לבן… על כורחנו לא נוכל להתנתק משורש השם יעקב  -ע-ק-ב  -האוחז
בעקב עׂשו כבר מלידתו .שורש המסמל עקיפה,עורמה ,תכסיסנּות נכלּוליּות.לעומתו השם
ישראל עומד בניגוד בולט י-ש-ר א-ל ,כציר הישרּות ונוהג האמת והחסד של מורשת אבות.
יעקב התאום לעשו נאלץ בדרכי חייו ונפתוליו עם המציאות שנקלע אליה להתמודד בתיאּום
הולם ,לפי צורכי השעה,בדרכי עקיפה ומילּוט מניצּול ודיכּוי.תאומי השמות הם תאומי
הדרכים שילוו את דרכי האומה,שיעקב הוא אביה .אברהם ויצחק,אבות האומה,הם ראשי
משפחה ,ואילו יעקב הוא ָאב לשבטי ישראל.הצירּוף הזה יעקב-ישראל ילווה את מסעי
יעקב ויוצאי ירכו בהמשך תולדות האומה .ההויה היהודית תתנהל מָאז ולהבא בשני
מישורים אלה.חיי עמנו יכונּו בסיגּול שני האלמנטים של עוקבה וישרות .עת לאחוז בעקב
עשו ועת לשוב לדרך הישר.עת לאחוז בקו הדין וחּומרתו ועת לוותר על "יקוב הדין" ועקרון
האמת לאמיתה לדרך שלפנים משּורת הדין.עם ישראל ייאלץ לׂשרות עם אלוהים ואנשים
בהקשרי חלום והגשמה,במורשת אבות ועקיפת דרכי אבות.אברהם,אב האומה ,הוא הטופס
הנודד,הנע בעולם ,כדי להפיץ אמּונה,דרכי חסד וחנינה .הוא יוצא מן העבר האחד לעברים
שונים בעולם כדי למגר אמּונות שוא ולהפיץ תורת אמת וחסד .המשילו אותו למעיין
המתפרץ לרוות צמאון דעת אמת .יצחק האב השני הוא בניגּוד לקודמו תקּוע באדמתו .איש
ׂשדה ,הנוטה חסד לבכורו עשו איש השדה ,חופר הבארות ,חודר לעמקי האדמה לחשוף את
המים החיים .יעקב-ישראל מַאחד את הקצוות ארץ-שמים,יסוד ורחף.מּיושב אהלים הוא
הופך לרועה צאן,מתוודע להוויות העולם,ארץ וגולה.מגדל משפחה המסתעפת לאומה
גדולה,מיּוסר במצפונו על המרמה כלפי אחיו ואביו,גם בגניבת דעת מחּותנו.כפל השמות
יהיה טבוע בהויה היהודית .תכסיסי קיּום והישרדות.בדיקת הזהּות,התנודדת בין המחניים
– ממחנה תורה ואמונה למחנה דרך ארץ ועימות עם עמי עולם .ההבנה המקראית תחייב
אותנו לבדוק את זהותנו שלנו,הזדהותנו והסתייגותנו מהדמּות הנלמדת כדי לחזור ולהשקיף
במרָאה שמּולנו על דמותנו.
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977
ע י ן ַא י ן
ראה והתעלם .עּין,התבונן ,עפעף והתעופף,
עת לעין ועת לַאין,
מפתח עיניים בּנגלה לסגר עיניים בּנסתר.
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יפה השכנה
היתה לנּו שכנה בשם י פ ה .אבל שמּה ֹלא העיד על תוכנּה.
מעין אריזה יפה לגלּולה מרה.

"ַאחינּו כל בית יׂשראל" –האמנם "ַאחינּו"? "כ ל בית יׂשראל"?
האין זו א ח יזת עיניים?...

"ש פ כ ט ל"
יסּורים ממרקים עוונותיו של ָאדם,
אבל ה"שפכטל" הזה מותיר סריטות וצלקות,
קשות הן והסובל טועןֹ :לא הן וֹלא ׂשכרן

פ ס י ע ה ּג ס ה
פסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו של ָאדם ,
היא פוסחת על מראות,על נקּודות ראּות,
נחפזת להכללות מבלי להביא בחשבון פרטים.
"פכים קטּנים" שהּושמטּו,שהּובלעּו ,שּנתעלמּו וֹלא נכללּו בתפיסה מּגבוּה,
ּולפיכְך שבשּו את הראּיה המכלילה ּומכשילה.
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977
ַא ח י ם ל צ ר ה
הצרה כשמּה – צרה היא לאשה הראשונה הנשואה ,אבל בעורמתּה היא מצליחה לרכוש
לצדה ("וכעסתה צרתּה ּגם כעס") גם את הילדים של צרתה וכך יש לה "ַאחים לצרה"...
מ ע ׂש ה א ּו מ ן
גם בחסידּות יש דרגות .יש להבדיל בין מעשה הדיוט למעשה א ּו מ ן...

וְדַ ע ,שֶׁ הָָאדָ ם צ ִָריך ַלעֲבר עַל גֶׁשֶׁ ר צַר ְמאד ְמאד
ְו ַה ְכלָל ְו ָה ִעקָר שֶׁ ּלא יִתְ ַפחֵד ְכלָל
ובלשון העם :כל העולם כולו גשר צר מאוד .והכלל והעיקר לא לפחד כלל.
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ח ס ד ו ר ח מ נ ּו ת
אברהם ואיוב הם שני הסמלים למידות אלה .לפי המדרש איוב ריחם על הנצרכים הבאים
אליו ונתן להם לפי צורכם ובקשתם .אברהם לעומתו לא היה פסיבי וישב בביתו עד שיבואו
אליו הנזקקים אלא תר אחריהם,חיפש את הנצרכים והעניק להם מתת חסד שהיא עצם
הנתינה גם למעלה מן החסר להם.

מ ל א כ ת ּד ב ר ה ָא ב ד
מושג זה לקּוח לגבי מלאכות המּותרות בחול המועד מחמת אבדן ,קלקול או נזק כלשהו.
ואני ,השוקד במלאכתי ,להוסיף בכל יום שורות ושירות,דפי הגיגים ועוד ,שואל :למי אני
עמל? ואעפי"כ ממשיך לעסוק במלאכתי מפני דבר הָאבד ,שהרי מי יטרח לשמור ,לעיין
בכל המצטבר?

ר ּו ג ז ת ה ּד ר ְךאזהרת יוסף לאחיוַ":אל תרּגזּו בּדרְך" ,אזהרת יוסף ,בעל החלומות ,החכם המושל
במדינה,שממנו נסתעפה ממלכת אפרים עד שברוגזה ובמרידתה גלתה ואיבדה זהותה,
אזהרה זו היא גם לנו ההולכים ב ד ר ך ל ג א ו ל ה .המחלוקות בדבר אופיה של המדינה
מרגיזה עלינו את דרך חיינו.הויכוחים – מה יהא אופיה של המדינה ,דתית?
הלכתית?לאומית חילונית?מדינת כל אזרחיה?מדינת היהודים לכל אזרחיה? דמוקרטית-
יהודית? יהודית דמוקרטית?ישראלית מסורתית?פסיקת ההלכה תתגבש במרוצת הזמן
ואין לדחוק את הפתרון.יתיישבו רוגזי הבעיות של גבולות ופליטים ,אופי וחוק ,ולפי שעה
דיינו בשביעת הרוגז שבדרך הממרר את סדר יומנו.
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+י ק ב ה ּד י ן ?השופט בנימין הלוי הוא שפסק בשעתו במשפט כפר קאסם כי הפקודות שניתנו לירי
בפלחים שיפרו את העוצר (והם לא ידעו על הקדמתו משעה  7ל )7ע"י האחראים היו
בבחינת "פקודה בלתי חוקית בעליל" – פקודה שבניגוד לחוק המוסרי ולתבונה האנושית
ועל כן הואשמו .הוא שטבע את המשפט המפורסם ששימש תקדים למשפטים רבים
אחרים :פקודה המפרה בעליל ,בוודאות הגיונית ומוסרית ,את החוק כאילו מתנוסס עליה
דגל שחור .כלומר לא יקוב הדין את ההר ,ואין חובה למלא פקודה שברור לכל כי היא
עומדת בניגוד למוסר ועלולה לקפד חיי אדם ללא הצדקה,ללא תוקף חוקי,ללא דין
אמת.באותו משפט צוין לזכות אותו מפקד שהפר את הצו לירות הואיל והיתה זו פקודה
שבעליל התנוסס מעליה דגל שחור .הדגל השחור לקוח מתמונת הדגל השחור שמציבים
המצילים בחוף הים כדי למנוע מהמתרחצים אסון טביעה בים סוער .הבעיה היא
שמסלפים את מהות הצבע של הדגל ויש שנותנים בו סימנים של צבעים בהירים שאינם
מחייבים הסתייגות.ובפלפולים של פרשנות מתוחכמת של החוק או הפקודה שניתנה
"מלבינים" את המשמעות החמורה שמייחסים לה.אפשר לטעון בדיון על המשמעות של
"שמירת החוק" שכך דינם של המתנחלים או של סרבנים שמפרים את החוק .מה רבות
ההתנצחויות בנוגע לפירוש החוק ,לפירוש ה"דגל השחור" ,למשמעות ההפרה בעליל של
החוק .שכן כל חוק ניתן להתפרש ולהתגמש כפי שנאמר בבריאת העולם שאינו יכול
להתקיים רק על מידת הדין ובורא עולם נאלץ לצרף לו את מידת הרחמים .וכידוע אחת
הסיבות לחורבן הבית היתה על שהעמידו דבריהם על מידת הדין ,כלומר צריך לקיים את
קיומנו בעולם הזה גם על מידת רחמים וחנינה ,התחשבות וויתור וגם במקרים של "הפרת
חוקים בעליל" יש לדון את מירב הנסיבות ולשקול אם אמנם אין כאן החמרה מיותרת,
קפדנית ,שאינה מאפשרת קיום והויה אנושית .זה המצב בימינו בחילוקי הדעות בעניין
"שמירת החוק" .צו הינתן להתפרש לכיוונים שונים .חובה אפוא להרבות בהסברים
מפורשים ומדוקדקים מה זה כולל .הללו יטענו בשם המשמעת לחוק האלוהים ,והללו לחוק
המחוקק בידי אדם במדינה שאינה הלכית .הללו ייאחזו בדבקות בקניין וירושת הארץ
והללו יפקיעו את זכותם של אזרחים להתנכל לרכוש שכניהם ,וכיו"ב טיעונים וויכוחים,
שבאין הגדרות מפורשות ל"בלתי חוקיות בעליל" ימשיכו לעכור את הוויית חיינו.במדינת
חוק ,לא הלכה ,חיינו עדיין אינם סדורים כהלכה.
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בבור המים מכּונסים ע"י חפירה הכונסת מי גשמים .במעיין המים זורמים ואינם נקווים
ועומדים,ואילו הבאר מצריכה חפירה עמוקה עד למציאת המים הגנוזים בעמקי
הקרקע.חפירת הבאר היא העבודה הקשה יותר,המַאכזבת ומייאשת את הנלאים למצוא
מים,ורק עזי רצון והתמדה אינם נרתעים עד שמוצאים את מקווה המים המיּוחל.קראנו על
אברהם שבארותיו סותמו ע"י הפלישתים .לא נאמר שאברהם חפרן במישרין.אברהם משול
יותר למעיין המתפרץ ממעמקים .הוא הזורם ומתנועע ללא הפסק למלא את יעודו
ומשימתו.מי המעיין פורצים מלמטה למעלה .כביכול זיקתם שוב להתַאחד עם המים
העליונים שביום השני לבריאה הופרדו.התחתונים שואפים תמיד שוב להתאחד.על יד באר
המים מוצא לא הוא אלא העבד בשליחּותו את האשה לבנו יצחק .ואת הגר האשה הוא
משלח גם כן לבאר לחי רואי .ליעקב יאה יותר הסימּול של הבור,השורץ נחשים ועקרבים,
שלתוכו הושלך בנו האהוב יוסף והוא עצמו במרוצת חייו .מכל האבות יצחק הוא המצטיין
בחפירת הבארות ,בחתירה לשורשי הקרקע,להיאחזות באדמה .הוא איש השדה שיעריץ
את בכורו עׂשו כאיש ׂשדה.יצחק אינו נודד כאביו ,אינו רועה צאן כבנו יעקב אלא מושרש
בקרקע וחופר בה בקשר בלתי ניתק .בעקשנות ועקביות הוא זורע בשדה שבּה נפגש עם
רבקה ומוצא בה מאה שערים .הבאר היא המחייבת את האדם למאמצים כבירים .מי מרום
באים לאדם ללא טורח .המעיינות מפכים ומספקים חיּות לאדם ללא מאמץ .ואילו הבאר
היא המחייבת עבודה עצומה כדי לחשוף את החיות הפנימית,העמוקה.יצחק חופר דווקא
בארץ פלישתים במקום קשה ומכביד פי כמה עד שתימצא התכלית ללא הרפיה .יצחק,
בניגוד למקובל ,מצוין ע"י הוגים ופרשנים כאיש פסיבי,נטול הילה של אישיות.שונה
מאביו ובנו.הוא החופר בנאמנות ובעקשנות בקרקע המציאות .בחפירותיו הוא ממש חודר
לא רק לעמקי האדמה אלא גם למעמקי הנשמה.בחופרו בנפש האדם,הנברא מן האדמה,
הוא רואה איזו חיות,איזה מקור מים חיים שיכולים לרוות את צמאון האנושות ליצירה
תרבותית מוסרית וציוויליזטורית .זאת החפירה והברכה שחשפו גם בני "עשו" ,כל אותם
הצאצאים של הרומים שפיתחו רבות עם היצירה גם את "עשק"",שטנה" ותקוות
"רחובות" .יצחק כהה העיניים רואה למרחוק את העתיד המסוגל לפעול לטובה .הוא חושף
את הבארות ששטמו אויבים .הוא מבחין בסגולות היורשים המוכשרים למלא את משימת
הברית וירושת הארץ .הוא אב בין האבות שמעשיהם סימנים לבנים.

יצחק  -הבאר
לפי הזוהר ה ב א ר=יצחק=877
מ 9הבארות שמסופר עליהן בתורה חפר יצחק 7
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+ר ו פ א מ ש י חזה שמו של רופא הבית של אמא מרים ע"ה .היא נזקקה לעתים תכופות לבדיקות
שערך,להצעות שהשיא לה על הלמות לבה ,על חולשות וכאבי גו .לכבוד בואו היתה מתקינה
כבר את הדג הממּולא,הדג הידוע של אמא ,ובייחּוד הראש הגדול ,הממלא את קוטרּה של
הצלחת,המבושל ומתובל בטוב טעם תבליניה.וכפי שידוע ,הרי שבחי בישוליה נתפרסמו
ברבים .הרופא היה מתרווח ,מאיר פנים,שואל וחוקר ובודק ,ולא נראה ממהר להסתלק
אלא חביב היה עליו הביקּור ,ולּו בשל טעמו וריחו של הגפילטע ...מה שונים היו לפני שנים
רופאי הבית והמשפחה .הללו לא סירבו לבוא משהּוזמנו ,ולא התנו את בואם בתגמול ראוי
כמקובל בימינו .ילידי ירּושלים זוכרים בכבוד את ד"ר ולנשטיין ,ד"ר אריאלי,ד"ר כהן,
ד"ר זקס ,ד"ר שבתאי ,ד"ר קגן ,ד"ר טיכו ורבים אחרים,כשהם משרכים דרכם ברחובות
עיר ותיק שחור מקופל תחת בית שחיים.רופאי "משיח" של אותו עידן,בימי ילדותנו ,ובימי
הורותנו,היו שונים בתפקודם מרופאי המחשב של ימינו.אלו הרופאים התקועים במקלדת
ובצג וכמעט שאינם רואים את פני החולה המבקר אלא שולפים בהנף יד את המרשם
ופוטרים אותך כלאחר יד...הבו לנו רופאי חולים ולא רופאי מחלות.
מ נ ו ח מ נ ּו ח ה
כשבאה שעתו של אדם להיות מ נ ו ח – באה מ נ ו ח ה ,מנוחה לכל העוסקים בעמל
טיפולו,במימון הוצאות החזקתו ,ואם הוא מוריש להם את רכושו באה המנוחה גם ליורשיו.

ש ל ּו ח ה כ ן
ציפור הנפש שלנו מקּננת בקן ומקוננת ":כן" "כן" לכל תביעה מצד או"ם ואומות עולם.
וכמה חוטאים המנהיגים שאינם משלחים את ה"כן" לתביעות הלחץ עלינו.

משוררים
הרבה משוררים איכא בשוקא שפיהם מלא שירה ,אבל אין בה כדי להזין אותנו אפילו
בשיירי שיריים...
אין משתקין
האומר "מודים מודים" – משתקין אותו .כפל זה מּוסבר כי חובה להודות על הרעה כשם
שמודים על הטובה .ועם פשרּה של פסיקה זו להודות על הרעה ,שלפי שעה היא
איומה,הואיל ועשויה היא להתגלגל ברצף אירועי החיים לטובה,הרי קשה לקבל סברה זו.
אחרי השואה כלּום נשתק את הרעה בשלטון חיזבאללה?כת השלטון באיראן? הטליבן
באפגניסטן וברחבי עולם?
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כיצד מצננים את גזי החמדה?
מתכנסים נציגי עולם לקופנהאגן כדי לטכס דרכי הגנה על כדור עולמנו ואינם מסכימים
זל"ז .תמרוני השהיה ,ניסוחים מכזבים,הצהרות נאות כלפי תקשורת עולם על הסכנות
למין האנושי .המתועשות בעולם  -סין,ארה"ב ,רוסיה ,הודו  -אינם מסוגלים להגיע
לפעולה משמעותית מעשית הממלטת אותנו מכליון.
החמדה היא הבועה הגדולה בנפש האדם .מעין צינור המזרים בועות בועות של חטא.בעבועי
עבירה של מין וחמדה,מעין חיידקי היזק ,המזהמים את הטהרה,המקפדים איכות חיים.
ארובות עשן ,עמודי פיח,עננים שחורים של גזים מפשירי קרחונים לבנים.שחין עולם
מומטר עלינו מתעשיות נפט ופלדה,תעשייה ודישון .ויד האדם הנאור קצרה מלהושיע.
ושכל האדם הממריא בחלל חסר אונים לגשר בין האינטרסים המעצמתיים ומחפש מושבות
מילוט אי שם...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
חוש הריח הוא המסוגל לחוש פעמי גאולה .איכות החיים משמעה הריח הטוב המתפשט
בעולם.לא גזי חממה,לא ערפילי עשן ומשרפות רעלים המזהמים אוויר ומנקבים אוזון .לא
שפכי ביוב המטמאים את מקווי המים החיים .הריח הטוב הוא הבושם המחיה נפשות.
הוא אוויר הטבע הנקי ,שריחו כריח שגה אשר ברכו ה'.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
בורות נשברים ,בלשון הנביא ,אינם מכילים את המים החיים ,מי התורה,תורת האדם
הנאור,המשכיל,הנזהר מן הנחשים והעקרבים המאימים לכלותו.הנחשים מכישים אותנו
בארס לשון הרע .העקרבים מרעילים את תפארת ההויה .באנו ארצה לשוב ולחפור את
הבארות ששטמו אויבים.למלא רת הבורות הריקים במים חיים הנטולים מכל המזיקים.
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באנו להשתלב בתרבות עולם לשמר את טובו ולשכון בחסות שדי חמד .טל שמים ומעיינות
מי תהום מורעלים במשמני תעשיית ההון.חובתנו לשתף פעולה עם כל המתעבים מי שיחור

977
ת ו ר ת ה ּג מ ּו ל
"ָאשירה לה' כי ּג מ ל עלי"
כיצד אשירה? והרי הגמּול המגיע לי,והעונש על עבירותי,
פוגע לא רק בי אלא בבני משפחתי,בקרובי ובכל סביבותי?
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מדוע יאשמו הם בגללי?האם תורת הגמול משתמעת לַאחריות הקולקטיבית?
הזאת המשמעות של כל ישראל ע ר ב י ם זה לזה?
קושי זה שבתורת הגמּול פותרים המתלבטים בעולם הבא!
בעולם האמת יתממש הגמול האישי,הייחודי,הן לטובה הן לרעה...
ו ב י נ ת י י ם?

ּד ּו ד א י םהדודאים נותנים ריח ,אבל הבוׂשם האמיתי שכולנו נתבׂשם בו הוא
ב...ד ּו – ד ע י ם!
בדיַאלוג המתנהל בחברה פלּורליסטית...

מנורת המאור
המדינה סגלה את סמלּה במנורת המאור .מנורת המדינה תפיץ את אורּה ככל שתהא יצּוקה
"בקנה אחד" ,שיהיו כל זרועותיה,כפתוריה,קישּוטיה וגביעיה ,משּוכים מהעשת
המקורית ,מּודבקים באחדות פנימית ולא בדיבּוק חיצוני .טיבו של האור שאינו מקּוטע אלא
רצּוף וצלּול ונובע מקנה אחד שהוא הסמל לאחדות ולטוב.

ּג נ י ב ת ּד ע תבתוכחת לבן ליעקב על גניבת דעתו הוא אומר":הסכלת ע ׂש ו"! ראוי להתבונן בכתיב
המלה "ע ׂש ו" הכתובה באות ו' ולא כרגיל באות ה' .הרמז כאן ברור :עׂשו – עׂשו,מעשהּו
של יעקב בגניבת דעתו של עׂשו ,ואף בגניבת דעתו של לבן מצד יעקב בבורחו עם נשיו
וילדיו,עם צאנו ורכושו שהערים עליו .אלה הם מעשה של סכלות! הסכלת – חילופי סמ"ך
ושי"ן שכיחות למדי .מעשים מהופכים לשכל .ועל סכלות זאת לבן מוכיח את יעקב שמנע
ממנו לנשק לבנותיו ונכדיו בטרם פרידה .ועל הטפשות הזאת ,סכלות הדעת הוא מונה את
יעקב בגניבת דעת כאשר עשה בגניבת הבכורה והברכה וגניבת דעתו של לבן וכן גם את
רכושו.ובשיא התוכחה :גניבת התרפים ,גניבת אלוהיו של לבן...
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ַ+אח י !זאת הקריאה של יעקב אל הרועים על יד באר המים.
קריאת הברּואים זה לזה לחיים!
באר המים מסמלת את חובת האדם,את הזיקה האנושית,
להשתתף בצוותא לגול את האבן מעל באר המים החיים.
רועי עדרי האדם נאלצים לשתף פעולה כדי להשקותם.
כשיעקב רואה את רחל ,בת לבן ,אבל נצר לבית אברהם,
הוא מצליח לגולל את האבן,והוא נושק לה,נשיקת תפקּוד,
לטובת האנושות כולה ,למרות גיחּוכם וצחוקם של הרועים.
הם עומדים מן הצד ואינם משתפים לפי שעה פעולה.אבל
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הוא אינו נרתע מיחסן של אּומות העולם,כמשתקף בימינו.
הוא משוכנע בצדקת מהלכיו,במתחייב לפעול בעולמנו יחּדיו.
אמנם הוא מּודע לברכה שנתברכה אמו בהתרוצצּות הבנים בקרבה:
"ורב יעבוד צעיר" ,פעם "יעבדּוָך עמים וישתחוו לך לאומים",
ּופעם ועל חרבָך תחיה ואת ַאחיָך תעבוד"...
ועם זאת  -משימת הנשיקה ע"י יעקב ,שליח בית אברהם-יצחק,
להשיק שיתוף פעולה עם בית לבן,לשלב זרוע ישראל שמעבר עם זרוע העולם.

+ה ב כ ו ר ה ל ח ו ב ההיא משתקפת במקרא לא לזכּות .הבכורים מַאכזבים.
קין רוצח את הבל .מתיחּות ואיבה בין ישמעאל ויצחק,עׂשו ויעקב,
ראּובן בכור לָאה סוטה והבכורה עוברת ליוסף בכור רחל (שניצל ע"י ראובן בבור)
בלידתה את יוסף אומרת רחל ":יוסף ה' לי בן ַאחר" .המהפך שחל בלדת הבכורים
מעניק ליעקב את היכולת להתאושש ולהתמודד עם העׂשויּות .וכך לאורך המקרא
אנו נתקלים בתופעה שלא בבכורה העיקר,לא בזכּות הלידה אלא בתפארת המעשה ,בתבּונת
התּושיה,ביכולת העמידה וההתמודדּות.

+ח ר ן ו א " י
בחרן מתפצלות שתי הזרועות – של בית אברהם ובית נחור .לבן ממשיך את שושלת בית
נחור להשתלט בעולם .זאת התפיסה הקוסמופוליטית המזכירה לנו את המגמה השיעית
הקיצונית להשליט את הח'ליפות האיסלאמית בעולם .הזרוע השנייה של בית אברהם
מתרכזת בא"י כי משם תצא תורה לעולם .זהו שאומרים "בקש לבן לעקור את הכול" –
זה משמע המאבק לבן-יעקב .רחל גונבת את התרפים מבית ָאביה ,כי היא מתנגדת לתפיסת
ההשתלטות של לבן .יהיו התרפים מה שיהיו אבל המה הסמלים לעובדי האלילים
לאינטּואיטיביות של אמּונתם .כך ביטאו באותה תקופה את אמונתם ושאיפתם בעולם.
גניבת התרפים מהפכת אפוא את המגמה של לבן למלחמת חורמה בתפיסת יעקב.
הבנות והנכדים צאצאי יעקב הם שבּויי חרב יעקב ,שבויי אמונתו ,וכפי שאומרות בנותיו
של לבן :העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? יש לאל ידו לעשות רע לגונבים את אלוהיו...ואת
קיּומו של ענף זה של אברהם המתפלג מגזע תרח יש לגדוע .חרן בניגוד לא"י מהווה את
המרכז האידיאולוגי החרוני ולבן מתכוון לַאבד את מתחרהּו יעקב.
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ע ו ב ד ו ת הצהרת בלפור משנת  7779לא יצרה את הזכויות הלגיטימיות הבינלאומיות.

 החלטת סן-רמו מ 87באפריל  7787כללה את הצהרת בלפור וכן את סעיף 88
בהצהרת חבר הלאומים שעל יסודו ניתן המנדט על א"י דה-פקטו.ואילו המסמך
המנדטורי שנחתם ע"י בריטניה וחבר הלאומים בוסס על דה-יורה.לכן תוקפו כחוק
בינלאומי שלפיו הבית היהודי הלאומי לא יקפח את זכותם של המיעוטים הלא
יהודים בארץ או של היהודים בכל ארץ אחרת .לא הוזכרו שום זכויות פוליטיות
לערבים אלא הוזכרו מיעוטים לא יהודים שלא ייפגעו זכויותיהם האזרחיות.

 סעיף  88של חבר הלאומים הנ"ל מדבר על יצירת מנדטים לגבי מושבות וטריטוריות
שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה לא נמצאו תחת שלטון המדינות שקודם שלטו
בהם ,ואין ביכולתם של התושבים הקיימים לנהל בעצמם את קיומם .החוזה מבטיח
אפוא חובה קדושה אנושית להעניק להם את הביטחון והקידמה.

 המנדט על א"י מצהיר על הקשר של יהודי העולם לא"י ויסוד הבית הלאומי .דבר
שלא קרה מעולם בהיסטוריה .א"י למען היהודים באשר הם חיים.הכרה זו לא
ניתנה מעולם לאחרים .לתושבים האחרים לא ניתנו הכרות פוליטיות.שום שטח
מנדטורי לא יועבר ולא יוחלף עם גורם אחר.
 שטחי המנדט שאינם דרושים לצרכים ציבוריים ייועדו לקליטת עולים יהודים.

 האו"ם קיבל את המנדט ללא שינוי ובהתאם לכל הסעיפים המפורטים בחוזה.

 בשנת  7779קיבלה האספה הכללית של האו"ם את ההחלטה (סעיף  ) 777בדבר
חלוקת א"י .זאת בניגוד לסמכותם ולחוקת האו"ם המתנה את ההסכמה של שני
הצדדים.ההחלטה כללה מצב מיוחד בירושלים המופקעת כיחידה לעצמה הנשלטת
ע"י כוחות או"ם .אבו-דיס,בית לחם,עין כרם,מוצא,שועפט – גבולות שלא יהוו את
העיר הבינלאומית לאורך זמן אלא לתקופת ביניים בלבד –  77שנים.מועצת הנאמנות
תבחן אחר כך במשאל עם רצון התושבים .בן גריון סבר,כי הרוב היהודי שבאזור
הנ"ל יכריע את הכף לטובת היהודים .הירדנים שמשלו בעיר גרמו לביטול המשאל.
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 אחרי מלחמת ששת הימים ,כשישראל כבשה את השטח ,גם זה שהירדנים משלו
בו,נתקבלה החלטה  878של מועצת הביטחון .לישראל ניתנה זכות השליטה בכל עד
שיהיו גבולות בטוחים ומוכרים .לא הוזכרה הבחנה בין פליטים ערביים ויהודים.

 ב 7787תלשה בריטניה את עבר הירדן המזרחי עד עיראק וניתנה לעבדאללה .הואיל
והחתימה הסופית על המנדט נערכה ב 7788נכלל בה האיסור ליהודים להתנחל
בעבר הירדן .סעיף זה ( )87אמור להיות זמני ,אבל נשאר בתוקפו עד היום.בכך געו
הבריטים בסעיפים 7ו 89של המנדט.
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עצמה רכה
 .SOFT POWERזו האיסטרטגיה של
קוראים לזה היום בפוליטיקה האמריקאית
אובאמה ,הקורא מצד אחד לניהול מו"מ עם איראן ,ומצד שני מאיים לשדל את מעצמות
העולם לנקוט סנקציות חריפות יותר נגדה .לאחרונה הוא מדבר כבר על "מלחמות
מוצדקות" ,למשל בקבלו פרס נובל לשלום.בנאומו רמז על כוחות כמו בן-לאדן ,שאין
אפשרות להתדיין אתם ואין ברירה אלא להילחם בהם.לצערנו עדיין קיימות המדינות
המתנדנדות ,סין,רוסיה ,מדינות סקנדינביה שאינן מתלהבות מגישה זו .מתי תיפקחנה
עיניהן להיווכח שאין להימנע ממיגור מיידי את איראן המגורענת ואת ציר הרשע הממיט
אסונות טרור בחבלי עולם שונים.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ש נ ּי ּו ת
כך נראה לי חוט ה ש נ י בהרכב של הארז והאזוב .בתערובת קוטבית זו של הארז הגבוה
ומתנשא עם האזוב השחוח והשפל מסמל חוט השני את השניות הקיימת בחיינו .ומי לא
התנסה בהפכים אלו של איגרא רמא ובירא עמיקתא?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
תשמע חלום
קיימת תפיסה ,שייתכן פתרון חלומות ע"י ש מ י ע ת ם .דרך הסיפור של בעל החלום ,ודרך
התפיסה של הפותר  -ניתן לפענח את מסתורי החלום .בניגוד לתפיסה זו סוברים חכמים,
שהפתרון האמיתי אינו משתקף בהרהורי החולם ,במידות המלוות אותו –
רוגז,קנאה,אהבה,תאוה,התנצחות וכד' ,אלא דווקא בהתנערות ובהתנקות מהם ,מכל
המניעים האמוציונליים .הכוח המדמה בורר לו מתוך התבן של הדמיונות את הבר הממשי,
הכמעט נבואי ,ולאו דווקא בהרהורי הלב תליא מילתא.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
מ ּד ע ב ד י ו נ י
תרומתו למדע הממשי היא עצומה .הביטוי "לעייל פיל בקוף המחט" הוא ביטוי לדברבלתי
מציאותי .אבל המדע הבדיוני סלל את הדרך לאפשרות זו כדבר מציאותי יש ננו-טכנולוגיה,
ויש חידושים בשבבים זעירי זעירים המשנים את דפוסי חיינו .מי היה מעלה בדעתו את
החידושים הטכנולוגיים בכל התחומים המחקריים והשימושיים שלא האמנו בהיתכנותם.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 +ב ּו י ׂש ר י ם
מה נמרץ ואקטואלי הפסוק במשלי כח/ב  :בפשע ארץ רבים שריה...
גם זה בפשעי המדינה – ריבוי השרים והסגנים בממשלה וברשויות
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
פרנסים
הטובים הם אלה שמקדימים לטפל בענייני ה פ ר נ ס ה של הציבור
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 +ח ל ו מ ו תמדוע איננו זוכרים אותם? משום שאנו שמים להם קץ עם היקיצה מהם
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
+יחיים
ריחיים על צ ו א ר ו – הואיל והריחיים וכל שאר הקוסמטיקה הם ב צ ו ו א ר ה...
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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ש ל ו ם – ברכת ָאדם לָאדם לראות בו את ה ש ל ם ֹלא החסר...
ה ח ל ו ם =  , 77חלומי שלי הולְך ַאחר ה פ ה =  ,77להּגיע לפחות לשנות הורי...
א"א"א
זו דרּגת הצטּינּות "מפלסת" ,מרבת "פלּוסים"ּ ,ובראשי התבות  -להכרה צנּועה:
"אבל-אשמים-אנחנּו...
עׂשה טוב וַאל תתבוסס בבוץ  /עׂשה טוב שֹּלא ידקרָך הקוץ

"הּילד אינּנּו" – חלפּו,נגוזּו ,ימי הּילּדות והנער.
"ואני ָאנה אני בא"? אני בא בּימים,בא אל אבותיּ,וכבר מקּדמות אותי הברכות לעולם הבא:
"ברּוְך הבא"...
ס ו " ד =  ,97שבעים פנים לתורה ,ואם מעלימים מאתנּו את ה"סוד" ,פירּוש ּגנּוז העׂשּוי
לרכְך ּולמתק את תפיסתנּו  ,הרי יש בכְך ּגניבת ּדעת...
ב צ " ע – בוצע-ברְך-נאץ – יש מבצעים שמברכים עליהם ואינם אלא מנאצים את שמנּו ואת
מעללינּו
ועוד :בקר-צהריים-ערב – השחיתּות פוׂשה במערכות חיינּו כרודפי בצע
בורות הבטחון – השלכנּו בתולדות תחּיתנּו בַארצנּו לבורות הבטחון ,אל חפירות ההגנה מפני
הּנחשים והעקרבים שהפגיזּו ועודם מפּגיזים אותנּו בַארסם והסתתם
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977
מ ַא ל מ י ם ַא ל י מ ּו ת
יוסף חולם על אחיו המאלמים אלּומים ,חלום מלכּות,על שלטון,על ריבונות,על עבודה
עצמית,על חקלאות – חלום שהתגשם לריבונות ישראל בארצו .אבל להגשמה החזונית
ניתוספו נסיבות החלום  -שנאה,קנאה,פלגנות .בכל גלגולי התולדות מאז ומקדם כלום לא
היינו מַאלמים כל סוגי האלימות בחיי משפחה וחברה ואומה? בדלנות של סיעות
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וכתות,מפלגות ורודפי ׂשררות,מלחמות ישראל ויהודה ,בתי מדרש ופסיקה,והגדלנו עׂשה
בארצנו,שהרי אין לך סוג של ַאלימות שלא פׂשה ברחובותינו...
...................................................................................................................

 +ת מ ו ד ד ּו ת כ נ ג ד ב ר י ח ה
הרבה בעיות נפשיות,פסיכולוגיות,אפשר להתמודד אתן ע"י פרוייקציה.הכוונה להשלכת
סיטּואציות נפשיות ,שאתה מתחבט בהן ,על מישהו ַאחר,ועליך לנסות לפתור אותן ,להכריע
את גורלןּ.דוד צריך לחרוץ את גורלו של האיש שטבח את הכבׂשה ,שבחיקו שכבה ומפיתו
אכלה,והוא מכריע את גורלו.הנביא מעמידו באותה מציאּות,משליך עליו את ההכרעה לגּופו.
מנחה סדנת דיּון נוקט באותה שיטה כשאחד הנוכחים מקשה בעמדותיו לגבי פתרון בעיות
שצצו ,והוא מציע להחליף מקומות .המנחה ימלא את תפקידו של המקשה והמקשה ינהל
את הדיון.בחילופין אלו הוא ינסה לפתור את הבעיות שהוא עצמו העלה .פרוייקציה כזאת
מצאה את ביטויה במאמר אבותַ:אל תדין את חברָך עד שתּגיע למקומו...הפרוייקציה עשויה
לעורר את היקיצה של הנתון בתרדמה עיקשת ומקּובעת של דעה עצמית שאין בלתּה .זאת
הדרך לפרוץ את ההסתּגרות ,את הבריחה מכל ראייה ַאחרת .האדם הבורח מערים על עצמו
שכבות שכבות ורבדים רבדים של שכנּוע עצמי שאין בלתו,ורק דעתו היא הנכונה.
ההשתקעות באמיתך שלך אינה פותרת את הבעיות האמיתיות .רק ההתמודדות עמן,
ההכרה בקיּומן והנחישּות להכירן תעזור.להיות מּודע לתפיסות ועצות שלא היו
מקובלות.לגייס את אמץ הלב הנחוץ לשינוי ּוויסּות מחּודשים של אורח חיים והתנהגות.כך
למדנו למשל ממגילת יעקב,הבורח מאימת אחיו.הוא נתון במצּוקת גניבת הדעת של אחיו
ואביו.הוא גולה ובורח מההתמודדות הראויה עם המצפון הבלתי נקי.אשמתו מטרידה אותו
בעשרים השנים של ריחוק מהבית והארץ.במאבק עם האיש,מאבק הגורם לצליעה,הוא
מגיע גם לפיוס וליישוב רגש האשמה .נזכור את המלים המנחות:בכורה-ברכה-בריחה-
בחירה – שלבים ביכולת ההתמודדות של האדם עם גורלו.
.....................................................................................................................
ּד ב ר ל ש ל ו ם
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הנפרד מחברו יברכו :לך לשלום ,וֹלא יאמר "בשלום" .כך מפרשים מדוע נאמר על אחי יוסף
שלא יכלו ּדברו ל ש ל ו ם .הׂשנאה שבערה עליו בלבם לא הניחה להם דברו לטוב .ואילו
היו פורקים את זעמם במלים,בגערות וחרפות,אפשר שהיו מתרככים קמעא .כיוון שכבשו
בקרבם את תוכחתם נצטברה והתּגברה שנאתם...
....................................................................................................................
ק נ ָא ה
הקנאה מרמזת על החשיבּות שאנו מייחסים למי שמתקּנאים בו .בפחּות ,בבלתי נחשב
בעינינו אין אנו מתקנאים .במי כן? במי שגבוּה מאתנו,במעּולה,במחונן,בבעל הקניינים
החומריים והרוחניים העולה עלינו .מקּננת הקנאה בקניינים ,מקן השובך לדאיית הנשר...
.....................................................................................................................
א+א+א
זו דרגת הצטיינות "מפּולסת" ,מרובת "פלּוסים" ,ראשי תיבות להכרה צנועה:
"אבל-אשמים-אנחנּו...
....................................................................................................................
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+ישב בשלוה
בקש יעקב לישב בשלוה – קפץ עליו רּוגזו של יוסף...
מהו שגרם ליעקב לישב בשלוה? רוגזו של יוסף!
שאלמלא כן לא היה מּורד מצרימה ועולה לגדולה כמשביר העולם.
יעקב המתַאחד עם בנו זוכה ב 79השנים האחרונות לחייו לחיי שלוה
לא בארץ מגּורי ָאביו אלא במצרים .ה"רוגז" הוא אפוא המקדמה לטוב הצפוי.
והלקח? לא לשקוע ביאּוש ובחוסר תקוה אלא להאמין שטוב יהיה בסופו של ּדבר...

נער הייתי גם זקנתי – להתנער גם בימי הזקנה מן הזקנה ולהמשיך מתוְך התחדשות
את כוח הנעּורים ,עוז הפעילות הברּוכה להיׂשרדות תקינה

+י ע ק ב –י ו ס ף
צימּוד זה מרמז לתולדות ישראל באירּועי חייהם .טעמי המקרא קובעים הפסק בפסּוק
"אלה תולדות יעקב יוסף" אחרי המלה יעקב .וכך נקרא :אלה תולדות יעקב ,יוסף בן 79
שנה היה וגו'...אבל אם נתעקש לקרוא את הצימּוד יעקב-יוסף הרי מסומלת כאן ההשלמה,
כלומר ההוספה של השם ישראל ליעקב .שני ניגּודים הם .שני קטבים בטקטיקות של
ההישרדות והייעוד בחיים.צד העוקבה וצד הישרּות אל משימות היעד והייעוד.יש מצבים
שאנו נאלצים לאחוז בעקב עׂשו,לנהוג בג'ונגל המאוכלס חיות טרף בתחבולות של מילּוט
מהכחדה .ועם ההכרה בפעולות הכרּוכות במצפון לא נקי אין נוטשים את צו המוסר,את
טעם קדּושת החיים.יש לשלב את התם ,יושב האוהלים עם ערנות איש השדה,שלא ליפול
לציד בידי הטורף...

ל ב נ ו ת ּו ל ה ב נ ו ת
באנו ַארצה לבנות ולהיבנות בה .היצירה,הבנייה,העשירה בפועל את תרבותנו ייצרה בנפש
האדם את עושר האושר.אושר שאינו כרוך דוקא בהטבות חומריות ,א ר צ י ו ת.
האידיאולוגיה בשיבה לארץ נועדה גם להגשמה מעשית של מרכז רוחני,להשראה
מוסרית,לחיים חלוציים ,שויוניים,השוללים טפילּות וניצּול עובדים זרים.הימים חולפים
והמנגינה משתנה מלהיבנות במּובן הרוחני-דתי-מוסרי להיבנות במובן המערבי ההישגי
התחרּותי .הפרימט הוא טובת הגוף וההנאות הַארצּיות...
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987
קאראואן

ההבטחה לָאבות לתת להם ּולזרעם ארץ מ ג ּו ר י ם כוללת גם את ה מ ג ּו ר ו נ י ם...

י ו ס ף י ה ּו ד ה
שני בני יעקב-ישראל נוחלי הבכורה .הם הנוחלים למעשה את השלטון באפרים ויהּודה.
הם המהווים בתולדותינו את ממלכות יהודה וישראל.בשניהם מצּוי הרכיב של שם ה ו י ה.
זו ההויה החצויה בַאחדותנו.גם המשיח נחלק לבן יוסף ובן יהודה...

מ מ ו ן ו ג ּו ף
המאמר בחולין צא" :מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגּופם" אינו מתפרש
כראּוי .הכוונה לא להשמיע ּגנּותם של אנשי מעלה המעדיפים את גופם וטובתם מלהעניק
צדקה בממונם .להיפך – כל כך חשובה בעיניהם הצדקה והחסד שהם מקדימים את
הפעולה לטובת הנצרכים מהדאגה לגופם...

נינוה
היא העיר הגדולה שאנשיה,כמסופר בספר יונה ,חזרו בתשובה שלמה ולא נהפכה עירם .מי
בנה את נינוה? א ש ו ר ! הוא המופיע בגיניאולוגיה של תולדות חם (בראשית י/יא)שמאן
להצטרף לבוני המגדל ,לאנשי נמרוד ,שביקשו להבקיע לשמים ולמרוד באלוהים.וכך נבטו
לאחר שנים הזרעים הגנטיים הטובים האלה באנשי נינוה ...האנרגיה החיובית אינה
מתבטלת לעולמים  -שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו…

רחל ו התרפים
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רחל בת לבן ה א ר מ י-ה-ר מ א י גונבת אותם ,להסיר משושלת נחור ,את הסמל של
האידיאולוגיה החורנית המבקשת להתפשט בעולם .שתי זרועות מבית נחור – הענף
האברהמי והחורני-לבנוני .סיפורי לבן ויעקב מרמזים על "התנגשות התרבויות" .חרונו של
לבן מחרן על גניבת התרפים מעידה על תפיסת עולמו של לבן לגדוע את הזרוע האברהמית,
להתנכל להמשך ההשפעה שמחולל אברהם לאמונה חדשה ,השונה מהשאיפה החורנית.
ביקש לבן לאבד את הכול! כמו הח'ליפות האיסלאמית-שיעית-סורית ציר הרשע של ימינו.

989
+א ב ּו ק ו ח ב ּו ק 7פירושים לזהּותו של המלאך שנאבק עם יעקב )7 .שליח האל,מלאך ממש; )8שליחו של
עׂשו ,שר עשו;  )7האיש בלבו של יעקב .כלומר המאבק הוא פנימי,עצמי,להתמודדות עם
המורך,הפחדנּות ,להתחשל נגד נקמת אחיו עשו.בלשון הרמז והסוד הרי זה המלאך
שבתוככי יעקב,המתנגש עם מצפּון לא נקי ,עם תחושת הויה של מרמה וגניבת ּדעת של
בכורה וברכת אב.יעקב ירא וחרד במשך כל השנים שגלה מביתו .המצפּון יכּנּו על
המרמה,והחשש הוא מאיבּוד הברכה והירּושה .על היבוק הוא אוזר עוז להתמודד על מיצבו
במצבו.המלה "וּיָאבק" – שורש א-ב-ק נדרש ללשון אבק ,כדרכם של המתאבקים
המתגוללים בעפר,עד שתשּוח קומתו של הנכנע כלפי אויבו .הפירוש השני (ראה רש"י –
לשון התקשרות) כלומר במקום שיש איבּוק יש חיבּוק ,שהרי המתאבקים חובקים איש
רעהו להפילו.בפגישה זאת עם ה א י ש (לחיזּוק האישיות הנחרצת שלא להיכשל במאבק)
נפגש יעקב עם עשו ומחנהו והם חובקים ונושקים זה לזה .מהפך בגישה של עשו.
מהצהרת":יקרבּו ימי אבל ָאבי ואהרּגה את ָאחי" להתפיסּות .עשו מכיר בַאדנּותו של יעקב
על הארץ והוא הולך אל ארץ ַאחרת ,לאדום ,ושם שולטים ַאלופי אדום
וצאצאיהם.הדרשנים תופסים מאבק דּו-פנים זה בתולדות יעקב-ישראל כשתי גישות
מאומות העולם כלפי ישראל .איבוק – כסמל לעפר,השפלה,התנכלות לקיומה של האומה
עד כלה(ראה הכרזתו של אחמדינג'אד וכת דיליה)ובמרוצת ההיסטוריה הן נרדפו היהודים
עד חורמה בתקנות וגזרות לדיכּוים ולהעבירם על ּדתם .והמפרשים איבוק מלשון חיבּוק –
הרי גם כאן לא תחסרנה הדוגמאות ליחס מדינות עולם כלפי היהודים המתעטפים בלשון
חיבה וידידּות ,בהעתרת שבחים והבטחות .חיבוק זה נועד ל ה ק פ י א את העצמאות
הריבונית של היישּות הלאומית,להצליע את שאיפותינו,לצמצם מדרך כף רגלנו בַארצנו
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המובטחת .ועיקר המגמה לפגוע בכף הירְך שלנו,כלומר בצאצאינו,יוצאי ירכינו ,שישללּו
מהם זכויות והבטחות למכביר בענייני מדיניות,ביטחון,כלכלה ותרבות.
מ ע ב ר י ב קהוא המעבר בחייו של יעקב .כאן הזירה שבה מתמודד יעקב עם האיש-המלאך,שליח הלב
של יעקב ,כדי לערער את הפחד מעׂשו ולעורר את היכולת והאומץ לממש את יציבּותו
בארצו .במלה י-ב-ק נעדרת האות עי"ן המשלימה את שמו של יעקב .זו העין הרעה,עין
הׂשטנה הזוממת להתנכל לו .ואילו במאבק עם "ׂשרו של עׂשו" מתחולל המהפך והעין
הופכת לטובה ,לפיוס,לחיבּוק והבנה עם עשו .מכאן בא יעקב ש ל ם עיר שכם .משכמו
ומעלה מכל הפחדים והנחיתות .העין החסרה חוזרת להשתלב בשמו השלם .בשלמות
בטחונו ואמונתו בירושת הארץ וברכת אבותיו .בצאתו לחרן פנה זיוו ובשּובו חוזר הוא במלוא
הדרו .יעקב-ישראל-ישורון הוא ובניו ,יחד שבטי ישראל ישוררו ויׂשרּו עם עצמם ונחלתם.
א ל ו ה י נ כ רעבודת האלילים היא העבודה הזרה של הלב.אלילי יופי,ספורט,תרבות הם בבחינת "אלוהי
נכר" שהמחזיקים-מחרים אחריהם עובדים אותם בהתרפסּות ובהערצת אלים.אלוהי הנכר
בתוכנו הם המשפיעים ומקרינים אורחות חיים .מחקים את לבּושם,הליכותיהם דיבּוריהם
של כל אלה המתהדרים בהפגנת כוח הגּוף,אלימּות ו"גברּיּות" .גם נשים אלילות מדגימות
בסרטי עלילה והופעות בימה וזימה כיצד הן כובשות ומכניעות את "המין החזק".במה הם
כובשים את הלב? במותרות והנאות החיים ,חיי תענוגות,רדיפה אחר הישגים,ברדיפה אחר
פרסים ועיטורים ,בסיגול בזבזנות ,הימּורים ושכרּות .תעלולי האלים והאלות באולימפּוס
הם מורי הדרך לעלילות מצעדי גבר.
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בצל הכסף
בעלי הכסף מוזמנים להסב בצל בעלי חכמה,מנהיגים,מדענים,אמנים,אישים,וזאת בזכות
תרומותיהם להחזקת מוסדות ופעילויות בתחומי תרבות ודת.ומפרש רש"י:במחיצת החכם
ייכנס זה בעל הכסף שהוא מהנה אותו מנכסיו (פסחים נג ):ואף היום אנו נוהגים כך,אלא
שמתעלמים מתרומות הכסף האלה ש ה צ ל פרוש עליהן...

פ ס י כ ו ס ו מ א ט ּי ּו ת
תהליכים נפשיים יכולים להשפיע על פּונקציות פיסיולוגיות .כך מנסים לפרש מה שקרה
ליעקב ,החולם חלום נבּואי ,כשהוא נאבק עם האיש-המלאך ,ואין זה אלא מאבק נפשי
פנימי של אדם עם עצמו .כך מסביר למשל הרמב"ם ,לעומת הרמב"ן החולק עליו שכן
המאבק היה ממשי ולא חזוני .הצליעה של יעקב ,הנקיעה בכף ירכו ,היא תוצאה של
התרגשות נפשית עצומה שגרמה לביטוי גופני.

נ " ס
האות נו"ן מסמנת נ פ י ל ה" .נפלה ֹלא תוסיף קּום בתּולת יׂשראל" .האות הזאת נ' נעדרת
מאקרוסטיכון שבמזמור" ַאשרי יושבי ביתָך" .הגמרא בברכות (ד ) :/אומרת כי חזר דוד
וסמך אותה לאות סמ"ך שאחריה – "סומך ה' לכל הּנופלים" ,כי הסעד הניתן מסמ"ך
לנו"ן הוא ה נ"ס לרפואת הנופלים המיואשים ומפיח בהם תקוות שיקום,התחדשות
ופריצת דרך לממד של ביטחון וחיּות .ואני זוכר כתלמיד בגימנסיה כי ח"א זוטא המנוח
פירש לנו את הפסוק הנ"ל כך :נפלה – לא תוסיף! קום בתולת ישראל!
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+ש י ל ו ח ה צ ר ו ת
עיקרה של פרשת וישלח בשילּוח הצרות של יעקב :צרת לבן וצרת דינה.המלאכים המלוווים
אותו בשהייתו בחו"ל ובשובו ארצה שומרים עליו לפי ההבטחה:והנה אנוכי עמך ושמרתיך
בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת" .יעקב התם,היושב אהלים,למד את עבודת
האדמה,רעיית הצאן,הּוכשר ב 88-שנות פרידתו מן הבית החם והדואג של רבקה לשילוב
דרך ארץ ותורה,שילוב מתואם הנדרש מכל יושב בארץ ,מכל שוחר ציון השב אל האדמה
הזאת...הברכה שבחלום הסולם מתגשמת והולכת .לבן ועשו משלימים ומתפייסים ומודים
בַאדנותו של יעקב על חבלי א"י .גלעד מציב גבול מדיני ועשו הולך לארץ אדום .שם
מפורטים האלופים הצאצאים.יעקב בונה "בית בסוכות" ,בשטח שממזרח לירדן .מקיים
את נדרו בבית אל .בשכם עלולה היתה להתפרץ מלחמה עם יושביה ואנשי הארץ אבל עוז
עמדה ונחישות כבוד מנעו לפי שעה את ההתנגדות וההתקוממות הצפויה.בנימין נולד ורחל
נקברת בדרך אפרת ,על אם הדרך שבה יעברו כעבור שנים הגולים בבלה .יצחק שכהו עיניו,
ואהדתו שהיתה נתונה מעיקרה לבנו הבכור עשו ,הומרה להעדפת יעקב שהצליח להניעו
מיושב אהל לעומד ברשות עצמו,יגע ועובד ונוחל את כבודו ומעמדו בזכות מאמציו .ברכות
אברהם ויצחק חלות על יעקב-ישראל ,על המתפתל בפתלתוליו לישראל המשתחרר
מאשמות המרמה ומצליח בעזרת דורון,תפילה ומלחמה לזכות ביכולת הריבונות והעצמאות.
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ּג י ד ה ּנ ש הנשּיה פירושה שכחה .והשכחה היא ָאסון .השכחה מנתקת את רצף הזיכרון,את חובת
הזכירה המקשרת את חּוליות חייה של האומה .במאבק יעקב עם האיש נקעה כף ירכו
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והּוטל איסּור לאכול את גיד הנשה .הוא הפרק הטבעי בגוף האדם הקשור גם
להולדה.למעשה ,הגיד הזה הוא קשה ,מאוד קשה לפצחו ,אי אפשר לאוכלו .אין אפוא
לאיסור קשר לתברואה קולינרית אלא לעיקרון חשוב ביותר :אסור לשכוח את קורות
האומה .אסור להתעלם מהמאבק ומהׂשרייה עם כוחות עליונים המַאיימים על היׂשרדותנו.
קשה שכחה לשמירת הרצף הדורי והחובה היא לזכור ולהזכיר את החיבור לקורות האומה.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
מאויבי תחכמני
אויבי זה מתחכם עמי להכשילני .עלי להיות מחּוכם ממנו כדי לא ליפול ברשתו .יש ביטוי
של יצר הרע המתחפש לתלמיד חכם .הוא מערים עלינו בפלפולו ובהתחפשו לתלמיד חכם.
יש שהיצר הרע אינו מפגיע בנו גלּויות ונמרצות בתוכחות ובאיומים אלא בעקלקלות.הוא
מלחש בנו בפיתויי נועם של דחיה" :הּנח פרק זה" ",למה תתייגע בהבנתה ובפענוחה של
סּוגיה קשה"",כלך לָך אל נועם הבלותה,לעינּוג של שטּות,לבטלה ולא להתעמקות ,למפלט
אל ההנאה החולפת הרגעית" וכיו"ב פיתּויים המסיטים אותך מעניינך...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
מ א ב ק פ נ י מ ימיהו אותו איש הנאבק עם יעקב? מיהו הפלאי הזה? מלאך שליח של עׂשו? ׂשרו של עשו?
מלַאך שמים? הכתוב אומר" :וּיּותר יעקב לבּדו –וּיָאבק איש עמו"...הכיצד? אם הוא נותר
לבדו מה משמע "איש עמו"? יש כאן תרתי דסתרי...אלא שהכוונה כנראה למאבק הפנימי
של יעקב .בתוככי עצמו .לא עוד התרפסות וחניפּות לעשו .לא עוד פחד מהתמודדות .הוא
חוצה את המחנות .הוא חולם על הׂשרייה והמאבק על זכּותו ומורשתו המובטחת .מאבק
הנחרת בתולדות האומה כסמל ליכולת העצמאות הריבונית מכוח המעשה הנאבק .יעקב
הפתלתול ,המרמה ונוקט באמצעי עוקבה הופך במאבק זה לישראל – ישר אל המטרה,בלי
חוכמות של הטעיה ומרמה .כאן עולה השחר של הריבונות האמיתית,כאן זורחת שמש
ההצלחה של האחיזה והנחילה של הארץ המובטחת.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+ש ל ו ם ש ל מ ּו ת
השלום כרוך בשלמּות ,כשלכל צד ניתנת השלמות המקיימת אותו ואינה מַאיימת על
הכחדתו .מתי רבים ונלחמים? על בׂשר הטרף ,על שלל האוצרות,על תאוות הכיבוש של
רכוש השני .ראיתם נבלה מושלכת? כיצד עטים עליה מכל צד עדרי נוגׂשים המחפשים מזון
לרעבם .אבל הׂשבעים והמסּופקים אינם להּוטים לפי שעה להיאבק על לחמם עם הטורפים
האחרים .זה נוהג הטבע .ואולי זו סיבת המלחמות שאין להן קץ ואי אפשר לחסלן לא
מכוחם של מדינאים,ארגונים בינלאומיים,חכמים והוגי דעות ,אלא מתוך יישוב צורכיהם
של הניצים לקיים את מסגרת הקיּום של עמם ואזרחיהם.אין לך רגע ביקּום שלא תתחולל
איזו מלחמה קטנה או גדולה באיזשהו מקום עלי אדמות .מלחמות שאינן מתיישבות,או אם
הן מתיישבות הרי פורצות אחרות במקומן .כך היה וכך יהי,והרי אנו מפטירים בתפילתנו :
"ה ו א יעשה שלום" ,כנראה רק כוח עליון ,המסוגל לעשות שלום במרומיו ,הוא יעשה
שלום גם בתחתוניו .וכדי לעזור לו מּוטל עלינו למלא את חלקנו בהשגת יכולת הקיום
וההישרדות של שבטים וגזעים ועמים ויבשות ולהסתפק בשלמּות המקומית שרק היא
כנראה עשויה להביא את השלום...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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כך אנו אומרים בברכת הלבנה מדי חודש בהתחדשה :שתתחדש עטרת תפארת לעמּוסי
בטן ,שהם עתידים להתחדש כמותה...מפגימה והתמעטות להתמלאות והשתלמות.
גם כשנלך הלוך וחסור לא נתיאש מתקוות הבׂשור לתפארת מלכּות.

ו ה צ ר י ח – מהּו כבר משּדר?
על מלכת אנגליה להתַאסלם ולהתעטף ברעלה
ה ש ר י ע צריך להחליף את חוקות מדינות אירופה
וצ ר י ח ו ת האיסלאם עוד יימשכו ויקצינו...

א ו ת ּי ו ת נ ש מ ו תשישים ריבוא אותיות בתורה .וכנגדן שישים ריבוא נשמות .לכל אדם אות בתורה .ולכל
אדם נשמה המורכבת באות או מחלקי אות או מצירופי אות .א-ו -ת משורש
א-ו-ה,רצון,השתוקקות לפעילות ,יכולת לתפקוד.אוצר הנשמות לפי זה הוא אינסופי .לכל
יצור נולד ניתנת הנשמה,האות שבתורה,שבכוחה הוא ממלא את ייעודו ויכולתו .הנשמה
שניתנה בקרבי היא המנשימה את מהלכי בעולם .והאות בתורה היא בבחינת הגן שבדנ"א
המכתיב את המהלכים.

א י נ י כ ד א יבתפילת יום הכיפורים אנו אומרים" :אלוהי ,עד שלא נוצרתי איני כדאי...ועכשיו שנוצרתי
כאילו לא נוצרתי"...בגלגולי האנרגיה שבעולם לא הגיע תורי להיוולד .לא הייתי כדאי
להיוולד הואיל וטרם זּומן לי תפקיד חיי .עכשיו ,משנוצרתי,משנגמלתי,ובגרתי וׂשבתי,
ראוי לי להתבונן אם אמנם מלאתי תפקידי כראוי .שמא פגמתי במשהו ,שמא חטאתי
במילוי הייעוד שהוטל עלי ולפיכך הריני מתפלל ומתוודה ומבקש מחילה וכפרה על כל
החטאים שעשיתי ביודעים ובלא יודעים...ושוב הריני בבחינת א י נ י כ ד א י...
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ָ+אמר המדען :כשהפרפר מניע את כנפיו הריהו מניע את גלגולי האנרגיה בטבע.ותהפּוכותאלו יכולים להתגלם ביום מן הימים בטייפּון כלשהּו באיזשהו מקום .תפיסת הגלגּולים של
האנרגיה תביא אותנו להרהּורים דומים מה עלולים לחולל מעשי האדם ומחשבותיו...

+מה פעּולתם של שדים ורּוחות בעולמנו? עושה אדם מצוה,פעולה טובה כלשהי,הריהובורא מלאך .רעה – יוצר שד.מהו המלאך אם לא הגלגּול האנרגטי של המעשה הטוב ,מעין
מרּוץ של שליחים טובים המחוללים גלגול אנרגטי הנעלם מעינינו .וכך לגבי פעולה
שלילית,המתגלגלת ברעתּה ובהיזקה .השד אינו אלא ביטוי לאנרגיה שלילית הפועלת
כתוצאה מגלגולי כעסים,התנהגויות חּיתיות,לעורר דחפים ומנגנונים הרסניים.

"ׂשה פזּורה יׂשראל"  -משל המדרש לערבות ההדדית .אם אתה חובט בראשה הרי כלאיבריה נפגעים .כך מכה כשלהי בפזּורה של ישראל מחוללת כאב לאומי המתפשט בכל
איברי האומה לתפּוצותיה .זו המשמעּות של כל ישראל ערבים זה בזה וערבים זה לזה.לא
נבּוכדנצר החריב את הבית אלא עם ישראל הוא שגרם לכך בחטאיו ובקלקּוליו .כי הוא רק
טחן קמח טחּון .גלגול האסון כבר היה מּוכן להשלמה על ידו...

+טועה הסבּור שחשּוב ביותר העיקר שיהיה לו ולבני ביתו חם ּופת .למי שלא אכפת אםלשני אין פת הריהו פורק מאחריותו את המהלך המתוקן של גלגלי העולם .בדומה לשעון
הישן ,לא הדיגיטלי,שגלגלי התנועה בו משּוננים זה בזה.סטייה ושיבּוש במהלכים
האחוזים זה בזה גורמים לשינויים משמעותיים בגלגולי האנרגיה.יש שהתופעות
המתגלגלות עלּולות להתגלות ולהסתבר כעבור אלפי שנים ,לאו דווקא לַאלתר.שכן החוק
מימי הבריאה אינו בטל ואינו נשחק אלא מתבטא ומתגלגל בצורות שונות ,באפיונים שונים
שאינם מבטלים את קיומו.וכך הקודח חור בספינה תחתיו וסבּור שהדבר לא יפּגע בשאר
נוסעיה שעלולים לטבוע מתעלם אפוא מן האחריות שבפעולתו.התפרקּות מעין זו פוגעת
ומחוללת ָאסון.לכל אדם יש תפקיד .כל פעולה מפעילה איזו אנרגיה .אפילו גרגיר החול
הבודד,הזעיר,משפיע .כל אות מצטרפת לאות ,למלה הגויה או ממללת .דיבור לשון הרע או
סבר פנים יפות כל ניד וביטוי מכריעים גורל עולם .הטית כפות המאזניים היא בידי האדם.
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מ ל ָא כ י א ל ו ה י ם
נאמר על יעקב שהלך לדרכו ויפּגעּו בו מלאכי אלוהים...המלה "פגיעה" מתפרשת כתפילה.
"וּיפּגע במקום וילן שם",כלומר מלאכי אלוהים התפללו על יעקב ההולך ל ד ר כ ו.וכאן
נעּוץ הקושי,או כרגיל בקריאה בתורה הפירּוש הניתן לפנים שונות .מה משמע "לדרכו"?
דרך התורה?האבות?המסורת והדת? או לדרכו – בדרך שבחר ללכת בה מרצונו ולפי מצפונו?
בין כך ובין כך יהי רצון שמלאכי אלוהים יתפללּו עליו...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
פרקליטים
למדנו בפרקי אבות (ד/א) שהעושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד .הפירוש הוא שע"י
המצוה נברא מלאך המליץ יושר בעדו.מכאן שככל שמרבה אדם במצוות הריהו מאדיר את
מחנה ההגנה עליו.אולי כך נסביר את ההתנגשות ביחסי האדם ,מפלה וניצחון,גבורה
ּוכניעה וכד' ,ביתרון הכוחות "-המלאכים" שנבראו ונאגרו במחנה של כל צד .לפי תוקף
המצוה יימצאו בכל מחנה גיבורים,שרי צבאׂ",שרו של עׂשו",איש פלאי ,שעמו נאבקים
ומתמודדים .הכל תלוי אפוא ברמת המּוסר,בכוח הרּוחני ,במסירות הנפש ובפעילות
האנושית הברוכה המפיחה את היכולת להתעשת ולהתּגבר.
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ּ+ג ּנ ב ה ז מ ןאין לך גנב גדול מהזמןּ" .גנּובתי יום וגנּובתי לילה".הוא גונב את ימינו ולילותינו .הוא מקצר
את אורך חיינו ,משבית את טוח פעילּותנו,ואין אנו מספיקים אפילו מן המעט שביכולותינו
ובמשָאלותינו .אבל יש שאני שומע את טענתו כלפינוַ":א ת ם רוצחי הזמן,אתם המכלים
את זמנכם בהבל וריק ,הכול תלוי בכם ,בכח רצונכם ובחירתכם ,ומה כי תלינו עלי"?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
יגיע כפיים
לא זכּות אבות,לא ייחּוס משפחתי ,עומדים לו לָאדם – אלא יגיע כפיו ,מה שזכה בזכות
מאמציו,שקידתו והישגיו בכוח פעילותו העצמית .אדם "אוכל" וקוצר מה שזרע בעמלו.
ו א ש ר י אדם הצועד ב א ש ּו ר י ו ולא בנעלי אבותיו .כך מטיפים ומלמדים אותנו מוסר.
אבל המתבונן למעשה במה שמתחולל בחברתנו מה יגלה? "קשרים" פוליטיים,חברתיים
וכלכליים הם הקובעים! הפרוטקציה היא השלטת .המינויים אינם מתבצעים לפי כללים
מובהקים של יכולות והישגי אופי וידע מקצועי אלא לפי קומבינות מפלגתיות...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
מ ל ח ל ה מ ל ְךהמלח נותן טעם ,במידה כמובן .הוא מכשיר את הבשר ,הוא משמר מזון ,ודרשו עליו:
"מלח ממון חסר" ,ככל שאתה מחסר מממונָך לצורכי צדקה וחסד כן ירבה הונָך
להשתמר,כסגולתו של המלח לשמר ולהשלים את החסר .אבל בהרצאות תזּונה ובמאמרים
שאנו קוראים על המלצות לגמלאים ,ובייחוד לקשישים ,אנו נקראים ונתבעים למעט.
אפשר שטּובו של המלח להיטיב מבחּוץ אבל בפנים ,בגוף תוכו ,הוא עלול להזיק .טוב המלח
להכשיר בשר ואינו טוב לקשיש ,שהוא בבחינת "קש" ולא בשר...הימלך אפוא בדעתך אם
להיזקק למלח או לחסרו ממזונך...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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 +הרב בן-נוןה מ פ ת ח ל ש ל ום
המפתח לשלום במזרח התיכון הוא כבוד הדדי ,ואין שום מפתח אחר .צעדים צבאיים אל
מול צעדים צבאיים .צעדים אזרחיים אל מול צעדים אזרחיים .צעדים כלכליים אל מול
צעדים כלכליים .יישובים מול כפרים .אם ישראל יכולה להתקיים עם מיעוט ערבי גדול ,גם
מדינה פלסטינית יכולה להתקיים עם מיעוט יהודי גדול .עצם הדרישה ל"רצף פלסטיני",
ללא אף יהודי ,היא דרישה גזענית שלא תוביל לשלום ,אלא להנצחת הסכסוך והאיבה.
כל עוד ברור בכל העולם וגם אצלנו שהסכם עם הפלסטינים מחייב עקירה של יישובים
יהודיים ,ומאידך ,ברור לכולם ששום כפר ערבי לא יפונה בשום מצב ובשום הסכם אפילו
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אם הסכסוך יימשך לנצח ,פירוש הדבר הוא כי לערבים יש "זכויות צודקות" על אדמה,
וליהודים אין.
כאשר ראש הממשלה נתניהו הכניס תביעה שוויונית אחת למו"מ העתידי – הכרה בישראל
כמדינת העם היהודי תמורת הכרה של ישראל במדינת לאום פלסטינית ,הגיב נשיא מצרים
בזעזוע וקבע כי כך לא יהיה שלום .אף אחד לא ענה לו מירושלים ,שרק כך יהיה שלום ,כי
"שלום" בשפת המזרח התיכון פירושו "כבוד" .מי שאין לו כבוד אין לו זכויות ,ושום
"הסכם שלום" לא יעזור.

"-ש ט ּו ם

ע י ן"

סמיּות עיניים מצד האו"ם,מדינות עולם "נאורות" ומדינות ערב,תולה בנו את האשמה לכל
הקורות.זו מורשת ב ל ע ם – ל ב ל ע ע ם! העין השטומה-הסתומה הטובה נעולה והעין
הרעה היא המשוטטת בכל אשר נעשה לחשוף את "פשעינו נגד האנושות".דו"חות של כל
מיני ארגונים ,המייחסים לעצמם שירות לטובת האזרח וזכויותיו,אינם רואים את הצד
השני,מתעלמים מפשעיו ומתרכזים רק בגינוי ישראל .שטנת העין הרעה היא השלטת ברוב
האומות המצביעות ומחליטות ברוב קולות מדינות האיסלאם להצר לישראל ,לדון אותנו
לחובה .העין הסתומה אינה מאירה לראות נכוחה ,ואילו הרעה היא היא ה"מאירה"
בכזביה ,בעלילותיה ,בכתבי שטנה ותעמולת הסתה,להפיץ את ה מ א ר ה שבקיום
ישראל .עׂשו כידוע שונא לישראל ,והעׂשוּיּות מתפשטת בעולם כי ציד בפיה ,לצּוד את
ישראל.
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ַא ה ב ת ל ָא המהשמות שנתנה לילדיה למדים כמה אהבה את אישּה,פיללה לבנים ולביטחון כי תרכוש
את לבו .לא היתה לָאה לָאה,יגעה מלקוות כי תיפול בחלקו של יעקב ולא של עׂשו .ועיניה
היו רכות מבכי ותקוה כי תזכה לו,ובאושרה נתנה הודיה על מתנת המשפחה שזכתה לה,
והריהי כמו רחל האם שבנתה את בית ישראל.את עיניה הרכות יש מפרשים לא כמקובל
לכיעּור וגנאי אלא להיפך ליופי.היא לא נפלה ביופיה מרחל .ובמפורש נאמר על יעקב שאהב
את רחל מ ל ָא ה ,כלומר שלא ׂשנאּה אלא אלא יחסית ָאהב את רחל יותר מלאה.ונרמזים
אנו מפשוטי המקראות כיצד הרוכש את הבכורה במרמה זוכה לבכורה במקום הצעירה...
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ּד י נ י ל ב ןקראתי כי כמה דינים למדו חז"ל מלבן הארמי :שאין מערבין שמחה בשמחה(ירושלמי
מועד קטן כ"ז) "מלא שבּוע זאת וניתנה לך" ,שנותנים לבתולה י"ב חודש מדכתיב":תשב
הנערה אתנו ימים או עׂשור" ,ברכת חתנים למדו במסכת כלה מהנאמר":ויברכו את
רבקה",ולפיכך למה נקטרג על דינים עותמניים ומנדטוריים הטובים בעינינו לבטלם אם
כשרים בעינינו דיני לבן הארמי ,למה לא נ ל ב נ ם כדינינו?
=-=-=-=-=-=-

כדי להמריא כּנשר צריך לזכור שצריך לשמור על המקור…
==-=-=-=-=-=-

בפרשת ש ל י ט ש ו ל ט ת בנּו הַאשליה
==-=-=-=-=-=-
ה מ ו ס י ף ּג ו ר ער ב – המוסיף להגדיל את כבודו ופרסּומו אינו אלא ר ב ר ב ,גורע מכבודו.
המתגדל האמיתי אינו אלא בענוותנותו.
דרשו בחסידות" :ורב יעבוד צעיר" – יעבוד הרב ככל אדם על עצמו כדי להיות צעיר,
כלומר ק ט ן ,יקטין את עצמו…
ואנו בני יעקב ,לשון ע ק ב ,ק ט נ ּו ת,מוטל עלינו לעבוד הרבה להשגת השלמות בענוה.
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משכנתא
קרב והולך מועד הגשת הדּו"ח על חייך –
ההשכנת בנפשך את השכינה?
הקידשת את דירת גּופך ואורח חייך לשיכּונּה?
חוששני שאתחייב בריבית דריבית על תשלומי הַאחזקה...
*************************************************************************************
ב נ י י ׂש ר א לבני ישראל ,בית יעקב,ראשי תיבות :ב"י ,כמניין  ,78כולם כלּולים במניין עמנו,
בני האמהות ובני השפחות  -כולם שבטי יּה!
**********************************************************************************
י צ ר – י צ י ר השורשי היצירה לסוגיה נעוצים ביצרים .בטוב ּוברע ,בקנָאה ובתחרּות ,בּגאוה והרוממות,
בענוה ויראה,בכיבּוש היצר ובשליטה עליו.
בכל לבבך – בשני יצריָך! ועם ישראל " -עם זּו יצרתי" – מחונן בשפעת יצירה,פרי מאבקים
ומחדלים,אחדּות ופילּוג ובכל גוני ההתמודדּות עם היצרים.תהילתם יספרּו וגם את תפלּותם
************************************************************************************
-ע ר מ ו ן

ס

י

ם

0

0

7

י ע ק ב

ר ס י
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

יש משערים ששמו ניתן לו משּנתקלפה ממנו קליפתו והוא נראה ערום .והמוציא את
הערמונים מן האש לא תמיד זוכה ליהנות מהם .הוא נשאר ערום מכל הכרה וגמּול...
************************************************************************************
הרבצת תורה
אל תהיה רובץ עליה ומתענג ב ה לעצמך .למדּה,השמיעה,הפיצה לתועלתם,הנאתם וזיכּוים
של הרבים .מסופר על ריש לקיש (ב"מ פה/ב) שנעלם ממנו מיקּומּה של מערת קבּורתו של
ר' חייא.נוהג היה לציין קבריהם של צדיקים כדי שיתפללו על קבריהם ,ולמנוע תקלות
מהכהנים שלא יטמאו ויעברו מעליהם .חלשה דעתו ואמר :ריבונו של עולם לא פלפלתי
תורה כמותו? (למה נתעלם ממני מקום קבורתו?) יצתה בת קול ואמרה לו :תורה כמותו
פלפלת ,תורה כמותו ל א ר ב צ ת...
******************************************************************************************
א ם ָ -א מ ןהמלה אם מתפרשת גם לא כמלת תנאי אלא כָאמן ,במשמע הלואי שכך יהיה.
דוגמאות" :אם (הלואי)יהיה אלוהים עמדי" (בראשית כט/כ)
"ישראל אם (הלואי) תשמע לי" (תהלים פא)
"אם (הלואי) יהיה לבער קין" (במדבר כד/כב)
"אם (הלואי) ללצים הוא יליץ" (משלי ג/לד)
***************************************************************************************
ּד ו ר ה פ ל ּג הבני הדור ש ה פ ל י ג ו בתאוותם הבלתי מרּוסנת לכבוש עולם ומלואו .קלקּול האדם
בהתרחקו מחיים טבעיים ופשּוטים והתמסרות בלתי מרּוסנת וממּוכרת לכבוש מרחבי
עולם .קטּני אמנה בזים ליום קטּנות .הם אינם מסתפקים בחלקם אלא חותרים למילוי
למעלה מצרכיהם.להרבות עושר וכבוד ולקנות מותרות.קטני אמנה במדינתנו הם אלה
המופלגים בדרגת משכורתם מאילי ההון,מנהלי בנקים,דירקטורים ובכירים,ואינם זוכים
לעבור את קו העוני...דורנו מופלג מן העשירונים...
***************************************************************************************
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+ו ד ב ק ב א ש ת והגיע הבן לפרקו ,והוא עוזב את בית הוריו ,הריהו רשאי לבחור לו לאשה מי שדבק בה.הוא
אינו חייב להתחתן דוקא עם מי שמייעדים לו או משדכים לו.אשתו של אדם היא לפי
בחירת לבו שלו.כך לגבי נישואין וכך לגבי לימוד תורה ועלייה לא"י .המפר את מצוות הוריו
בעניינים אלה אינו עובר על כיבוד אב ואם .אגב ,בביטוי "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו
ודבק באשתו והיו לבשר אחד"(בראשית ב/כד)אין הכוונה במלה "יעזוב" ניתוק של ברוגז
וגרימת סכסוך משפחתי בשל אי הסכמה בין ההורים והבנים לגבי הנישואין.נפרש "יעזוב"
מלשון ע ז ר ה ,כגון "עזוב תעזוב עמו" ,כלומר דווקא כשאתה עומד להקים בית משלך אל
תיטוש בית הוריך שלעת זקנותם טעונים עזרה ותמיכה .עם דבקותך בבחירת לבך אתה
חייב לזכור גם את חובתך לעזור להוריך,למרות חילוקי הדעות בעניין בחירת בת-הזוג.

א ל ו ה י ה ש מ י םידוע הסיפור על הקוסמונאּוט הרּוסי שטען בפני חברו האמריקאי כי חיפש את אלוהים
בחלל השמים ולא מצאו...הלה השיב לו כי "כבודו מלא עולם" והעולם לא יכיל אותו...
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אבל אין צורך לחפש אותו בשמים" .לא בשמים היא".קודם כל חפשהו כאלוהי הָארץ .כבוד
אלוהים בלבו של כל אדם .המצפּון הוא מעין בת קול לקול אלוהים ,וכל שאנו מדמים למצּוי
במרומים אינו אלא בארץ ,ב"ַארץ" -בלבו של כל אדם...

נשיקות נעתרות
בתקופה זו של התרבּות מקרי "שפעת החזירים" ממליצים בחוגי הבריאות למעט
בנשיקות.נשיקות נעתרות,מרובות ,אינן אלא מ י ּו ת ר ו ת ,הואיל והחשש להּדבקּות
במחלה הוא דרך מּגע ׂשפתיים וידיים.מפליגים אפילו להימנע בבית הכנסת
מנשיקת ספר התורה ,שהרי כותונת הספר עלולה להעביר חיידקים מאיש נגּוע לאחר.
נפרש אפוא את הפסוק" :ונעתרות נשיקות שונא" ברוח הימים האלה ונמליץ לׂשנוא
לפי שעה את המרבה בנשיקות...
שדי אמי
הפסוק בתהלים אומר":מבטיחי על שדי אמי" (כב)'/
ההנקה השופעת היא חברת הביטּוח לילוד .כפרט כן הציבּור הזוכה לינוק משדי הכלכלה
של האומה .אבל כשהשדיים האלה מצּומקים – מי יבטיח את הקיום?

ח ו מ ת א נ ךהנביא עמוס רואה כיצד ניצב ה' על חומת אנך ואנך בידו .מה בודק האנך?
את חומת ה ָא נ ו כ י שבקרב כל אדם...
על מחלת
הפסוק הפותח פרק נג בתהלים הוא:
"למנצח על מחלת משכיל לדוד"
ואם נשכיל לשנן את המזמור":דוד מלך ישראל חי וקיים",
אם נשכיל להאמין,לקוות,לבטוח -- -
אז ננצח את המחלה...
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ק ר י ת ַא ר ב ע
היא חברון,שבה מערת המכפלה,שבּה נקברה ׂשרה ,ועל כך מפרש רבנו בחיי כי זה חלקו של
כל אדם הנקבר בארבע אמותיו,זה מה שנשָאר...מצּוקת בתי הקברות בימינו גורמת לבניית
הקברים אחד על גבי רעהו ,בעומק האדמה,או כמו שנראה בקיר הבטון בהר מנּוחות
בירושלים שבו כּוכים לקבורה בתוך הקיר.בגיבוב זה של הקברים,לרוב של בני אותה
משפחה,יש לנו כבר לא רק ארבע ַאמות אלא ק ר י ה של קברים מעבר לכל ארבע...

+ק ב ר י ָא ב ו ת
הקבר הוא האות לקשר הבלתי ניתק לָארץ.זהו קשר עמוק להמחשת הזיקה בין הארץ
ויושביה-יורשיה.הקבר מעיד על "אזרח הָארץ",הבעלים על האדמה.לא לחינם מבקש
אברהם מבני חת להיות כמותם ולהיחשב אזרח " -ע מ כ ם"! אברהם עושה נפשות לרעיון
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האמונה והפצתה דרך צאצאיו הרבים בעולם .תחושה אוניברסלית זו של אב המון גויים הוא
מבקש להקנות שכל בני האדם עלי אדמות אינם אלא "גרים ותושבים"...פילוסופיה זו
אינה מקּובלת תחילה על עפרון החיתי האומר" :נשיא אלוהים אתה בתוכנּו" ,הּנח לרעיונות
אלה שאתה מרחף בהן בעולם הזה ובעולם הנשמות שכולנו עתידים להיות תושבים בו ולא
רק ּגרים זמּניים עלי אדמות...אך בסופו של מו"מ על רכישת השדה ומערת המכפלה הריהו
בכל זאת עפרון ,ע פ ר  -איש האדמה ,בן העולם הזה ,אבל גם בן צ ו ח ר ,הצחור המרמז על
איזה לובן ניצוץ של מסורת קדומה של שושלת שנכשלה המקוה לגנזי הבשור של המערה -
להערות רוח חדשה של אזרחּות אנושית ברּוכה.
ז ר ע ָך ו ז ר ע ז ר ע ָך
רמז לשלושה דורות של צאצאים שלימּוד התורה לא יחּדל מפיהם.הבטחה זו אינה
מתגשמת במילּוָאה בדורות עמנּו .אנו עדים לצאצאי דורות רבים של תלמידי חכמים
שהתנכרו למורשתם,שהמירו את ּדתם ,ששינּו את דעתם.יש חוזרים בתשּובה ויש חוזרים
בשאלה .מּוכרים לנו נכדים לָאבות "השומר הצעיר" למשל,אבות בני תורה,שבניהם הפכו
לפוקרים גמּוריםָ .אבות "הזורעים בדמעה" והזרעים שנבטו היו בלשון המקטרגים "זרע
מרעים" .תוצרים של דמאי",מדּומאים" ומבּולבלים בתורות ּוסטּיות מן המקור.
לוקחי נפשות
מי לא נלקח בשבי דבריהם של הורים,מורים,מנהיגים ונואמים עזי רגש ּוביטּוי? קסמּו לנו
רעיונותיהם,הגיגיהם,סערות רּוחם שהעירו בנו חוויות נפשיות רוממות להזדהּות.מה
הורשנו מכל אלה לילדים שלנו? אילו ל ק ח י ם הנחלנו להם ממה ש ל ק ח נ ּו?
מחר חודש
ֹלא מ ח ר ,אלא ה ּי ו ם !
שבכל יום יהיה איזה חּדּוש,
במחשבה,בהרּגשה,בתחּושת ההויה,ביצירה – כמו במעשה בראשית של בריָאה
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+ש נ י ח י י םשני חיי שרה ושני חיי אברהם מקפלים שני פנים לחייהם המשותפים.לכאורה בני הזוג
אברהם ושרה מצטיירים במסורת ישראל,בתיאורי האגדה והמדרש ,כזוג אידיאלי .למעשה
אנו קוראים על פרשיות שרה במצרים ואצל אבימלך,על אברהם והגר ולידת ישמעאל,ועל
הקרע הטרגי ביניהם עקב העקדה.יצחק אינו משתתף עם אביו בקבורת אמו .אברהם בבאר
שבע שרה בחברון .אברהם מעלים ממנה את פרשת העקדה ובשומעה היא נופחת את
נשמתה .הקרע בבית אברהם נמשך ע"י יצחק ,שאינו חוזר עם אביו מהעקדה .הכתוב אומר
במפורש שאברהם שב עם נעריו ,ויצחק  -לאן הוא נעלם? ניתן להניח ש"היחדיו" בהליכה
עם אביו לעקדה מתפורר לחלוטין בחזרה משהתברר לו שהעקדה לא על דעת אמו
ובהסכמתה נעשתה.הוא בודאי משוכנע,שאילו ידעה על כך אמו קודם ההליכה היתה
הופכת עולמות ופועלת בכל יכולתה למונעה .אנו יודעים כמה השתוקקה לבן משלה ,כמה
נאבקה על זכותו,כמה ייחלה לראותו יורש כהונת אביו ומעמדו ,וכיצד היתה משלימה עם
הרעיון להעלותו לעולה? הוא נקרע עתה מאביו ואינו יכול לסלוח לו .לאן הוא הולך? אל אמו
החורגת ,הגר,אנו מוצאים אותו בבאר לחי רואי ,מושבם של הגר וישמעאל .יצחק אינו
מסוגל להשלים עם אביו שגרם למות אמו שרה,מתבדל ממנו ,ובמקום להתגורר עמו הוא
מעדיף את אמו החורגת הגר,ובנה ישמעאל ,בן השפחה .מסתבר שבגלגול המאורעות בשני
החיים ,לפני המוות ואחריהם ,חל פיוס בין יצחק וישמעאל.ורק משנשא את רבקה לאשה
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הוא חוזר להתגורר בבית שרה אמו בחברון יחד עם בת זוגו שנאמר" :ויאהבה" (פעם
ראשונה שנזכרת האהבה בתנ"ך).שם באוהל שרה אמו הוא מכנסה לאשה.אם העקדה
נוגדת את תסביך אדיפוס ,ויצחק הולך שם יחדיו עם אביו,הרי אחרי העקדה מתחולל
הפיוס עם אמו המנוחה והוא מפצה את הקשר הטבעי עמה בכך שמתייחד עם רבקה אשתו
באהל שרה אמו .ניתן לתאר את שני החיים בחיים אברהם ושרה כחיים הזוגיים
המאושרים,עד לידת יישמעאל .בתיאורי חז"ל הם מופלגים באהבתם "אין אשה מתה אלא
לבעלה" ואין איש מת אלא לאשתו" .הם "מגיירים"  -הוא את האנשים והיא את
הנשים,הם משוטטים ועושים נפשות לייחוד השם והפצת האמונה בו .היא מוכנה להקריב
את חייה בעבורו .קנאותה בהגר,קנאתה להעדפת יצחק בנה ,להסבת חיבתו של אברהם גם
לבנה ולא רק לבן השפחה .היא תוקעת את אברהם בארץ ומשפיעה עליו לחדול משוטטות
אוניברסלית ולהתרכז בהנחלת הארץ ליצחק ולשילוח המתחרה ישמעאל .ומכאן ואילך חל
המפנה ומתחיל פרק "שני החיים" השבר בבית אברהם.השבר שחל כאמור בייחוד לאחר
העקדה .הניתוק בין יצחק ואביו .חל פיוס זמני בין יצחק וישמעאל ושניהם קוברים את
אביהם אברהם.פרשיות של טרגדיה אמיתית בחיי המשפחה של אב האומה הנושא אשה
שלישית (לדעת חז"ל קטורה=הגר) וצאצאיהם מתפזרים בעולם ומשולחים לפזר ניצוצות
אמונה בקרב עמי תבל.בסיפור בראשית למדנו על רצח אח את אחיו ,ובסיפור הזה על יצחק
וישמעאל אנו לומדים על איזה פיוס בין האחים .בהמשך סיפורי בראשית נלמד על המשך
חיי האבות,יצחק ורבקה והבנים יעקב ועשו ששוב נקרעים במאבקם על הבכורה והירושה.
סיפור המאבק בין הבנים הרי ילווה אותנו גם בין בני יעקב בקנאתם ושנאתם ליוסף,
בפיוסם ובהתלכדותם לעם שבמרוצת חייו לא ייפסקו המאבקים השבטיים והממלכתיים...
"שני חיים" בחיי אבותינו ובחיי עמנו .חיים של אחדות והרמוניה,פילוג ומלחמה,חיים
שמעשי אבות סמן לבנים...
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977
+ה מ ּד ו ת כ כ ל י םבעלי המּוסר משוים את המידות הטובות לכלים שעלינו לשמור מכל משמר שלא יחול בהם
פגם .הכלי מתמלא בזוך השמן הטוב של חסד,רחמים,אמת,צדק ,משפט ,אהבה ויראה
וכד' .הכלי המתוקן הוא הקנקן,הָאסּוך המריק את תוכנו הטוב.אם נפגם הכלי במשהו לא
יתקון לפעולתו .כך מידה מן המידות שחל בּה איזה קלקול במעשה או בכוונה או באמירה
ובדיבור הריהו פוגם את תקינותּה.ומעניין להשוות את ההדגשות הרבות בתורה על
תקינותם של הכלים המשמשים את החנוני במכירתו.מאזניים ,אבן,איפה,הין ,כלים
שפגימה אפילו פחותה משוה פרּוטה פוגמת בהם .גם מידות הנפש טעונות תחזּוקה משמרת
ובודקת.כלים ומידות ש ה צ ד ק צריך לא רק להיעשות בהם אלא גם ל ה י ר א ו ת...

פ ר ד ו ק ס ה ק ּי ּו ם
אנו העם הקטן בעמים ,וכבר נאמר לנו בדברים ז":כי אתם המעט מכל העמים" ,אבל אנו
המרּובים בהענקת המאור הגדול של התנ"ך לכל העמים ,כפי שנאמר לנו (שם,ד/ח)ּ":ומי
גוי גדול אשר לו חקים ּומשפטים צּדיקים ככל התורה הזאת"...בשמי עמי תבל אנו שני
המאורות ,המאור הקטון והמאור הגדול ...בברכות לאברהם ָאבינו כבר נמשלנו לעפר הארץ
ולכוכבי השמים ,לשחיחּות ּורמיסה,למיעּוט והשפלה,לכניעה וחסּות,אך הרקענו גם
למרומי ההישגים בתחּומי הגות ,מדע ,טכנולוגיה ,חקלאות ,מוסיקה ,אמנות ובגילויי
יצירתיות .קטנּות וגדלּות  -הפרדוקס בקיומו של עמנו לאורך אלפי השנים.

ָ+א נ א-כ ר ו נ י ס ט
זה הפירוש שלי ליכולת של שחקן לחדור להבנת דמּות,אירּוע,הוי ,של דורות קדּומים .אני
מרכיב את המלה מצּורתּה הארמית ָא נ א ,ליונית – כ ר ו נ ו ס ,שפירּושו זמן .הכוונה
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להרכיב שתי ׂשפות שונות,בנות זמנים שונים,למשמעות חורגת מן ההויה הקיּומית
הַאקטּוַאלית.הפירוש הוא אפוא זה :אני מתלבש בזמן הַאחר,אני מגלם את הדמות שאינה
שלי כשלי.אני משתדל להבינה על רקע תקּופתה ולחיות בה.מבחינה זאת הריני מבדיל בין
העּובדות.בין תפיסת האירּועים כשלעצמם ובין הפירושים וההערכות שאני מסוגל להעניק
להם בהגותי,בחווייתי,בתחושת הזדהותי או התנכרותי,שלי או של מפרשים אחרים.
דוגמה :כשאני קורא על פגישת רבקה ויצחק את הפסּוק כי בהיוודע לה על אדונה המיועד
היא צונחת מן הגמל .והשאלה היא – מ ּד ּו ע ? מה קרה? מה הסיבה לצניחה זו .העובדה
היא שהיא צנחה .והפירושים רבים ומשונים,לפי המפרשים .יש אומרים מרוב התרגשות,
או מתוך תסכול בהיותה צעירה ואדונה "זקן",ואולי חשה בו באדם המתבודד בׂשדה ,היוצא
לׂשּוח ,ואיזו הילה של קדּושה,מיסטיקה,אופפת את הדמות שהיא יעּודה לו,ואינה מחזיקה
מעמד אלא צונחת בהכרעה .ואולי היא מערימה כדי לנסותו ולראות כיצד יפעל ויחּוש
לעזרתה? ואולי מן הסתם עיפה מרכיבה ממּושכת ויורדת לחלץ איבריה ...וכך אפשר
להמשיך את ההשערות,הניחושים,אפשרויות הפירוש .ראו את המדרשים השונים של
חכמים שניסו לחדור להבנת הדברים ולפרשם ברוח השקפתם .האנאכרוניסט יימנע מן
הפירוש הדתי,האידיאולוגי,הפוליטי וכד' שהוא מעוניין להלביש את האירוע ויעשה כמיטב
יכולתו לעצב את הדמות על סמך רמזי הפסוקים,מתוך הקשר האירועים,להיות בן הזמן
הצונח מכל הלבושים והצעיפים המכסים את הדמות ולהיות דומה לה ככל האפשר
במערומיה...
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977
בעל רודן
איזהּו בעל רודן? זה המצּוה את בניו ּובני ביתו ַא ח ר י וֹ ,לא יחּדיו ,אלא בנחרצּות ,לֹלא
התחשבּות,בקפידה ּולֹלא ותּור ,בפקּודה ּולֹלא מתן טעם והבנה ,בהורָאה לֹלא עורריןֹ.לא
חשּוב הַאחר העקר ַ -א ח ר י ו!
א י ז ה ּו ע נ ו?
זה האומר :אין עוד מלבּדו? ...אין כיחּודו? אין ּדומה לו?
ברכות
נ " י – נימן יעקב ,נרו יאיר; יצ"ו – ישמרהּו צּורו וגואלו; הי"ו – ה' ישמרהּו ויצילהּו;
שליט"א – שּיחיה לאורְך ימים טובים ארכים; שּיחיה – שּיחיה ויהיה כמצּוה.
מ ּו " ם
ראשי תיבות :מים ּומלח .המּום המאּים ּומהמם במבּול המים והפיכת סדום למלח
בלהה
ספּור בלהות על בן המחלל יצּועי ָאביו.פחז כמים.שטפון של תאוה.הצפה של מּוסר עריות.
מספרים
על מעטים ָאנּו אומרים :מתי מספר ,מספר יהיּו ,ועל מרבה וגדול – מספר חזק
וזאת הברכה
על ז א ת  -אשה טובה,בת נחמדה,נכּדה מצלחת ,נינה מקסימה...
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ב ר ה מ היש המוצאים קשר בין השמות ַאברהם ּוברהמה .לפי התורה ַאברהם נׂשא לאשה את קטּורה
והיא ילדה לו בנים שהתפזרּו בעולם .לשבטים וגויים לסּוגיהם .בכך הּוא ממשיְך את יעּודו
האּוניברסלי כָאב המון ּגויים להפיץ תורת הּיחּוד והאמּונה .את ארץ יׂשראל יורש יצחק
כהבטחת אלוהים ,ולבני הפלגשים ַאברהם נותן מתנות ּומשלחם מרּושת הָארץ "קדמה אל
ארץ קדם" ,כלומר אל המזרח של המזרח ,אל המזרח הרחוק .באותה תקּופה נתחברו גם
ה ּו ד ו ת ,והשם ב ר ה מ ה מרמז על השרש הּיוצא מבית א ב ר ה ם...
אובמאים
האובמאים מחסנים בלהטם להקפיא ישּובים
אבל ארץ שמשנּו תפשיר ותזרים שּוב את החּיים
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977
נ ח ו ראחת המשמעויות של השורש נ-ח-ר היא:דקירה בסכין בגרון למוות; קול נחירה,שאיפה
ונשיפה של הנדקר .לא ייפלא כי הנולדים ל נ ח ו ר ,לפי הפסוקים האחרונים בפרשת
וּירא,על פילגשו של נחור ר א ּו מ ה שילדה לו – ר א ּו מ ה :טבח  -לשון טביחה והריגה;
ּגחם – מבעיר שריפות ,שודד קפריזי; תחש – בעל-חיים לא ידוע אבל עורו שימש מכסה
למשכן והכוונה למי שמתעטף ומתכסה בתחושה של קדּושה; מעכה – לשון מיעּוך וכולם
מעידים על הוויה משפחתית של נחירה ורצח,התנשאות ודיכּוי .אבל המרגלית המתנוצצת
בערמה המשפחתית הזאת הלא היא ר ב ק ה...
ריקא
לדידי אינה מלת גנאי אלא שבח .שבח לאדם המסוגל להתרוקן .התרוקנּות גּופנית ונפשית.
אין לך אדם מאושר אלא מי שגּופו משוחרר,נקי ומטוהר מכל פסולת ,ונפשו מתחטאת
מזיהּום ותחלּוַאת תאוות .לא ר י ק הּוא אלא מ כ " ם – מנפשו כמו מגופו...ואשרי
המתרוקן מהבל וריק ומתמלא בזוך כוונות ומעשים טובים.

ַא ּג ד ת א
אגדות שנתחברו בתקופה מסוימת צופנות במשמעותן מסרים ולקחים הנוגעים לעניינים
שבאותו זמן ,שהם סתּומים ונעלמים ואינם מתפרשים כראוי ע"י הדורות הבאים.לפיכך
המתקשים בביאּור אגדתא בתלמוד ,למשל סיפּורי רבה בר בר חנה,סיפורי חסידים וכיו"ב,
מנסים לפענח את הקודים לאותם צופנים ולבושים ,העטּופים בדמיונות ,העטּורים בפלאי
דמּויות ומעשים וניסים,המשּובצים בכל מיני בעלי חיים מּוזרים,בתופעות
קוסמיות,ביולוגיות,שהן אניגמטיות בעיני הדורות הבאים המגחכים להן...מנסים
להסביר לנו כל אותם קודים בדרכי דרש,רמז וסוד ולהעניק לנו איזה פירוש,ספק קביל
ספק תמּוּה ולרוב נשאר בייחודו ובחידתו...
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ּ+ד י ן ו ר ח מ י םביקש הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין וראה שהעולם אינו יכול להתקיים בלי מידת
הרחמים .כלומר ברכת העולם היא בשילּוב הקטבים,לחיות בעולם של סתירות בין אמת
ושקר,צדקה ומשפט ,חסד ואמת ,ולהשכיל כיצד לפעול לפי הנסיבות – מתי יקוב הדין את
ההר ומתי להתנהג לפנים משּורת הדין .פעמים שהצדקה נובעת מתחּושת החסד,מלפנים
השורה של הדין הנוקב,מלפני הקו הישר הבלתי מתפשר של הדין והאמת".תיתן אמת
ליעקב חסד לאברהם"אומר הנביא מיכה ,חסד ואמת נפגשּו צדק ושלום נשקּו (תהלים פה).
זו מורשת האבות שלנו .אברהם מידת החסד ,יצחק מידת הגבורה (ההקרבה,מסירות
הנפש) ויעקב ממזג את שתיהן למידת התפארת .תפארת המיזּוג של דין ורחמים,חסד
ומשפט צדקה ושלום .ועל פי הצירּוף נ צ ט ר ף...
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978
ַא י ל ב ס ב ךעל הַאיל הנאחז בסבך בסיפור העקדה מפרשים כי חזה אברהם את ההסתבכּות של ישראל
במעשה העגל .לאותיות ס ב ְך מסובכות האותיות ע ג ל .לסמ"ך – ע י "ן ,לבי"ת –גימ"ל,
לכ"ף – למ"ד .ויש דורש גם גימטריא סבך= 78ומחציתה =, 77כי זהו שנאמר ראה איל אחר
נאחז – את הַאיל השני .כך נאחזים יצחק ,האיל המיועד לעקדה ,עם האיל האחר שבו
יסתבכו ,ובזכות העקדה אולי ירוחמו...

ע ת ה י ד ע ת ידברים שידענּום מקורות עבר ,מניסיון אישי וקיבּוצי ,נחׂשפים עתה,מתגלים לעינינו בהווה.
לא נתקשה בחיי יום יום לפרש כיצד יפעלו מדינות ערב בדיּוני או"ם,בתגובה לפעולות צה"ל
וממשלת ישראל .גם מדינות באירופה,שלכאורה מׂשחקות בתפקּוד נייטרלי ידועות לנו
במסוה פנים זה כי לא יהססּו להחליט בכל מיני פורּומים נגדנו .בידּוע לנו כי עׂשו שונא את
יעקב .ועתה גם ידעתי את הידוע מזמן.
ז ה א ל י ו ַא נ ו ה ּו
מפרש רש"י :א נ י-ו ה ו .הדיבּוק בקב"ה משמעו להיות דומה לו.מה הוא רחום וחּנּון – אף
אתה..ההידמּות לו היא בתחּום הרחמים והחנינה,הסליחה והוויתּורים.לפרוׂש את מידת
הרחמים על צו מילּוי הדין .אבל ההידמות רחבה יותר מהנאמר לעיל .לא מספיק להתּגּדר
בתָארים,בתכּונות ובמידות ,אלא במעשים ממש .מה הוא מבקר חולים – אף אתה ,מה הוא
גומל חסדים...כלומר צריך לפעול ממש במעׂשּיּות .אינך יוצא ידי חובה בנדבת הלב אלא גם
במאור פנים ,בסבר הפנים שהנך מעניק לצדקה .כוונה טובה אינה דּיה צריך לבצע גם את
המעשה הטוב.לעצם הנתינה,לעצם הפעולה ,צריך לצרף את הגישה והיחס הלבבי.
עטר את המעשה הטוב בנדבת הלב.

ה' י ר א ה
רואה ואינו נראה.עין רואה ואוזן שומעת ואין אנו רואים אלא חשים שיש השגחה ,כללית
ופרטית.מי לא הרגיש בכך במצבים שונים ששהינו בהם? במלחמות ישראל ,ובייחוד בהר
ה' יראה?..ראינו גם ראינו את הניסים שזכינו להם בעקדת השנאה והאיבה ואהבת
ההשמדה של עמי ערב ,במאבק על שחרּור ירושלים ,בסיכּול מזימות ופגיעות והפגזות
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בעוטף עזה .וכך בכל יום "בהר ה' יראה" – יראה המציץ מן החרכים,יראה בידו החזקה
והנטויה להטות מעלינו קשר ומזימה...

י ר ּו ש ל י ם
העיר המחברת ירָאה ושלום .והמשמעות ברּורה :בכל הסדר והסכם לגורל העיר יש
להקדים לשלום העומד להחתם את הירָאה ,את החששות והבטחת העתידות שלא
יהיו לרועץ לבטחון העיר ויושביה.
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977
נכוה מחפתו של זה
החופה מכסה ,מסתירה,כך יש אנשים שאינם רואים את המסתתר בחבריהם.
הם אינם רואים את תוכם,את פנימיּותם,שהרי תוכם אינו כברם.החיצוניות אינה מעוררת
את הרושם האמיתי של מהּותם .אנשים עטּופים ואינם חושפים את מעלותיהם או
מעשיהם המּופלאים ,מעשים טובים של חסד,הגיגים כתובים הגנּוזים לפי שעה ,ולכן הללו
אינם זוכים להערכה והוקרה שהם באמת ראויים לה.אבל כשנחׂשפת האמת ,ואותו אדם
מתגלה במיטבו,בכושרו,בעברו המפואר,בכל מה שנסתר מעיני הבריות ,הרי מי שלא
העריכו כראוי נכוה עתה מחופתו ,לוקה ונכשל ונפגע ממה שהוסתר בחברו...

פ נ י ח מ ה ּו ל ב נ ההתָארים וההערכות של הדורות מתחלפים מרּום הוקרה "פני חמה" למיעּוטה ל"פני
לבנה".מי שנחשב להדר הדור,למאיר פניו,ל"שמש" עמו ,עלּול לרדת ב"רייטיניג" של
הדור הבא ,או המשמרת הפוליטית המתחלפת ל"מלבין פניו".נציג המפלגה השלטת
הנחשב כ"פני חמה" הורד ממושבו,הּומך כבודו וכיבּודו ל"פני לבנה".ונציג האופוזיציה
העולה לגדולה שהיה תחילה "כ"פני לבנה" זורח עתה בדורו כ"פני חמה" .ויש שדוקא
הנציג החדש (נשיא,ראש ממשלה,ראש מפלגה ,ראש סיעה,בכיר במפעלו,שתלטן במשרתו)
מאכזב את בוחריו ותומכיו והתארים מתחלפים.המאורות מתחלפים לא רק בשמים ממעל...

+א ר י ב ן ש ּו ע ל
"ארי בן ארי" הוא גדול בן גדול,בן תורה ויחס,מי שקנה תורה וחכמה,שלטון ועושר וכבוד
כבן הראוי למורשת אבותיו .אבל עדיף בעיני התואר" :ארי בן שּועל" ,שהרי יתרונו בכך
שלא עמדה לו זכּות אבות ,ירּושת לימוד וכבוד ,שכן בכוחות עצמו ,בשקידתו ובהתמדתו,
בהישגיו העצמיים הּגיע לגדולתו ולמעמדו בקרב הציבּור .ורבות הדוגמאות לבני עניים
(בהשכלה וממון)שהגיעו לפסגות או לגּורי שועלים שהפכו לראשי אריות...

ב נ י ן ע ו ל םעולם חסד יבנה ,לשון עתיד והווה מתמשך.עולם שעודּנּו לא בנוי.לא בתקּונו.עולם שבתהליך
לא מוגמר.משימת כל דור להוסיף נדבך,להמשיך את קיומו של העולם בבניין התפארת של
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חסד .מידת החסד מיּוחסת כידוע לאברהם .זו האישיּות הפועלת לטובת בני דורו ,לזכאים
ושאינם זכאים.אב המון גויים המפיץ את תורת החסד בקרב בני הָאדם .אברהם אינו נח.
איננו נ ח המסתגר בתיבתו .ומורשתו לבני אברהם להפיץ את תורת החסד ,כשבצידּה גם
מידת ה מ ש פ ט לחיזּוק בניין העולם העלול להתמוטט בטפילּותו...
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ח ט א י ם ֹל א ח ט א י םסדום היא הַאנטיתיזה לאברהם .אברהם המכניס אורחים ,הנוטע אש"ל לטובת העוברים
ושבים,המפיץ את אמונת הייחוד ,המשמיע דרך ה' דרך צדקה ומשפט  -כיצד עולה בדעתו
לפעול להצלת אנשי סדום?הרי באובדנם הוא צריך לראות את התגשמות תורתו?
מדוע אינו ׂשבע רצון מהתמוטטות מידת סדום? משום שלפי בעלי המוסר הוא מעוניין
בחיסול מ י ד ת סדום לא ַאנשי סדום...זוכרים את ברוריה? יתמּו ח ט א י ם לא חוטאים..
לפי הזוהר גדול משה מאברהם ,שהרי משה ביקש חנינה לכל העם ,לכל החוטאים,לא
כאברהם שהתפלל בזכות הצדיקים מחמישים עד עשרה.משה הוא "הרועה הנאמן"...

ש מ י ע ה ו ה ש ת מ ע ּו ת ּה
אנו שומעים דברי מּוסר ,דרשות נעלות מפי רבנים,מורים,מנהיגים ,המטיפים את מּוסרם,
והאוזניים אמנם שומעות ,הדברים נכנסים ללב ,ולשעה קלה אנו מתרגשים ומּורמים.אבל
בצאתנּו? האם משתמעים הלכה למעשה הלקחים?האם לוקחים אנו את הדברים כדרישת
הנביא":קחּו עמכם ּדברים"! לשון לקיחה ,כאדם הלוקח אשה ,ומתחייב כלפי בת-זוגו
לכבדה ולפרנסה כראוי...

ל ש מ ו ר ו ל ע ׂש ו תחוקים צריך לא רק לשמור,כלומר לא רק לקיימם ב ש מ ר נ ו ת ם,בחּוקיות נצחית,
מאּובנת,בלתי מתפשרת ,אלא ל ע ש ו ת ם ,קרי :לשון עיסּוי" ,למסג'" אותם,להגמישם,
להתאימם לחילופי הזמנים .משמע יש לקצות פה ושם,יש להרחיב ולפרש ברוח הזמן,
לסגל את אורח החיים למהותם המתחּדשת ,לכל מה שמקופל ומתבקש להיחשף מעיקרם.
משל למנביט מן הזרע ,למרכיב מן הגזע ,למבריך מן הענפים גידולים מגּוונים,נושאי חן
וטעם ,הדר ויופי מאוצר הגנים הטבועים בהם לפיתּוחם .העשייה צריכה להיעשות כמובן
לא רק מכוח החיוב והצו,הכורח הכופה,שביטויו עשייה שלא לשמּה ,אלא עשייה בדרך
הנאותה ,בסבר פנים,בשמחת כוונה טובה,ללכת בדרך ההולכים בדרך טובים,ואין להסתפק
בעמידה המאּולצת בטלטּולי הדרכים וסכנתם.

מ ת י ל ו מ ד י ם?
מסּופר על החזון איש שכשנשאל מתי הוא לומד,השיב" :כשיש לי זמן"..
אף-על-פי שהוטלה על כתפיו משימת הניהול והניווט של המערכה הדתית ,ניהול הישיבות
ותפקּודי העסקנּות הציבּורית ,הׂשכיל לשריין לעצמו את הזמן גם ללימוד עצמי .וכלל זה
עצּום בחשיבותו ,שהרי כולנו עסוקים "בדרך ארץ",בפרנסת בני משפחתנו ובעיסוקים
ציבוריים שונים,ולכן חובתנו לא להתחמק מן השריון ללימוד ,לקיים תורה ודרך ארץ.
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נבדוק את עצמנו ונקפיד שלא להיות רוצחי הזמן ,המבזבזים את זהב חייהם לבטלה
בהימּורים ובהבלי דברים תפלים .הרוצה תמיד יוכל להיפנות ולמצוא את הזמן ללמוד...
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ע ו ל ם ה ב אעולם הבא הוא נקּודת זמן בעולמנו זה .כך למשל השבת – מעין עולם הבא .כשם שאנו
מטעינים את הסוללרי כך אנו נטענים בשבת בנשמה יתירה.מתפרקים מעסקים,דאגות
חּולין,מכל אותם עניינים שהטרידו אותנו בימות החול ,ושואבים כוחות חדשים,רעננים,
"ממלאים את בטרּיות הנפש" ,מחזקים את מצבי רוחנו ודמּותנו לחּוש את תחּושת ההנָאה
וההנעה לפעילּות ברּוכה.

ב ז ע ת ַא פ ָךזאת אינה קללה אלא ברכה .עמל אדם לפרנסתו ּולפרנסת בני ביתו יש בו ברכת יצירה.
הבטלה היא אם כל חטאת .כשם שביגיעה בתורה,בהתמסרּות ללימּוד ולעּיּון יש ברכת
גילּוי,יצירת משמעויות,הָארות מתחדשות,וכל השונה מָאה פעמים וַאחת יחּוש בהן,כך גם
היגיעה הגּופנית מונעת את תקלות הבלי הפוחזים,הספסרים,המהמרים,המכּורים
לַאשליות והזיות שוא .עמול בזעת אפך ולא בזעת אפם של אחרים .אל תהנה מיגיע
אחרים,מסחיטת כספם ,מכל מיני קומבינציות של ניצּול ופרזיטיות.תורה עם ּדרְך ארץ
משכיחים עוון".לזרעך את את הארץ הזאת" – לזרוע,לעמול,לשלב כסיסמת הדגל של
הורים ומחנכים ומנהיגים את מורשת היגיעה הזאת בכל הדורות הבאים...

+ל ְך ל ָך
לך מתיאוריות פילוסופיות,פסיכואנליטיות ומרקסיסטיות ,לך מהן אליָך ,לבדיקת עצמך.
שפיטתו של ָאדם היא בידי עצמו .לא ידון העונש מּגבוּה .אדם בהתנהגּותו ובאורח חייו,
בנימּוסיו ויחסיו ,דן את עצמו.סרּגל ההנהגה היא בידיו.הוא ַאחראי לכל סטייה מקו הישר.
אתה הוא הּנּוט שלך והסטייה מנביטה בך את זרעי ההשחתה .את פשר התופעות תולים
בגזרות דטרמיניסטיות .לכל תוצאה יש סיבה .הגורל שנחרץ עליך הוא מכח
הפרדסטינציה.לך מתפיסה זו של שפינוזה היהודי ושכמותו .לך אל קורות אברהם העברי
שנאמר לו :לך לך ממולדתָך – מכל המּולד,המּוטבע,הנגזר בטבעם של הדברים ,צא
מאצטגנינות זו כי אין מזלָך קבוע ללא אפשרות של שינוי ותמּורה.לך לך גם
מַארצָך,מתיאוריות האדמה,העבודה,אמצעי החומר השולטים במבנה החברה .לא הַארציות
וכל אותם מניעים כלכליים יקבעו את גורלך .וכבר ראינו כיצד התמוטטו תפיסות
סוציאליסטיות,בולשביות ,קומונליות,ומוטטו מבנים הזויים ומקּובעים.והאלמנט השלישי
באותה קריאה לאב אומה ,ואב המון גויים ,לך לך גם מבית ָאביָך .מכל אותן תורות
פסיכולוגיות,פסיכואנליטיות ,פסיכוטיות,ושאר פסיכו..פסיכו .לך מן הקשרים המגוחכים
של תסביכי ָאב ואם,ילידי בית ומקנה מגּוון בתסביכים שמקורם בחיי המשפחה .האמנם
שורשים קמאיים אלה של רצח ָאב וכיבּוש האם מסבירים את תופעות החיים ותקלותיהן?
לך לך מכל אלה אל כּור הבדיקה של עצמך .לך אל תחנות נדּודיך,אל היכולות,
ההישגים,הכשלים,הניסיונות,שורשי אמּונה ומורשת ותהפוכות המדע והדעת להתבוננות
וללקחים שרק אתה מסוגל להכירם .היה ז ּו ש א ולא זּו שאינָך...
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תמונות מתערוכת
בראשית
(רעיונות בטיילת הבריאה)

תמונות מתערוכת בראשית(רעיונות בטיילת הברכיאה)
+אני קורא י"א פרקי בראשית ומטייל בפרומנדה של תערוכת הבריאה .רוחות בראשית
מפעימות את הרעיונות העולים מסיקור האירועים .ודומה עלי כמתהלך בטיילת של תמונות
בתערוכה של מוסורגסקי .צלילי הפתיחה מקישים והולמים על תהליכים עולמיים לפני
הסיקור של התמונות היחידיות התלויות להיבדל בייחודן מן הצלילים הכוללים
הקוסמיים .פרקי הפתיחה של בראשית עד פרשת "לך לך" הם מבחינה זו הצלילים של
בצלם הבריאה.מכאן ואילך מתמקדים בתמונות הפרסונליות ,הבולטות ברקע הכללי של
היקום .סיפורי האבות והתולדות מסתעפים להורות דרך חיים ולקחי מוסר .מה בעצם
מבקשת התורה מאתנו  -ללמוד פרקי היסטוריה,ביולוגיה,קוסמולוגיה? או שנשכיל להפיק
מהסיפורים את המשמעים לגבינו?העיקרון המרכזי העולה ברוח המרחפת הוא שיש
בריאה ,שהעולם לא נוצר מעצמו ,ואם יש בריאה כמובן שיש בורא .החומר אינו בורא את
עצמו .וכך עולים  7אלמנטים של מסרים .סיפור אדם וחוה בגן עדן משמיע לנו את הלקח
של התפרקות האדם מאחריותו .התפרקות אישית זו משליכה את האשמה על הזולת.
האדם על אשתו ,האשה על הנחש ,ואין אדם תולה את האשמה בעצמו .סיפור הרצח של
קין משמיע אלמנט שני של התפרקות האדם מאחריותו המוסרית .הרוצח מתגונן בכך שעל
הנרצח היה לגונן על עצמו ,שהרי לא נאסר עליו הרצח .אדם מתפרק ממצוה שכלית שאינה
טעונה צווי חיצוני.הלקח השלישי הוא ההתפרקות הקולקטיבית .סיפור נח מלמד על האדם
המסתגר בתיבתו ,הדואג לעצמו ולבני ביתו ולכל הדרוש למחיתו ואינו פועל בקהילתו ,בקרב
חברתו המושחתת ,לתיקון,להוראת דרכים למניעת שחיתות .הצדיק גלום באדרתו והוא
מתעלם בנוחותו מסביבתו ומלפעול בחברתו .זו האנטיתיזה למעמד אברהם נגד אלוהים
בטענת הצדק שלא להשמיד עיר על יושביה בגלל אנשי סדום החטאים והרעים .שם
מתמודד האדם עם הצדק האלוהי,מתווכח ומתנגד ומטיח דברים קשים באלוהי
המשפט.המעמדים הסותרים,האירועים המנוגדים בטבעם ובלקחם חושפים את פני
המציאות בעולמו של האדם שיצרו רע מנעוריו ועליו ועל בני חברתו להיאבק,לאזן,להתגבר
על המניעים אותו בדרכי חייו.הרביעי מלמד על בוני המגדל ,השואפים לעלות השמימה
ולעשות להם שם .המסר לנו ברור.ישנה תפיסת הויה ,תפיסה אונטולוגית ,המעוררת את
האדם להשתלטות בעולם,למרידה בשמים ובשוכן בהם.מהפכה המיועדת לתפיסת מקומו
כדי להשליט שפה אחת ודברים אחדים.משהו מעין שלטון פיקוחי,טוטליטרי,רודני .וזה
במנוגד לאדם והחיה לפרות ולרבות בכל ריבוי הגוונים האפשריים ,לפוץ בארץ ולא להתגדר
בבקעה,כל גוי ללשונו,לתרבותו,לאמונתו ודתו להוות קהל עבדים מצומתים לפיקוד אנושי
עליון.אלמנטים אלה של אחריות אישית,מוסרית,קולקטיבית,אונטולוגית ,הם רעמי
הפעמונים שהחלו בפרומנדה ועתה אנו מצמצמים את מרחב היריעה להתבוננות בתמונות
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האינדיבידואליות העשויות לספר לנו על תמרורי האזהרה וההדרכה לאדם שהבחירה בידיו
לקבוע את גורלו.בבריאה נתחמו הגבולות .בטל הכאוס .יש הבדל בין תוהו ובוהו אור
וחושך,מים למים,קודש לחול.אדם בצלם חייב להכיר ולדעת את המגבלות,להבדיל בין
מותר ואסור,רצוי וראוי ואפשרי.בין רוח האלוהים המרחפת ורוח הזוהמה של הנחשים
לסוגיהם המפתים ומסיתים את יצרי האדם.העולם מלא סתירות,ניגודי אין סוף,ואדם
צריך לפי הבחירה שניתנה לו לפלס דרכו ביניהם .יש התרוצצות בין סתירות
אמננטיות.והפרא אדם צריך להפרות ולהרבות את האדם שבו ולא את הפרא שבו.
בהתרוצצות הזאת יש בנו נפילי אדם ותולעת אדם .תנודות בין "ותחסרהו" ל"מה אנוש כי
תפקדנו" ...סיפורי המקרא מלמדים אותנו להבין יצרי ומעללי אנוש ולהשכיל דרכינו שלנו.
977
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"+א י ן כ מ ו ה ּו"לפיכך נברא אדם יחידי .יחידּותו היא מהּותו של כל אדם באשר הוא אדם .ו א י ן דומה לו.
לפיכך תמּה אני על המשבחים אדם מסוים ואומרים שאין כמוהו .והרי זה מּובן ומּוטבע
בבריאה שיהא אדם שונה מחברו ,שיהא ניכר בייחודו.אילו היה דומה למשנהּו לא היה
צורך בבריאתו .אלא זה ייעּודו ותפקידו למלא את הגון המיוחד שבאישיּותו שנועד רק
למענו .מה טעם אפוא להפליג בכבודו וביקרו של אדם ולומר עליו":יחיד בדורו"",מיוחד
מכל בני האדם" "אין כמוהו" וכיו"ב ביטויים המייחדים אותו לזכּות ולהוקרה..בכל תאום-
זהּות,שיבּוט ושכפול יימצא תמיד איזה תג ייחּוד ,והרי זה מה שמצּופה ומיּוחל שיתגשם בו
באדם היחיד,הייחודי בייׂשּומו ובפעלו...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+ש כ י נ ה ש ו ר העל מי היא שורה? על העצים והאבנים? היא שורה במי שפותח את שערי לבו לשכנּה.האם
היא שורה במקומות מסוימים?בבתי כנסיות ומדרשות?בקברי אבות?בחורבות ונשמות
ומצבות? מה פשר הביטוי "אלוהים חיים"? וכי אפשר לדמות אלוהים שיש או אין בו רּוח
חיים?הכוונה לאלוהים שהעניק לנו את החיים,ובזכּות הבחירה שניתנה לנו בחרנו בו...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+ב ר י תברית היא חוזה בין שני צדדים .קיומה מּותנה בשמירה על התנאים הנכרתים.הברית
הכרּותה בין הקב"ה וישראל שונה במובן זה ,שגם אם ישראל יפרּו את התחייבּותם לקיום
התנאים היא לא תּופר מהצד השני.הקב"ה יעמוד בהבטחתו לָאבות ולבריתות שכרת עמנּו
בתולדות עמנּו .הוא שבחר בנּו ,הוא שהטיל עלינו את המשימה של ייחּוד שמו בעולם ,הוא
שייעד אותנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.הוא לא יעזבנו .ישראל שחטא ישראל
הוא,ובני ישראל שחטאו ,אמנם ייענשו ,אבל בריתם לא תּופר.שערי תשובה לא יינעלו.
כשעלה חרון אפו בעמו וביקש למחותו חזר בו נוכח עמדתו של משה.כביכול "נתפּיס"
והודיע שבריתו לא תמּוש .ברית ָאבות כרותה לעולמי עד.הבטחת הארץ וירּושתּה היא אחד
מסעיפי הברית ,והיא מאּוימת מלהתגשם וצפּויים אנו להיות מּוקאים מתוכּה .הממיר את
אותיות המלה ב ר י ת בשינּוי סדרן ל-ת ר י ב,אינו יכול להתנחם שלא יפגע .חובת
העוברים בין בתרי הברית לקרב את הבתרים לַאחדּות .נאמר שם בברית בין הבתרים "ואת
הציפור לא בתר"...צפור הּנפש של האּומה היא בשלמּות,בַאחדּות,בהתּגברּות על מחלוקת
הבתרים וֹלא יחצּו עוד...
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+ל א ו ר ב א ו ר ה ח ּי י םבאור המעשים הטובים ,המרּובים כל כך בחיינו ומּוסתרים מעינינו .יזרח אופק חיינו ולא
יעונן בפרסּומים חוזרים ונשנים המעדיפים להחשיך את עולמנו .נצית את להבת האור
הטוב ,הזך ,הטהור ,באור נדבת עם ,מגיני ארץ,מזיני נצרכים,מטפלים מסורים בנפגעי גוף
ונפש .נקרין את אלּומות האור הטוב בנימּוסי ענוה,בויתּורים על יּוקרה.נטעים את הטעם
הטוב של הנאור ,את יכולת הבלימה להשתלטות וריסּון תאוה.נאיר את דרכי חיינו באורם
הטוב של חכמים,פרנסים,מנהיגים,עסקנים,אור אּורם של הערכים הנשגבים לערבות
הדדית,לַאחריות אישית וציבּורית,לחמלה וסלחנות,לתכלת שמים הרקּומה גדלּות אישית
ונדּגלות של ענוה ועשּיה לשמּה...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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"החמישיה הרוסית"
(או "היד החזקה" ,כפי שכונו ברוסית).
בשם זה נקראים חמשת המלחינים בלקירב ,קּוי ,בורודין ,מּוסורגסקי ורימסקי-קורסקוב.
לדעת יעל לביא ,המדריכה שלנו לשיעורי "האזנה למוסיקה" ,הם נחלו השפעה עצומה
מגלינקה,אבי המוסיקה הרוסית במאה ה .77 -הוא כונה בשם "הבלּוט" ,כלומר הפרי
המכיל את היקף העסיסיות האפשרית של פרי האלון .הוא הלוט המליט ביצירתו,למשל
רוסלן ולודמילה ,עסיסי אגדות ושורשים של מסורות עם,הוא שהחזיר עטרתם של ריקודי
עם ומנגינות מלודיות ומתפרצות שאינן כבולות כביצירות המקובלות באופרות האיטלקיות
או בקונצרטים האירופיים האחרים .מלחיני החמישייה הושפעו כמובן גם בעקבות
האירועים המדיניים ,המהפכות הלאומיות שבמאה ה ,77-מכבלי המבנה הקלסי.המפנה
במבנה המוסיקה הרוסית מתבטא אפוא בא-סימטריה ,בניגוד למבנה המקובל במוסיקה
הגרמנית-אוסטרית .הלחנה מובנית כפופה לחוקים מסוימים ,נושאים,פיתוחם ,חזרה
וכד' .והם פיתחו סגנון אחר,משוחרר.אפשר לציין אולי את הדוגמה של ברליוז שהיה חביב
עליהם כפורץ הדרך באירופה .הם העדיפו אפוא לכלול מוטיבים אתניים,פולקלוריים,
ריקודי עם,להחיות מסורת עממית אוטנטית .בין העקרונות שהשפיעו על יצירתם:
* הם לא רצו להיות תלויים במוסיקה לפרנסתם ,כדי שלא יצטרכו להתפשר עם טעם הקהל
והמזמינים ,ולכן כל אחד מהם התפרנס ממקצוע שאינו קשור למוסיקה.
* הם התנגדו להשפעה הכלל אירופית על היצירות שנכתבו ברוסיה ,ורצו לכתוב מוסיקה
שתהיה שונה ורוסית במהותה .לכן לא רצו ללמוד באופן מסודר בקונסרבטוריון (שם לימדו
את כללי כתיבת המוסיקה המקובלים בכל אירופה) ועסקו בעיקר בלימוד עצמי
אוטודידקטי בניתוח יצירות שמצאו חן בעיניהם.
* הם חיפשו נושאים מוסיקליים וחוץ מוסיקליים הקשורים לשורשים הרוסיים ,וחלקם
עסק באיסוף מנגינות עממיות ,רישומן ועיבודן .רוב יצירותיהם שייך לזרם הלאומי.
למרות האידאולוגיה המשותפת ,לכל אחד ממלחיני "החמישיה" היה סגנון ייחודי לו .הם
השפיעו מאוד על התפתחות המוסיקה ברוסיה ,וכל המלחינים שאחריהם למדו מהם.
אחד מענקי החמישייה – מוסורגסקי – ששתי יצירותיו ,תמונות בתערוכה ומוסיקה על הר
קרח ,ידועות יפה לציבור.בהן נבין את השוני בקומפוזיציה .בייחוד ניזכר בצלילי המכשפות
של ברליוז בפנטסטית לגעש סערת השדים והרוחות בהר הקרח .המוסיקה מתלווה לאגדות
עם על מכשפות ופיות מצד אחד ועל ההתעוררות הלאומית ,הקשת הפעמונים האדירים
בשער קיוב.וולט דיסני נתן לנו ביטוי מרשים בסרט הפנטסיה שלו.ידוע ,שרימסקי
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קורסקוב טרח הרבה לסדר את עזבונות יצירותיו של מוסורגסקי שנפטר בגיל כ ה
צעיר.ובזכות העיבוד התזמורתי של רוול ליצירתו של מוסורגסקי על תמונות בתערוכה
שבמקורה נכתבה רק לפסנתר זכינו למוסיקה האהובה הנשמעת בקונצרטים של ימינו.
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ע כ ּו" םלהבדיל מראשי התיבות הנודעים אני קורא :עפר-כוכבים-והם-משל.משולים הם ישראל
לעפר ולכוכבים ,כשהן יורדין  -יורדין עד עפר ,וכשהן עולין ,עולין עד לכוכבים (מגילה טז).
הברכה לאברם בברית בין הבתרים היא":ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש
למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה".אבל הבטחה זו של ריבּוי כמּותי אינה מניחה את
דעתו של אברם ,שהרי העפר דרגה נחּותה היא ,ולא המספר קובע אלא האיכּות.לכן מוציאו
הקב"ה החּוצה ואומר לו":ספור הכוכבים כה יהיה זרעך" .לספור במובן של להתנוצץ
כספיר ,להבהיק ולהאיר לעולם באור יקרות של גדלּות נפש .הברכה משקפת את המשימה
להגיע לרּום מעלה,לאיכות של רוממּות ,לזרע ישראל שימשיכו את דרך אברם .מסירות נפש
של בנים ובני בנים ,זרע ישראל לדורותיו  -לעמוד בכל הניסיונות,לנפץ אלילים,לנטוש ארץ
ומולדת ובית הורים אל הארץ היעודה .להילחם ,לרדוף צדק,להרבות חסד,לבנות אש"ל
לבני אדם,ללמוד מפעולותיו של ַאב המון גויים לעורר את הלבבות,להתגדל בשם הטוב.וגם
כשהשמים מתכסים בעננים זוהר הכוכבים אינו כבה ומתעמם ,אלא ממשיך להּגיּה את
דרכו של היהודי,להתמודד ולהתעצם עם מעכירי דמּותו ועיוּות צדקו.

מ ס עחייב אדם להסיע עצמו ,לנּוע במסע החייםּ ,ובכשלו – להסתייע באחרים שיסייעו אותו,
לבל יקפא במקומו.ההשתקעּות בהויה הַארצית,עלולה לרתק את האדם,להקפיא את
מהלכיו,לנוון את כח חידּושיו .ההסעה למרחבי פעילּות יוצרנית עשויה לחלץ אותו
מהתאבנות .מסעי החיים מקנים לך את הרכּוש הגדול ביותר שהוא להיחלץ משעבּוד לקּים,
לחרוג מן השגרה ,להתנסות בשלל הנתיבים האפשריים.
.
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+ה ג רלשון הגירה,עקירה ממקום למקום .אברהם נצטּוה ללכת מבית אביו ,לנטוש מכורת מולדת
ומורשה כדי לעצב אמּונה חדשה,מולדת חדשה,אומה חדשה .הגר בורחת מיד גבירתּה
ומחפשת את דרכּה .בפרשת ה ה י ג ' ר ה הזאת שואל אותה המלאך :אי מזה באת ואּנה
תלכי? ּושאלה זו מופנית כיום גם אל אחינו בני ישראל ,המהּגרים מארץ לארץ ,המתבוללים
בארצות נכר,ומאבדים את זהותם היהּודית.אנו עדים להתַארגנּויות של קבוצות יהודים
באמריקה ובאירופה הנוהים ַאחר תרבּות הָארץ שבה נקלטו וכבר חולקים על מדינת ישראל
ומנהיגיה ותוקפים אותנו כמו צרינו שאינם פוסקים מלחתור תחת קיּומנו .אלו המהגרים
בני עבר פלג ויקטן ,הנמצאים מעבר לנו,המופלגים מאתנו ומקטינים את כושרנו ויכולתנו
להתמודד עם העולם העוין את קיומנו .מהגרים אלו ,לאו דווקא בני ישמעאל,אלא בני עבר,
בני אברהם העומד מעבר מזה ,המתפלגים מעמדותינו ומסגלים את הזהות של אויבינו.
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977
תורה סחורה
יש מסבירים כי גדולי תורה חבבּו את הייסּורים בהיותם סוחרים מובהקים.ר' למשל
המסופר על ר' אלעזר בן ר' שמעון ,בערב קיבל אותם "ַאחי ורעי בואּו" ,ובבוקר אמר להם
"הסתלקּו"  -מפני ביטּול תורה (ב"מ פד/ב).הם ידעו את הסוד כי הייסּורים מקנים את
עולם הבא .לפיכך מצאו בייסורים עסק המכניס רווחים גדולים .אבל אנו ,הנודעים
כסוחרים בלתי מוצלחים וככלכלנים גרועים ,מקופחים מכל אותם תגמולים,לפי שעה מן
התגמולים בעולם הזה...

 7ספרי תורה
מתי מוציאים  7ספרי תורה?בראש חודש טבת שחל בשבת – בראשון  7קרּואים בפרשת השבוע,בשני – עולה השביעי
וקוראים של ראש חודש בקורבנות חובת היום ,בשלישי – עולה המפטיר לקריאה של
חנוכה בקורבנות הנשיאים;
וכן בר"ח אדר שחל בשבת –  7לפרשת השבוע 8 ,לראש חודש 7,לפרשת שקלים;
וכן בר"ח ניסן שחל בשבת –  7לפרשת השבוע 8 ,לר"ח 7 ,לפרשת החודש.

ׂש ר י ם  -ר ב ר ב י ם
מצטיין תרגום אונקלוס בתרגומו ,למשל :ש ר ים – רברבי (בראשית יג/טו)
רבים ּומתרברבים ...מרבים לריב ומתרבים ברברבנּות ,עם רבים ורבנים,כלום נשתנה
במהותם מאז ימי הפרעונים?

+מ ה כ ו א ב ל נ ּו?מּדי חודש-חודשיים ניתנות לנו הרצאות בענייני בריאּות ורפּואה .לאחרונה הופיעה בהודעה
על הרצַאת החודש הכותרת" :מה כואב לנּו"? נזכרתי כמובן בר' אריה לוין זצ"ל ,הצדיק
הירושלמי הידוע ,שמספרים עליו כי בבואו עם אשתו אל האורטופד ָאמר לו" :הרגל כואבת
לנו" ,ביטּוי שהפך לשם דבר וסמל למּודעּות הַאחר ,לסבלו של הזּולת ,עד כדי כך שהוא
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מתאונן בלשון רבים על כאב זולתו הכואב גם לו ...כך רמזה לי גם הכותרת של ההרצאה
אצלנו – מה כואב לנו? הכאב שלי הּוא הכאב של הַאחר ,הכאב של ּדּיר שכני הוא גם כאבי,
ואני אוסיף בבת ׂשחוק על בת-זוגי בבואי עמה לרופא הבית :מה כואב ל ּה -נּו?
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977
רועה שוטה
כך מכנה המדרש את נח היוצא מן התיבה ורואה את העולם החרב:
ריבונו של עולם נקראת רחום היה לך לרחם על בריותיך ,ועל כך השיבו הקב"ה:
רועה שוטה! עכשיו אתה אומר זאת? ולא בזמן שאמרתי "ואני הנני מביא מבּול"...
אנו נרמזים ממדרש זה על הדברים שדרשו את נח לגנאי ,שאילו היה בדורו של אברהם
לא היה נחשב בתארי הצדיק התמים שיוחסו לו .כמה שונה עמדה זו מן הויכּוח שניהל
אברהם עם הקב"ה ברדתו להפוך את סדום ועמורה .נח מסתגר בתיבתו ,דאגתו לעצמו,לבני
משפחתו,לחי הנצרך לו...הוא אינו פועל בחברתו למנוע ולהשפיע על תיקּון הקלקלה של
הדור המּושחת .צדיק אינו מתעטף בַאדרתו מחמת הקור ואינו פועל לרוחתם של האחרים,
ואילו אברהם עומד בפרץ ומגונן אפילו על רשעים וחטאים כדי להציל איזו נפש שאינה
צריכה לשאת בעונש הקולקטיבי .אבל יש שדורשים אותו לזכות  -נח בדורו כיפתח בדורו...

יסכה
יסכה זו ׂשרה על שם ש ס ו כ ה ברוח הקודש ושהכל ס ו כ י ם ביופיּה (רש"י)
ׂשרה ׂשוררת ומשליטה את האתיקה על האסתיטיקה...

תרח
הוא אמנם יוצא עם ַאברם ושרי ולוט מאּור כׂשּדים ללכת ַארצה כנען ,אבל לא איש כתרח
יגשים את המשימה .בחניית חרן הוא נעצר ואינו ממשיך .המשימה מּוטלת על אברהם
ללכת עד הסוף ,לא להיעצר,לא להתייאש,להגשים ללא כל מעצור את משימת היעּוד.
תרח – זה הכינוי הּדבק במי שכושל במשימתו ומפסיד את יוקרתו...

"א י ן ב ר י ר ה"
מלחמת אין-ברירה כפּויה עלינו .לא בחרנו בּה .לא אנו המתּגרים",הכובשים",הַאלימים,
המעוניינים בניצּול,בשעבּוד עמים תחתנּו .לא מּוצּו הליכים של מו"מ,אפשרויות לויתורים
ופיּוסים ופתירת בעיות בדרכי שלום .נגד הסתערות מזימתית של כוחות אויב אין ברירה
אלא לקדש את השם .לא זאת דרכנו לׂשּוש אלי קרב,להתמרד לפני חיפּוש דרכי שלום
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ולהעמיד את עצמנו בניסיון חיים השקול כנגד איבּוד לדעת .כשיש ברירה הריהי עדיפה
וקודמת לכל התלהמות של יהרג ואל יעבור...
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חמץ בן יין

כינּוי זה מתייחס לרשע בן צדיק .זה ביטוי שלילי המַאפיין תולדה המבאישה את
ייחּוסּה,ציפייה מתּוסכלתַ,אכזבה מיכולת,קצר בשלשלת היחס.כינוי זה נזכר בגמרא (ב"מ
פג/ב) ע"י ר' יהושע בן קרחה לר' אלעזר ברבי שמעון ,שנתמנה ע"ע הרשות ללכוד
גנבים.בכינוי זה הוא מואשם כמוסר בני ישראל להריגה .על כך משיב לו ר' אלעזר "קוצים
אני מכלה מכרם ישראל" .אף זה ביטוי לפעּולה חיּובית שבאה לתקן או למנוע היזקים.שתי
דוגמאות אלו של כינויים שליליים  -חמץ-קוצים  -מעוררים מחשבה ,האומנם אין בהם גם
איזו טובה? הרי החמץ יכול לדלוק,או לתבל את מאכלינו וליהנות אותנו מטעם שאינו תפל.
הקוצים יכולים להוות מׂשּוכה לחסימת חדירה לא רצויה,או לסוכך על ורדים .כלומר יש
מקום להפיק את הטוב גם מן הנראה לכאורה שלילי .להוציא מתוק מעז הוא ממשימות
האדם התבּוני והיוצר השורד בעולם של מאבקים בין המינים.וכמה אנשי "חמץ" ,פשוטי
עם,דמויות נידחות ,שהדביקו בהן תכונות קשות,חוללו גדולות כיפתחים-מושיעים,כגיבורי
קרב ,כקנאים לעת מצוא ,ואותם "קוצים" ,הראויים לביעור ,התגלמו בעלילותיהם כעטורי
זרי דפנה.אל נזלזל ב"קורי עכביש" העלולים להתגלות כמטריית הגנה...

עורבא פרח
עורב פורח – ביטוי לדבר שאין בו ממש .תשובה שאין בה משמעות ,חוסר טעם ופשר.
לפי הרב חיים סולובייצ'יק המקור לכך בנח ששלח את העורב שיצא יצוא ושוב
ולא הביא תשובה אם קלּו המים.אבל בימי אליהו היו העורבים מביאים לו לחם ובשר.
מסתבר ,שגם עופות טמאים יכולים בשעת הצורך למלא שליחות טובה.

עז פנים
כה נחרץ דינו של רשע זה ,שעזות פניו היא תולדה של גאוה.מקומו הראוי לו הוא גיהינום.
דרכו להחציף פנים ,לחרף ולגדף,ואינו מבחין בין אדם לאדם ,בין צעיר לזקן,בין חכם
ומלומד לפשוט עם – כולם תחת שבט קנאתו ועברתו .עז פנים מתעלם מהדרכתם של
חכמים להאיר פנים,להקדים שלום,להאציל סבר פנים יפותּ ,ובא זה בעזות פניו לכרכם את
פני הברּיות...
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ּג ו ר ר
אני רואה את המכונית הגדולה המצוידת באביזרי משיכה של קרונות המרותקים אליה
להסעה,ואני מהרהר במשמעות של ג-ר-ר .איני מתכוון שתהא דווקא חסיד של ּג ּו ר...אלא
דומה לאותו כלי רכב המסוגל לגרור במהלכיו מעשים טובים .מצוה ַאחר מצוה .הגורר הוא
בעל תודעה והכרה של זהות "הפירמה"":אני הוא האני העליון שבי ,הרכב וההרכב
האנושי-יהודי שנּופחה בו ההנעה לגרור ביחסי לעצמי ולזולתי את דוגמת ההשתקפות של
צלם האדם.

ב ת ו ְך ע מ י
להיות שרּוי בּדור שאתה חי בו .להכיר בירידתו ובעלייתו ,בשבר ערכיו ובאיחוד כחותיו.לא
להתנתק ,לא לאבד תקוה ,לא לשנות זהּות ,לא להמיר ערכים,להיחלץ מחוסר
אונים,מפחדים,מפיתּויים להיתלות בחסד זרים .זאת התורה של "להיות תמים" ,לא לאבד
את תמימּות ותום הליכות החיים למרות כל האסונות והזעזועים.לא להתבטל מגדלּות
אחרים,לא בהכרח להתחרות אתם בהישגים,ולא בהכרח להתקפח בתחּושת הנחיתּות של
ייחּודיך הכישורים,אלא להתגדל במעלת הענוה והמשך הפעילּות למען כל החיים.

א ל ה ת ו לד ו ת
אדם צריך להתגדר ב ת ו ל ד ו ת שלו עצמו ,כלומר במה שהרה וילד ועשה ופעל ויצר
בכוחות עצמו ,ולא ביוחסין של זכות היותו "אבא של"...חשבון העובר ושב שלך פתוח
לרשום כל תולדת מעשה טוב מדי יום ביומו .זאת חובת השויתי תמיד...
י ח ׂשיפת-חם-שם
זה ספר ה י ו ח ש י ן של האדם:
יפת – לעשות מעשים שהם ת פ א ר ת לעוׂשּה
חם – לעשות מעשים ב ח ו ם והתלהבות ולא מתוך קרירּות ואדישות
שם – לעשות מעשים ל ש מ ם ולא לפאּור שם עוׂשם
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יש ויש
שיטה היא במסורת שלנו בפירּושי תורה,מדרש ּופסיקה.שיש דורשים לשבח ויש דורשים
לגנאי ,יש דורשים לזכּות ויש דורשים לחובה ,יש לטובה ולברכה ויש להיפּוכּה.שיטה זו
מפרה ראּיה שונה,מפרה עריצות דוקטרינרית,משמרת בתי מדרש חלּוקים,מַאפשרת
בדיקה ועיּון שאינם כפּופים לאּוניפורמיות רעיונית ומעשירים רבגוניות הגיגית וחויתית.
יש ויש .יש מקום לאקזיסטנציליּות ואונטולוגיּות ואידיאולוגיה שונה...

