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-ת כ ּו נ וֹ ת

ו ד ּמ ּו י י ם

התכּונוֹת המנֻגדוֹת הּמתרוֹצצוֹת באישּיּותנּו ּובקוֹרוֹת עּמנּו זכּו לאין ספוֹר דּמּויים והרי מקצתם:
רּכּות החוֹל וחזקת הסלע
מרְך הלב
קשיּות ה ֹערף ּו ֹ
חֻ מרת הדין וחסד הרחמים
עּזּות הּמרי והעדפת הצּיּות
עקשּות הּיצר ועדּון החמדה
מּוצקּות העקרוֹן ּונזילּות הּמדתּיּות
חסן אמּונה ולבטי ספקוֹת
ֹ
סערוֹת הרגש ּומתינּות התגובה
התלקחּות הּכעס ושלות האּפוק
אוילּות הּמעש ותּושּית התקּון
מ ֹערבּות חברתית והסתגרּות יחידית
רחּופי הזיה והצמדּות לּמציאּות
שוֹטטּות מרחבית ּוביתיּות נינוֹחה
נּידּות סקרנית והתרּכזּות ממֻ קדת
ּפעילּות יצירתית וקבעוֹן מחשבתי
התנדבּות מרצוֹן וָאנוֹכּיּות מֻ פגנת
החלצּות נחשוֹנית והתחּמקּות מתּפתלת
התגרּות מתנשָאה והתּפּיסּות ּכנּועה
נאמנּות עקבית ּובגידה מזדּמנת
תאות הוֹרָאה ושנַאת תוֹכחה
רדיפת הישגים והסתּפקות בכבּושים
יחצ"נּות לפרסּומים וכבּודים וענות צנּועים
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הן והן הם וכהם דרכי התהּפּוכוֹת בחּיי הָאדם,
מתכלת שמים לַאפרּורית הָארץ,
מ ֹּזהר מרוֹמים לאפלת תהוֹם,
מ ֹּכבד העוֹל לרוחת הנפש,
מרחּופי מעלה לצניחוֹת מטה,
משבשבת הרּוחוֹת ל ֹעגן ההכרעה,
מּמשקפת האני להשתקפּות הַאחר...
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ה ש ם ג וֹ ר םקב-ישראל מעורר שאלה :מדוע חוזרים השמות לסירּוגין אעפ"י שנאמר
צמד השמות יע ֹ
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 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 המסּפרים לנו קורות דורות ראשונים .דרך שנייה היא של
הפרשנּות התיאוֹלוֹגית המייחסת לכל אוֹת ומלה בתורה משמעות של פשט,דרש,רמז
וסוד.הבנה אמּונית-דתית המחייבת ומכוֹננת 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 דרּכי ,בודק את ערכי,סוֹתר 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 מגבוֹה ,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 הבכוֹרה ,גניבת הדעת של הָאח והָאב,גלּותו מבית
המשּפחה והקמת משפחה בנכר תוך התמודדות עם לבן… על כורחנו לא נוכל להתנתק משורש
השם יעקב  -ע-ק-ב  -האוחז בעקב עשו כבר מלידתו .שורש המסמל עקיפה,עוֹרמה,
תכסיסנּות נכלּוליּות.לעומתו השם ישראל עומד בניגוד בולט י-ש-ר א-ל ,כציר הישרּות ונוהג
האמת והחסד של מורשת אבות .יעקב התאוֹם לעשו נאלץ בדרכי חייו ונפתוליו עם המציאות
שנקלע אליה להתמוֹדד בתיאּום הוֹלם ,לפי צורכי השעה,בדרכי עקיפה ומילּוט מניצּול
ודיּכּוי.תאוֹמי 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 ויוֹצאי ירכוֹ בהמשך תולדות האומה .ההויה היהודית
תתנהל מָאז ולהבא בשני מישורים אלה.חיי עמנו יּכוֹנּו בסיגּול שני האלמנטים של עוקבה
וישרות .עת לאחוז בעקב עשו ועת לשוב לדרך הישר.עת לאחוז בקו הדין וחּומרתו ועת לוותר על
"יקוֹב הדין" ועקרון האמת לאמיתה לדרך שלפנים משּורת הדין.עם ישראל ייאלץ לשרות עם
אלוהים ואנשים בהקשרי חלום והגשמה,במורשת אבות ועקיפת דרכי אבות.אברהם,אב
האומה ,הוא הטופס הנוֹדד,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 המתּפרץ לרוות צמאון דעת אמת .יצחק האב השני הוא בניגּוד לקודמו תקּוע
באדמתו .איש שדה ,הנוטה חסד לבכוֹרוֹ עשו איש השדה ,חוֹפר הבארוֹת ,חודר לעמקי האדמה
לחשוף את המים החיים .יעקב-ישראל מַאחד את הקצוות ארץ-שמים,יסוד ורחף.מּיוֹשב
אהלים הוא הופך לרועה צאן,מתוודע להוויות העולם,ארץ וגוֹלה.מגדל משפחה המסתעפת
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לאומה גדולה,מיּוסר במצפונו על המרמה כלפי אחיו ואביו,גם בגניבת דעת מחּותנוּ.כפל השמות
יהיה טבוע בהויה היהודית .תכסיסי קיּום והישרדות.בדיקת הזהּות,התנוֹדדת 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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-ה ס ו ד ש ל י

בסרט "זה הסוד שלי"( )MY SECRETמגוללים הדוברים שטיפת מוח
אינטנסיבית בדבר

החשיבה החיובית .לדעתם ,עליך לרצות,להאמין,לשאוף

ולקוות ,כי משאלותיך יתמלאו .עליך לדחות כל היסוס ופקפוק ,כל בדל ספק שמא
תצא תקלה ,אולי תחול הרעה ,אלא להיות נחוש בביטחון אופטימי כי היקום ימצא
את הדרך להגשים את שאיפותיך .מלת הקסם היא  ,ATTACHMENTכוח
המשיכה הפועל בתבל .כשם שקיים באוניברסום כוח הכבידה ,שבו הגופים
נמשכים ומרתקים זה את זה ,כך בכוח המחשבה האנושית לנסוך ביקום השפעה
חיובית למילויה .ולמטרה זו הם מגייסים גם את המדענים הקוונטיים .הנציגים
בסרט הם מכל תחומי החיים ,יחסים אישיים ,עסקים ,קריירות אקדמיות
ותעשייתיות ,בריאות ומרפא ,חברה ומעמד ,אין דבר נמנע ממך ובלבד שתרצה בכל
מאודך .מה שחסר מהותית ועקרונית הוא הקריטריון העליון לכל השאיפות .לא
הודגש כראוי המוסר הקובע ומבדיל בין הטוב והרע,בין הרצייה וההתמסרות
לדברים

החיוביים

ולא

למשל

למטרות

טרור

וג'יהאד,שהרי

קומוניזם,נאציזם,איסלאמיזם ,וכיו"ב מגמות חברתיות ששטפו את מוחות בני
הנעורים וההמונים לביצוע מעשי חבלה והרס ,פשעים שהאנושות לא ידעה
כמותם ,נוצרו ופעלו מכוח ההטפה,ההסתה וההסטה למגמות שליליות מבחינת
המוסר הטבעי והחברתי .ריחוף במשיכה כזאת כשלעצמה ,המנוטרלת מכל תלות
בעיקרון מוסרי עליון ,עלול לסלול את הדרך לכיתות ודתות ותנועות חברתיות
הרסניות שנשטפו בתעמולת הסרט הזה ודומיו להאמין ב"אני המאמין" שאין דבר
המונע ממנו מלהשיג את מבוקשו .הרצייה האישית הסובייקטיבית אינה המדד
היחיד ,המיוחד ,הבלעדי ,אלא בשילובה למערכת החוקתית-מוסרית-חברתית,
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הכפויה על היחיד גם שלא בהתאם לכוח המשיכה שלו .ה ס ו ד שלי צריך אפוא
להיות מושתת גם על ה מ ּו ס ד הציבורי שבו אתה חי ,פועל ומתמודד  -לפי
הכללים המחייבים ,שאסור לפרוץ את גדרם.
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ט ר ו רAlan Dershowitz writes:+A bank robber who takes a teller hostage and fires at police

from behind his human shield is guilty of murder if they, in an effort to stop the
robber from shooting, accidentally kill the hostage. The same should be true of
terrorists who use civilians as shields from behind whom they fire their

+התשובה הניצחת לטירור היא 'טירור נגדי'; עין תחת עין ,נפש תחת נפש .אין כל סיבה שבעולם
שיושבי שדרות ,אשקלון והנגב המערבי  -אנשים ,נשים וטף  -יהיו שרויים בסכנת חיים מאימת
הסקאדים ,ולמדינה הנושאת באחריות קיומית לתושביה יהיה אסור להשיב אש תחת אש .ירי
תותחים אל עבר אוכלוסיה הנלחמת בנו הוא מעשה יהודי ו'אברהמי' .המוסר שלנו איננו בשום
פנים לאחוז במידת 'חנון' כנגד בית חנון .המאכלת שהונפה כנגד צווארו של יצחק בבכי ובזעקה
קורעת לב ,מוסטת ע"י המלאך אל עבר 'שער אויביו' ,וגם כאן מתוך בכי על הכורח "להשתמש
במידת האכזריות" ,כלשון המשך-חכמה – .הרב רוזן
+יסוד המלחמה בטרור הוא שלילת הלגיטימציה שלו .הטרור איננו חלק מדרכי המאבק
הלגיטימיות של קבוצה אנושית כלשהי .מי שמשתמש בטרור ,המכּוון נגד אזרחים ,הוציא את
עצמו ממשפחת העמים בני-התרבות ,וירד למדרגת תת-אדם .כללי-המשחק של העולם התרבותי
אינם חלים עליו עוד ,ומעתה מוכרזת עליו מלחמת -חורמה .עקרונות אלה הם העומדים מאחורי
מלחמתו של העולם הנאור באפגניסטאן ,בעיראק ובשאר משטרים תומכי טרור.
אם אנחנו מוכנים לשחרר טרוריסטים ,בכך אנחנו פוגעים פגיעה אנושה בצדקת מאבקנו נגד
הטרור .בעצם השחרור אנו מוכיחים כי הטרוריסטים אינם פושעים נתעבים ,אלא חיילים
במסגרת מאבק לגיטימי שבבוא העת עתידים להשתחרר .וכל האמור הוא במישור המוסרי
בלבד ,בלי להביא בחשבון את הקורבנות העתידיים של שילוח מחבלים מסוכנים לחופשי.
טרור פנימי
במקביל לטרור הערבי פלסטיני מבחוץ ,נעשית הריסת מדינת היהודים מבפנים .יש אצלנו
טרור פנימי שהורס את עקרונות הציוניות ,את שיתוף הגורל היהודי הכלל עולמי ,את
האחריות שלנו לגבי מה שנעשה בעבר במדינת ישראל ואת זכותנו על ארץ ישראל בארץ
אבותינו .עוסקים בזה יומם ולילה בספרות ,בקולנוע ,בתיאטרון ,יש עיתונים שמוקדשים
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כמעט רק לזה .היהודי אשר נלחם על חייו ,היהודי אשר מצליח לפי שעה להילחם על חייו
ומכה את רוצחיו מואשם בזה שהוא הורג ,רוצח ,כובש ,מדכא את אלה שאלמלא עשה מה
שעשה ,היו משמידים אותו .
(משה שמיר)

99
-נ ש י א

"אשר נשיא יחטא"… (ויקרא ד כב) בפרשת קורבנות החטאת מנויים תחילה הכהן
הגדול ,זקני הקהל ,הנשיא ולאחרונה נפש מנפשות העם .המנהיגות העליונה
לדרגותיה ולפונקציות השונות שהיא ממלאה ,עלולה לשגות ולהטעות את העם
בפסיקותיה ההלכתיות והמדיניות-חברתיות .אפשר להכליל במלה "נשיא" את
המלך,הממשלה,בכירי הרשות השלטונית וכד' .הללו אינם נקיים ועלולים יותר מבני
אדם פשוטים לחטוא וזאת "לאשמת העם" ,כלומר הסיבה יכולה להיות
אישית,מתנשאת של הנאבק למעמדו בשלטון .וראשי התיבות של הפסוק הנ"ל הם:
א נ י ! האני המתנשא,החותר,המתגאה ,הנוקט בכל תכסיסי התחרות וההישג להגיע
למטרתו הוא הגורם בהתהדרו ביכולת ה"אני ואפסי עוד" להוליך שולל ,לגרום
לאסון לאומי ,לנווט את מהלכי שררתו לעיוותים וקלקלת ההמונים .שגגתו זו היא
אפוא אישית-רהבתנית ,ויש שהוא נתפס למהלכים בלתי כשרים ובלתי ראויים
דווקא בעטיו של הציבור שהוא עומד בראשו ,הלוחץ עליו ,המפגין וגורם לו לחולשת
עמדה ,לוויתור על ערכים ועקרונות המקודשים עליו בגלל דעת הקהל .מכל מקום
העובדה שגדול הדור אינו חסין מלחטוא ,ועליו להביא קורבן על שגגתו ,להכיר
שבשר ודם עלול לשגות אך באפשרותו לכפר על משוגתו ,לחזור בתשובה ,להכיר
ולהודות בשגיאותיו מעניקים לו את האשראי להמשך תפקודו ,או לפעילות ציבורית
להדחתו .כנשיא – כן דורו ,או כדור – כן הנשיא.
כפרתו של הנשיא על חטאו היא בהבאת שעיר עיזים .העז
היא "העזין שבבהמה דקה"(ביצה כה) ,והשעיר ,לפי
ז-ח ,מסמל את היד החזקה .עזות ויד חזקה
דניאל ח
מביאות את הנשיא לידי חטא ,ולפי בעל "אוזניים
לתורה" – כפרתו היא להקריב לה' את המידות האלו
שהשעיר מסמל אותן .אשרי הדור שהנשיא מסוגל לכפר על
שגגתו ומתחרט על זדונותיו – נשיא כזה מסוגל לחוש
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ולהרגיש ולחון בני אדם אחרים ,פשוטים ,שלבם נשבר גם
כן עקב חטאתם.
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ק ט ו ר תסממניה הכילו,כידוע,גם את החלבנה ,שריחה רע ,אבל במערבב הכתישה והעירוב של אחד עשר
הסימנים-סממנים בטלה השפעתה .בית אבטינס ,שהתמחו בבית שני בהכנתה,ונמנעו מלגלות
את סודות רקיחתה ,כדי למנוע מן הנוכרים את שימושה לעבודה זרה ,נזהרו שלא ידבק משהו
מריח הקטורת בבני המשפחה ולא יצא הלעז עליהם כי מנצלים הם את ידיעתם לטובת
התבשמות כלותיהם .עד כדי כך היה חזק כוחה של הקטורת שכל ירושלים היתה ניזונה מריחה
ולא נזקקה כלה לבשמים כי נחה עליה ריח הקטורת .בימינו שאין לנו לא מקדש ולא מזבח ,ואין
אנו בקיאים במעשה הקטורת ,הרינו מסתפקים בתחליף האמירה ,כשם שאמירת כל שאר
הקורבנות שהיו במקדש נחשבת כאילו הקרבנום ממש .אבל לצערנו ,ריח קטורת זרה עולה
באפנו מדי יום ומדי שעה" ,עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות" ..ומעל כל בימת ציבור,פרסומת
ותקשורת ,הרינו עדים לכוחה המכריע של החלבנה במרקח הסממנים הרכילותיים והקיטורים
הנשמעים בארצנו .קיטורי איש באחיו ,מפלגה במפלה,סיעה בסיעה ,נבחרי ציבור המשמיצים זה
את זה ,ועל כולם מנהג ישראל החדשה,המקוממת הריסותיה ,להסב לשולחנות מבאישים,
משליכי שיקוצים ,דברי מהתלות והתקלסויות באישים ומוסדות ,בלילות שבת וחד ובימי חול,
בהופעות ליצנים,בדרנים,חורזי תפלות וכיו"ב קיטורים וקטרוגים" .מזבחים ומקטרים"
בקיטורים הזובחים והורגים בעוצמת מלים כדורבנות את עמיתיהם ומתנגדיהם ,ומלאה הארץ
צחנת רכילות ,בואש לשון הרע ,חדוות רשעות להקל בכבודו של אדם..
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החלבנה – ריחה רע ,ואעפי"כ נמנתה עם סממני הקטורת .דרשנים מצאו מקום רב
להפיק מכאן רעיונות מוסריים וחברתיים ,כיצד ראוי לקרב אנשים נחותים ,עמי
ארצות ,ואפילו פושעים ,בחינת "כל ישראל ערבים זה בזה" .ועם זאת – לא
הסתפקה התורה במניינה של הקטורת בעשרה סממנים ,כמניין המקובל הדרוש
לתפילה בציבור ,אלא קבעה אחד עשר! ...אולי שיהיו לפחות עשרה שריחם מניח
את הדעת?
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רבין+בשנת  2791אמר רבין :פתרונה של הבעיה הפלשתינית לא יימצא במו"מ עם אש"ף ולא ע"י
הקמת מדינה נוספת בין ישראל לירדן;


+ובשנת  :2791לא ננהל מו"מ עם שום גורם פלשתיני .עצם ההסכמה לנהל מו"מ כזהפירושה
התייחסות מצד ישראל לאפשרות של הקמת מדינה שלישית בין ישראל לירדן ולכך מתנגדת
ישראל בכל תוקף";


+בינואר  2791לפני שרבין נפל למלכודת אוסלו הוא אמר ":הסיבה לסכסוך בינינו לבין
הפלשתינים היא לא מאבק על תביעות טריטוריאליות אלא העובדה שמדינה יהודית חופשית
קיימת בכלל על טריטוריה כלשהי"...


+ובשנת  : 2797אינני נותן אגורה שחוקה אחת תמורת תוכנית האוטונומיה.פינוי הגדה
המערבית מצדנו יגרום לאיום הגדול ביותר שיכול להיות בשבילנו;


+ובשנת  : 2788מי שתומך במתן הגדרה עצמית לפלשתינים תומל למעשה בטרור;


+ובשנת  : 2787מדינה פלשתינית תהיה פצצת זמן; מדינה פלשתינית תיצור ציפיות להמשיך
להשיג מטרות אש"ף ומטרות אש"ף הן לחסל את מדינת ישראל;


+ובשנת  : 2771לא למדינה פלשתינית,לא למשא ומתן עם אש"ף;


+ובשנת  : 2771אין לנו ויכוח בנושא אחד :שלמותה של ירושלים והמשך כינונה וביסוסה
כבירתה של מדינת ישראל .אין שתי ירושלים,יש רק ירושלים אחת.
ירושלים אינה נושא לפשרה.ירושלים היתה שלנו,תהיה שלנו,היא שלנו וכך תהיה לעולמי עד.


+הוא שפסק בזמנו "הלכה" כי מותר לירות באידיאולוגים של הימין ומפגיניו ,והוא שקיבל את
הכדור שפגע בלב כולנו בכיכר.


+מהי "מורשת רבין"?
הירי על אלטלנה והריגת  21יהודים? התמוטטות העצבים במלחמת ששת הימים ? ההוראה
לשבר רגליים? מהי "מורשת רבין" לאחר ימי הזוהר של ששת הימים – הכינויים המפורסמים? -
נמושות ,פרופלורים,הסרטן בגוף המדינה ,ההצהרות על הגולן ובטחון ישראל? התרגילים
המסריחים בשיתוף פרס?


+בעלטה שהשתררה בליל הרצח נצנצו אלפי נרות קטנים" ,ילדי הנרות" הם שהדליקו והם
שממשיכים להדליקם כנרות הזיכרון בכל יום שנה .ולאור הנרות של יזכור נזכור את דבריו את
מורשת רבין":אין שתי ירושלים ,יש רק ירושלים אחת שלנו ,שהיתה שלנו ,ותהיה שלנו לעולמי
עד" ...לא למדינה פלשתינית ,לא למו"מ עם אש"ף ,מי שתומך במתן הגדרה עצמית לפלשתינים

תומך למעשה בטרור ,ומדינה פלשתינית תהיה פצצת זמן"...
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ת ר ב ו תבימים שבהם נערכו בישראל הפגנות המוניות של "מצעדי הגאוה" קראנו את הפסוק ההולם מן
הפרשה":תרבות אנשים חטאים" .הסטטיסטיקות המתפרסמות כיום בעיתונים על המצב
המוסרי במדינה מזעזעות עד כדי יאוש .עבריינות נוער כבר בגילים  22ואילך – התעללות מינית
בבני גילם או בקטנים מהם ,אחוזים עצומים של אלכוהוליסטים ונוטלי סמים בגיל
התיכון,התרבות מעשי האונס ,הכאות נשים והתעללות בילדים ,מעשים מחרידים של גילויי
עריות ,מעילות בכספי מפקידים ,שחיתות בכירים ואנשי מנגנונים ועוד ועוד מעשי פשע והונאה –

כל אלה מזכירים לנו דברי תורה ונבואה ,באזהרה ותוכחה ,על יושבי הארץ המטמאים אותה,
על הארץ שלא תסבול מעשי ניאוף ועיוות דין .אנו מפתחים כאן תרבות אנשים חטאים המוסיפה
חרון על חרון .מבלי להתיימר בהכרת הבוכהלטריה השמיימית,אי אפשר שלא לכרוך את כל
האסונות הבאים עלינו בעטיו של משבר מוסרי-חברתי עמוק שאנו שרויים בו .הערבות ההדדית
מפילה חללים מבלי לבדוק מי אשם ומי חף מפשע כלשהו .המאמר "כל ישראל ערבים" מהדהד
בכל שעה באוזנינו בצלילים איומים של פורענות פיגועים ואסונות דרכים ומשברים משקיים .מי
שת לבו לפן הזה של מצבנו באשמת ההתחמקות מן החובה " :נחפשה דרכינו ונחקורה"...
ת ו כ ח ה
מה נדרש על הפסוק "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט יז)?
 קודם שאתה מוכיח את חברך בדוק והוכח את עצמך
 הוכח רק את מי שדומה לך באורחות חייך ,עמית לאמונה ומצוות ,ואל תאמר דבר שאינו
נשמע


אם לא תוכיח את עמיתך ,אתה נושא עליך חטא שלו ,כי ישראל ערבים זל"ז



חזור והוכח ,אולי בפעם המאה ואחת יכנסו הדברים ללב

 תוכחה צריכה להתנסח בצורה עדינה,מרומזת,בנחת ,לא מתוך הרמת קול,ביוש בפומבי
וסערת כעס


תוכחה ברוח קיצונית עלולה להידחות בשאט נפש ,בהומור,במשל ובנעימות תתקבל באהדה

 לפני שאתה מוכיח בדוק אם אינך נושא בלבך טינה,רוגז הקפדה כלפי המוכח
רעי איוב מייחסים לו חטאים,כדי להצדיק את האל על הסבל שהביא על איוב,ותוכחת ה' לרעים
אלו היא אולי המשמעותית ביותר
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ת ו ר ו תעל המצווה המוטלת על יחיד
שני ספרים,נאמרו פרשנויות
ידי חובתו גם בכתיבת אות
לכתוב ספר שלם .ספר היחיד
שונה מסלולו של היחיד מן
אחד את תפקידו כפרט ,ככל

ו ה ר ב י ם
ה י ח י ד
לכתוב לו ספר תורה ,ועל המלך שחובתו לכתוב
שונות .הבה נסביר אחת מהן .אדם יכול לצאת
בספר התורה ,שהרי לא משגת ידו של כל אחד
צריך להדריכו באורח חייו לפי דיני התורה.
הציבור .המלך הכותב שני ספרים מייצג מצד
אדם מישראל ,והספר השני מסמל את תפקודו
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הציבורי הממלכתי .זה ספר של אדם יחיד וזה ספר של האומה כולה .הספר
האחד שמור בבית גנזיו והשני מלווהו בכל אשר ילך .במה חשיבותה של
הכתיבה הרי עניינה אינו אלא טכני? ואמנם ההגות בתורה היא עיקר
העיקרים ולא די בספר התורה השמור באיזה ארון .המצווה היא ללמוד -
בתורה,במשנה בגמרא,זה עיקר העיקרים ולא הצד החיצוני  .כלומר הדגש
הוא על הצד השכלי האינטלקטואלי.דעה זו של פגישת האדם עם בוראו מתוך
העיסוק בתורה דרך כתיבת ספר התורה מטעימה אפוא את הפגישה האמיתית
בין אדם לתורה לא הגניזה בארון אלא חשיפת האור הגנוז ..זו דעת
הרא"ש .דעה שונה יש לרמב"ם שאינו מזלזל בעצם הכתיבה ,שכן הפעילות
"הטכנית" לכאורה אינה אלא זו המעוררת וגוררת את חום הלב .היא המהדקת
ומלבבת את הקשר בין האדם והתורה .רבים שהשתתפו בכתיבת אות בספר תורה
מעידים על חוויה בלתי נשכחת שחלה בהם באותה שעה של התרוממות רוח
נשגבה.לדעת הרב קוק ניתן לנהל את החיים הן לפי "ספר הפרט" הן לפי
במסגרת
התורה
חוקי
לפי
להתנהל
צריכים
חיינו
הכלל"
"ספר
האישית,המשפחתית והפרהסיה הציבורית.כדי לקיים את הבחירה של עם ישראל
מתוך הכרה בתפקודו כממלכת כהנים וגוי קדוש צריכים אנו לכתוב את שני
הספרים האלה .נעשה ונשמע הן בד' אמות הן בחיינו המדיניים הלאומיים.
כל מערכות השלטון – החינוך.הצבא,הכלכלה ,החקלאות והתעשיה וכו'
חייבים אפוא להיות מודרכים לפי "ספר המלך" המייצג את הפורום
השלטוני-ממלכתי.מצערת העובדה שאין מדינת ישראל מייצגת כראוי את
המשאלה הזאת וחלום הדורות נראה הזוי ומתסכל.הריבונות ממלכתית ,השיבה
ארצה ובנינה לאור תורת משה והנביאים ,והוראות הפסיקה של חז"ל וגדולי
ישראל לדורותיהם ,לא התגשמה לפי משאת הנפש של דורות בישראל .במשך
אלפיים שנה חיו בתנאי גלות ,שבהם ניתן היה אמנם לממש את "ספר הפרט"
ולא את "ספר המלך" .אין תמה אפוא שהגאולה בתקומת ישראל עדיין בשלבי
"קמעא קמעא" לקראת מציאות משיחית.היאוש המשתמע בחיינו מהמצב
המוסרי,מאכזבה בתקוות שתלינו בשלבים שונים של השיבה ארצה אינו
מוצדק ,שכן אין מדינה נבנית בתקופה כה קצרה ,ותהליך האפיון של
התרבות המתרקמת כאן עודנו זקוק לזמן רב יותר עד להתגשמותה של הנבואה
על ימות המשיח ותיקון העולם.המציאות הטבעית מורכבת למדי ,הסתירות
רבות,הניגודים מתרבים ותוקפים על כל צעד ושעל .חובה לבטוח כי "לפני
שמש ינון שמו" .ינון הוא שמו של משיח ,והוא נברא לפני שנברא העולם
הטבעי .ברורה מראשית התכלית והנבואה מרמזת על בואו של משיח ביום מן
הימים עד שתוכשר הדרך להופעתו ע"י שליחים מתאימים וע"י מצב הדור
הראוי לכך .לפיכך אין סיבה לראות בהסתאבות הקיימת סוף פסוק אלא שלב
בשלבי החתירה לתיקון הולם שבוא יבוא ביום מן הימים .הציפיה למשיח היא
המחזקת את ידי העושים ובונים והמאמינים שגם אם יתמהמה בוא יבוא ועד לבואו
מוטלת עלינו המלאכה לעשות ככל שביכולתנו לקיים את התחייבותנו להוות "עם
סגולה" ובריבונותנו בארצנו תשתקף דמותה של
.
ממלכת כהנים וגוי קדוש .ובסיני התחייבנו לכך
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לכאוֹרה הרינּו משּפחה גדוֹלה ּורחבה ,מּוגנת בַאנשי שרּות,רפּוָאה ,בטחוֹן ותחזּוקה.
נפגשים באּולמוֹת הארּועים,בחדרי ֹּכשר,בסדנאוֹת ּובברכה,אוֹ לישיבת טרקלין לַאחר הּיקיצה
מתנּוחת צהרים,ללגימת קפה בין ערביים,לשיח ושיג של יושבי קרנוֹת ּומבלי עוֹלם.נפגשים
לדּיּונים באספוֹת,אוֹ סתם להלּוכי הלוְֹך ושוֹב,מתעּכבים ברגשה למראה מוֹדעוֹת שחוֹרוֹת על
לּוחוֹת הּמוֹדעוֹת – מי ומי ההוֹלכים?מהם שהיּו מֻ ּכרים וָאנּו נאנחים על ָאבדן יקירים ּומהם
נעלמים שֹּלא הּכרנּום וָאנּו חוֹקרים את הסוֹבבים לּפרטיםּ.ומוֹדים ליוֹשב מרוֹמים שלפי שעה
עוֹדנּו מּוגניםּ..וממשיכים לק ֹרא על תכנּיוֹת ושנּויים בלּוחוֹת זמנים .נפגשים בדרכי הקנּיוֹת
לקניוֹנים,מנענעים נפנּופי שלוֹם ּומפטירים ברכוֹת מֻ תָאמוֹת לַאשמּורוֹת ליל ויוֹם.בּמעלּיוֹת
ּפוֹרסים שלוֹם לַאחר הבדיקוֹת בּמראוֹת הצוֹבאוֹת .בנסיעוֹת המשֻ תפוֹת,בטּיּולים
אד
החדשּיים,בּיציָאה לתיַאטראוֹת,לבלּויים במלוֹנוֹת ֹנפש וארּוח אחרים מתרבוֹת עד מ ֹ
החקירוֹת והחטיטוֹת בשאלוֹת הבריאּות ,הּמשּפחה,שלוֹם הנכדים והנינים,אוֹ מרכלים ברמיזה
אוֹ בהרחבה על ּפלוֹני ּופלוֹנית,על זּוגוֹת שנעדרים ואינם מתראים .למעשה ָאנּו מּוגנים ואיננּו
מּוגנים מּכל מה שקוֹרה בכל בית משֻ תף עם השכנים.
יש ּפגישוֹת ויש ּפגישוֹת .לפגישוֹת מפליגוֹת יוֹתר עם רעים,אהּובים ּוקרוֹבים,אין מסתּפקים
אכל ,בין הּזמנים של הארּועים.אל אלה המעטים
בהחלפת רשמים במסדרוֹן,בחדר ה ֹ
מתקשרים ּומזמינים לבית,אל הסלוֹן,להרחבת הּמבעים על ּכל נוֹשא שבעוֹלם ,על ּכוֹס קפה
אוֹ מסעד קל .וכְך הייתי ממּין את הדּירים הּמּוגנים – מי לפגישוֹת ַאקראי ,מי להתראוֹת רק
בּפרוֹזדוֹר,עם מי להסב בטרקלין לשיחוֹת הבאיּ,ומי לארּוח בדירה מּמש.אלה הם "דּירי הסלוֹן"
שהם ַאחי ורעי בעקר ...אלה הדּירים הּמּוגנים לידידּות אמת,עם אלה ָאנּו מּוגנים לחּיים טוֹבים
וארֻ ּכים ,לתחזּוקת השרּות של הלב...
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דמותה החיצונית היתה מרושלת – שערה המלבין פרוע ולעולם לא-אסוף ,שיניה חסרות
לסירוגין ,גופה כבד ומתנדנד מרגל לרגל.רק בצאתה מן הבית לקניות וכל מיני סידורים לא
הובחנו בה כל אותם סימני הרישול ,ונראתה כאשה לכל דבר ,אשה מן המניין .בניה ונכדיה היו
פוקדים אותה בשבתות ומפקידה לפקידה גם בימי חול כשהם יוצאים תמיד בחופן ממתקים
ומענק שוה יותר של כסף .בצאתה ביום השבת למרפסת היתה חובשת לראשה צניף לבן ,מין
תחרה רקומה ,ובשתי כפות ידיה היתה מכסה פניה ומצדדת אותם הנה והנה וממלמלת כדרכה
אותן הברות סתומות שאיש לא הבין מעולם את פשרן .יום אחד בשובי הביתה ממילואים,
דפקתי על דלת ביתה ,כדי להביא לביתה מכתב שנשמט לארץ מתיבת הדואר בכניסה לבית,
וכשראתה אותי במדים ,קפאה על מקומה ולפתע פרצה בצעקה נוראה ומחרידה ,הבינותי שעלי
להסתלק מיד כדי למנוע את עלפונה ,כדי להרגיע משהו ממראות רוחה ,מזוועות זכרונה ,אבל
היה לי ברור ,שהצעקות שהתמלטו והתגלגלו מפיה היו בגרמנית .השכנים יעצו לי אמנם להדיר
רגלי מפתח ביתה ,למנוע רוגז והפרה של שלוות רוחה ,וכך השתדלתי אמנם לחמוק בטיסה כל
אימת שעברתי בחדר המדרגות ליד הדלת הפתוחה של ביתה .יום אחד סיפר לי בעלה ,שהיה
ממתפללי בית-הכנסת בשכונה ,שאשתו חולה ,והוא ממהר לביתו לטפל בה .מה טיב המחלה לא
פירש .מרגשת דיבורו הבנתי שהמצב חמור למדי ,ורופאים מומחים הוזמנו לביקור .מנוחתי
נטרדה כל אותו יום ,כי נגע מאוד ללבי צער אשה זו המלומדת בייסורים שאין להם שיעור.
עקבתי אחרי בואם וצאתם של הרופאים ,אחרי בני הבית והמשפחה שהוזעקו לעזרה ,וכל
ששמעתי היה רק "חמּור,חמּור"… לא התאפקתי ונכנסתי פנימה אל הבית .בצוק השעה לא
ביקשו אפילו ממני לצאת ולהניח לה ,אבל בכל זאת החלטתי להישאר ,להתקרב ,להסתכל בה
בחיבה ,אולי יחנן מבט אוהד ומבין את פני האומללה.ולהפתעתי זה קרה .היא נרגעה קמעא,
ועיניה נפקחו במעין חיוך של תודה ,אי אפשר לתאר ולהעריך את ארשת הפנים והבעת כל קמט
מהקמטים .היא הסתכלה לעברי ,נעצה בי מבט עמוק של חיבה ,ולאט לאט נעצמה ,נשתתקה,
קפאה על משכבה בדומיית מות נשיקה .עמדתי ליד הנפטרת ,כמי שראה בעברו הצבאי מתים
ונפטרים ,אבל שלוה כזאת ,שפויה,חסודה ,נשארה לי עד היום כתעלומה…
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זכרונות

מרחם

עוד בהיותי ברחם אמי רבקה ,לא יכולתי לסבול את שכני לבטן – את עשו .אני הייתי חלק והוא
שעיר ,כאדרת שער ,והיא הציקה לי ,דגדגה את בשרי הרך ,ולכן התרוצצתי מפינה לפינה כדי לא
להתחכך בו .לא יכולתי לסבול גם את ריחו ,ריח שדה של פגרי ציד .כשאמא היתה עוברת ליד
בתי כנסיות הייתי מפרכס לצאת ,לצאת משכנות רעה ,להיחלץ מהשפעה מזיקה ,להיקלט
באוירה טהורה וכשהגיעה שעתנו להיוולד  -דחק הוא אותי והקדימני לצאת ולא נותר לי אלא
לאחוז בעקבו ,לא דרך של תלות ,לא לצורך הישענות ,אלא כדי ל מ ח ו ת על גניבת
הבכורה...גנב מבטן ומלידה! כך היתה דרכו הן בילדותו הן בבבגרותו – לאחז עיניים ,להיתמם
כחרד על מצוה קלה כבחמורה – "כיצד מעשרים את התבן"? "כיצד מעשרים את המלח"? ואבא
יצחק ,שבאותם ימים עדיין לא כהו עיניו ,סבר כי באמת ובתמים משתדל פרא אדם זה לתקן
דרכו ,וכדרך אב המרחם על בנו ,ביקש לקרבו ,כי הוא עמד על טבעו ,והכיר את תעלולי הטעיתו
אולי באהבתו אותו יצליח להחזירו למוטב ,והוא באמת חיבבו,העדיף את צידו ,אבל בין כה וכה
טעה באבחנתו ,וחרך את צידו ,כי שוחד המטעמים הכהה את עיניו ,כמו שאמרו" :כי השוחד
יעור עיני חכמים"…וכך נלכד אבא בפתיון בנו עשו...ועשו גדל והולך וצובר עבירות כלאחר יד.
זוכר אני כי פעם בילדותנו שיחקנו ליד הגורן ,ובמשובת ילדות הוטלנו לתוכו בשובבות צהלה,
כשביקשנו לנער את המוץ והתבן שדבקו בנו ,ראיתי כמה התקשה הוא,כי אנוכי שהייתי חלק
בתנופת יד קלה יכולתי למחות את הפסולת שדבקה בי אבל הוא עמד שעה ארוכה ונאלץ ללקוט
קש אחרי קש שהסתבך באדרת שערו ,ותמונה זו ליוותה אותי מאז,כי ראיתי כיצד דבקות
ומסתבכות בו העבירות ,כמה קשה לו להחליק כמוני ולהשתחרר מהן .כשאמא חשה בעיוות
סדר הברכות שביקש אבא יצחק להעניק לעשו תחבלה להלביש אותי את בגדי עשו החמודות אף
על פי שהיו עלי למשא ודחויים בעיני מקדם ומאז – אך איך אמרה פי אמא? איך אחריש ואתן
לבריון האלים הצד בפיו לרשת את הברכות שאינן מגיעות – לא לפי סדר התולדות ולא לפי
הזכויות הראויות? כשעמדתי על דעתי ,כשלמדתי מניסיוני כמה קשה השפעת הסביבה על אורח
החיים ,ציוויתי את בני שנולדו לי במסגרת חותני הרמאי ובדרכי חזרה ארצה להתרחק מכל
מגע עם נוכרים בעלי עבירה ,להיפרד כמו אברהם סבי מסדום ותרבותה הנאורה  -לקיים
משפחה יחודה ,מצוינת בחיבתה למורשתה,וגם כשמי מהם סוטה מן המסלול ובוגד ומוכר את
אחיו ,הרי בסופו של דבר יחוזר לדבוק באחות אחים ,צרורים בצרור משפחה רבת פנים אבל
מאוחדת בברית אבות ובנים..
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ש נ י ת מ י ד י םדרשו חכמים על הפסוק" :שניים ליום תמיד"  -שני תמידים הם,
כלומר בשני פסוקים מופיעה המלה "ת מ י ד" ,האחד" :שיויתי
ה' לנגדי ת מ י ד" ,והשני – "וחטאתי לנגדי ת מ י ד".
הרי לפנינו טווח ההתמודדות של האדם עם מדוחי החטא ויכולת
ההתעלות לעבודת קודש ולהפעלת כל אותן מידות טובות שהתורה
ממליצה לסגלן .אדם נקרא לבדוק תמיד את אורח חייו ומהלכיו
כדי להעלות בהוויתו את נר התמיד ,אור החסד ,תבונת המוסר,
בדיקת הגיגים ומעשים שגויים .ביקורת עצמית זאת היא מסימני
האני העליון הנאבק ביצרים אפלים הטבועים בו ,במהותו ובעצם
הוויתו… על משקל זה אני בא לתרגם משהו למהלכיו של אמיר
שלנו .אלא בשינוי כלשהו אמיר במקצת את הנוסח" :שיויתי את
המחשב לנגדי תמיד" ...והמחשב הופך להיות הכלי נ ג ד ו ,
באשר הוא מתיש את כוחו ,משבש את סדר יומו ,מזניח את מאכלו,
מנוחתו ,חובל בתקינות אורח חייו ,וחטאתו של סדר יום מעוות
זה לנגדו תמיד .ולכן כדי לעזור במקצת לתיקון אני ממליץ
להוסיף ת מ י ד שלישי ,והוא הפסוק של החכם מכל אדם" :וטוב
לב משתה תמיד" .כלומר יש אפשרות להביא לאיזון של כל
התמידים האלה .לשקוד על זמני עבודה ועל קביעת ארוחה
ומנוחה ,שלא לערבב סדרי זמנים ,אלא לשקוד על משתה בשעתו,
ולא להתעלם מניסיונם הטוב של הורים וקרובים ,שאמיר כה יקר
להם ,והם מעירים מה שמעירים רק כדי להשרות טוב לב ,לב
בריא ,בגוף בריא ,שהוא המשכן לנפש יגעה המחפשת את אושרה.
ת מ י ד להתמיד במציאת האיזון בין עמל הגוף ולבטי הרוח כדי
לזכות בלב הטוב השמח בחלקו  -בחלק הנאות ,הפרופורציונלי,
שהוא מקדיש לכל צורך ,להשגת כל יעד...
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ח ּנ ּו ְךהסקר הבינלאומי שהתפרסם לאחרונה בעניין הישגי החינוך משפיל את ישראל
לתחתית הסולם .אנו מפגרים בהבנת הנקרא ,במתמטיקה ומדעי הטבע אחרי
מדינות רבות ,לרבות "אסיאתיות" ו"פרימיטיביות" ..אבל אין ספק ,שבתחום
אחר אנו מזנקים לראש הסולם – בחינוך לרעשנות.
ילדינו אינם מדברים זה עם זה אלא צועקים ,מחרישים אוזניים בצהלות פרועות
של צחוק והתגרויות – בבית ,ברחוב ,בצאתם מבתי הספר ,בהתכנסויותיהם
ובאירועים שהם מקיימים במוסדות החינוך .הרמקולים פולטים רעשים של מאות
דציבלים .וכל המרעיש יותר הרי זה משובח .במקום מוסיקה נעימה ,לחנים ערבים
ונעימים לאוזן ,משמיעים נהמות צורמות,וגלי הרעש מתרגשים ומציפים אותנו עד
שעור התוף נקרע .במקום חינוך לתרבות יש לנו חינוך לאלימות מילולית רעשנית.
אנו מגדלים בני תרבות של רעש .בני תרבות שזרה להם ההתאפקות ,הצניעות,
הדיבור השקט ,הרוגע ,התגובה המנומסת ,הסלידה מצריחות מורטות עצבים .ולא
זו בלבד אלא שברעש זה הם מתגדרים באופנועיהם .מטרטרים את חוצות העיר
בפליטות מתגברות והולכות של חרחורי מוטור וצפצופי התבלטות.תופעת הרעשנות
אינה סגולית לימי הפורים בעת קריאת המגילה .הוא אופפת אותנו בכל ימות
השנה ומועדיה.מי מסוגל ליהנות בחתונות? במסיבות שכל עיקרן להתבלט
ברעשנות יתירה .העיריות והרשויות נסחפות אחר טעם ההמון ומציבות דוכנים
רבי קומה של בימות ורמקולים מחרידים בעוצמתם.הממונים על מופעי התרבות
שבויים בתרבות הרעש.

תרבות ה"טם-טם" השתלטה גם על אירועי המבוגרים –בחתונות,
בטקסים פומביים ,באירועי מדרחוב ,אין מפלט מגילויי "תרבות" הרעש.
השתלטות אלימה על אזרחים צמאי שקט ועידון .מי ברעש? קטנים ובני
נעורים ,הקטנים עם הגדולים ,ואנא מפניו נברח?
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מה יכול פתק הבחירה לקבוע?הכרעות בגורלה של הארץ,המדינה והעולם!


האם דרכי התחבורה יותקנו למניעת אסונות ותאונות?

 האם תשתיות היסוד יטופלו? תחבורה,ביוב,ניקיון,סילוק האשפה,ניקוז שטפונות
 האם בתי החולים יורחבו לקליטת מאושפזים ,שלא יאלצו לשכב על כסאות ,או לחכות
שעות לטיפולי רפואה דחופה ,או לפיקוח מקצועי?
 האם יותקנו אמצעי המיגון ביישובים ושרותי הצלה וכיבוי אש יסופקו?
 היפותחו מוסדות חינוך ללא אפליה והבטחת חינוך כללי ומקצועי לפחות לדרגת
השכלה נאותה או לדרגת תואר ראשון?
 כיצד יופעלו רשויות החינוך וההשכלה לטהור האוירה הציבורית מזיהום לשוני
ומתצוגה בזיונית במרקעי התקשורת ושידוריה?
 מה יהיו החוקים והאמצעים ה דרושים לאכוף אותם ופסקי דין בפועל?
 כיצד יחוזקו מסגרות השלטון לביעור השחיתות ,המאפיות השונות ,חיזוק הביטחון
האישי,חיסול שוד קשישים ופריצות וגנבות?
 האם תפעל הממשלה לשינוי המיסוי הקיים בהתאם לרובדי האוכלוסיה?
לאכיפת חובת העבודה העצמית לבעלי היכולת? לחיוב גיוס ושרותים?
לפטורים שונים המוסכמים ומקובלים בגין בריאות וכד'?
 כיצד תשפיע הבחירה שלי על הרכב הקואליציה העתידה בענייני
מדיניות,ביטחון,כלכלה,זכויות הקרקע,הדיור,היחס לערבים ומיעוטים אחרים?
ובייחוד לשיפור דמותה של המדינה היהודית בעיני העולם?
 בדיקה יסודית מה טיבם של המועמדים השונים בכל הסוגיות שנזכרו לעיל?
האם מתאימים הם באישיותם,במידותיהם,באורח חייהם לתפקודם או שמטרות
כיבוד,הנאה ותאוות שררה מדריכות אותם?
 האם האישים המועמדים ידועים בעברם הנקי,ביכולתם וניסיונם לעסוק
בצורכי ציבור באמונה?
 האם הפתק שלי יסייע לתיקון הקלקולים הקיימים ובייחוד לחיזוק
הערבות ההדדית ,הזהות היהודית והיחסים בין אדם לחברו?
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ה מ י ם ה ז י ד ו נ י םהמים הם מקור המחיה לאדם ,לבהמה ולצומח .אין חיים בלי מים .נהרות המים המתוקים הוו
את ערש התפתחותה של תרבות האדם .ראה ערך תרבויות אכד,אשור,בבל,פרס ,וכן תרבות
מצרים ,תרבויות המאיה והאינקה ,או במזרח הרחוק ובאפריקה .יש פרשנים התולים את
האנטישמיות המתגברת בימינו בארצות האיסלם ובאירופה בעקבות התמורות שהתחוללו
בעשורים האחרונים בארצות עיראק ,סוריה ,מצרים וירדן ,וביחוד במהפך שחל בטורקיה עם
עלייתו של ארדואן לשלטון .סיבה מכרעת באנטישמית האסלאמית נעוצה בהתדלדלות מקוה
המים המסופוטמי ,שהוה בשנים קודמות משען עיקרי לחקלאות ולפרנסה .רבבות צעירים
נאלצו לנטוש את מרחבי האדמות הפוריות ולהגר למרכזים העירוניים שבהם גדלה התמיכה
במנהיגים ובמהפכות עממיות במנהיגים ובתנועות דתיות וחברתיות שניאצו את ישראל.
הדוגמה הבולטת מכל היא נשיא טורקיה ארדואן .יחסי ישראל טורקיה עד להשתלטותו במדינה
היו שפירים .המהפכה שעורר בשנות העשרים קמאל אתא טורק להקים בטורקיה מדינה
חילונית חוללה ממש תמורה עצומה .השאיפה להידמות לאירופה נטשה מסורת של
דת,תלבושת,סדרי הנהגה והפקידה את השמירה על הצביון החילוני בידי הצבא .כל עוד היה
בידי טורקיה השליטה במאגר המים הגדול שבמקוה נהרות פרת וחידקל ,מאגר שהכיל שטחים
עצומים פי שלושה משטחה של ארץ ישראל היתה לאוכלוסיה ששכנה שם אפשרות להתפרנס
מגידולי חיטה ושעורה ,תמרים וכותנה וכיו"ב גידולים שהספיקו לכלכלה אוטרקית בין
האוכלוסים.ואולם עם הברכה באה הקללה הנוראה הפרושה על מקוי מים והיא המחלה
הנוראה – המלריה – שעשתה שמות בגידול האוכלוסיה .אשה שילדה תשעה או חמשה עשר
ילדים נותרה לדאבון לב לכל היותר עם שניים .ואולם משנוצלו יתרות המים ע"י מדינות עיראק
וסוריה ,ובייחוד לאחר שנים קשות של בצורת ,הפכו שטחי גן העדן הפורה בעבר
לשממה,ובקללת השממה חלה גם ברכת הברכה והתמעטות השפעתה של המלריה ששותקה
בעקבות היובש .במצב זה נאלצו היילודים הרבים לחפש מקורות פרנסה לא ביישוביהם
הסמוכים למאגר המים הקודם אלא להגר לערים הגדולות.תנועת הגירת האלפים חוללה את
התמורה במבנה השלטון בטורקיה  .הסתייגותם של צעירים אלה שגדלו בבית אבא במסורת
נוקשה של דת ומנהג מההתפרקות מן המסורת המקובלת ,מחדירת המתירנות והנהנתנות
והחיקוי של דפוסי תרבות מערבית קלוקלת,חללו את תשוקתם "למערביות" והגבירו את
התשוקה לחידוש המהפכה הדתית תחת מנהיגותו של ארדואן .הוא היטיב בחכמתו להבין את
המפנה שהוא עתיד לחולל בעזרת הנוהרים לערים מהכפרים הננטשים .בד בבד עם ההתדלדלות
במקורות המים שפרנסו מדינות שכנות מן המאגר הגדול המסופוטמי ,בייחוד בעיראק ,בסוריה
בלבנון ובירדן ,החלו תביעות חמורות נגד ארדואן בגלל הקיצוצים במים .המשגה הגדול
בחישובי ארדואן היה שהמים הם המשאב האיסטרטגי העיקרי .הוא לא חזה את ההתפתחויות
הצפויות בטכנולוגיה להתפיל מים ופחות להיזקק למאגר של נהרות הפרת והחידקל .הסתבר
שבמקום המחיר היקר של המים הטבעיים ניתן להוזיל עד למחצה ויותר את המחיר עבור מים
מותפלים שטיבם אינו נופל מן המים הטבעיים .השליטה במים שהיו צריכים להוות את המשען
האיסטרטגי לטורקיה כלפי שכנותיה הכזיבה את התקוות וסערות מחאה והתקוממות נגד
טורקיה החלו לתסוס ולהתסיס את ההמונים נגדה .וכאן אפשר להבין את מעמדו בעולם
המוסלמי המקיף אותנו כיצד הוא נאחז בשנאתו ובמלחמתו בציונות ובמדינת ישראל כמגן
האיסלאם .וכך ניסה לשתק את התביעות נגדו כקנא המשיב את הכבוד המושפל של הערבים
בסכסוכם עם ישראל .כל אימת שתבעו ממנו להגדיל את אספקת המים דחה את המחאה נגדו
באמתלה המפורסמת בדברי ימי ישראל – "אני המגן עליכם מפני ישראל ,אני העוכר את שם
ישראל בעולם,איזה מנהיג מוסלמי השיב לכם את הכבוד העצמי כמוני"? כך שבהאחזו במוטיב
האנטישמי הידוע של הפרוטוקולים של זקני ציון בדבר שליטת היהודים בעולם הוא מנצל את
מעמדו וסותם את פיות המוחים נגדו בגל הקיצוצים במים .אנו הגורסים כי אין מים אלא תורה,
מתכוונים למים החיים של מוסר עליון ,לערכים מוחלטים של צדק ומשפט ,דין ורחמים ,ואולם
לומדים אנו בתהפוכות הימים על מים אחרים ,מים זדונים ,מי "הז'ידים" ,שמציפים את היקום
בכל נכלי התעמולה האיסלמית נגד היהודים ונגד קיומה של מדינת ישראל .המים הזדונים ,מי
התרעלה והכזב ימשיכו אפוא להזין את שנאת ישראל בדורות הבאים...
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ִּי
ּתּופכשגרנו בשכונת גאולה ירושלים בשנת תרפ"ט הייתי בן  .9בימים
המתוחים של פרעות הדמים מצד הערבים היינו שרויים בחרדה
מפני התקפות העלולות לפגוע ביושבי השכונה מצד ההמון המוסת
בקריאות לטבח ביהודים .הבניין שלנו היה בן  3קומות
והתגוררו בו אישים חשובים,הסופר קמחי,אשתו ובנו יגאל,
העסקן זלמן וייט ,וזכור לטוב אמנון הבן,בכירים בהנהלת
החינוך,מר לוי ובנותיו הצעירות .ברחוב הסמוך התגוררה משפחת
סוקניק ,לימים הארכיאולוג אליעזר ליפא ואשתו הגננת חסיה,
וזוכרני את המשחקים עם יוסי ויגאל הבנים.כל השכנים כונסו
ומה שנחרת ביותר בזכרוני שם הוא אקדח
על הגג השטוח
התופי,המצופה משני עבריו בעצם שנהב .הממונה מטעם ההגנה
לבטחוננו היה קמנצקי ,לימים למדתי בגימנסיה עם אחותו חוה.
הוא נהג לנופף באקדחו זה כלפי האספסוף הערבי שירד בריצה
מבוהלת ובקריאות "אטבח אל יהוד" במורד רחוב שטראוס .ממרומי
הבית יכלנו לראות ולשמוע את הקריאות להסתער עלינו והוא נסך
לנו הילדים ,בני הבית ,ניתנה
בנו ביטחון שנוכל להתגונן.
ההוראה להשליך אבנים על כל המתקרב לבית.סלי האבנים הוצבו
בפינות שונות הגג השטוח וקמנצקי היה סובב והולך מפינה
לפינה כשבידו האקדח המבריק לעינינו .ובעודנו צופים בהם
בחרדה,התברר לנו ,ששינו כיוון ולמזלנו המשיכו למאה שערים
בדרכם לנביא מוסא .לא במהרה פגה החרדה אבל אנחות רווחה של
האמהות נשמעו לנו יפה .ליתר ביטחון הורה קמנצקי להשכיב את
הילדים בקומה העליונה ולא לרדת לקומות המגורים הנמוכות..
בחלקי נפל ללון אותו ערב יחד עם בנותיו של לוי שהיו בנות
גילי ,וחויה זו היתה נעוצה בי שנים רבות...כשעברנו לגור
במקור ברוך ,הייתי כבר בוגר תחכמוני ולומד בגימנסיה רחביה
ואז גילה לי אבא אקדח תופי שהיה דומה כתאום לאותו אקדח של
קמנצקי הזכור לי  9שנים קודם .אקדח זה לא היה כמובן חוקי
ולכן הוסתר במחבוא בעליית הבית בן הקומותיים ברחוב בר-
גיורא .9הימים ימי הפרעות  ,6931-9שוטרי המנדט היו מחטטים
לגילוי נשק חבוי .ולכן שכן לו האקדח התופי של אבא בעליה בין גיגיות
הכביסה,המזוודות,פרימוס מספר  3ואביזרים אחרים שהסתירו אותו יפה .עד
היום לא אדע מה ארע לאקדח זה.אולי נמסר לכוחות ההגנה שהתאמנו בלילות
בתחכמוני .באותם ימים היתה אמא מנהלת עם חברותיה את המועדון המוסוה
לחיילים שלנו.בשנלר שכן באותם ימים מחנה בריטי ששימש מטרה להתקפות
ומשם נורתה אש תופת על השכונה שלנו והקרובות לה.גם צלצולי
המחתרת
הפעמון כל רבע שעה שבראש המגדל עודם נשמעים באוזני בלילות נדודי
שנה.
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 אין חכם כבעל הניסיון
 אם לא יועיל לא יזיק
 אותיות מחכימות
 אם קבלה היא – נקבל
 באה שבת באה מנוחה
 דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב
 הרוצה לשקר ירחיק עדותו
 המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא
 טעות לעולם חוזרת
 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו
 כבדהו וחשדהו
 מרבה דברים מרבה שטות
 סכין מסוכן ביד שוטה
 סוף גנב לתליה
 אוזניים לכותל
 צרת רבים חצי נחמה
 קול המון כקול שדי
 סתם מקשן עם הארץ
 אין נביא בעירו
 אין אורח מכניס אורח
 אין אומן בלא כלים
 ודי לחכימא ברמיזא
 ההכרח לא יגונה
 המתחיל במצוה אומרים לו גמור
 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה
 מאן דיהיב חיי יהיב מזונא
 מאן מלכי ? רבנן
 מי שיש לו מנה רוצה מאתיים
 קבל את האמת ממי שאמרו
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רבי מאיר אוֹמר ,לעוֹלם ילּמד ָאדם את בנוֹ אֻ ּמנּות נקּיה (וקלה) ,ויתּפלל למי שהעשר והנכסים
שלוֹ ,שאין אֻ ּמנּות שאין בה ענּיּות ועשירּות ,שֹּלא ענּיּות נגרמת מן האֻ ּמנּות ,וֹלא עשירּות באה
מן האֻ ּמנּות ,אלא הּכֹל לפי זכּותוֹ של האדם .רבי שמעוֹן בן אלעזר אוֹמר ,וכי ראית מּימיָך חּיה
ועוֹף שּיש להם אֻ ּמנּות ,ואף על פי כן הן מתּפרנסין שֹּלא בצער ,והֹלא ֹלא נבראּו כל בעלי החיים
אלא לשּמשני ,ואני נבראתי לשּמש את קוֹני ,אינוֹ דין  -וכי אין זה קל וחומר שאתּפרנס שֹּלא
בצער ,אלא שהרעוֹתי מעשי וקּפחתי את פרנסתי .אבא גֻרין אש צדין אוֹמר משּום אבא גֻריא,
ֹלא ילּמד ָאדם את בנוֹ ,אומנויות אלו ,שהן חּמר ,גּמל ,סּפר ,סּפן ,רוֹעה ,וחנוני,שאֻ ּמנּותן אֻ ּמנּות
לסטים ,לפי שהחמר ,גמל וספן עוברים על תנאי השכירות של השוכרים אותם ,והחמרים
והגמלים גם נוטלים פירות ועצים של אחרים בדרכים שהם עוברים בהם .הספר חשוד ליטול
יותר ממון מהראוי לו ,כשרואה שהמסתפר דחוק בזמנו .הרועים חשודים לרעות את הבהמות
בשדות אחרים ,והחנוונים חשודים באונאה ,כגוןלהוסיף מים ליין וכיוצא בזה.רבי יהּודה אוֹמר
משמוֹ של אבא גוריא ,החּמרים ,רֻ בן רשעים .והגּמלין ,רֻ בן ּכשרים ,לפי שהולכים במדבריות
ומקומות סכנה ,ומשברים ליבם בתפילה לה' .הסּפנין ,רֻ בן חסידים ,לפי שהים הוא מקום סכנה
גדול יותר ,ותמיד הם בפחד ורעדה .טוֹב שברוֹפאים ,לגיהנם ,כיון שאינו מתיירא ממחלות ,ואין
ליבו נשבר לפני ה' .ועוד ,שלפעמים בידו לרפאות עני ,ואינו מרפא [ויש מפרשים ,רופא המתגאה
וסבור שהוא הטוב ביותר ,ואינו מתייעץ עם רופאים אחרים ואף אינו מעיין בספרי רפואות,
ומתוך כך נכשל בדברים של סכנת נפשות ,יורש גיהנם] ,והּכשר שבטבחים [-שבשוחטים] שֻ תפוֹ
של עמלק ,כלומר ,מפני שהוא שוחט בהמות וטבעו אכזרי .רבי נהוֹראי אוֹמר ,מניח אני ּכל
אֻ ּמנּיוֹת שבעוֹלם ואיני מלּמד את בני אלא תוֹרה ,שָאדם אוֹכל משכרה בעוֹלם הּזה ,והקרן קּימת
לעוֹלם הבאּ .ושָאר ּכל אֻ ּמנּיוֹת אינן ּכן ,שהרי ּכשָאדם בא לידי חֹלי אוֹ לידי זקנה אוֹ לידי יסּורין
ואינוֹ יכוֹל לעסוֹק במלאכתוֹ ,הרי הּוא מת ברעב .אבל התוֹרה אינה ּכן ,אלא משּמרתּו מּכל רע
בנערּותוֹ ונוֹתנת לוֹ ַאחרית ותקוה בזקנּותוֹ .בנערּותוֹ מהּו אוֹמר ,וקוֹי ה' יחליפּו כֹח .בזקנּותוֹ מהּו
אוֹמר ,עוֹד ינּובּון בשיבה .וכן הּוא אוֹמר בַאברהם ָאבינּו עליו השלוֹם ,וַאברהם זקן ,וה' ברְך את
ַאברהם בּכֹל.
ואף שבאותה שעה עדיין לא ניתנה התורה [ואם כן כיצד ניתן להוכיח את מעלת התורה
מאברהם אבינו] ,הרי מצינּו שעשה ַאברהם ָאבינּו את ּכל התוֹרה ּכֻלה עד שֹּלא נתנה ,שנאמר,
עקב אשר שמע ַאברהם בקֹלי ,וּישמֹר משמרתי ,מצוֹתי חֻ קוֹתי ותוֹרֹתי.
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ביסוד חזונם של הפועלים לאיגוד אירופה ,אנשי רוח ומדע מהמחנה השמאלי
בעיקר ,היה הרעיון של רב-תרבותיות .בחינת הארועים שעברו על אירופה
בחמש מאות השנים האחרונות הבליטה את הזוועות במלחמות הרבות של עם
בעם ,ואסונות שבידי אדם ,שגזרו חייהם של מיליונים .לפיכך הגיעה השעה
למחות את העבר ולשנות סדרי עמים ומדינות .איגוד זה נדרש כדי למנוע
את

הגזעיות

ההפרדות

ולהשליט

והאתניות

סדר

חדש

עולמי

בענייני

כלכלה,חברה ,בריאות ושלום .תקוה אוטופית זו לא התגשמה כפי שנחזתה
אלא

להיפך

לסגרגציה.

כיום

-

המצב

ההולך

ונרקם

אך

החופש

האישי

והחברתי

באירופה

להאמין

איש

מאינטגרציה

הוא

בזכותו

באמונתו,

ובשויונו ,לא יכל להתמודד עם השורש הלאומי שלא נכחד ,אלא מתגבש ביתר
שאת להעדיף מקום מגורים ,עבודה וחברה ,בקרב בני אמונה ולשון ,מסורת
ואחוה .ההצפה של אירופה במהגרים נגרמה בשל החופש המובטח ,הזכויות
המוענקות

לעבודה,פנסיה,

אבטלה,בריאות

וחינוך.

נתגבשו

כך

במדינות

אירופה גיטאות של בני לאומים ואמונות ,ואירופה נענתה לגלי ההגירה
האלה בשל מיעוט הילודה בקרב התושבים הותיקים וכח העבודה של המהגרים
שנדרש למלא את מקומם של התושבים המזקינים .העומס הכספי לכלכל את
ההוצאות הן של הותיקים הן של המהגרים מכרסם בחזון האחדות ,ההדדיות,
והחובה לשאת באחריות קולקטיבית .המוסלמים הם הרוב המכריע במהגרים,
והם מתבצרים במסגרותיהם ,לאו דוקא כקיצוניים שבהם השואפים לחידוש
השליטה העולמית של השריע והחליפות המדינית ,אלא מתוך הבטחת השרדותם
מתוך הרווחה שבתקנון האגוד האירופי.מוסדות האגוד האירופי המרוכזים
בבריסל אינם מקובלים גם על האירופים עצמם כי פועלים בהם לא נבחרי
ציבור (עיין ערך אשטון)...אלא בפקידים מטעמים פוליטיים ומדיניים,
שאינם

הולמים

צרכיהם

את

של

תושבי

המדינות

השונות.

ֶרו,
הא

המטבע

המשותף ,אמור להגביל פעילות כלכלית נפרדת ,ולכן הוא מטיל מעמסה על
מדינות חזקות מבחינה כלכלית לשאת להצלת כלכלות רפויות (גרמניה לעומת
ספרד,יון

וכד').

ביטול

מחסומי

התנועה

ביבשת

אירופה,

דרכונים,ויזות,עכובים ביורוקרטיים לסוגיהם משבש את השאיפה להקניית
זהות חדשה של האזרח האירופי החדש.זבות שאינה מוחקת את הלאומיות,אלא
עלולה לשמר ביתר תוקף את הזהות המקורית האתנית .אירופה ,שכיום היא
חילונית בעקרה ,מתימרת לבטל מחיצות דתיות וחברתיות ,ונכשלת באגוד זה
שמחזק את הזיקה לבדלנות דתית וחברתית .כך מתרבים המסגדים ,מּותרים
ההגדים

המתנגדים

לתקנונים

בחסות

החופה

הדמוקרטית,

נראים

מלבושים

דתיים ועדתיים ומרב תרבותיות אירופה מחזקת את שלל ההפרדות הנחשקות.
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ְ ד ֹו ל ֹו ת
ַ ג
ה
ֵ ל ֹו ת
ְ א
ַ ש
ה
ֶת מביא המחבר חיים שפירא את הסיפור על הצייר
ֶל
בספרו על קה
פול גוגן שביצירת המופת שלו כותב את השאלות שנתנו לציור את
שמו:
 )1מהיכן אנו באים?
 )2מה אנחנו?
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 )3לאן אנו הולכים?
ספק בעיני אם גוגן הכיר מאמר דומה בפרקי אבות שלנו:
דע מאין באת ,לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון
ֶל אלא ה ש א ל ו ת
ֶב
אבל השאלות הללו אינן שאלות של ה
היסודיות,המהותיות,המכריעות את מהלכיו של האדם והן
משותפות לאדם ההוגה החוזרות בכל תקופה ובכל דור.
ָּ ה
ֻּ כ
ַ ס
ב
ָּ .מה מרמזים לנו
ֶיה
ָּז
ברמ
ֶ ה
ו ס ֹו כ
אני יושב בסוכה
צפונותיה? נדודים במדבר ,ענני כבוד סוככים ,טלטולי מולדת
ָּר ...הנה היא ניצבת לפני סוכת
ָּט
ֲפות מ
ָּר ,סערות קרב וזלע
ֵכ
ונ
דוד הנופלת ,כעומדת על תילּה לאורך הדורות נוכח אימפריות
ַנע
ֲֵרבים .ואני מצט
אדירות ,טירות עתיקות קורסות,מבצרי עוז ח
ְֶרה
ַש
ֶן הזה מ
ֵני בסּוכֹו"...והצֹופ
ָּה ומפטיר" :כי יצפנ
דל
בסוכתי הַ
ביטחון להישרדות במשברי עולם ובאזורנו במיוחד .והנה נקהלים
בסוכה גם כל אותן סתירות ואמונות ,כל קישוטי סוכת חיינו
העראיים – סתירה ובניין,צניעות וגאווה,שחיחות וקומה זקופה,
סוכה שצילתה מרובה מחמתה ,שצל השפיות סוכך על חמת הקנאות.
מה דלה הסוכה בחיצוניותה ואילו בפנימיותה היא מלאה הוד
מורה על עדיפּות האיכּות ,לא הברק החיצוני
ֶ
והדר .והסמל הנדרש
קבע שלנו
עיקר אלא התוכן הפנימי .וכך עלינו להקיש על בית הֶ
 -אלו קליפות עוטפות לזרוק? מאלו תכנים עיקריים להיזון?.אין הכוונה לבעוט בנכסי התרבות של העולם ,אלא לבור את
ההולמים לאחדות אמת אנושית ,שהרי מקריבים היינו שבעים פרים
כנגד אומות העולם ,אלא שתהא זו סוכת שלום פרושה באידיאלי
השלום להעביר את הרשעה כולה מן הארץ .ידוע הפירוש שסוכות
היו ענני הכבוד שסככו על ראשי בני ישראל במדבר .הבה נפעל
ות עולם במדיניות
ֲַ
לרא
שהם ירחפו גם על שמיה של מדינת ישראל ַ
ַ .הבה נשוב וננחל את הכבוד
הרע
של צדק ומשפט,רווחה ואהבת ֵ
כמדינה שוחרת שלום המכבדת זכויות אדם ,אזרח,עולה,מהגר,גר
ותושב.
י ע ק ב  -ע ש ו
הנה צופן נוסף להמשך המאבק .שימו לב לראשי התיבות י-ע –
נרמזתם להמשך המאבק של :לאום מלאום יאמץ"? ישראל-ערב..
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נ ד י ב ו ת
דוגמאות להפעלתה



















כשאתם מרוצים משירות שמישהו נתן לכם ,התקשרו למעביד
שלו ושבחו אותו באוזניו.
כשמישהו פותח עסק חדש ,ספרו למכריכם על המקום ,כדי
למשוך אליו לקוחות.
אם אתם יודעים שמישהו זקוק לעבודה חדשה ,ספרו למעביד
פוטנציאלי עליו.
שימו כסף במדחן ,כשאתם רואים שזמנו של הרכב החונה שם
עומד להסתיים ,ופקח עובר בקרבת מקום.
אם חברכם נפגע מכך שלא הוזמן לחתונה או לאירוע אחר,
התקשרו למארח ,כדי לתקן את הטעות.
שלחו למישהו כרטיס ברכה אנונימי וכתבו בו" :אנחנו
חושבים שאתה נהדר ואנחנו מאחלים לך כל טוב".
קנו ספר מועיל בתור מתנה לאדם הזקוק לכך.
שלחו פרחים עם פתק" :לאות הערכה ממישהו שמכבד אותך".
קנו למישהו כרטיס להרצאה שיכולה לסייע לו.
שלחו למישהו קלטת או דיסק של מוסיקה מרגיעה.
שלמו חשבון של מישהו (לדוגמה ,במסעדה) ,מבלי לספר לו
על כך.
רכשו מנוי לכתב עת ושלחו אותו כמתנה בצירוף הפתק:
"שולם על-ידי חבר".
הציעו לאנשים לעודד ולהחמיא לאחרים הזקוקים לכך.
בכביש ,תנו זכות קדימה!
שלחו כסף לאדם הסובל מקשיים כלכליים וצרפו את הפתק:
"יום אחד תוכל להחזיר את הטובה הזאת ,על ידי כך שתעשה
את אותו הדבר למען מישהו אחר".
עודדו אנשים לגלות נדיבות בעילום שם .כך תרחיבו את
מעגל הנדיבות בעולם.
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ישראל והגולה – פנים ואחוראש ההצתות של בתי הכנסת בארצות הברית מעלה שוב את להבת
הויכוח על הארץ והגולה .האמנם ארץ ישראל היא "מקלט בטוח
לבית הלאומי"? האמרה כי במקום ששורפים ספרים עלולים לשרוף
יהודים ,כלום אינה תקפה גם לגבי ארץ ישראל? האם השרפות של
בתי כנסת בארה"ב לא צריכות לאותת ליהודי ארה"ב על הסכנה
הנשקפת?והאזהרה מצד ציוני הארץ ללמוד מלקחי העבר ולהסיק את
המסקנות לגבי עלייתם ארצה כלום אינה מצלצלת באוזניהם?
ובעודנו מטיפים להם את לקח הציונות הם משיבים לנו יושבי
הארץ ,בדומה לאחיהם באירופה ובאסיה ,המעדיפים לשוב לגרמניה
– "ואתם יושבי הארץ ,המתגדרים בבטחון ,בישיבת בטח בארצנו
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הקדושה ,הנתונה כל הזמן למשיסת אויב,להפגזות והתנכלויות
מצד עולם ערבי עוין – במה בטוחים אתם יותר מאתנו? באמונה?
בהשגחת השם? במעללי התגרויות של שריפת מסגדים ומלחמות
הדדיות? מה לכם כי תטיפו לנו איפה המקלט הראוי ...כלום יש
מקום מסוכן בעולם ליהודים מארץ ישראל? כלום תפוצות ישראל
אינן מהוות מקלט בטוח יותר? צדקה עשה הקב"ה שפיזר אותנו
בין האומות ושייר לנו מקום כלשהו לא להכחד לחלוטין"...ארץ
כאזהרות התורה על שאיננו ראויים
ישראל הקיאה אותנו בעבר
לה ,מה נשתנה מאז? היש לנו ערובה שלא תוסיף להקיאנו? האם
מחדלינו ביחסי אנוש ואחוה,בשל המרת הדת,בשל כשל מוסרי-
חברתי ,בשל ביזוי ניצולים ועולים מאתיופיה,בשל סיגול תרבות
זרה והפקרות מינית,בשל עושק שכר עובדים,קפוח עובדי
קבלן,חוסר דיור ורווחה להמונים,שרותי בריאות פגומים ותככים
מפלגתיים – הכל אלה לא ימנעו את הדחתנו מארצנו? האם יחזור
להצילנו חסד מרומים מההכחדה שהיתה צפויה מצבאות רומל בשערי
הארץ? מה לנו להתלות כאותם שוטים באמונה והבטחה "ששוב זה
לא יקרה"? מי שמכם ,טוענים כל המתנגדים לנו ,לקבוע את גורל
עמנו ולהפיח תקוות נכזבות של גאולת שוא? כלום "אתחלתא
דגאולה" שבסיסמתכם אינה אתחלתא דגולה חדשה הצפויה לנו בגלל
דפוסי חיים נלוזים ודמותה של מדינה שאינה לא יהודית ולא
דמוקרטית?..

16
בתיהלפי חז"ל זה שמה של בת פרעה .רחמיה הניעו אותה

לגמול

את

חסד ההצלה מעבר לתחום החברתי-לאומי וגזרת אביה פרעה אל
ִּיה ממצוקות הנתון בתיבה,והצלתו
ְש
תינוק זר.פעולה זו של מ
בפעל כאמוצו לבן ,מעניקה לחיי משה מנהיג העם העברי את
היסוד המכונן של משה  -חמלה ,תושיה ,פעולת שליחות

משיה
וְ

ממש משעבוד לגאולה .בדומה לבת פרעה שאינה מסתפקת בתחושת
חמלה והבעה אמפטית אלא במעשה
לאמצו

לה

כבן.

יש

בספור

הצלה ממש בלקיחתה את התינוק
זה

הרעיון

של

הורשת

התכונה

המהותית של חמלה ורדיפת צדק .הסיפורים הרודפים משקפים את
המעגלים המתרחבים מן הקרוב לרחוק .מן המצרי לעברי ,לעברי-
עברי ,ואל הזר לחלוטין.

כך הם המעגלים המתרחבים בהיקפם

מעזרה לקרוב,מבני עמך,אל הזר,הגר,המתגורר בשכנותך ,ואינו
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מבני עמך ,אל המעגל הרחוק ,לאנשים עושקים חלשים מהם ,כמו
הרועים הפוגעים בבנות יתרו.קולה של בתיה,במודע ולא-מודע,
פועם

משה.כך

בחיי

הוא

השם

במשמעותו

המצרי

כבעל

העברית

משמעות מהותית ובדומה השמות המונחלים מבראשית  -אדם ,נח,
אברהם,
נתקלים

יעקב,

יצחק,
במתן

וכו'.

יוסף

השמות,
והמהות

האינדיבידואליות

כבר

בראשית

הבריאה

בהקניית

המשמעות,

הייחודית,

הפרסונלית,

אנו

באפיון
הפרט

של

בתוך הקיבוץ החברתי שהוא פועל .בני ישראל שהשתקעו במצרים
איבדו במרוצת השנים ,לאחר מות יוסף וכל הדור וקומו של מלך
חדש ,את השם הייחודי .בביצת השעבוד אין מקום לשם פרטי אלא
למספר,לתחליף ,המיצג את השם.

משה – הוא השם המכונן את

מהותו של הגואל המיועד למשות את בני עמו מן העבדות לגאולה
ולחירות .בתחילת ספר שמות מובאים השמות של הבאים מצרימה,
אלה השמות מספר בראשית,שאינו מקיף עדיין את כינונו של עם
בני ישראל אלא את אבות האומה ,יחידים ומשפחות .ממצב של טרום-
אומה אנו עוברים בספר שמות לבריאתה של האומה .לאחר מכן אין אנו
נודעים לשמות האיש מבית לוי הלוקח אשה מבית לוי ,ושאר השמות של
הניצים.

לאחר

מכן

אנו

מתוודעים

לשם

עם-רם

(אב-רם,המון

גויים),

ציפורה,סמל לדרור ,שפרה ופועה האוזרות אומץ למנוע את הגזרה ,משוועת
הפעיה של המצוקה לשיפור המצב בלדת הגואל .בתיה – היא בת-קול המבשר
גם בהתגלות למשה את הכל.

ַ ת
ו ע
ַ ְ
ְ ש
-ב
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ה

ְס" של
ַאפ
ַבּול חויתי בימי נעורי ,במסגרת פלוגות ה"ב
ֵין מ
ְע
ִּמ
ב
הצבא הבריטי בארצנו ,שמהן הורכבה ב 6911הבריגדה היהודית.
לאחר

חודשי

אמון

מפרכים

ֶנד,
בסרפ

בריצות

והקפות

במלוא

הציוד,לרבות מסכות הגאז,משער ירושלים לשער ראשון ,ובתמרוני
דילוג על הגבעות מתל-אביב להרצליה ,הוטל עלינו לשמור על
מחנה

השבויים

לטרון,

החיילים

האיטלקים

והגרמנים

המסוכנים

ליד

ולשמור על מחסני הנשק של הצבא הבריטי בסביבות ואדי
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סרר,

חולדה,

והאזורים

משוכנים

הסמוכים.

באהלים,

היינו

ובימי החורף ,בלילות סערה ומטרות עוז,הם התעופפו מעל לקרשי
מיטותינו והציפו אותנו בטבילה הגונה.בנעורינו עמדנו בסבלנו
ֶחווינו אחת מאלפי רבבה של טעם המבול .לאחרונה חזרה
ִּם ש
זה ע
ונשנתה בי התחושה של טעם המבול השוטף את חטאינו כשהראו
בטלוויזיה את סבלם של שוכני האהלים בגן סאקר בירושלים.
המראה הזה רודף אותי בתחושה מחפירה של אוזלת יד והתעלמות
מהצלת

הקשישים,הנכים,

והמתגוררים

הילדים

באהלים

שנשטפו

בגשמים הסוערים של חורף תשע"ב .חורף זה ,עתיר גשמי ברכה,
כאמור בדברי הנציב על פרשת ויגש ,שזקני חכמים דרשו מלה זו
שאם יחול יום ו' בג' שבט שלג גדול יהיה וקור ...התמונות
בגן סאקר זעזעו אותי עד עומק נשמתי על חדלון המעש של
הרווחה

רשויות

לאומללי

לדאוג

אדם,

חסרי

ישע,

חבולים

וסגופים ,המוקפים בילדים מיללים ללבוש ופת לחם ,להגנה משטף
ַן לא ירד מן השמים לאוכלה ,שום עזרה לא הוחשה
שמים .שום מ
ע"י הממונים על הביטחון וההצלה .בני אדם ,חסרי כל ,נותרו
לכלימת

מבול

ַחה
ְמ
המ

את

דברי

ֶלע
הב

של

הנבחרים

על

תכנון

פעולות הצלה .אמנם נשבע הקב"ה שלא יציף שוב את עולמנו
קצף
במבול .אבל חלקים מסוימים בקשת ההבטחה עודם מּועדים לֶ
וחידלון.

נער

הייתי

גם

חויתי

משהו

מטעם

המבול,

ועתה

משזקנתי בושתי ונכלמתי איכה מפקירים אנו את הנואשים ,חסרי
הישע ,המנועים ממגורים וצפויים למגור .כל ישראל ערבים –
ערבים ואחראים זל"ז כשהדברים ערבים..אבל כשהמצבים מתהפכים
הרינו מתרחקים זה מזה.
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ו מ ש י ב
ש ו א להרב יעקב נגן מסביר את המדרש המודרני ,המעמיד את הביטוי 'חוזר בשאלה' כנגד 'חוזר בתשובה'.הההבדל
הוא בין האדם המאמין לאדם שאינו מאמין ,כמוהו ההבדל בין איש השאלות לאיש התשובות .אותו מדרש
דורש את המילה תשובה לא על פי הוראתה המקורית' ,שוב' ( ,)returnאלא על פי הוראתה המאוחרת יותר,
'תירוץ' ( .)answerאם כן ,בעל תשובה אינו עוד אדם ששב לאלוהיו אלא אדם המתיימר לדעת את התשובות
לשאלות על אודות היקום.
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לעומת זאת ,לפי הזוהר הקדוש (בראשית א :א ע"ב) האמונה באלוהים לעולם כרוכה בשאלות שאין להן פתרון,
ועל כך מורה השם 'אלוהים' עצמו; המילה 'אלהים' מורכבת מהמילים 'מי' ו'אלה' ,וכל מילה מבטאת רובד אחר
של המציאות האלוהית; 'מי' מבטאת את הרובד הבלתי נתפס של האלוהות ,הרובד שאפשר להעלות בו שאלות
אך אי אפשר בהכרח להשיב עליהן ,ואילו 'אלה' מבטאת את הרובד באלוהות שהוא בר-הגדרה .המילה 'אלהים'
מאגדת את שתי המילים יחד ,כלומר את השילוב ביניהן.
נראה שלרוב המתבונן במציאות יחוש בתוכו את שתי הפנים של 'אלהים' .מצד אחד הקול הבוקע מתוכו ששואל שאלות
קשות ,ומצד אחר התחושה הפנימית שהדברים אינם מקריים ויש כוח עליון המכוון את חייו .האומנם האדם נדרש
להשתיק את אחד הקולות הללו ,או אולי ללמוד לחיות עם שני הקולות ,מתוך המורכבות?
שאלות הן מנוף לצמיחה .כאשר אדם מקבל תשובה הוא אינו מחפש ,ואילו כאשר שאלתו נותרת בלתי פתורה היא
משאירה את העולם פתוח לפניו .ראבי ,חתן פרס נובל לפיזיקה ,קשר את הצלחתו לחינוך שקיבל מאמו; בכל יום ,כשחזר
הביתה מבית הספר ,לא שאלה אותו אמו מה הוא למד בבית הספר אלא אילו שאלות הוא שאל.
רבי נחמן מברסלב מגדיר את הדרגה הגבוהה של אמונה כבחירה להמשיך ולהאמין גם באין תשובות (ראו לדוגמה לקוטי
מהר"ן סימן סד) .כאשר הכול חשוף ונגלה לא נדרש 'אמון' ,לכן רק כאשר יש הסתר יש מקום לאמונה .חשוב אפוא
לדייק – העובדה שלאדם יש שאלות אינה מחייבת שיהיו לו ספקות באמונה .למרות התמיהות והתהיות הוא יכול לבחור
להאמין.
איוב מכונה כאן בפי הקב"ה 'עבדי' משום שעבודת ה' והאמונה בה' אין משמען שהאדם נדרש להתעלם מן הקושיות
ולהדחיקן ,אלא עליו להתמודד עמן בכנות וביושר ,ועם זה להאמין שהקב"ה גבוה ונשגב מהבנתו ולפיכך ייתכן שלא יוכל
ליישב את קושיותיו התהייה והבקשה שאין להן סוף  -המקור של כל יצירה גדולה,
אלוהים שאפשר להגדירו אינו אלוהים ,שהרי הגדרה היא צמצום ואילו האלוהות – אין-סופית ,מכילה הכול ומקיפה
הכול .ובלשונו של הרב קוק כל הגדרה באלהות מביאה לידי כפירה ,ההגדרה היא אלילות רוחנית .אפילו הגדרת השכל
והרצון ,ואפילו האלהות עצמה ושם אלהים הגדרה היא ,ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוצות
ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם מביאים לידי כפירה( .אורות ,כד – קכה).
למעשה הבנה זו אוניברסלית ומשותפת לעמים רבים המתבוננים באלוהות .גם הספר טאו טה צ'ינג פותח בהבנה ש'הטאו
שניתן לספר אותו אינו הטאו' .הבלתי נתפס אשר ביסוד המציאות מעניק לה את החיות ואת הקיום .כפי שלומד הנסיך
הקטן מהשועל במשפט המפורסם ביותר בספר' :והנה הסוד שלי...מה שחשוב באמת ,סמוי מן העין' ( הנסיך הקטן ,עמ',
 .)36ומזווית אחרת ,בזוהר הקדוש נאמר' :אין העולם קיים אלא על הסוד' (אדרא רבה ,ג:קכח ע"א תרגום).
אותו מסתורין קיים גם בהקשר האנושי; אנשים רבים תיארו באוזניי את התחושה שהאנשים הסובבים אינם מכירים
אותם באמת .כלומר יש להם עולם גלוי שבו הם נפגשים עם הזולת ,אבל עולמם הפנימי נסתר ממנו והם אינם מצליחים
לחלוק אותו עם שום אדם( .הבעל שם טוב הגדיר פעם את הנסתר כמה שאי אפשר להעבירו לזולת ,וייתכן שלעולם לא
יהיה אפשר לחשוף לזולת ).ואולם למרות התסכול שבדבר ,ולמרות רגשי הניכור והבדידות שהתחושות האלה מעוררות
אצלם לא פעם ,הם לא היו מוותרים על הפרטיות שלהם ועל המרחב הפנימי האישי שלהם .נראה שהדרך להתמודד עם
התחושות הללו היא עצם ההכרה שבמפגש אם הזולת יש מימד בלתי נתפס יש בכוחה להעשיר את הקשר ולהעמיקו גם
אם איננו יודעים להגדירו
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ט ר ו ר ב ט ו ל ו ז  /מספר הרב בנימין בלוךאני לא מסוגל להוציא את התמונה המזעזעת מראשי.הרוצח יורד מהאופנוע ,תופס בשערה של ילדה מקסימה
בת שמונה ,מצמיד את האקדח לראשה ולוחץ על ההדק .כשהאקדח לא יורה ,הוא מחליף לכלי נשק אחר ,יורה
בראשה של הילדה מטווח אפס ,חוזר ברוגע לקטנוע שלו ונוסע משם.
חייהם של שלושה קרבנות נוספים נגבו בבית הספר היהודי בטולוז ,צרפת :הרב יונתן סנדלר ושני בניו
הקטנים.ניקול ירדני ,נציגת ארגון הגג של הקהילות היהודיות בצרפת ,סיפרה אחרי שצפתה בירי כפי שהוסרט
במצלמות האבטחה" :הוא היה רגוע ונחוש .הוא רצח אותם בדם קר כאילו שהוא הורג בעלי חיים".אתה רואה
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אדם מחנה את האופנוע שלו ,מתחיל לירות ,נכנס לשטח בית הספר ורודף אחרי הילדים כדי לתפוס אחת מהם
ולירות לה כדור בראש .אי אפשר לראות את זה .הוא בא כדי להרוג".הרצח הזה ,מזכיר לנו את התנהגותו של
עמלק ,הארכי-אויב של עם ישראל ,שתקף אותם כשהם היו חלשים וחסרי אונים\.אנחנו מנסים להבין ,אולם
רוע כזה פשוט נשגב מבינתנואנחנו לא מסוגלים להעלות בדעתנו איך אדם מסוגל לכוון אקדח לעבר ילדים
קטנים .אנחנו מנסים להבין ,אולם רוע כזה פשוט נשגב מבינתנו.ובכל זאת ,אם לא נלמד מהאירוע המחליא הזה
דבר ,זה יהיה כאילו שהתייחסנו אליו כלא משמעותי ,כאילו פטרנו אותו כשולי או חסר חשיבות .לכן עלינו
לנסות להבין איזה מסר ומשמעות עכשוויים ,הוא נושא.הרוצח לא שנא רק יהודים ,אלא גם מיעוטים אתניים
נוספים .השנאה בדרך כלל מוצאת לעצמה יותר מאפיק פורקן יחיד ,אולם ההיסטוריה הוכיחה מעל לכל ספק,
את המציאות שכל חברה תרבותית חייבת להפנים :היהודים תמיד שמשו עבור העולם בתפקידה של כנרית
הכורים.בעבר ,הכורים היו לוקחים איתם כנריות למכרות .הכנריות רגישות במיוחד לגזים רעילים ,והן היו
מגיבות לסכנה לפני בני האדם .לכן ,אם הכורים היו רואים שהכנרית חולה או מתה ,הם היו מבינים שהאוויר
מכיל גזים מזיקים ונמלטים במהירות מהמכרה.זהו תפקידו של היהודי ביחס לעולם .אנחנו מהווים מערכת
התרעה עולמית מוקדמת .אנחנו הראשונים שמושפעים מנוכחותם של רוע ושנאה .גם אם זה לא מוצא חן
בעינינו ,להיות יהודי זה למשוך אליך שנאה ,קנאה ,כעס ,ולא משנה עד כמה הם מופרכים וחסרי היגיון .אם יש
שנאה במקום כלשהו בעולם ,היא תמצא אותנו .אם יש רוע במקום כלשהו בעולם ,הוא יעמיד אותנו על הכוונת.
אנשים חולי שנאה מכל סיבהשהיא ,כולל שנאה עצמית ,הופכים אותנו לאובייקט של שנאתם.לאנשים
המושחתים יש סיבה מצוינת לשנוא אותנו .מוריס סמואלס טבע משפט נצחי כשאמר" ,אף אחד לא אוהב את
השעון המעורר שלו" .אנחנו מטרידים את העולם בניסיונותינו המתמשכים לעורר אותו להישמע לקריאה
האלוקית להתנהג בדרך מוסרית ואתית .היטלר ניסח זאת בבהירות .הוא תקף את היהודים לפני שתקף את
תרבויות המערב ,והסביר מדוע דווקא הם צריכים להיות מושמדים ראשונים" :המצפון" ,הוא הצהיר" ,הוא
המצאה יהודית .והוא מום כמו ברית מילה".עצם קיומם של היהודים מאיים על אלה שמטרתם לסלק כל
תביעה להתנהגות מוסרית או תרבותית\עצם קיומם של היהודים מאיים על אלה שמטרתם לסלק כל תביעה
להתנהגות מוסרית או תרבותית .היהודים נבחרו להשמדה בשל תפקידם להוות "אור לגויים" – אלה שסוגדים
לכוחות האופל והרשע אינם מסוגלים לסבול את המשך קיומנו על פני האדמה.לכן האנטישמיות אינה מסכנת
רק את היהודים .היהודים הם פשוט אלה שסופגים את המהלומות הראשונות מהרעים ,וכשהמצפון שהיהודים
המציאו נקבר באדמה והבשורה היהודית על קיומו של מוסר שמימי נחה בשלום על משכבה ,האנטישמיות מגלה
את כוונתה האמיתית  -ניצחון הרשע וקץ התרבות.האתגר האמיתי שמציב בפנינו טרור מהסוג שראינו בטולוז,
מנוסח בדבריו של מרטין נימלר בתגובה לאימי השואה:מתי יבין העולם את האמת הפשוטה הזאת? וכשאנו
היהודים שופכים דמעות כאב על מותם של הקדושים ,הטהורים והתמימים בבית הספר "אוצר התורה"
שבטולוז ,אין אנו בוכים אך ורק על מותם של בני עמנו.אנחנו בוכים משום שאנחנו עדים לאיום על העולם
התרבותי ,שעדיין מגדיר את אירוע הרצח בטעות בתור 'בעיה יהודית' – ולנוחיותו פוטר אותו כאינו-ראוי
להתייחסות עולמית.אנחנו בוכים משום ש"חכמי אירופה" עדיין אינם מבינים שצערה של הכנרית העולמית,
היהודים ,מבשר על תוצאות הרבה יותר רציניות לכל המין האנושי ,אם הבעיה לא תטופל מייד מתוך כוונות
רציניות והכרה ברורה.אנחנו מיטלטלים בכאב משום שאנחנו רואים במה שקרה בצרפת קריאת התעוררות
לעולם ,שעליו להחליט לעמוד בנחישות מול הטרור ,אולם מבחינים ביותר מידי תגובות של קבלה ,השלמה
ופסיביות אולי תפילותינו ודמעותינו יעזרו לעולם להיענות לקריאתו הדחופה של השעון המעורר שלנו ,להגן על
חלקם של המוסר וההגינות.ואולי דווקא קיצוניותו של המעשה המזעזע הזה ,תאפשר לאחת מתרומותינו
הגדולות ביותר לאנושות ' -המצאת המצפון'  -להתעורר ,לקחת חלק במלחמה נגד הרשע ,ולנצח.
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הסבל מביא לגאולה .אבל ,כפי שלמד משה רבנו ,אנחנו יכולים
ַבֹו' של אלוהים ,רק במבט לאחור .בחלוף הזמן
לראות רק את 'ג
ואפילו דורות אחר כך ,נוכל להבין את הסבל ,ולפעמים בכלל לא
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נזכה לכך בעולם הזה .רוב האמהות שתינוקותיהם נקרעו
באכזריות מזרועותיהן על ידי חיילים מצריים והושלכו אל
הנילוס ,לא זכו לראות את יציאת מצרים .ואלה שכן  -האם הן
יצאו ממצרים בתחושת ניצחון או באותה הבעה כאובה בה אנו
מבחינים לעתים על פניהם של ניצולי שואה? אין ספק שעבור
רבים ,קריעת ים סוף וההתגלות בהר סיני נדרשו כדי לשכנעם
שעומק סבלם הצורב חישל אותם להיות אנשים שמסוגלים לחוות את
שיאי הגאולה וההתגלות .רק במבט לאחור הם יכלו לראות שהכאב
שלהם היה חלק מתהליך זיקוק ,מהלך גאולתי שניתן כעת להבנה –
ושווה את זה .דרכו של עם ישראל משולבת הן מן הייסורים והן
מניסי הגאולה .אלו הם ההורים שהביאו אותנו לעולם.
ספר איוב ,הספר הקלאסי שעוסק בשאלת צדיק ורע לו .זוהי שאלה
יהודית היוצאת מנקודת הנחה שהחיים אינם אקראיים ,שהם לא
מושא לגחמות הגורל ,אלא שאלוהי הצדק והרחמים מנהל את
העולם .משה  -שזכה להתגלות אלוקית ברורה וישירה יותר מכל
אדם אחר בהיסטוריה  -ידע שאלוהים לעולם לא יגרום סבל
מיותר.
ספר איוב פוטר את ההסברים השונים שמציעים חבריו של איוב,
כולל ההבנה שכל סבל הוא עונש לחטא .בסוף ,אלוקים עצמו מדבר
אל איוב מתוך הסערה ,אבל במקום לספק לו תשובות ,הוא מציג
שאלות שמצביעות על קטנות ההבנה האנושית בהשוואה לאינסופיות
האלוהית .במקום לענות על השאלה מדוע סובלים הצדיקים ,ספר
איוב מסביר שבני תמותה אינם יכולים להכיל את פתרון החידה
הקוסמית הזאת בשלמותו .לשאלתו של משה עונה לו אלוהיםֹ" ,לא
ִּי הָאדם וחי" .במקום זה,
ִּרַאנ
ִּי ֹלא יְ
ֶת פני ,כ
ִּראֹת א
ַל לְ
תּוכ
אלוקים מציע לנו פשרה מיסטית :לפעמים ,במבט לאחור ,נוכל
לראות את התוצאה הטובה של הסבל ,אבל לא מלפנים ,בזמן שזה
קורה .לא כל עוד אנו בני האדם "חיים" בעולם המוגבל והגשמי
הזה.
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ס ו ד ו ש ל א ד םמובא בברכות (נח א) "תנו רבנן :הרואה אוכלוסי ישראל
אומר:

"ברוך חכם הרזים" .כלומר,אין דעתם דומה זה

לזה ,ואין

פרצופיהן דומים זה לזה

שלכל אחד מישראל יש

את הרז שלו,

הסוד המיוחד שלו ביצירתו שלשם כך

כן כל אחד

מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם .ויש לו

נברא,ואם
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משמעות אישית

שהוא

ולא

אפילו

בטל

לצדיק

וזה

הדור.

מתאים לאמור בגמ' (סנהדרין דף לז עמוד א)"לפיכך נברא אדם
יחידי ,ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל  -מעלה עליו הכתוב
כאילו איבד

עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה

עליו הכתוב

בא

כאילו

קיים

עולם

על

חברו

לומר שיש לו יתרון

מלא...
אלא

"בשבילי"

שלכל

אחד

אינו

משלו

יחוד

ועליו לגלות את יחודו.
אדם נברא בסוף מעשה בראשית ועל כך אמרו

חז"ל( :סנהדרין לח א)

"תנו רבנן :אדם נברא בערב שבת ,ומפני מה  -שלא יהו מינים
היה לו

אומרים

להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית .דבר אחר :שאם תזוח

עליו אומר לו :יתוש קדמך במעשה בראשית .דבר אחר :כדי שיכנס למצוה
דבר אחר :כדי שיכנס לסעודה

שותף

דעתו
מיד.

מיד .משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן,

והתקין סעודה ,ואחר כך הכניס אורחין".

שני

טעמים

מראים

שנברא

באחרונה

לפחיתותו

כדי

שלא

יתגאה,

ואומרים לו שאף יתוש קדמך ,ושני טעמים מראים שנברא באחרונה
למעלתו ,כדי שיכנס לעולם מוכן ומשוכלל למלא כל צרכיו ,ומכאן
שכל העולם לא נברא אלא לשמש את האדם .ושתי הגישות הנ"ל הן
אמת ,אלו ואלו דברי אלקים חיים,וזה תלוי באדם אם זכה או לא
זכה.

(לפי הרב לבנון)
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-ה ג ר ע י ן

ו ה ג ר ע וֹ ן

ה ג ר ע י ן הוא האיום הטוטלי על ישראל והעולם מצד ממשלת החיותולות באיראן.
ה ג ר ע ו ן הוא המחדל הבינלאומי במניעת התגרענותה של איראן.
ישראל הצליחה לעורר את אומות העולם לפעולה נגד יצירת פצצה אטומית של איראן העלולה
להמיט שואה על האנושות  .פעילות מדינית אינטנסיבית מצדנו אינה מרפה מפורומים
בינלאומיים אדישים,חדלי ראות,מלהבין את הסכנה הקרבה והולכת .ואולם גם בקרב המחנה
שלנו החלו לאחרונה כל מיני גופים שמאליים ,אנשי רוח תבוסתנים ,לרבות נשיא המדינה פרס,
מלכפור ביכולת התגובה ונחיצותה מצד ישראל ללא תלות ותמיכה רבתי של ארה"ב .וכך
במאמרי הפחדה ,בהפגנות לפני בית שר הביטחון ,במחאות וסיסמאות אימה הניזונות מתקציבי
סוכנויות זרות ,הם מטילים את אימת ההכחדה על הציבור כדי להניא את ישראל ממלחמה
כלשהי .הגרעון התבוני באנשים אלה ,המתימרים להיות אנשי ביטחון ועשירי ניסיון מדיני ,הוא
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הוא שגרם לשואת מלחמת העולם השנייה ולמניעה בעוד מועד את השתלטות הנאצים
והאידיאולוגיה הגזענית שהשמידה את מיליוני בני עמנו ובני עמים אחרים .ההרתעות מפעולה
נחרצת כלפי איראן יכולה למנוע את האסון במלחמת עולם קרבה ואולם ההומנים והליברלים
האלה ,בתמיכת המעצמות "הנאורות" סין ורוסיה ,שוב מאיימת בכל חומרתה להתעלם מלקחי
מלחמות עולם ובייחוד מן האיומה שבכולם בשנות הארבעים למאה שחלפה.התקשורת שלנו גם
היא נותנת יד למסע ההפחדה ומזמנת "יועצים"" ,מומחים"" ,יודעי דבר לשעבר",כדי לשכנע
אותנו שאיראן מגורענת אינה מהווה סיכון קיומי לישראל .וישראל ,בעזרת הצהרות של גנרלים
ואישי ציבור אמריקנים,לא תצליח לבדה ,ללא התמיכה של אמריקה והנהגתה ,במהלכים
צבאיים אלה ,כדי להשיג את המטרה של מניעת איראן מיכולת הייצור של הפצצה .פצצה
אטומית בידי איראן ,המחומשת באלפי טילים ארוכי טווח ,בנשק כימי ואטומי
בצוללות,בחימוש ארגוני ג'האד וחיזבאללה ,ובכל קשריה עם מדינות וארגונים בינלאומיים
וכלכליים ,היא סכנה עולמית שיש לחסלה במועד מוקדם ולא לחכות עד הרגע האחרון .וכל
"האזהרנים" ובכירי ביטחון לשעבר ,בצירוף אנשי הרוח הידועים ,מפיצים קול קורא ,מעודדים
סרבנות מצד חיילי צה"ל למילוי פקודות ומפיצים סרטוני אימה על הרס וחורבן הבית השלישי.
עיקר פעולתם למנוע תוקפנות יזומה מצד ישראל שהיא חסרת אחריות ונוגדת את הכרעת
הציבור .אין אנו יודעים מה יקרה בעתיד,אבל לפחות יכולים אנו ללמוד משהו מלקחי עבר לא
רחוק .כיצד היה עולמנו שונה אלו החכמנו להצר מראש את הטיפוח של העוצמה הנאצית.
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ב ר כ ה ּו ק ל ל הפרשת "ראה" נפתחת בלשון זכר" :ראה" ,לשון יחיד ,ונמשכת בלשון רבים:
"לפניכם"",תשמעו"..וכאן נפתח לפנינו העיון במערכת היחסים שבין יחיד וציבור .מהי הברכה
והקללה באינטראקציה זו?ברורה למדי הברכה של תרומת הציבור לביטחון היחיד וחינוכו.
השירותים החברתיים מעניקים עזרה כלכלית,תרבותית,ומעודדים יזמּות אישית והישגים
מצטיינים של היחיד ,התורם מצדו,בכשרונותיו והמצאותיו ,ברכה לציבור הנרחב .עם זאת ראוי
לשקול את "הקללה" המאיימת להשתלטות דיקטטורית ,מאפיונרית ,אידיאולוגית וגזענית,
המשתקת פעילות יוצרנית אישית,המנוגדת לתכתיבי השררה.ידועות הדוגמאות המחרידות של
השתלטות "החברה" על הפרטה ,ניצול ושעבוד הפרט הבודד לסגידה בפני אלילות-
דתית,פרופגנדה קומוניסטית,מרקסיסטית,פשיסטית,נאצית,וכל המתקראים "נאורים",שאינם
אלא כסות לברבריות הג'ונגל" .הברכה" שהעניקו משטרים אלה טבלו ברצח עם ,בנחלי דם של
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בשר ודם ,בסבל סוהר של כליאת התרבות הפתוחה המתפתחת בעולם מודרני מתוקן .כזה היה
גם גורלם של משטרים שהתבססו על שלטון יחיד,ולא בהכרח "מועצות עם",שדיכא באכזריות
כל ניסיון להתקומם,למחות,להתבטא בהבעה חופשית דעות שונות .מצד אחד הברכה הנתונה
במערכת היחסים היא האפשרות האמיתית לפרט לסלול את נתיבו האידיאולוגי,לא להיות
קורבן לשטיפת מוח של לחץ מדיני,מפלגתי,ולהיבטל משיקול דעת ומצפון אישי .והקללה
במישור זה היא הפקרות,התחמקות מהתנדבות וגיוס,סרבנות למילוי תפקודים אזרחיים
וצבאיים ,התארגנות מחתרתית לפגיעה בממשל הקיים שנבחר בבחירות דמוקרטיות.הקריאה
ליחיד" :ראה"! ראה גם בעיני הרוח את הנולד והעלול להיוולד .התקן עצמך לטובת הכלל,
מעשיך שיקרבוך וירחקוך ישפיעו על העולם כולו ,כנדנוד כנפיו של הפרפר ביער עד .ראה ככל
שעיניך פקוחות את המחזות ושמע את הקולות כשעיניך כבויות .הבן את המתרחש בך ,בכל
המשתנה ומתרחש בטכנולוגיה שמסביבך ,תקן סטיות ,חריגות זדון ושוגג ,הווה דוגמן לחברתך,
הימנע מלהיסחף בשטיפת הדיבורים של תקשורת ועיתונות ופלס את נתיבך לאור הכרתך
ומצפונך .הצמד את קב האזהרה של הברכה והקללה בכל צעד הכרוך במהלכיך .היה אתה הדן
את עצמך,השופט ומבקר ,העונש ומרצה כל שתעשה בתבונה או בחופזה.
ראה,שמע,הבן,תקןּ,ורעה אמונה – בתקוה טובה לעולם שקול שכולו טוב ושכול מכל רע.ראו –
אתם היחיד והרבים – את ש ל פ נ י כ ם .מה שהיה לפנים ומה שצפוי לפנים .למדו לקחי עבר
וצפו באפשרויות להתפתחויות בעקבות החלטות נחפזות,לוקות,שגויות העלולות להמיט אסון
על כל יושבי תבל...
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ה ּש ּו ק ה פ ר ס יבשוק ה פ ר ס י שלנו חוזרות ומּופרחות הסיסמאות על "אביב ערבי"",מזרח תיכון חדש",
יקהת השלום של ישראל-ישמעאל ,ו"מומחי" ביטחון לשעבר מחרים מחזיקים בדברי הנשיא
מעל כל במה ":תלּותנו באובמה" ,וחובתנו להימנע מכל פעולה חד-צדדית מצדנו.בעקבותיהם
נוהמים כל הנפתים מימין ומשמאל ,שחס וחלילה לא נמרה פי מנהיג העולם ורמטכ"לו לסבך
עולם ומלואו במלחמת עולם שלישית...

בּה בשעה בשּוק הפרסי המקורי מּוכפלות ומּומרצות הצנטריפּוגות להעשיר אּורניום
ולקדם את יצירת הפצצה המַאיימת להכחיד קודם כול את ישראל ...ובה בשעה מעל
במת טהרן מופרחות הקריאות להשמדת מדינת ישראל .כל הנוכחים ,נציגי
"המדינות הבלתי מזדהות" ,מזדהים עם דברי הבלע ,ואיש לא קם במחאה,לרבות
ראשי האו"ם,ונוטש את אולם הטּומאה .והרצים,שליחי פרס,יוצאים דחּופים להפיץ
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את הצהרת האחשדרפנים-ההיתּולות-חכמי פרס ובעלי ברית האיסלאם,בכל
העולם.הרצים שלנו ,באולימפיאדת לונדון ,לא הצטיינו במרּוצת הצבי ,ולא זכו
אפילו לאיזה עיטור מברונזה ,והמתחרים בּנו הּסּו את צעדם לצעדי צב,להנמיך קול,
וכך בשפיפות קומה,מזדחלים גם מנהיגינו בהתקפת מנע ותגובה למחדל את שתּוקו
של "העולם הנאור" המסּונור מראות את האסון הממשמש ובא" .הצבי ישראל על
במותיך חלל" –
כך מתחללות כל הפעולות החיוניות-המידיות-ההכרחיות למנוע שואת עולם המאיימת להגיח
ממחבואי מסתרי פרס .ובשּוק האירופי,שאינו פרסי אלא "נאור",ממתנים את קריאות ההפחדה
של ישראל ,ובגרמניה ,ארץ הדמים של צאצאי הטבטונים הגזענים,מטיפים לנו שלא להטיף
דמים בברית המילה בּנּוסח המפגר של היהודים .בשאר ארצות ,הנכבשות ע"י האיסלאם,
מהססים מלהתגרות בפרסים ולקטרג נמרצות נגד רוסיה וסין האפוטרופסים הסוככים על
הטובחים בסוריה או לכל המתנכלים בסנקציות לפרסים .הרוסים מזינים את כּורי הגרעין
והכשרת המדענים לטיפולו ,והסינים ,הזקוקים למשאבי הנפט השחור ,יוצאים חוצץ נגד פעולות
צבאיות" .אּסד" שפירושו אריה יכול לרבוץ בבטחה כמו אחמדינג'אד שלא יותקפו ע"י המערב.
גם בשוק הבחירות האמריקאי לא חוסכים בדיבורים רמים ונשגבים על הברית עם ישראל,ועל
"כל האופציות הפתוחות" וכפי שלמדנו בקורות הימים עלינו להיות זהירים באשליות
"רּומניות" כמו שאומרים הרומנים "הכל דיבורים".,..
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ר ו פ י ןייזכר לטוב ארתור רופין שזכויות רבות לו ביישוב הארץ
מבניה-בוניה הראשונים .ואנו
בהנחלת העקרונות שנחלנו
האחרונים נודה כמה נאמנים ואקטואליים הם גם בימינו אלה.
נסתפק בהזכרת שני העקרונות הראשונים שהעלה בדו"ח שלו על
המצב בארץ על סף המאה העשרים :הראשון במעלה הוא ביטול ה ח
ל ו ק ה! היישוב העברי ,הציוני ,הדתי והחילוני ,חייב
להשתחרר מן התלות במקורות העזרה הנתרמים להולכי בטל או
הלומדים ללא כל אחריות עצמית לפרנסה .התלות הטפילית הזאת
של היישוב היא בעוכרי כל האחזות בארץ וכוננות לחיים סדירים
של מדינה מתוקנת .די לשנור! יש לחנך לעבודה חקלאית,למלאכת
כפיים ,לחרושת ושאר ענפי תעסוקה העשויים לכלכל את חייהם של
התושבים .צריך להכריע את הזיקה הקיימת לקיבוץ נדבות
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ה"יקה"
הוא,
עבודה.בכך
לחיי
חינוך
ולטפח
ותמיכות
ובולשביקים
סוציאליסטיים
לרעיונות
שותף
המסודר,שאינו
ומרקסיסטים,התאחד עם רעיונות העלייה השנייה והחלוצים
המסוגלים לאחר יום עבודה מפרכת לרקד עד בוקר או להתווכח
אידיאולוגית ברעיונות סוציאליים ופציפיסטיים .ואחרי עקרון
ביטול החלוקה יבוא עקרון העבודה .העבודה העצמית ,העבודה
החקלאית ,המרתקת אדם לאדמתו,להפריחה משוממותה .ואני,
משעמדתי על דעתי ,סיגלתי רעיון זה בהקדישי את חיי לעבודה
החינוכית .לטפח בחניכים את הבחילה מקבצנות מסייעת ולהסתפק
במועט,לזנוח את הרדיפה אחר מותרות ,ולהתפרנס בכבוד מיגיע
כפיים ועבודה רוחנית יצרנית .קידושה של העבודה ברוח הסיסמה
הידועה":העבודה היא חיינו ומכל צרה תצילנו" היתה בבחינת
ה"שיויתי" לעינינו לקדש את מלאכת ההוראה כמי שמכהן בעבודת
הקודש ,כמי שנועד לשרת את צורכי עצמו וזולתו באורות הקודש
של משען עצמי והשענות על האחריות לעזרה הדדית.
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ח נֻ ּכ ה ת ש ע " אחג האורים השנה הפך לחג להבות ,עשן ואפר 99 .אלף דונם של יערות עלו באש.עשרות אלפים
נאלצו לפנות את דירותיהם 97 .סוהרים נשרפו במלכודת אש .המפונים מצאו מחסה ביישובים
סמוכים,ובלבבות שבורים ,נטולי בית ורכוש ,נאלצו להדליק נרות זיכרון לכל היקר להם
ולבניהם .חיים של שכול ואסון לא ימושו מהם ומעמנו ,מכל בית ישראל ,המבּכים את השרפה
הנוראה .יש תולים את האסון ברשלנות של אנשי עוספיה ,שבמזבלה הסמוכה לכפרם נתלקחו
שאריות של גחלי נרגילה ושאר חומרים שהתלקחו והבעירו את כל הצפון .אש השנאה לישראל
שניצתה אולי ברשלנות הסיתה בהדמנות אומללה זו להסית את אויבינו להצית מדורות אש-
שנאה במקומות נוספים כדי להכביד על הכבאים והמתנדבים הפועלים לכבות את הדלקה
הנוראה שכמוה לא היתה בישראל .חג החנוכה שהתעורר במרדם של החשמונאים-המּכבים
נגד גזרות הדת על חודש שבת ומילה וכד' גרם בשעתו ,לפני יותר מאלפיים שנה ,למרד שהקיף
רבים מבני עמנו להקים מחדש את מלכות ישראל .להבדיל מאז הרי במצוקת ימינו אלה פנינו
לעזרתם של היונים להציף את הדלקות במטוסים המפזרים חומרים מכבים .חג המּכבים נחוג
בימינו כחג המכבים את האש הזרה המשמידה עמים .נרות החנוכיה מחנכים אותנו בדקותם
המרומזת ,בבוהק הארה של טהרה וקדושה השונים במהותם מלהבות אש השנאה שמלבים
אויבינו בכוונה מוצהרת להשמדתנו .האמנם ילבו ניצוצות אלה של טוהר וכוונה טובה את האש
המגינה,המחממת לב אדם וחיה? ראו למשל כיצד נזעקו אויבים כטורקים לעזרתנו ושלחו
אוירונים לשּכוך הבערה! ראו כיצד חברו יוונים וטורקים במלחמות רבות ובייחוד בקפריסין על
שטחי אדמה וריבונות ,כיצד חברו כל אלה קפריסאים,יוונים טורקים וישראלים לשתף פעולה
בחברותא .יש אסונות המעוררים לקירוב לבבות .לעינינו אנו חוזים כיצד ניצוצות תפילה
ומשאלה ליחסים טובים בין עמים שכנים עשויים להתגשם .ומעז יצא מתוק אם נשכיל להבין
ולתכנן את פעולותינו בכויוון זה שמסתיימת בו הפטרת שבת מקץ ":לא בחיל ולא בכח כי אם
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ברוחי" ...כלומר שומה עלינו להתנער מהתנשאות ,מגאווה לאומית חסרת יסוד שלא יבולע
לנו ,או שאין אנו זקוקים יותר לעזרה בינלאומית ..האם רב כחנו לעזור לעצמנו? בבידוד מעולם
גלובלי הזקוק לעזרה סולידרית ,לתיקון ושיפור חיי אדם בכוחות משותפים של כל העמים
והמדינות בעולמנו? יש שקראו לאסון הדלקה של זמננו "אסון יום הכיפורים" ,כלומר חטא
היוהרה של אותם ימים שהשלינו עצמנו כי כוחנו ועוצם ידינו יעמדו לנו בהתמודדות עם
עשרות מיליונים של מוסלמים...באיזו גישה דוחה ויהירה התנהגנו כלפי מוסדות ומעצמות
עולם? ידוע הויכוח למשמעותו של חג החנוכה – האם זה חג דתי או לאומי? מאי חנוכה
התפרש בהתעוררות הציונית כחג לאומי ,בהחלצות עצמית חלוצית לקיומנו ולבטחוננו .בייחוד
לאחר השואה הנוראה וסיסמת "לא עוד" .הללו מסתפקים בהודאה על הניסים והנפלאות
ממרום ,על ישע שמים ,שבלעדיו היינו נתונים למשיסת יעקב ,והללו מתבצרים בהתעצמות
עצמית ובכח אנושי בלעדי .ועם שבדברי זכריה באותה הפטרה מודגשת לכאורה השלילה של
החיל והכח ,הרי צריך לשים לב גם לסופו של המשפט ":אמר ה' צ ב א ו ת" .גם הצבאות,
ההחלצות מצד אנשי הצבא שלנו ,דרושים נוסף לאתערותא דלמעלה .פח התבערה המשיך
להתלקח בכל ימות החנוכה .שנאה אינה נתונה לכבוי במעוף אוירי יחידי .דרושה הכשרת
הלבבות לחנוך מתמיד של אחוה ,של קרוב לבבות ,של התחשבות בַאחר ,של ּכבוד זכויות
מיעוט .נתונים היינו למן אבי אבות אבותינו ,אברהם העברי להיות מושלכים אל האּור ,אּור
הכשדים ,למשרפות של מאות שנים ,לרדיפות ושמדות עד אימי השואה האיומה וכבשני
ההשמדה ההמונית .על מה נאשמנו? על איזו בשורת עולם דנו אותנו מרשיעי ברית? הרי כל
העולם יונק מבשורת החזון ,האמונה והגאולה ,של נביאינו ...הם ניסו להכחידנו במשרפות
זדונם ואנו המשכנו להנחיל במורשתנו את אש האמונה בגאולת אדם ועולם .וכך היום ,כשלנגד
עינינו ממשיכות הלהבות להכחיד יישובים,עצים ,בעלי חיים ,ולהחריב בניין מפואר של תחיה
לאומית חלוצית ,גם לנוכח האסון הנורא נהדהד בדמעות נוצצות בשעת הדלקת החנוכיה כי
זאת המשימה שלנו ,זה הייעוד לאוֹר לנו ולעולמנו...
באור המסורת והאמונה ,הענוה והאחוה המנתבים את דרכנו...
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חסידות
מיסדיה וענקיה של תנועת החסידות
רבי ישראל ,ה"בעל שם טוב" ( .)0671-0761נולד באוקופ שבפודוליה ,והתייתם בגיל צעיר .נשא לאשה את חנה ,בתו
של רבי אפרים ואחותו של רבי גרשון קיטובר מברודי.
רבי דב בער ,המגיד ממעזריץ' ( .)2771-2771היה המנהיג הראשי של התנועה החסידית לאחר פטירתו של הבעש"ט
רבי נחמן הורודנקר ( ,)2711-2167סבו של רבי נחמן .בנו ,רבי שמחה ,נשא לאשה את פייגה ,נכדתו של הבעש"ט,
וקרא לרבי על שמו
רבי ברוך ממדז'בוז ( .)2627-2777אחד משלושת בניה של אדל ,בתו של הבעש"ט .אחיו היה רבי משה חיים אפרים
מסודילקוב ,מחבר "דגל מחנה אפרים",
רבי משולם זוסיה מאניפולי (נפטר ב .)-2677הוא ואחיו ,ר' אלימלך מליז'נסק ,היו מחסידיו הקרובים של המגיד
ממעזריץ'
רבי פינחס מקוריץ (תפ"ח  -תק"נ) .מתלמידי הבעש"ט ,נחשב לאחד הצדיקים החשובים ביותר בדורו
רבי יהושע העשיל מאפטה ( .)2617-2777תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק .נודע כ"רב מאפטה" .אחרי שנת ,0101
הוכר בכל מקום כאדמו"ר החסידי המוביל של אוקראינה
רבי אברהם כ"ץ (נפטר  .)2627מוכר כרבי אברהם מקאליסק .תחילה היה חסיד של הגאון רבי אליהו מווילנה (ראה
להלן) .אולם לאחר ביקורו אצל המגיד ממזריטש ,נהיה לתלמידו וחסידו
רבי אברהם דב (בער) אברבך מחמלניק (נפטר בשנת  .)2622היה מחותנו של רבי נחמן ואחד האדמו"רים המובילים
שרבי נתן ביקר אצלם קודם שנהיה חסיד ברסלב .בנו ,רבי יוסקה (ראה להלן) נשא לאשה את אדל ,בתו של רבי נחמן.
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רבי גדליה מליניץ (נפטר ב .)-2671רבי גדליה היה תלמידו הבכיר של רבי יהודה לייב ,המגיד מפולנואה
רבי לוי יצחק מברדיטשוב ( .)2671-2717הוא נודע כ"מגנם של היהודים" וסיפורים רבים סופרו על החום והחיבה
שרחש אפילו לגרועים שבחוטאים
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק( .)2671-2767גאון חריף ובעל כשרון נדיר ,רבי מנחם מנדל היה אדמו"ר מוביל
בפולין
רבי מרדכי מקרמנץ ( .)2617-2711בנו של ר' מיכל מזלוטצ'וב .הוא נמנה עם האדמו"רים החסידיים
המובילים שר' נתן ביקר אצלם לפני שנהיה לחסיד ברסלב.
רבי מרדכי טברסקי מטשרנוביל ( .)2687-2777אביו ,רבי נחום מטשרנוביל ,פגש את רבי נחמן כאשר הרבי היה צעיר,
ושיבח אותו מאוד .רבי מרדכי היה המגיד מברסלב במשך השנים שהרבי נחמן ור' נתן התגוררו שם
רבי אריה לייב ,הזיידה משפולי ( .)2621-2717חסידו של רבי פנחס מקוריץ
רבי אליהו ,הגאון מווילנה ( .)2717-2717היה המנהיג המוכר של הקהילה היהודית בכל ליטא והוכר בכל מקום כחכם
וגאון .התנגדותו של חסידות הביאה להגבלת השפעת התנועה בליטא.
רבי נחמן מברסלב נולד בשבת ,ראש חודש ניסן ה'תקל"ב ( )7.7.0664במז'בוז' .אביו היה ר' שמחה ,צדיק נסתר ,בנו
של ר' נחמן הורודנקר ,שהיה מתלמידיו המובהקים של הבעל שם טוב .אמו הייתה פייגא ,בת אדיל ,בתו של הבעל שם
טוב .היו לו שני אחים ר' יחיאל ור' ישראל מת (נקרא כך מפני שבצעירותו חלה ומת ,ואמו הצדקנית לקחה אותו על קבר
הבעש"ט והעתירה בעדו ,ורוחו שבה אליו ,אך כל ימיו היה לו פנים חיוורות כשל מת )..ואחות פערל.
ר' נתן (מוהרנ"ת) רבי נתן שטרנהרץ נולד בנמירוב בט"ו בשבט ה' תק"מ ( 44ינואר  .)0611ר' נתן נעשה גם לסופרו של
הרבי ,ורשם את כל דבריו ואת שיחותיו .רבנו עצמו אמר":לולא ר' נתן – לא היה נשאר דף אחד מכל הכתבים שלי.
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ו י ח יהמלה מורכבת משני חלקים :וי – חי ,וי לשון צער ומכאוֹב,מחלה ּודוי ,חיי אכזב; והחלק השני
חי ,שופע שמחה,אמונה ותקוה ,חיים של אורה והנאה .שני מרכיבים אלה הם הבולטים
במהלך חיינוּ .כפל הויות ,ערבוב של תחושות ,שהרי בכל פרק בחיינו ,ולמעשה בכל
יום,מתרחשים בפעילותם ובהשפעתם היאוש והתקוה ,השמחה והצער .המצב הזה אולי
מתואר בפרשה שלנו ,וכן גם בפרשת חיי שרה ,בצירוף" :שני חּיים" .כלומר כפל הויות חיים
של פסימיות ואופטימיות מנתבות דרכו של אדם .תנאים שונים ומרובים מאדם לאדם גורמים
להכרעת הּכף בחייו .הנתונים האישיים ,החינוך ,המצב הכללי והחברתי נותנים
אותותיהם,וכך הוא מיטלטל במעלות ובמורדות שבחיי המעשה והרגש .יעקב ,הנשאל ע"י
פרעה :כמה ימי שני חייך"? משיב על סף השתקעותו במצרים ובהיותו בן  839שנה" :מעט
ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי"...השלבים השונים בחיי יעקב
מוכרים לנו,חרדות ומאבקי בכורה,הונאות והתמודדויות,משימות של הקמת שבטי ישראל,
הסבל הנפשי על אובדן אהוב בניו ,שלום המשפחות ,וחששות מהסתבכויות ביחסי שכנים
ועוד ועוד .ואולם גם שני חיים טובים עברו עליו 89 .השנים האחרונות לחייו במצרים ו89
השנים בחיי יוסף עד שנעלם .יחדו הם  ,39וכפי שאמרו חכמים כמניין ויחי .ואני מצאתי
בהפרדה שחילקתי בין וי-חי כי וי= 89חי= 89והמספר המבדיל ביניהם הוא  - 89כמנין טוב!
רוצה לומר ,כי בין וי לחי עליך לשאוף ולהגביר חיילים,אמונה ותקוה לטוב .שוחר טוב יזכה
לטוב ,וגם אם לא יזכה הריהו מודה על כל שמתארע לו בהכרת טובה ותודה ,כי כך עלה בידי
גוזר הגזירה .ראוי להטעים כי "שני חיים" מכילים גם את המשמעות של שינוי,של היכולת
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לשנות מצבי חיים ,הלכי רוח ,להתגבר על מבוכות הזמן ותהפוכותיו .כאן המקום לחזור לדברי
רש"י על "חיי שרה"שהיו שוים ,כלומר גם הנחשבים לחיי "וי" ,נתפסים במאמצי האדם לצד
"חי",לבלימת כאב וצער ולהשלטת חדות קיום ושרידות .שני פרקי חייו המאושרים של יעקב
בארץ ובחו"ל מגמדים את פרקי הצער המרובים יותר בחייו .וביחוד יצוין האושר שנגלה לו
באיחוד המשפחה ,בשלום המשתרר,בבנו ובנכדיו,שהגיעו לפסגת התהילה ושמרו על מורשת
אבות ללא התבוללות ואיבוד הזהות העצמית .ההאחזות במצרים ,שהיא הגלות הראשונה בחיי
ישראל ,מעוררת את השאלה שתחזור ותתעורר בתולדות עמנו לגבי היחסים בין הארץ והגולה.

ש כ םמקום המועד לפורענות .שם חוללה דינה.שם אמורה היתה להתלקח המריבה עם עמי האזור.
שם התגשמה השנאה ליוסף המושלך לבור עד שנמכר לעבד .כמאז ומקדם שכם היא מוקד
השנאה ,הרדיפה אחר הסיפוק האגואיסטי על חשבון האחר ,היא הרקע להתעלמות מן
האחריות והדאגה לאחר .אבל שכם היא גם האפשרות להצבת מזבח "שכם אחד",
לאחדותהפעולה והגישה לסבל הזולת.זה המקום שיעקב מעניק ליוסף,בברכות לבניו ,נחלה
יתירה על נחלתו בארץ .שם יקברו עצמותיו של יוסף .העצמּות של יוסף תוצב במקום שנאת
אחים ,עצמות זו מתבטאת בהתעלותו נגד מכירתו ע"י אחיו ללא נקמה אלא לפיוס וסגירת
מעגל בחיי שלום המשפחה .עצמות יוסף מסמלות את הטרנספורמציה שחלה בחייו,
מהתנשאות ויהירות ,מחלומות של השתלטות וגאוה לנפילה בבור הנחשים והעקרבים ,בור
מחשך של אסירי עולם להכרת המכרסמים ביוקרת ההתנשאות של האדם ,ופרשת היחסים
בין יוסך ואחיו הריהי שיעור מאלף ליכלת התשובה ,להכרת האשמה ,לקבלת אחריות אישית,
לפיוס חוהתפשרות".שכם אחד" – אחד הקורא לאחדות .ש כ ם – שכח-כח=מחלוקת .יוסך
שסולק משכם הוחזר לשם מכח עוצמת מוסרו.שכם עשויה לשמש מוקד עליה לרגל ,ליכולת
התעלות...
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ק ּו מ ר ןמ ע ז י צ א מ ת וֹ ק – ק ו מ ר ן – ס ו ק נ י ק – י ד י ן
אלפי אנשים ,חוקרי תנ"ך,ארכיאולוגים ,היסטוריונים,חוקרי הארץ ויושביה אסירי תודה ל ע ז ,מרבים
בשבחה ומודים למהפכה שחוללה בתרבות עמנו והעולם .זו העז שנכנסה באחד הימים למערה שבחורבת
קומראן ,במדבר יהודה .הרועה הבדוי הטיל במערה אבנים כדי לאלצה לצאת,אך שמע קולות נפץ של כד
חרס.כשחש לבדוק מצא כמה יריעות של מגילות עור .הוא הביא אותן לסנדלר בבית לחם כדי להתקין סנדלים
או נעליים ,אך הסוחר חשב שיש ערך לאותיות החרותות בגוילים ,והעביר את החומר לכומר ומשם לסוחרי
עתיקות שהבינו כי שלל רב צפון בהן.אביו של יגאל ידין ,פרופ' סוקניק ,ששמע על כך רכש אותן .ידין ששהה
לאחר זמן בארה"ב קרא בעתון על אפשרות לקנות כתבי יד עתיקים של התנ"ך ומיהר לגייס כספים
לקנותם.גם רודפי עתיקות מירדן חיפשו בשאר המערות ומצאו מאות פיסות יריעות .חומר זה נוקה וסודר
ונשמר במוזיאון רוקפלר שהיה באותם ימים בשליטת הירדנים .גם בישראל החלו חוקרים רבים לחפור
במערות מדבר יהודה,לרבות מצדה ,ומצאו גם הם אוצרות בל ישוערו של קטעים לספרי תנ"ך ,ספרים
חיצוניים ,סרך היחד של אנשי הכת,מגילת הנחושת והמקדש ועוד ועוד.מי היו אנשי הכת שהתגוררו
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בקומראן? מדוע עסקו בהעתקת ספרי התנ"ך ושאר ספרויות שהיו כנראה באוצר בית המקדש והוחבאו
במערות אלה מפני החורבן? מחקר תקנות הכת התברר שהרבו בטהרה ,בחיי שיתוף ,ובשמירה על נכסי הרוח
והספר .מספר הקטעים שנמצאו מגיע למאות רבות ,ועמל רב הושקע בניקיונם,איחודם ,לדפים ודלתות
המתאימים לספרי המקור .המגילות שנרכשו על ידינו מוצגות במוזיאון מיוחד ,וכיום אפשר אפילו לדפדף
באינטרנט את צילומם .רבו הויכוחים בין החוקרים מי היו אותם אנשים הנקראים "אנשי כת קומרן"? .לפי
גירסה ראשונה של פרופ' סוקניק היו אלה האיסיים ,שנודעו בפרישתם ובזיקתם לחיי טוהר .רבים המשיכו
לתמוך בתיאוריה זו בעיקר בהשוואה לתיאורים המצויים אצל יוספוס וסופרים אחרים המתארים את חייהם.
הספר הכמעט שלם מספרי התנ"ך שנמצא הוא מגילת ישעיהו ,בכמה העתקים ,וכך גם קטעים רבים מספרים
אחרים (לא נמצאו ממגילת אסתר ,ויש אומרים גם נחמיה) .החומר הזה מהוה אפוא את המקור הראשון
המוסמך לכתבי הקודש .עד לגילויו היו כתר ארם צובא וכתב יד לנניגרד המקורות הקדומים ביותר ,ועתה
נתגלו המקורות הקודמים להם באלף שנים .חוקרי הלשון והנוסחאות השונים שוקדים על פענוח הגניזה
הנפלאה הזאת .בייחוד מוצאים עניין במחקר המגילות מדענים המפריכים את התיאוריה של האיסיים
ומעדיפים לראות באנשי הכת את הצדוקים שפרשו מחומרת הפרושים ,אלה היו כנראה הכהנים מבני
צדוק,ויש רמזים רבים לכך בקטעים עצמם .לעומתם החוקרים החדשים סבורים שהיו אלה הנוצרים
הראשונים ,שפרשו לחיי נזירות והקפידו מאוד על חיי טהרה ושיתוף ,ממש קומונה קיבוצית .הם תומכים את
השערותיהם בפסוקים המתאימים לקטעים מסוימים בברית החדשה .המגילה היחידה שנמצאה ,שאינה
כתובה על עור עזים או בקר היא מגילת הנחושת ובה תיאורים של כלי בית המקדש והמקומות שהוצפנו
מעיני האויב במערות אלה.
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ניטל

בליל חג המולד חל החג א'ניטל' -נישט יידן טארן לערנען  -לא לומדים
בליל החגא" ,יום אידם" המכונה הניטל ,שולטות הקליפות .הקליפות הן כוחות רוע טפיליים הנצמדים לכוחות הטוב .על
פי הקבלה ,בלילה שבו נולד "אותו האיש" אין אפילו קורטוב של קדושה ,והקליפות מנצלות כל מעשה של קדושה
לטובתן.זו הסיבה שבשלה הפך ליל הניטל ,מצאת הכוכבים ועד חצות הליל ,לאחד הזמנים הנדירים שבהם יש מנהג לא
ללמוד תורה .החסידים גם אינם מתחתנים בלילה הנורא הזה ואינם הולכים למקווה .המנהג ,חשוב להדגיש ,הוא בעיקר
נפוץ בין חסידים .החרדים הליטאים והספרדים לומדים בליל חג המולד כרגיל .מנהג הוא בעיקר של יוצאי יהודי אירופה,
ויש שנהגו להקל בארץ ישראל ..מה עושים בשעות הפנאי הכול כך חריגות האלה .העיסוק הקלאסי של ליל הניטל הוא
משחק השחמט .יש המעדיפים לשחק בקלפים ,למשל ב"אבקה" ,גרסה גליציאנית של פוקר ,או " ."12אחרים טוענים
שלכל קלף יש קליפה משלו ולכן המשחק בקלפים חמור במיוחד בליל הניטל .גדולי האדמו"רים נהגו לנצל את הניטל כדי
לחתוך נייר טואלט לשבתות של כל השנה .למעשה המזלזל הזה יש משמעויות קבליות עמוקות ,שכן בספרות הקבלה יש
התייחסות נרחבת לנצרות כאל פסולת שהופרשה מגוף העם היהודי .היום אפשר לרכוש נייר טואלט חתוך לשבתות ,ולכן
המנהג פחות רלוונטי.עוד מנהג אדמו"רי הוא לעשות בניטל חשבונות לכל השנה ,ובין השאר לחשב כמה כסף הם חייבים
להפריש בשל מצוות מעשר.בספר "טעמי המנהגים" מסופר שאחת הסיבות העיקריות להתפתחות מנהג הניטל היתה
מעשית" ,לפי שהיו צוררי היהוד ים אורבים עליהם ומכים אותם בלילה ההוא בחוץ או ברחוב מכות אכזריות ,ולפעמים
עד שמתו תחת ידם ,ולכן גזרו גדולי הדור שיתכבדו וישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות".עם הזמן נהפכה
הבטלה מתורה בליל חג המולד למנהג ,שנשמר כמובן בסוד ,מחשש מזעם הגויים .סיפורי מופתים נפוצים על מקרים
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שבהם גילו הגויים שהיהודים משחקים במקום ללמוד דווקא בליל חג המולד ופרצו לבתיהם באישון ליל .אלא שבדיוק
ברגע הפריצה אירע נס ,והתלמידים היו עסוקים בדיון הלכתי כשספרים פתוחים לפניהם.אחד ממנהגי הניטל בגולה היה
לומר את כל תפילת "עלינו לשבח" בקול רם .בתפילה הזאת היה נהוג לומר בכל ימות השנה את המשפט "שהם
משתחווים להבל וריק" (וריק בגימטריא  623ושווה לגימטריא "אותו איש" )בלחש ,כדי שהגויים לא ישמעו .בליל
הניטל היה נהוג לבדוק היטב שאין גוי בסביבה ,ואז לומר את המשפט האסור בקול רם.מקור השם "ניטל" לא ידוע ויש
סבירות שמדובר בשיבוש המלה הלטינית" ,נטליס" ,שמשמעותה יום הולדת.עוד הסבר ,הוא שמדובר בראשי תיבות של
הביטוי נישט יידן טארן לערנען  -אסור ליהודים ללמוד.ייתכן גם שניטל מזכיר "ליל נטילתו של אותו האיש.עם השנים
התפתח ז'אנר של בדיחות ניטל .לדוגמה :רב חרדי התבקש להספיד את הרצל .לאחר הרהור קצר מצא בו שלוש מידות
טובות :הרצל מעולם לא דיבר בשעת הנחת תפילין ,מעולם לא חשב על דברי תורה במקומות מלוכלכים ,ומעולם לא עסק
בתורה בניטל .וגם :בחור למד בניטל .כשנשאל מדוע אינו מקיים את מנהג ביטול התורה ,ענה שהוא מציין את הניטל בחג
המולד הארמני.אלא שהבדיחה האחרונה מעידה על בעייה אמיתית .הכנסייה הקתולית והכנסייה הפרוטסטנטית חוגגות
את החגא בלילה שבין  12ל 12-בדצמבר .הכנסייה היוונית-האורתודוקסית והכנסייה הרוסית מציינות את החג ב3-
בינואר .באיזה יום איפה יש להקפיד לא ללמוד? האדמו"ר האחרון מלובביץ' הציע לציין את הניטל לפי מנהג רוב
הנוצרים באותה מדינה ,וקבע שבארצות הברית יש להימנע מלימוד תורה על פי החג של הכנסיות המערביות (12
בדצמבר) .היו גם אדמו" רים וצדיקים שנמנעו מללמוד בשני חגי המולד והמהדרין שבתו מתורה גם בסילווסטר .בישיבות
של חסידי ויז'ניץ ובעלז נהוג שתלמידי הישיבות הולכים לישון אחר הצהריים וקמים בלילה להשלים את הלימודים
שהפסידו .אבל הגאון הקדוש רבי שלום מקמינקא נמנע מלישון בניטל בטענה שאינו יכול שלא לחלום על דברי תורה.
נוהג זה מתאים לטעם לניטל בשם החתם סופר  :שבליל זה יש קטרוג על ישראל שהנוצרים קמים בחצות והולכים אל
בתי תפלותם להתפלל ובני ישראל ישנים אז .משום זה התקינו שלא ילמדו עד חצות ויקומו בחצות וילמדו אז.יש
הסבורים שבישראל אין כל סיבה לציין את הניטל ,בשל קדושת הארץ .אבל גדולי האדמו"רים שבאו לארץ המשיכו
לקיים את מנהג הניטל ,וחסידיהם חיקו אותם.
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ב י ת י מ ב צ ר ינוכח הפריצוֹת המרובות של גנבים ורוצחים לבתינו אנו מגבירים את האמצעים לגדור את
כניסתם במנעולים ובריחים ,בסורגים ובמצלמות הרתעה,במנגנוני אזעקה וכד'.פריצה זו
לתחום האינטימי ,המשפחתי,הביתי ,מהוה חדירה נועזת לשיבּוש הנורמליות בחברה תקינה.
היו ימים ,בימי נעורינו ,שלא העלינו בדעתנו לסגור בריח ומנעול על דלתות ביתנו מפני פלישת
זרים .בדורות האחרונים התגברה הפשיעה,החדירה הבלתי רצויה ,הפגיעה בייחוד הפרטי,
ההצצה לרשות היחיד ,ועניין זה משל הוא לחדירה מסוג אחר לעולמנו הפנימי – תרבות זרה,
השפעה שלילית על ילדינו ומבוגרינו ,כגון סרטים ,רדיו ,טלוויזיה,ובייחוד מדורים באינטרנט
הזורעים זרעי פורענות בחינוך הדור .השפעות חיצוניות יכולות להיות חיוביות ,אנו מפרים את
יצירתנו ומשכללים את תפיסות עולמנו והתנהגותנו לאור מחקרים ,פיתוחים מדעיים ,אמנות
וספרות ,שירה ותיאטרון ,מוסיקה ופיסול כל סוגי היצירה המעשירים את כוחות הנפש
והיצירה .בייחוד ניתן לציין את ריבוי האפשרויות הגנוזות באמצעי התקשורת להפיץ דעת
ויראה ,תורה ומדע ולהתברך באוניברסיטאות המזומנות לכל גולש ומחפש ידע והנאה .אלא
שבכל השפע הזה טמונה גם הקלקלה המבאישה בפירותיה הרקובים את הנפש הרכה של
צעירים הנלכדים בפח הפרסומות ,ובנכלי הזוממים לצוד נפשות תמות .מדורי רכילות ,שיחות
ומגעים דרך מדורי האינטרנט לסוגיהם מכילים זבל אשפתות של לשון,פיתויים
ונאפופים,שסופם מר ונמהר .בעיית ההורים והמחנכים של זמננו היא לצייד את הנתונים
להדרכתנו כיצד,מתי,על מי,לתלות את המנעולים החוסמים את ההשפעות המתועבות
הללו.אנו מוצפים בעיתונות ובתקשורת בחיפוי "זכות הציבור לדעת" אינפורמציות ,תיאורים,
כתבות ,צילומים וסרטים המצופים נופת צופים להסוות את התרעלה הגנוזה בהם .תחת
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הסיסמה של הקריאה לרוח לעורר בנו רעננות והשכלה מארבע הרוחות עלינו להתגונן מפני
טורנדות וסופות,סערות עזות ההורסות עמל דורות של יישוב ויציבות .את ביתי-מבצרי ,עולמי
הפנימי,עלי לחסן מפני חיידקים ווירוסים ,שפעות של חזירי אדם ,המתנכלים לבריאותנו
הרוחנית,הנפשית ,הדתית והלאומית .חיסון זה של סגירות וביצור הבית המשפחתי ,והעולם
האישי הפנימי ,הוא צו השעה לחסום את המתנכלים לקיומנו בחברה נאורה תקינה.

ה י ב ר י סהמרצה שלנו בפרשת השבוע ייחד את הסברו על פרשת "בשלח" לאירוניה שבסיפור על גאּות
ושפל .האימפריה המצרית שנודעה בעולם העתיק בגודלה,בעוצמת הישגיה בהרבה תחומים
של ידע,ברפואה,חניטה,הנדסה ,אסטרונומיה ,כלכלת עולם ,המצַאת זני סּוסים נבחרים ,גלגלי
אופנים ומרכבות ששלישים עליהן .עוצמה אדירה זו נכשלת באירוניה מגוחכת בניסיון לחלץ
את המרכבה הטובעת בבוֹץ הים .המרכבה המצרית שבאותם זמנים אינה אלא הטנק של אותם
ימים .והנה המצרים המתפארים בעוצמתם ,המתגאים ביכולותיהם ,מתאמצים לשוא לחלץ
עצמם מיוון המצּולה .הלקח הראוי להילמד מסיפור זה הוא אפוא בגאוה העלולה להתמוטט
להשּפלה שאין כמותה .תופעת הגאות והשפל ,בין שיינתנו לה הסברים מדעיים ,טבעיים או
ניסיים היא המעוררת בנו את ההרתעה מהתפארות של "לי יאורי ואני עשיתיני".
ובשולי דבריו של המרצה ביקשתי לרמוז על הקרבה של ההיבריס ל ...HEBREW
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ל ט "ו ב ש ב ט"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל ( " ...ויקרא י"ט ,כ"ג)

מנהג הנטיעות בט"ו בשבט מצטייר בעיני רבים מקובל מדורי דורות ,ואין זה כך :ראשיתו ביוזמת הסופר,
החוקר וההיסטוריון זאב יעבץ ,שהגיע לארץ ב 7881-וניהל את בית הספר בזכרון יעקב .עם ייסוד המושבות
ראו מחנכי ישראל צורך לחדש את היישוב היהודי בארץ בנטיעת עצים .בשנת  7881יצא יעבץ בט"ו בשבט
עם תלמידיו לנטוע עצים בזכרון יעקב ומאז נולדה מסורת חדשה של יציאת ילדי ישראל לנטיעות ביום זה.
הסתדרות המורים וקרן קימת לישראל מיסדו מנהג זה ב 7898-ונתנו לו מימד חינוכי .על ידי כך שיתפו את
הילדים ,הלכה למעשה ,בפיתוח הארץ ובשיפור נופה.
חודש שבט

שם החודש  -שבט ,מקורו בשפה האכדית ופירושו כנראה שובט (מלשון שבט  -מקל ,מטה) חובט ,מכה ,וזה
על שום הרוחות והגשמים השובטים בחודש זה את פני הארץ( .בערבית פירוש המילה 'שבט' הוא 'חבט').
ישנה פרשנות אחרת על פיה מקור השם הוא שבטוט ,שמשמעו ענף רך ,צעיר ורענן  -כאזכור לראשית
התחדשות הצמיחה והעלווה בארץ
דלי  -מזלו של החודש

על פי מאמר חז"ל" :יצאו רוב גשמי השנה בשבט" ,מובן מאחר שמרבית הגשמים כבר הומטרו ,מחודש שבט
ואילך החורף הקשה כבר מאחור .לפיכך ,חודש שבט מסמל את סיומה של תקופת השיא בירידת גשמי
החורף ,ושפעת מי הגשמים העונתיים מופיעים בגלגל המזלות באמצעות הדלי.
שבת  -שירה
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שבת פרשת "בשלח" חלה לפני ט"ו בשבט ,ידועה בכינויה כ 'שבת שירה' .הפרשה חותמת את סיפור יציאת
מצרים ,מתארת את קריעת ים סוף ואת מעבר בני ישראל ביבשה בתוך הים .נס התגלותו של הקב"ה למען
הצלת ישראל ולמען גאולתו ,תוך התערבות ושינוי סדרי הטבע הביאו את ישראל לומר שירה לפני אלוקים:
שירת הים.
ט"ו ב ש ב ט

לוח השנה היהודי קשור בעונות החקלאיות של הארץ ,על חג הפסח נאמר" :שמור את חודש האביב" (דברים
ט"ז ,א') .ו "ראש השנה לאילן"  -מופיע בתקופת בית שני כתאריך ציון בציר הזמן העברי לצורך הגדרה של
השנה החקלאית .על פי הנאמר בתורה ,בחומש במדבר בפרק י"ח ,נצטוו ישראל להפריש עשירית מפרי
האדמה למען הלוויים והכוהנים ,שעיסוקם בקודש (משום שלא נטלו חלק בהנחלות ,כשאר השבטים) .על פי
זאת המשנה קובעת מה יעשה בתוצרת החקלאית והאם היא נחשבת כשייכת לשנת החקלאות האחרונה או לזו
החדשה .המשנה מתייחסת ל 'מעשר בהמה' ,ל 'נטיעה' ו ל 'ירקות' שנועדו להיות מופרשים ע"י בעל הקרקע.
מט"ו בשבט ואילך ,נחשבים פירות האילן שחנטו כפירות שמהם מותר להפריש את המעשר .פירות חנוטים
שנראו על האילן לפני כן ,שייכים ליבול השנה הקודמת (ולכן מותר להועיד אותם לתשלום המעשר של השנה
הקודמת) .חנטה = ראשית הבשלת הפרי אחרי הפריחהבמאה החמש עשרה ,הנהיגו מקובלים תושבי צפת
סדר ליל ט"ו בשבט המזכיר בכמה מהאלמנטים שבו את ליל הסדר .במהלכו של 'הסדר' שותים ארבע כוסות,
אוכלים מן הפירות שנתברכה בהן ארץ ישראל ,ומשלבים ברכות ומדרשים .ה"סדר" מתואר בהרחבה בספר
הקבלי "פרי עץ הדר" ,שהוא חלק מהספר "חמדת הימים" ,העוסק בחגי ישראל' .ארבע הכוסות' של ליל ט"ו
בשבט משנות את צבען מהצבע הלבן עד לצבע אדום עז .בתחילה צבעו של כוס היין הוא לבן ,אחר כך לבן
המהול במעט יין אדום ,הכוס השלישית מזוגה יין אדום ומהולה במעט יין לבן ולבסוף הכוס הרביעית  -יין
אדום בלבד .בין הכוסות נאכלים בברכה פירות על פי סדר נתון ומושמעים דברי תורה הנוגעים לשבחה של
ארץ ישראל ,להלכות החקלאיות הקשורות בה ,לטבעה ולנתונים האקלימיים המיוחדים שלה.
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-י ת ּו ר א וֹ י ת ר וֹ ן?

פרשת יתרו מעוררת כידוע תמיהה מרובה ,מה ראתה תורה לייחד פרשה בתורה על
שמו של "כהן מדין" .מה ייתר בעצותיו? כלום נמנע ממשה לארגן את סדרי
המשפט כפי שיעץ לו חותנו? מכל מקום אין לזלזל בחכמה שיש בגויים .לקח טוב
הוא ללמוד מכל מי שעשוי להיטיב ולשפר את ארגון חיינו .אבל הבה נשים לב
למלה י ת ר ו שיש בה מובן של ייתור,משהו מיותר ,או להיפך איזה יתרון .כאשר
יתרו שמע מה ששמע ובא אל חתנו משה עם ציפורה אשתו "אחר שלוחיה" (האם
נותק הקשר בין משה ומשפחתו בשליחותו הלאומית דתית לנהל את המו"מ עם
פרעה? ) יתרו מ י ת ר עתה את הפירוד ומביא את כל בני המשפחה כדי לאחד
אותם מחדש .יתרונו בגישה המאחדת .לתקן מה שהשליחות עיוותה בהפרידה את
המשפחה .זה המחיר שנאלצים לשלם כל העוסקים בעבודה ציבורית .אבל יתירה
מזו ,בעצתו למשה בדבר חלוקת עומס העבודה השיפוטית הוא מדגיש בעיקר את
ההקלה ל ע ם (המלה חוזרת כמה וכמה פעמים בדבריו) כלומר למנוע טרחה
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יתירה מההמון המתייגע לבירור ענייניו .משה ,שלא התחשב בגורל משפחתו
ו"הפקירם" כביכול לרגל שליחותו ,צריך למנוע עוגמת נפש זו מהעם .לא באותה
מידה שמדד משה למשפחתו עליו להמשיך ביחסו לעם שהוא מנהיגו .העצה
היעוצה היא אפוא חלוקת העומס .חלוקת התפקידים .הקלה בסבל ההמון .הייתור
והיתרון כלולים בו ,שהרי ככהן מדין הריהו צאצא לאותם מדנים שמכרו בשעתו
את יוסף והורידוהו מצרימה.הם שהפרידו בין יוסף ומשפחתו.השמועה ששמע
עתה על הניסים והנפלאות שקרו לבני ישראל,והידיעה שהובררה לו עתה כי "גדול
ה' מכל אלוהים" ,בניגוד לפרעה האומר "לא ידעתי" ,מעוררים אותו לאיזה
תיקון,לחבור אל ישראל.זה יתרונו.אבל מצד שני הוא מייתר את עצמו מלהתחבר
ממש למסעי ישראל במדבר ולהיות להם לעיניים.על צאצאיו אנו שומעים יותר
מאוחר בתולדות כיבוש ארץ כנען וההתנחלות של בני ישראל.יתרונו בחכמתו,
בתושיית ארגונו ובגישתו לאיחוד חברתי משפחתי ,ייתורו הוא בבידודו ,בשמירה
על מוצאו,אמונתו,עקרונותיו ,בזיקתו לארצו ולמולדתו.
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ט ו ב ל ח י ו תמּשנה לשנה הגּוף ילְך ויקמוט
אבל הרּוח ֹלא תימוט
כי אשַאף להחיות
את הּסיסמה:
טוב לחיות!
ולכן אשמוט
כל דאבון ויגון
וכל רעיון ּומשא חזון
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ַאפעיל במיטב היגיון
וכל שריר ואיבר אעורר
להחלץ מכל ביזיון ורפיון
להפיג תחּושת דיכאון
לרענן את האון
לחזק כוח רצון
לחבוש כל מחלון וכליון
ּולהחיש מזור ּופדיון
ּומּיום ליום נכון
להתברְך בחדות חּיים ושלום
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ה ר ה ּז י ת י ם
בית העלמין החשוב ביותר ליהודים.שם קבּורים גם רבים מבני המשפחה .למשל מצד אּמי אביו של הסבא
מרחוֹבוֹת ר' רפאל הלל לבקוביץ,וכן הקרובים מצד ָאבי..הסבא ר' יוסף לומז'ה,משפחות זילברמן,סלמון
ועוד.מונים בהר כ 99-אלף קברים.מן האישים הידועים נזכיר את הרע"ב,הרש"ש,ר' יהודה החסיד,חיים בן
עטר,מנחם מנדל משקלוֹב,הרב אלקלעי,יואל משה סלמוֹן,לּונץ,אליעזר בן-יהודה,ובנו איתמר,דוד
ילין,הנרייטה סוֹלד,חיים הזז,רּוטנברג,הרב סלנט ,הרב גוֹרן,הרב קּוק,הרב שפירא ,האדמו"ר מגּור,יוסל'ה
רוזנבלט,בגין,קדושי העיר העתיקה,עגנון,אּורי צבי גרינברג,משפחות זקס חותני,משפחת חנוך אשכנזי,ועוד
ועוד .במורדות ההר קברים המתייחסים ליד אבשלום,זכריה ובני חזיר .כמובן שלפי סגנון המצבות ,שאינן
אלא בסגנון ביזנטי וקורינתי ,משייכים אותם לימי בית שני.בתקופת שליטתם של הירדנים  8999-99חוללו
רבות מהמצבות,נסללו דרכים ,נעקרו לצורכי בניין ,וההרס טרם תוקן כל צורכו.הונדליזם ניכר עד ימינו
אלה.הר הזיתים הוא למעשה המשך לרכס הר הצופים והמשחית.הוא הועדף לבית קברות בהיותו מחוץ
לחוֹמות העיר ואולם בעיקר בגלל המבנה של קרטוֹן רך הנוח לחציבה ואינו מתאים לבניין בתים.מן הזיתים
שגדלו בהר הפיקו את השמן שיועד למשוֹח מלכים וכהנים גדולים .מכאן השם הר המשחה,המשחית .במפות
עתיקות הוא מכונה הר ההתקפה,הואיל וממנו ניתן להסתער על העיר העתיקה ומקום המקדש.לפי המסורת
בהר הזיתים נשרפה הּפרה האדּומה שבאפרה המעורב בעץ ארז,אזוב ּושני תוֹלעת ומים הוכנו מי החטאת
לטהר טמאי מתים.על מקום המקדש השקיפו לאחר החורבן מהר הזיתים לקיים תפילות,הקפות והוֹשענוֹת,
שכן לפי האמונה גלתה השכינה ממקום הקודש להר זה.מקומו של ההר חשוב גם מבחינה איסטרטגית ,בו
עוֹברת הדרך ליריחו .הירדנים בנו במרוֹמיו את מלון קוֹנטיננטל (היום הוסב שמו) הכוֹלל  9קשתות.לפי
המסורת המוסלמית מכאן ייבנה הגשר לעיר שבו יעברו הרשעים שיפלו ממנו והצדיקים שיעברו בשלום.
מסורת זו נדדה בימי הביניים לשער הּפרחים מעל למערת ירמיהו.לפי חזון זכריה בפרק י"ד ההר יתבקע וה'
יילחם בכל הגויים שיָאספּו למלחמה על ירושלים.מּכאן תחל תחּית המתים שיקיצו ממחילותיהם.למניעת
חיבּוט הקבר היו מוֹכרים שקיות עפר מַאדמת ההר והארץ ליהּודי הגוֹלה שם היו טומנים אותן בקבריהם עד
לגלגולם ארצה .הכנסה זו סייעה לקהילת ירושלים להתקיים.הר הזיתים חשוב ביותר במסוֹרת הנוצרית .מה
רבות הכנסיות והמנזרים שהוקמו במרוצת השנים כדי להנציח אירועים בחיי ישו ,בשהּיתו בהר ּובבכיוֹ על
חּורבן העיר.מכאן לפי המסורת הנוצרית עלה השמימה והפך לבן האלוהים.מכאן השם ל"כנסיית
העלייה".נזכיר גם את כנסיית אבינו שבשמים שלוח הפסוקים כתוב בלשונות רבות.כאן הוקמו כנסיית "בכי
האדון" והאתרים בית ענה,בית פאגי,כנסיית מרים המגדלית  ,גת שמנים,כנסיית הבצלים.האתרים הקשורים
בהר הזיתים מושכים את אלפי התיירים לבקרם,וההכנסות מקיימות אותם .זכורני שבביקור בגת שמנים לפני
שנים רבות,היא "כנסיית האומות" ,הראו לנו בחצר זיתים עתיקים,שלפי הגזמת המדריכים קיימים כ7999-
שנה .עלי זית אלה נמכרים במחירים גבוהים למאמינים המוכנים לשלם עשרות ומאות דולרים עבור כל
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עלה.כאן היה לפי המסורת הלילה האחרון שלפני מעצרו של ישּוע על סמך בגידתו של יהודה איש קריות.יש
לציין כי הכנסיות הנוצריות לסוגיהן נבנו ע"י המעצמות שהיו מעוניינות בשטחים איסטרטגיים ומקודשים
אלה למטרות מדיניות,צבאיות ותיירותיות.מפסגות צופים-זיתים-משחית יופיע כמקווה הקול המבשר כי לא
ירעו בכל הר קודשי...
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ד י ק ט ט ו ר ו תיש מכנה משותף לדיקטטורות שהתחוללו במאה העשרים,למשל ברוסיה,בגרמניה,באיראן,
בסין ,והוא :מחאת המונים נגד המשטר הקיים.העילה למהפכה נבעה ממצב כלכלי חמור,עם
רעב ללחם ,עם שונא שחיתות,עם צמא למנהיג.ברוסיה ובאיראן נקעה נפש ההמונים
משחיתות המלך והצאר 8999 .חדרים בארמון יקטרינה ברוסיה מצופים זהב טהור – על חשבון
מי? השאה באיראן מזמין נציגי אומות עולם ולכבודם מוגשת טונה קאויאר! לא תמיד העילה
היא אנטישמית בתחילתה כי עיקרה נעוץ כאמור בתביעה לשינוי מצב מדכא,מושחת,והיתלות
במנהיג כלשהו שהקהל נוהה אחריו .הגרמנים הושפלו לאחר חוזה וורסאי ,המצב הכלכלי היה
איום עד חרפת רעב בגרמניה ,על רקע זה עלה היטלר לשלטון בבחירות דמוקרטיות
למהדרין.כך נתלו גם המהפכנים באיראן בחומייני שישב בפאריס ולא היה מלכתחילה מעורב
במתחולל באיראן גופא .בכל המהפכות האחרות היה צורך להיתלות באיזו אישיות שתוביל את
המהפכה .כך עלו סטאלין ,מאו,ומשטר האיטולות .אמנם האירועים האחרונים באיראן אינם
מעידים על מהפכה אמיתית ,כי מוסווי לא היווה את האישיות הראויה שהתכוונה לשנות
מיסודו את שלטונה המוחלט של המועצה המוסלמית העליונה .הוא היה אחד מהם .לפי שעה
שקטה ההתעוררות כיוון שטרם נמצא האיש שיוביל את המהפכה האמיתית הרצויה בעיני
הנוער .אין לשכוח ,כי גיל הדור הצעיר באיראן הוא המכריע ,והנוער הזה ,פתוח כיום
לאינטרנט ולמשבי קדמה בעולם המערבי .יחלוף עוד זמן מה עד שיתחולל שם השינוי
המבוקש ע"י הצעירים שמתקוממים נגד שלטון מדכא של האיטולות .לכל מהפכה
דיקטטורית דרוש זמן מסוים כדי לייצב את שלטונה .אחרי שמנהיג כמו
היטלר,סטאלין,מאו,חומייני מצליח לדכא את האויבים למעמדו,להעניק או לקפח מן העם
משהו מדרישותיו ,הוא מפנה את זעם ההמונים לעבר השונא המוצג כגורם לכל התלאות
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והפורענויות שבעולם.היהודים הפכו למטרה זו של פגיעה הואיל והם השולטים בעולם.
באידיאולוגיה דתית,טהרת
במסגרות החינוך שטפו את מוחם של המתחנכים
הגזע,אנטישמיות,הסתגרות שיעית איסלאמית,קודים של "הספר האדום",בידוד מהשפעות
חוץ.כך מנעו מההמונים את טעמה של מציאות אחרת שעדיף לדבוק בה .זאת היתה השיטה
לטעת בלבבות ובמוחות כי המשטר המהפכני החדש הוא המעולה והנבחר ואין טוב ממנו.
הצנזורה והבידוד,החומה התרבותית והדתית מנעו ידע,הכרת המתרחש ומתחדש בעולם,וכך
נשתמר האופי האנטידמוקרטי של המשטר .משחלה התמורה העולמית ,ו"הכפר הגלובלי"
מסתער לכבוש את העולם ,רשתות טלוויזיה ,סוכנויות מידע,אינטרנט,קולנוע,טכנולוגיה
מדעית ותלות כלכלית בינלאומית עושים את שלהם להשפיע על שינוי הלך הרוחות במדינות
הטוטליטריות .עדיין קיימת שליטה מדכאה בצפון קוריאה,באיראן,ובמדינות אחרות המונעות
פתיחות לעולם המודרני .אבל לא לאורך ימים .משברים עולמיים,מגפות,מלחמות,דיכויי
מיעוטים ,אסונות טבע,והתרחבות המגעים הבינלאומיים יפעלו להסרת החומות,להרחבת
המגעים,להכרת ישויות דמוקרטיות אחרות.פורומים בינלאומיים ירחיבו את השפעתם על
אופי השלטון בחלקי תבל ,בפדרציות לאומיות ,בכל הנוגע לפיקוח על נשק גרעיני ,טילים בין-
יבשתיים ,זיהומי אוויר,התחממות האטמוספירה ,שיוט בחלל וכו' וכו'.בתי הדין
הבינלאומיים ידונו אישים ועמים בסעיפים של פשעים נגד האנושות ,קרנה של הדיקטטורה
בהכרח ידעך בגלל הפריצה למרחבי הדעת והקדמה.ואולם את העתיד – מי ישורנו?רבות
מחשבות בלב איש ,רבות הספקולציות בקרב עתידנים,הנכונו לנו בעתיד מהפכות נגד המתפתח
בעולמנו? האם עולמנו לא ישקוט על שמריו?
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ש נ ַא ת י ש ר א לראשיתה מראשית קיּומו של אברהם העברי הניצב בעבר האחד,השונה מכל
העברים האחרים.ייחודו זה לא היה מקּובל על נמרוֹד שביקש להשליכו לכבשן
האש .שנאת ישראל להטיל אותנו לכבשנים מחלחלת בכל הדורות הבאים  -דרך
בני ברית ושאינם בני ברית .מוֹרשת זו מּונחלת מעשו ,הזוֹמם לחסל את ָאחיו
קב,ומנכדוֹ עמלק ,היוצא חוֹצץ נגד בני ישראל היוצאים ממצרים .גם הסבא לבן
יע ֹ
הארמי ביקש לעקור את הכוֹל .וכך היא מתמשכת מדור לדור להמן מּזרע עמלק.
התבדּו כל שסברּו כי עם הקמתה של מדינת ישראל,כשיזכו היהודים לריבו ֹנות ולא
ישלטו בעוֹלם ,תיפסק השנאה לזרים האלה,שּכדברי ּפר ֹעה עוד ימלאו את הארץ
ויפגעו באזרחים המקומיים בגלל העמדות בממשל ובכלכלה שבידי היהודים
"השיילוֹקים".הסברים רבים ניתנו ע"י הוגים ןהיסטוריונים רבים
לאנטישמיות,מהם שנלאו למצוא לה סבה וטעם .אך לא נוכל להתעלם ממורשת
השנאה שמקורה ביוצאי חלצינו בני ישמעאל והנוצרים בכל הדורות .שנאת ישראל
לא דעכה .היא רוחשת ומתּפרצת באירועים שונים ובגלים שוצפים של
ַאלימות,השמצות,הסתות ועלילות על צה"ל ומדינת ישראל.לפי חז"ל ירדה שנאה
לעולם בסיני .התורה שניתנה לישראל התכוונה להפוך את האדם היהודי ל -א-דם
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להרכב של האלוֹהּות באדם.תורה ומצוות מיּועדים ליצוֹר דפּוס מתּוקן של אדם
השולט ביצריו ומאווייו.היהודי נקרא לנהוג בתבּונה,בחסד ובמשפט .הוא משועבד
לחּוקת חיים וליראת אלוהים .שעבּוד זה לא נתקבל על דעת אומות העולם ולכן ראו
בישראל עם יוצא דוֹפן .השנאה רוּויה שנאת הַאתיאיסטים את השעבוד הדתי,
כשם שהיא נובעת מצד הנצרות והאיסלאם שאימצו להן את הבכורה והדחיקו
והשניאו את המקור והמוצא .שואת ישראל בדורנו היא פסגת השנאה ,היא הניגּוד
המהותי ,העקרוני,של העבר האחר המנוגד לשלטון האלוהים וצלם האדם .כיצד
ומתי יחול השינוי? אולי כשנצליח לשּמר את הייעוד להוכיח קבל עולם ומלואו כי
צלם אלוהים מתהלך ברחובותינו...
את הדרישה המופנית בזעם כלּפי הרשּויוֹת – משטרה,ביטחון,שיּפּוט – צריך
להפנות קודם כל לרשּות הפרטית ,לכל פרט,לכל אזרח.חייב כל אדם להציב על
עצמו את השומרים והשופטים בענייני סדר,ניקיון,נהיגה מרּוסנת,אדיבות והמתנה
בתוֹר ללא עקיפה .לחזור ולבדוק :האם מלאתי את חוֹבתי? צּיתי להוראות?ביצעתי
את הנדרש ללא אמתלאות?שילמתי את מיסי? ההסדרתי ּכראוי את חּיי עם
שכני?ָאכפתי עצמי לשמור על איכּות הסביבה?מחזּור? התנדבות?התרּומה
האישית,המּוסרית-חברתית-לאּומית-אנושית היא היא האוֹכפת ,היא ה אֻ ּכ ף
לרכיבה תקינה בדרכי החברה והמדינה .על מצע זה אפשר לרכב ולהניף את הדגל
לשמירת החוק ואכיפתו  ,לתיקון עולם ומלואו.
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ה ע י ן ה ּפ נ י מ י ת

החטּוט בהדר האתרוֹג,בלב הלּולב,
בדקדּוקי נוֹי וקשוטי סכה
משני הּוא ל"קשוֹט עצמָך".
בדיקת כשרות השדרה הּפנימית,
הרּוחנית-מּוסרית,עדיפה על החיצוֹנית.
עין בעין יראה הָאדם בירח האיתנים
את מוֹתר איתנּותוֹ,

נ י מ ן
י ע ק ב
21
ש ו ר ו ת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

בתשובה ּכנה והתעלות אמתית מּיוֹם ליוֹם.
העין הפנימית היא תמרּור ההכונה.
מ ֹראש השנה ל ֹראש ּכל יוֹם ויוֹם
במרּוצת ּכל יוֹם בשנה.
לראוֹת ולזכוֹר,
לתקן ּולהתעלוֹת.
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-ש נ ָא ה

ַא ה ב ה

מֻ טבעת השנָאה באנוֹש ּומתהּפכת בוֹ בַאהבה
שרש ש-נ-א  -א-נ-ש
ּכמהּפּך ה ֹ
ּכרּוכה השנָאה בַאהבה ּכחרב ּפיפּיוֹת
שנּונה בחדּותה ּובחדותה
ּכַאהבת ַאמנוֹן ותמר
בלבּובי נשיקה-נשיכה
ּובמעגלוֹת חּיי ינּועּו תהּפּוכוֹת
אהה! והבה! אּולי וַאללי!
משנַאת חנם לַאהבת חנם
ח-נ-ם  -נ-ח-ם
למצוֹא חן ו ֹנחם בעיני אֹלהים וָאדם
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את תקות חּוט ה ש נ ּו י ָארגּו בני בחירי
לקוֹממּיּות עּמי ההרּוג בארץ חמדת חּיי
אְך מזימוֹת בני ערב,בתמיכת עּמי מערב,
עוֹדנה מגירה דם הוֹרי ּובני עד בלי די...
שוֹמרי החוֹמוֹת נטשּו את עירי
ועל שערי ירּושלים ידּו גוֹרל
בשלל תמרוֹני-זדוֹן אוֹיבי
להצר חצרוֹת בית אדוֹני
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97
מ נ ּו ח ה ו נ ח ל ההמנוחה שזוכה לה אדם בחייו היא בהנחילו לבניו ולצאצאיהם את הערכים שדגל בהם וביקש
להוריש להם .הרחוב "מנוחה ונחלה" ברחוֹבוֹת היה בקרבת הבית של הסבא אי"ל (אברהם
יצחק לבקוביץ) יקיר העיר רחובות  ,שהיה בין ראשוניה ובוניה .הוא זכה בה לאריכּות ימים
(הרחוב על שמו סמּוך לבית הכנסת ששימש בו חּזן ומשמיע דברי תורה).בימי ילדותי זכיתי
לימים מאושרים בחיי במושבה זו שנולדה בה אּמי.בכל חופש מלימודים נוהגים היינו לצאת
מירושלים ולבלות בה .הסבא היה רותם את הסוס לעגלה ומסיע אותנו מתחנת הרכבת של
נען לרחובות .היתה זו המנוחה והנחלה האמיתית בחברת הסוס,החמור,העיסוק
בלול,בכרם,בפרדס,בסיוע לסבתא לאפות לחם בטאבון,ולהצטרף לבדואיות המקלפות את
השקדים לייבשם על גג הבית...פרטים על השם "מנוחה ונחלה" והעיר רחובות אפשר למצוא
בתיק של רחובות .במרוצת הזמן הייתי מרּכז קבוצת "הסוללים" ליד כפר ביל"ו ,ומדי בוקר
היינו משרכים דרכנו לפרדסו של משה סמילנסקי,שבו עבדנו למחייתנו .לפני הגיוס לבריגדה,
במסגרת פלוגת "המכבי" ,הייתי גם מנוטרי המושבה בלילות .במסענו מהארץ למצרים,תמיד
ציפו לנו בתחנת רחובות בני המשפחה שהעתירו עלינו חיילי "הבאפס" ממיטב
מתנותיהם.המנוחה והנחלה נקטעה במשפחתנו עם פטירתה של הסבתא הראשונה,בתו של ר'
יעקב ארקין מראשי עקרוֹן ,ומשנפטרה נישאה לסבא גם אחותה,אלמנה מד,ר ברון,
ומשנפטרה גם זאת,טופל הסבא בידי האשה השלישית והרביעית .אולי הגיע הסבא אל
המנוחה והנחלה בהיותו שבע ימים ושנים בן  899שנים ...היזכו לכך גם צאצאיו?
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הסבא ר' אברהם-יצחק ל ב ק ו ב ץ קיבץ בלבו מורשת אברהם-יצחק .הוא היה מאבות
הבונים את מושבות יהודה ובייחוד את ר ח ו ב ו ת .שם הורחב לו ולמשפחתו מחבלי הקליטה
וההשתרשות בארץ .מאז שעלה מסלונים ,לפי הוראת הרב ריינס ,לעבוד את האדמה ולהרביץ
תורה לילדי ישראל ,הוא גר בארץ הזאת ולא יצא ממנה .כנאמר ליצחק .וכאמור באברהם
ויצחק  -גם הוא היה בין חופרי הבארות ,בין המתעמתים עם הנוכרים המתנכלים הסותמים
את בארות המים החיים .בצד היותו עובד אדמה ,מגדל פרי הדר,ענבים ושקדים ,היה דולה
ומשקה מבארות התורה לילדי ישראל .הסבא זכה בחייו לשבחים רבים כאחד מדור
הראשונים וזכה להאריך ימים ( )899כברכת הרב קוק זצ"ל שהיה מארח אותו בפגרת הקיץ
וברכו ברכת כהן לאורך ימים .נוהג היה להעתיר ברכות על אישי היישוב במכתבי עיטורים
צבעוניים,המסולסלים ומשופעים בפסוקי ברכה ואיחולים .הרבה לדרוש בבית הכנסת בענייני
תרה ומוסר וחידודי תורה לא משו מפיו.
ש כ ר ו ע ֹנ שהאמונה בשכר ועונש היא עיקר חשוב באמונתנו .תורת הגמּול מפורשת במסורת כשכר ועונש
על מחשבותינו ומעשינו ,על יחסינו זה לזה ולמצווֹת המקום .הּכוֹפרים במציאּות האל אינם
יכולים לבוא בטענות אליו" :למה נרצחו מיליוֹן ילדים שלא חטאו"?"מדּוע נסּפּו רבים וטוֹבים
שלמים ויראים בשוָֹאה"?"מדּוע אל רחום וחנון עמד מנגד נוֹכח המתרחש בשוֹאה"?
כך טוֹען הכופר באלוהים.מצד אחד הוא אינו מאמין בקיּומו,אבל מצד שני הוא בא בטענות
אליו...והמאמין ,שבכך הוא דוֹחה את המקשה,נבוך,נאלם דוֹם,מּכיר בקוֹצר השגתו להשיב
תשובה מספקת ,ומסתּפק בנוסחה הרגילה שאינו מסוגל להסביר דרכי הנהגת העולם .חוקרי
התיאוֹלוגיה המקראית טוענים שאין בּמקרא זכר לתורת הגמול כפי שהתפתחה ביהדות
במרוצת הדורות .אין במקרא עונש הגיהינום ושכר גן-העדן,אין עוֹלם הבא,ולא תחיית
המתים...הכול תלוי בבחירת האדם ,בַאחריות שהוא נוטל על עצמו,וכן בחברה האנושית
כולה,העלולה להישמד כתוצאה מהשחתת דרכה.תורת הגמול במקרא מבוססת על הקריאה
לאדם "אּיּך"! מי שמוציא את אלוהים מן התמונה,שומע קול אלוהים דרך מצפונו.המאמין
אמנם בא בתביעה אל אלוהי המשפט (אברהם,ירמיה,איוב) ומבקש הסבר לתופעת צדיק ורע
לו רשע וטוב לו ,אלא שבמבוכת הויכּוח של האדם עם אלוהיו אין הדברים האלה נחתכים אלא
כתוצאה ממעילת האדם באחריותו ,בהסתלקותו מן האחריות הקולקטיבית ,בהתדלדלות
ובהזדהמּות של הערבות ההדדית ,ובהעדפה אנוֹכית ,אינטרסנטית של היחיד,או של
החברה,הקהילה ,או האומה והאנושות בכללה .עיקרי היסוד באמונתנו התנסחו ע"י
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הרמב"ם,ובכללם האמונה בהשגחה,בשכר ועונש ועוד .בפירושו לאזהרה שלא ללכת בקרי
(ויקרא כו) אומר הרמב"ם שהכוונה שלא לתפוס את האירועים בעולם כמקרה...כצירּוף
מקרים ,אלא בהשגחה מלאה.השכר והעונש הצפויים לנו נועדו לעוֹרר אותנו
לתשּובה,לחרטה,לכלכּול דרכינו כדי לעשות הטוֹב והישר .מחשבותינו,מעשינו,הכרעותינו ,עם
שהם תלּויים בנו ,הריהם מתּוגמלים ע"י הבורא.האזהרות,ההמלצות,מנוסחות במצוות
ובנאומי מנהיגים,נביאים .האדם שנברא כדי להמשיך את היצירה והתיקון של העולם -
"ותחסרהּו מעט מאלוהים" – נקרא לאהוב ולא להונות,לעזור ולא לקפח,לשּמר איכות חיים,לא
לכרות עצים סתם,לא להשחית יצורי תבל,להתרחק מלשון הרע ולפקח על סדרי חברה
מתוקנים ,לשמר את האקולוגיה בטבע.והתקנות לאין ספור מכוונות לשמירת הנפש והגוף.
האדם אינו למעשה אלא אבק פורח,רוח נושבת" ,כי מה אנוש כי תזּכרנו ובן אדם כי תפקדנו"
– אנא ,נצניע לכת עם אלוהינו.נחּפשה דרכינו ונחקורה ...הגירסה כי "אלוהים מת"
ּפסּולה.בקרב מדענים,הוגים אמנים ויוצרים ,אלוהים חי וקיים.הקול האלוהי מתדבר מתוכנו
אבל אינו כופר בישותו של הכוח העליון הנשגב מבינתנו .בעיצוב ריבונותנו ותרבותנו בארצנו
אנו ניזונים ומתחדשים מהמסורת ומהקידמה שבקרבנו וביצירותינו.ניטשה הכריז בשעתו:
אלוהים מת ,ועל החתום:ניטשה ...וכשניטשה מת נחרת על מצבתו" :ניטשה מת ועל החתום
אלוהים" ...הבחירה שניתנה לנו מטילה עלינו אחריות ,הן בד' אמותינו הן בפרהסיה
ובאחריות הקולקטיבית.אנו חייבים להוכיח ולתקן את עצמנו ועמיתינו .עלינו להתעלות מן
המיקוד באגואיזם ללויאליות חברתית .בתוכחות הורים לבניהם ,מורים לתלמידיהם .דברי
עם,מנהיגי דת ונבחרי ציבור ,צריכים לעורר אותנו להתבוננות המפורסמת :דע מאין באת ולאן
אתה הולך .הבחינה האישית והכללית של הערבות הדדית צריכה להיערך תמיד –
בשבתך,בלכתך ובשכבך  -כיצד להתהלך ב צ ל ם ולא בצילם של הוגי דעות וכופרים ביעוד
האדם שנקבע מבראשית.
ו כ ל
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כ ה א מ ר ע מ ו ס ע ו ז:"בשנות השלושים האנטישמים הניפו כרזות שקראו :יהודים,לכו לפלשתינה ,ואילו עכשיו
קוראות הכרזות :יהודים ,לכו מפלשתינה...הם לא רוצים שנהיה שם.הם לא רוצים שנהיה
פה.הם לא רוצים שנהיה"...
ו כ ה א ו מ ר מ ו ר ה ו:
מה נאמנו הדברים שנאמרו גם לאחר שבעים שנה .עודם מכחישי זכות קיומנו כאומה וכזכאית
למדינה ריבונית.ההסתה העולמית שלהם מתפשטת כי אנחנו האחראים לחוסר שלום ולכל
הרעות המתרחשות בעולם .האפשר לכרות שלום עם חיות טרף כמו בין-לאדן ,ג'יהאד ,חמס,
חיזבאללה ,וכל הצבועים המתקראים "מתונים" ובראשם הסעודים,שהם בעצם הקיצונים,
הוואהאבים שבקנאי הדת ? גם לא עם מוסה עלמי העומד בראש הליגה הערבית ומנטרל כל
מאמץ להגיע לנייטרליות של העולם הערבי .חיזבאללה בשירות איראן ואסד חותרים להחזיר
את שטחי פלשתין ל"סוריה הגדולה"?האם אפשר לתלות את סיכויי השלום האמיתי בעזרת
מצרים וירדן ,החתומות אתנו על "שלום"?הרי הם המצטרפים הנאמנים לכל תביעה של
הפלשתינים נגד ההתנחלויות,נגד הרחבת הבנייה בירושלים ,בעד הקפאת כל בנייה וחציית
ירושלים לעיר בירתם והשבת פליטים למכורתם .העולם הערבי אינו מקבל את מדינת ישראל
כמדינת העם היהודי .ברובו הוא מתנגד לעצם קיומו של יישוב יהודי באוקינוס המוסלמי
שמדרום וממזרח לאירופה .הדברים ידועים וגלויים כיצד דחו הערבים את החלטת האו"ם
לחלוקת הארץ .כיצד התקיפו אותנו לפני כל כיבוש והתנחלות .כיצד השתמטו והתחמקו
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מלקיים "חוזי שלום" ו"הסכמות" דרך "מדריד" "אוסלו"",מפת הדרכים" ועוד ועוד .הושטת
היד מצדנו נדחתה .הויתורים שנענינו ,הנסיגות שביצענו ,הוכיחו כי כוונתם לא להדדיות אלא
לשליטה טוטלית בפלשתין.התמורה שחלה בערביי ישראל ,בעזרת ההטפה וההשפעה של
מנהיגותם בכנסת ובמוסדות היישוב גם היא מעידה על שינויי מגמה והקצנת האידיאולוגיה
הפוליטית=דתית נגד ישראל .לצערנו ,עליית אובאמה ושינוי היחס לישראל מצד הממשל
האמריקני מעודדים את ההקצנה הערבית .ההשפעה של ההון הערבי השחור בכל אמצעי
התקשורת בעולם ,עלילות דם והפצת כזבים ותעמולה ארסית נגד ישראל הם הביטוי הבולט
ביותר באנטישמיות המתחדשת בימינו נגד היהודים כזרים,כבוגדי אלוהים,כבני לאום
נתעב,ככובשים וממשיכים דרכי הנאצים .הרוב המוסלמי במוסדות האו"ם ,בפורומים
בינלאומיים שונים ,באקדמיות הניזונות מתמיכות ההון הערבי ,בהסתייעות ביהודים,
ישראלים ,אקדמיים ואנרכיסטים השוללים במחלתם את עצם קיומנו – כל אלה קמים עלינו
להגבילנו,לצמצם את זכויותינו,לטפול עלינו כל צרות העולם .היעמדו לנו כוחותינו "בגויים לא
להתחשב"? הנשכיל להתחשל בעוד מועד נוכח איום ההשמדה המוכרז נגדנו? אנו מוכי
תדהמה נוכח פרסומיהם של רבים הנחשבים "מלח הארץ" באמצעי התקשורת ,בעיתונות
הגדולה ,ב"מחקריהם" ובטיעוניהם לעישוקם של ערביי הארץ.אנו מצטיירים
בכתבותיהם,בסרטי קולנוע,בקטעי וידיאו בטלוויזיה ,כעם כובש ,ברצח עם ,בפשעינו נגד
האנושות,בהצבת מחסומים המגבילים תנועה חופשית ובאפרטהייד.האשמה החוזרת ונואלת
בדבריהם של המהרסים ומחריבים שיצאו מתוכנו כי אנו הם בעצם מפירי ההבטחות
וההסכמים .הסיוע הפנימי מהארץ ומ"נוטרי החומות" המתחבקים עם אחמדינג'אד,
ממשכילי היהודים באוניברסיטאות אמריקה,קנדה,אנגליה וצפון אירופה ,כל אלה אינם אלא
תנא דמסייע להשמצת ארצנו ומדינתנו .כל ישראל ערבים זה לזה והסולידריות ההדדית כה
נפגמה,אנו יורים לעצמנו,מחבלים בכבודנו,מסלפים את העובדות למטרות ולמזימות עוינות.
דומה שנפרצו הגבולות.אקדמאים בישראל קוראים להחרים את תוצרת היישובים שעל אדמת
הערבים הנכבשים...מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה...
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ל ש מ וֹ ע א ת ק וֹ ל ןקולן של הנשים,בכיין,מרי רוחן,תפילתן בקול רם ונישא או ברחש שפתיים,אלו הקולות
העולים מן הקריאות בתורה בשני ימי ראש השנה .קולות חודרים ומזעזעים את רחשי לבנו
להזדהות,להבנה,להפנמת הקול המשווע לישועה ,להחלצות ממועקה.אנו נקהלים "לשמוע אל
הרינה ואל התפילה" ואכן בצד הרינה ורוממות האוירה בהתקדש עם,אנו ש ו מ ע י ם את
קולות הנשים הנזכרות בקריאת התורה בשני ימי ראש השנה.ביום הראשון אנו קוראים פרשת
שרה והגר.אברהם משלח את הגר עם לחם וחמת מים והיא משליכה את הילד תחת אחד
השיחים ופורצת בקול בכי רם ונישא.אנו שומעים את הקול המריר של המגורשת ע"י שרה
גבירתה .בהפטרה אנו קוראים על אשה אחרת ,חנה ,המוכעסת ע"י צרתה פנינה ,ומתפללת
בשילה לפרי בטן.כמרת נפש היא בוכה ונודרת להקדיש את בנה לעבודת השם .היא מתפללת
חרישית ועלי שומר את שפתיה הנעות וקולה הבלתי נשמע .אנו שומעים כאן את התפילה
העמוקה מרחשי הלב,את קול הדממה הדקה .ביום השני של ראש השנה אנו קוראים את
פרשת העקדה .בה נזכרים אברהם ונעריו,יצחק והחמור אבל אין זכר לאשה .שרה אינה יודעת
מאומה .נעלמת היא מן הסיפור (לפי חז"ל היא נפחה את נשמתה בהיוודע לה דבר העקדה).
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האיל המוקרב במקום יצחק הוא המזכיר לנו את מצות התקיעה בשופר .ראש השנה כידוע
אינו נזכר בתורה כיום דין,גם לא בשם זה אלא בציון הראשון בחודש השביעי .ציונו העיקרי
הוא "יום תרועה" או "זכרון תרועה" כשאין תוקעים בשבת .להזכיר לנו לפי המסורת את
העקדה והשופר במעמד סיני .ואין הכוונה להרחיב בנושאים אלה כאן אלא להמשיך בדמויות
הנשים שפתחנו בהן .בהפטרה לעקדה אנו קוראים בירמיהו על תשועת ישראל ועל רחל האם
שקולה ישמע ברמה לא בבכי תמרורים אלא בקול מבשר תקוה וגאולה על הבן יקיר המרוחם.
שמענו בקריאות אלו של ימי חשבון נפש והתעמקות במשמעות ההולדת של האדם מדי שנה,
קולות רמים של בכי תמרורים ,קולות בלתי נשמעים של צקון לחש התפילה.
ועל אלה הקולות הייתי מוסיף עוד קול אחד של אם סיסרא המיבבת על בנה הבושש לחזור
עטור נצחונות .לפי מסורת חז"ל סדר התקיעות – תקיעה ממושכת של צריחה מתפרצת ,קול
מקוטע של בכיה,שברי אנחה,וקול יבבה קולות הנדרשים מן הפסוק "ותיבב אם סיסרא" גנוחי
וילולי ,יללות וגניחות של תרועות קצובות כנקודות שבירה .ונראה לי שהרכב זה של הנשים –
הגר,שרה,רחל ואם סיסרא מעורר מחשבה על הקול של האשה,של האם ,הבוכיה
ומתחננת,המתפללת ומיחלת ,בין שהיא הגר,אם סיסרא ,או נשות ישראל – נשמע בימי ראש
השנה את קולן של כל הנשים הבוכיות ובתפילותינו ותקוותינו נייחל לאהבת אדם וגאולת המין
האנושי כולו ...התפילה לא כמצוות אנשים מלומדה אלא בהבנת המשמעות העמוקה של כל
מלה.מתוך חזרה וצלילה להבנת הנאמר ונשמע מלוטשת התפילה ומתנוצצת ביפעת זוהרה.
הקול האנושי מבטא את המבע הרגשי-חוויתי של התודעה ורבדיה בדממה ובסערה,בכל גוני
ההבעה של הנשים העולים מתוך הנשייה של הצער והמצוקה,ההשתפכות הנפשית ופריצת
התודה .שמע ישראל! נשמע גם בימים אלה של בהתחדש שנה את קולן של כל הנשים
הבוכיות ומתפללות לישועה...
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+ע ו ב ד ו ת(לפי יורם אטינגר)
*ב 8999לחצה האדמיניסטרציה האמריקראית על ישראל להימנע מבנייה בירושלים והכרזתה
כבירת ישראל.בן-גוריון בנה והגביר את יישובה והכריז עליה כבירה.
* - 8999ארה"ב לחצה נגד סיפוח ירושלים המזרחית לוי אשכול סיפח ואיחד את ירושלים
לרבות הרחבתה ברמות אשכול.
* – 8999לחץ אמריקני לוותר על השליטה בחלקים של ירושלים גולדה מאיר בונה את גילה
רמות ונוה יעקב ( 899.999תושבים).הם לחצו אנו בנינו והרחבנו את שליטתנו האיסטרטגית
* – 8999מחלקת המדינה בארה"ב,הפנטגון,CIA ,לוחצים על בן גוריון להימנע מלהכריז על
עצמאות ישראל.
* – 8998הנשיא קנדי לוחץ על ישראל להפסיק את בניין הכור הגרעיני.
* – 8999הנשיא ג'ונסון לוחץ נגד פעולות המניעה שלנו כלפי התקפה מצרית-סורית-ירדנית
* – 8999הנשיא קרטר לוחץ על בן-גוריון לוותר על מגע ישיר במו"מ עם סאדאת ובמקום זה
לוועדה בנילאומית שתדון בבעיה הפלשתינאית וירושלים.
* – 8998הנשיא ריגן לוחץ על ראש הממשלה בגין להימנע מהפצצת הכור העיראקי.
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העמידה בפני לחצים כרוכה בטווח הקצר בתשלום מחיר יקר אבל
בטווח הארוך היא משתלמת לביטחון הלאומי .כניעה ללחצים
מגבירה לחצים .ויתורים כדי למנוע לחצים מוליכים לאובדן מטרות
איסטרטגיות.
*דעת הקהל באמריקה ,ובייחוד בקונגרס ,תומכת בישראל .דו"חות רשמיים ומשאלי דעת קהל
ונבחריו מעידים על פניות לנשיא אובאמה לשנות את לחציו על ישראל בדבר הפסקת הבנייה
וההתנחלויות.
*ישראל היא במקום הרביעי של המדינות המועדפות על אמריקה.
*במלחמת המפרץ  8998ישראל ביקשה עזרה דחופה אבל בוש ובייקר דחוה .הקונגרס תמך
בישראל וישראל קיבלה סיוע כספי וצבאי.
*ב 8999בוש/בייקר ניסו לקצץ  9%מהסיוע לישראל בגלל הפעילות של ההתנחלויות הקונגרס
התנגד בתוקף מעמדו הליגליסטי שאינו תלוי .זה המבצר התומך שיטתית בישראל מאז .8999
*התמיכה באובאמה צנחה מ 99%בינואר ל 99%-בספטמבר .הוא ניצב גם בפני מחסומים פנים
מפלגתיים בקרב הדמוקרטים.
*אובאמה לא נבחר כדי לעקור התנחלויות ולעכב פיתוח ירושלים.לא על זאת תלויה הצלחתו
הפוליטית.
*הסכסוך הישראלי-פלשתיני אינו ברום בעיותיה של אמריקה.הוא זקוק לתמיכת אוהדי
ישראל ,לשדולה היהודית,לישראל מבחינה איסטרטגית,גם לטובת קידום מטרותיו החשובות
יותר בבית ובחברה הבינלאומית.
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ֵַאין ממשיך האדם מהיצורים הברּואים
ֵש מ
ֲ ׂש ֹו ת".לאחר בריאת הי
ע
את פעולת התרבּות,והציויליזציה נמשכת מדור לדור.המשך זה
אינו יכול להתקיים אלא מכוח האשה ,מכוח אם כל חי .וכאן
התמיהה מדוע זה המקום להלביש את האדם ואשתו בכותנות עור?
הפירוש הידוע הוא עור-אור!לפקוח את העיניים למעמדה של
ַו הזוגיות הנוסך אור זך,צלול,בוהק בהכרת השויון
האשה ,לצ
ָּרש כי גם בחיי הזוגיות הנאצלה יש מקום
ַר לי לפ
והזכות .ויּות
לכותנות עור ,ולא רק כמדרש אור .שכן האור חושף,זוהר
ומגלה,ואילו העור אוטם ומכסה .כך בחיי הזוגיות,המשפחה ,וגם
להתעלם
להתכסות,
לפעמים
צורך
יש
לאדם
אדם
ביחסי
ולהעלים,מידע,מראית עין,ומושג העזר כנגדו צריך להתפרש גם
במובן העזרה שמקבל בן הזוג דווקא מצד הניגוד לעמדתו ודעתו.
ֵן תפיסה ושיקּול דעת מכוח
ַב
להיווכח בנקודת ראות שונה ,לל
דעות ,או בתפיסות שונות וחורגות
העימּות והניגּוד שבחילּוקי ֵ
מהמקובל .שהרי זה מהותו של בית המדרש .ביתו של אדם צריך להיות
ַלטות
מבחינה זו גם בית מדרש לבירור עמוק,פנימי,מהותי,חוויתי ולא להשת
אישית ,רעיונית שאינה מקצה רשות לדעה שונה מבעל הבית...
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ד ת ופ ו ל י ט י ק ה
הכותב הוא דב הלברטל -מרצה למשפט עברי
והיה בעבר ראש לשכת הרב הראשי לישראל

כאדם דתי חרדי אני עומד לכתוב דברים חריפים ,אבל איני יכול שלא לכותבם ,מתוך
תחושה שהגיע הזמן לשינוי רדיקלי .לצערי ,איאלץ להתמקד בחסרונות ובכישלונות
ולא לעסוק ביתרונות ובהישגים .כשם שהכיבוש משחית  -כפי שמודים גם אלו
הרואים צורך בכיבוש  -כך הפוליטיקה משחיתה את הדת .החיבור בין הפוליטיקה
לדת הוא מעגל חוזר של פגיעה מוסרית ושנאת אחים .הממסד הדתי משחית את
מרקם המדינה והמדינה משחיתה את רקמת הדת ,וחוזר חלילה .הפתרון היחיד
הבא בחשבון ,לטובת הדת ולטובת המדינה ,הוא לאמץ את הסעיף הראשון בחוקה
האמריקאית ,הקובע הפרדת דת ומדינה .איני סבור שיש אדם שחייב לממן את
אמונתי .אין זה מוסרי שהציבור החילוני יממן את האברכים ,או את הילודה הברוכה
בקרב החרדים .אין דבר מקומם יותר מתופעה של קבלת סכום נדיב מידה של
החברה החילונית ,ויריקה בפניה .הציבור החרדי מתקומם נגד ערכי הציבור החילוני
 הציונות ,היצירה ,הגיוס לצבא ,השוויון בין המינים ועוד .עם זאת ,אין לו היסוסיםכלשהם בבואו לדרוש ולקבל מימון  -שיעודד התגרות נוספת .הבה נהיה כנים .אין
לערכיו.
הבזים
את
יממן
חילוני
שציבור
הצדקה
שום
הפתרון שאני מציע הוא לטובת הדת יותר מאשר לטובת המדינה .איני רוצה
להשתייך לחברה כופה .איני רוצה להשתייך לחברה שיש בה המסיתים לגזענות,
ואיני רוצה להשתייך לחברה דתית כפוית טובה .כיווני מחשבה מעוותים אינם חלק
מההלכה היהודית ומקורם בפרשנות מעוותת ,הנובעת בעיקרה מהחיבור המאוס
שבין הפוליטיקה ,הממסד והדת .הקהילה היהודית בארצות הברית לא תעז לחסום
רחובות ולפגוע בשוטרים בגלל פתיחת קניון בשבת .שם בוודאי לא ייצאו בעצומת
רבנים הקוראת שלא למכור ולא להשכיר בתים לנוכרים.הגיע הזמן לומר די :די
למפלגות הדתיות; די לתופעה המבישה של התעסקות בתקציבים לצרכים עצמיים
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ובהתעלמות מהמדינה ומהעולם; די להשחתה המוסרית והאסתטית של הדת ,די
לכפיית חוקים על ציבור שאינו מאמין בהם .בפרפראזה על נאומו של מרטין לותר
קינג ,אומר שיש לי חלום :יש לי חלום לניתוק הפוליטיקה מהדת; יש לי חלום שילד
חילוני ילמד את מקורות היהדות מתוך אהבה ,ולא מחשש מוצדק לתוצאות
המשתקפות בחלון הראווה של הממסד הדתי; יש לי חלום להשתייך לחברה דתית
לחיות".
ותן
"חיה
שסיסמתה
אופקים,
ורחבת
מתונה
חרדית
לעתים נדמה ,שתודעתה של החברה הדתית החרדית מתעצבת מתוך תחושה של
נרדפות .נראה כי תחושה זאת מעניקה לה את הגדרתה ואת זכות קיומה ,כאילו
בראש סדר היום של הנשיא ברק אובמה או של בית המשפט העליון עומדת השאלה
כיצד למגר את היהדות הדתית .מה הפלא שעם תודעה חברתית כזאת פורחות
אנטישמיות ושנאת יהודים? מה היינו אנחנו חושבים על כת דתית מתנשאת,
מרוכזת בעצמה ,שרואה בעצמה אור לאחרים אך זו רעת מחלוקת ובידול? יש
לאפשר לכל אחד ,יהודי או גוי ,לחיות לפי אמונתו מתוך שוויון אזרחי ומתוך הכרה
אמיתית בזכויות האנושיות הנתונות לכל בני האדם שנבראו בצלם אלוקים .דבר
אחד ברור ,אין אופציה גרועה יותר מהחיבור בין דת לפוליטיקה.
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ק ד ו ש המפת הקדושה העברית כוללת דרישה לקידוש חיי המעשה ולהעלותם בדרגה .לא בריחה אל
הרים ויערות ,אל חיים בהרמוניה עם ציפורי יער וקולות בראשית ,גם לא נסיגה אל עולם
הרפיון ,המנותק מן המציאות הסובבת .אלו הן דרכים קלות .הקדושה היהודית תושג רק
ודווקא בהמולת החיים עצמם ,אגב השתתפות פעילה בהם.
בפני האדם ,השואף לקדושה – מוגשת דרישה נוספת :שליטה והתגברות גם על רגשות הלב,
על האנוכיות המקננת בקרבו ,וכן התקשרות עמוקה יותר אל הזולת והחברה.
עיקרה הקדמת השכל ליצר ,למשל בהימנעות מבשר חזיר המוצע לך בזול או חינם כשאתה
רעב ביותר.ויותר מזה – גם הדברים המותרים לך אתה מתנהג ביתר זהירות,כוונה ,ודקדוק עם
עצמך בהליכותיך ויחסיך עם הבריות.
יש נם מצבים ,בהם ילד מסוים יעשה מעשה המשקף משמעת עצמית גבוהה ביותר וההורה
שלו יחמיא לו" :בני ,אתה פשוט מלאך!" אבל במציאות ,הילד הוא למעשה הרבה יותר
ממלאך! המלאך הא יצור רוחני בלבד ,אין בו שום מרכיב של 'בחירה חופשית' ,הוא איננו
מסוגל לבחור את עולם הרוחניות על פני עולם המעשה החומרי .הוא כולו רוחני ובהתאם לכך,
מסוגל לפעול רק במישור הרוחני .אבל אצלנו ,בני האדם ,בכל פעם שאנו מעדיפים את הרוחני
על החומרי ,אנו למעשה מטפחים את הנשמה שלנו ומצליחים להעפיל לרמה ...הרבה יותר
גבוהה וקדושה מזו של המלאכים.
ההתמודדות האישית מביטה על החיים ועל האדם בעין אופטימית ביותר .היא מאמינה
ביכולתו לבנות ,בתוך תוכי המציאות ,אישיות מוסרית מקודשת.
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איך משיגים קדושה? הרמב"ן מסביר שקדושה היא תוצאה של גילוי איפוק בתחום הדברים
המותרים לנו.
על דרישת הקדושה היהודית אומר הרב רש"ר הירש:
כל אותם סוגים של גניבה ,שקר ושבועת שקר ,היכולים לחדור לכל חיי המסחר והחברה .ולא
עוד ,אלא שיכולים הם להיות האופי השליט באומה .ומתוך שהכל דשים בהם ,כבר ניטל מהם
אות הקלון של הפשע .גדולה מזו ,הם נחשבים "אמנות" ,הראויה לשבח ולכבוד ,אך בעיני ה'
הם שפלים ונבזים כגניבה וכשבועת שווא פשוטים".
חיים בלי "סחיבות"" ,השלמות ציוד"" ,אירגון חלקים" תרגילים מסחריים מבריקים על
חשבון המתחרה ,ריגול תעשייתי ,פירושים מתוחכמים לחוזים ולהסכמים ואף בלי שאר
האמצעים ,שיוצר מוח האדם ,השואף להצליח בכל מחיר .מודגשים האיסורים של הלנת שכר,
עושק,יחסי קנאה והכשלה "עיוורים" הסומים מהמוקשים שהוצבו להם.
רקמת היחסים העדינה והאנושית ,שהאדם נקרא בפרשת קדושים לטוותה ,יוצרת את אדרת
הקדושה .היא ,התביעה ,להיות אדם במלוא זקיפות קומתו המוסרית.
+שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ה)
דע – זה דבר רע מאד...
ֵַ
שומר מצוה שלא י
39
א ר ב ע ת ח נ ו תארבע תחנות בתרומתי הצנועה
במלאות  99למדינה נתבקשנו לכתוב משהו על תרומה אישית לחיי החברה,התרבות והחינוך בתקופה זו.
בקהילת החברים שלנו בדיור המוגן עד  879מצויים ללא ספק עשרות רבות של אישים היכולים להתגדר
בפעילות יצירתית ובתרומה משמעותית למדינה .ספריית הבית היתה יכולה להתעשר בביוגרפיות מעניינות
ומצוינות אלא שבעיתון הצנוע שלנו עלינו להסתפק ברמיזות קצרות .כשאני לעצמי אציין  9תחומים.
 )8זכיתי להיות במקימי בית החולים הצבאי "זיו" מס'  88בהנהלתו של ד"ר רקובצ'יק ז"ל.
במשך שנה וחצי טיפלנו ביותר מאלף פצועים ,שנפגעו בהפגזות הלגיון הערבי או בקרבות שבירושלים ומסביב
לה.אין לתאר את המצוקה והמחסור באביזרי רפואה,מתקנים ומצרכי יסוד .בחרוף נפש הצלחנו לסחוב מיטות,
סדינים,דלק "פליט" ממחסני מגרש הרוסים ששימש אותנו במקום נפט ,מכשירי רפואה וכלים לתשמישי
הרופאים והחולים.התמודדנו קשות עם המחסור במזון עד לפריצת השיירות והספקה סדירה יותר .בית
החולים נמצא באגף המקביל לבית החולים "ביקור חולים" ולוח הזיכרון מעלה על נס את פעילותו.כקצין
מינהל ביה"ח היה לי הכבוד לערוך את המסדר הצבאי על גג הבניין ולהשביע את רופאי ביה"ח לצה"ל ...

 )7הייתי מנהל בית הספר "תחכמוני" ,ובשנת  8999קיבלתי את "פרס העבודה" מידי פינחס לבון על תרומתי
לחינוך ,בהכנסת אביזרי לימוד טכנולוגיים ובפעילות קהילתית להורים ולתושבי הסביבה .בית הספר נודע
בצביונו הייחודי,בשילוב מגוון של לימודי יהדות ומקצועות כלליים.אישים,סופרים,משוררים ,מפקדים
וחוקרים מעולים נמנו בין המורים והבוגרים בעשרות שנות קיומו,למן עשור ראשון של המאה שעברה.בעיתון
הילדים "חברנו",הראשון בעיתוני הילדים בעברית בא"י ,נשתקפו פני המדינה כפי שתוארו ע"י מאות
תלמידים מושכים בעט.ה"מוסף להורים",ביטא הגיגיהם של מורי המוסד בשאלות חינוך ומדינה.תזמורת כלי
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נשיפה הופיעה בתהלוכות בתה"ס בט"ו בשבט ,הצגות ומופעים,בית כנסת ומקהלת ילדים ריתקו את תושבי
העיר .במאורעות ובמלחמות שימש המוסד מרכז לאימוני ההגנה ומועדון רווחה לחיילים.

 )3במשרד החינוך והתרבות פעלתי במרכז לתכניות לימודים,בעריכת האנציקלופדיה החינוכית ,ובעיקר
במחלקה להכשרת עובדי הוראה .ערכתי עשרות פרסומים ותרמתי לעיצובם של דפוסי נוהל ומבחני קבלה
למועמדי הוראה.במשך  89שנה פעלנו בכיוון האקדמיזציה של הסמינרים והכשרתם המקצועית של פרחי
ההוראה .בפרישתי בשנת  8999שוב זכיתי לפרס המצטיין של המשרד ולהערכת פעולתי בתחום חשוב זה של
הכשרת עובדי הוראה.אשראי שזכיתי ללמוד ולפעול בהשראתם ובתמיכתם של מיטב האישים הדגולים
שפעלו בתחום החינוך והתרבות במדינה.
 )9בעשור האחרון של המאה הקדשתי את עיקר פעילותי לשּמר את בית-הכנסת "נחלת יעקב" ,הראשון מחוץ
לחומה (משנת תרל"ג) ,ולהמשיך את תפקודו בחיי הציבור לתפילה וללימוד .בלב שכונת "נחלת
שבעה".במרכז ה"פאבים" הסואנים של השכונה הצלחנו למנוע את הפיכתו למועדון נוער ולקיים "מקדש
מעט" זה הן כאתר תיירותי למבקרים בירושלים שלא פסחו על הביקור בו והן כמרכז דתי-תרבותי בתפילות
חול,שבת וחגים ובכינוסי לימוד והפצת תורה .ראינו חובת כבוד להרביץ ברבים את פעלם של חלוצי הבניין
וה תקומה להרחבת מגוריהם של יהודי העיר מחוץ לחומות ולהעלות על נס את מסירותם לערכי הדת ויישוב
הארץ.
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ר א ה ו ר א ועל הפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"(דברים יא/כן)מרובים הפירושים על
לשון יחיד במלה "ראה" ולשון רבים במלה "לפניכם".ועיקרם  -היחסים שבין היחיד
והרבים ,הפרט והציבור.הקללה והברכה משולבים ביחסים ההדדיים שבמערכת זו .ברכה
מרובה לנו מיחיד ומיחידים המסוגלים להעניק לנו את ראייתם האישית ,ראיית עין השכל,
חכמת המורם מעם,תפיסה שנתעלמה מעיני ההמון הנתון לשטיפת מח של פרסומת
ותקשורת.אלו יחידים מעולים,מנהיגים,מצביאים,רבנים,סופרים ,משוררים,אמנים,אנשי רוח
ומדע המתגדרים בכשרונם ,בבהירות חזונם,בטיב שיפוטם,בחין טורם,ומניפים את דגל
אמונתם ברמה .אין זו שכבה של אליטיסטים הפורשת מן הציבור ומסתגרת בתיבת ייחודם.
אנו רואים בעינם מה שלא ראינו בעינינו שלנו.אבל כאמור בצד הברכה האמורה משתרגת גם
הקללה המאיימת ליצור חיץ בינם ובין הציבור הרחב שאינו מסוגל לעקוב אחר משאם או
להזדהות עם נבואתם .תיבת נח היא אולי הדוגמה לצדיק הדור המוצא מפלט לו ולמקורביו
בתיבת ההצלה מהקטסטרופה היקומית.זו הקללה הרובצת לפתחו של הצדיק המעוטף בפרוות
החימום שלו .הוא מנותק מהזולת,הוא מתעלם ממצוקת החברה ,הוא אינו פועל כפי שמחייבת
האחריות האישית והקולקטיבית .כנגד התפיסה של "אני את נפשי הצלתי" מוצבת חובת
המצפון הגורסת כחיבוק "אני-אתה" :אני את נפשי האצלתי"  -להעניק
מיכולתי,מאושרי,ממעמדי,לטובת זולתי .ושני הצדדים שציינו הברכה והקללה מצויים
במקביל גם בצד החברה .קול המון כקול שדי" תעצומת הכלל המאוחד בהצהרה ובשיתוף
פעולה "נעשה ונשמע"! קיומו של המין תלוי בכושרה של החברה לפתח מנגנוני
הגנה,הישרדות ועמידה בברירת הקיום או המחדל .אין צורך להרבות בנימוקים ובדוגמאות על
התלות של היחיד בחברתו.ערבים זה בזה וזה לזה.הקללה רובצת כמובן במקרה של השתלטות
רודנית ,השתררות אלימה ותוקפנית של עריצות שלטונית,העלולה להכשיר את ממלכת
השטן.ומי כעמנו שנשרף במציאות האיומה של קללת האדם ההוגה,המשורר,הפילוסוף המעיד
על היתכנותה של מציאות אכזרית אנושית זו של ציבור חוטא ופושע,אטום לב וסמוי עיניים
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המסוגל בהכרה מפוכחת לעולל את פשעי האנושות החמורים ביותר? היחיד והרבים כה
מעורים ומשולבים כברכה והקללה הכרוכים במציאות החיים .במה סוד היכולת לאינטגרציה
סובייקטיבית בין שתי המציאויות הללו – לראות את הברכה שבקללה ואת הקללה שבברכה?
כיצד תראינה עיני הציבור את עיני היחיד וכיצד יראה היחיד בעיניו את עיני הציבור?הנוכל
להתעלות לאותה יכולת של לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? כיצד יסלול האדם את
דרכו לפי קול מצופנו מבלי להיגרר לדרך הרבים המשובשת בשטיפת מוח .בפרסומת
ובתקשורת בלתי הולמת?"לא זו הדרך" – דרך הקללה האורבת ליחיד ולא דרך הקללה
המאיימת מצד הרבים .כיצד להרמן את הסתירות וההפכים במציאות המורכבת של החיים?
איך נקיים "פרו ורבו" לא רק מבחינה ביולוגית אלא פלורליסטית-הומניסטית לעומת "שפה
אחת ודברים אחדים" כדרך הפשיזם,הפונדמנטליזם והדידקטטורה? התורה נתנה את
ההמלצות .אלו מתעדנות מדור לדור .והעיקר :להבין את משמעות ה א ח ד! כנגד ריבוי
האלילים ,אלילי בכח והעושר,המותרות והתענוגות וכל שאר אלילי הרדיפה והכריעה
וההשתחויה שבימינו ובמקום למצוא את ההרמוניה הכלולה ב א ח ד ,האחד הכולל את כל
הפרדוקסים וההפכים ,האחד המכיל את הברכה והקללה כאחד ולהרמן את הפיתויים
והכוחות המתנגדים למושג הנעלה ביותר של קדושת האדם וערכיו המוסריים שמעבר לכל דת
ומדינה.

37
-י ו ם ה ו ל ד ת

בתורה נזכר יום ההולדת בחגיגת פ ר ע ה .כיצד נתגלגל מנהג גויי זה והועתק להווי
חיינו?אולי בזכות הטוב שצמח לנו ממסיבת פרעה ,שזימן את יוסף לפתור את
חלומו ונישא וגידל אותו במלכותו ...במקורות שלנו חלוקות הדעות .יש הפוסלים
מנהג זה מכל וכול .ויש המסיימים מסכת ועורכים סעודות ,או צמים כבכל יום של
חשבון נפש .המשמעות המרכזית היא :יום שאדם מקבל שפע כוחות חיים
מתחדשים מדי שנה.אנו ,שנולדנו בעונת הסתו ,מתרעננים משרב הקיץ הלוהט
ומתכוננים לחודשי הקרה והאביב לצמיחה חדשה.תמול שלשום חגגנו את ראש
השנה ,יום בריאת אדם ועולם.וכמקובל בימים אלה של שנה במעגלה,אנו נתונים
לחשבון נפש אישי,קולקטיבי וכלל עולמי.כך יום ההולדת – יום של סיקור
ודיון,חיקור ושפיטה עצמית – מאין לאן? גם חיתום הדין הוא בידי האדם עצמו.
הוא החותך את גורלו .כיוון שנוצרתי – למה יועדתי? מה שליחותי ותפקידי בקרב
בני ביתי,בני סביבתי ,קהילתי עמי ועולמי? מה השגתי ומה יכול אני להשיג?יום
ההולדת הוא מעין יום הלידה מחדש.אנו יוצאים מרחם הגיל והזמן ובודקים את
עצמנו כמסתכלים מן הצד .כיילוד הניתק מרחם האם אנו מתנתקים לעצמאות
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ההסתכלות בעולם וטיבו .נעים עם אירועי הזמן ופלאי הטבע וקסמו לקלוט את כל
גוני הבריאה ואפשרויות היצירה.חגיגה זו של יום ההולדת היא משורש ח ו ג ,לנוע
במעגלי התקופה לא בחוגה השטוחה אלא במעגל הספירלי העולה דרגה משנה
לשנה .כך אנו מוסיפים בימים אלה של בין כסה לעשור "לעילא לעילא",
להתעלות,לשפר

ולשכלל

דרכי

ובריאות.

חיים

לא

להיצמד

לשגרה.לחרוג,להקיף,לפעול בצירים להשגה יותר עליונה .אלו הכוחות שאנו
שואבים בימי ההולדת .אלו ימי בית השואבה שלנו להתחזק,להתאזר,לנצל את
הזמן בצורה היעילה ביותר.יש משפחות הנוהגות ביום ההולדת לברך את היולדת,
את

האם,ההורים,ביום

הרת

עולמנו.

זה

היום

להכיר

בתרומת

המורים,המחנכים,הספרים,האירועים שתרמו לעיצוב אישיותנו.אבל העיקר
להתרכז בראייתנו עצמית,ולבדוק כל הטעון ביקורת ותיקון.הורציוס המשורר
הרומאי אומר – CARPE DIEM :היאחז ביום ,ובמקביל לו אומר הלל הזקן
שלנו "אם לא עכשיו – אימתי"?והמנגינה הזאת תלווה אותנו בכל ימות השנה.
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38
מאי חנוכה?
חגי ישראל הם כהררים המתנשאים מעל מישוֹר חיי החּולין שלנו.החגים ּכהרים רובצים על
רבדים רבדים של תהּפוכות רעשים והריסות,ומחּפים על אוצרות מידע של חרסים ,מצבות,
וממצאים הגנּוזים משּכבר הימים.בכל שנה ,בהתחדש חג ,אנו עולים כביכול בהר ,חוֹפרים
במטמונים,שואלים עצמנו לפתרונים ,למשמעויות ּולקחים .וכך נתלים במרוצת הימים הררי
השערות בדרשות ,פירּושים,שירים ,פיּוטים ומחזות ,המצטברים למסורת ותרבּות העתים.
בקרב העם ,בארצו ולתפּוצותיו ,מודגשים כמובן אלמנטים שוֹנים ומגּוונים שהם משמעותיים
לציבּורים מסוימים ,לבני הקהילה,הקיבוץ ועוד.כך פועלים יחידים וארגונים המדגישים את
האספקטים המשמעותיים לדידם .נרות החנוכה מתנוצצים אפוא באור יקרות למאמינים
ולהוגים ,למסורתיים ולכל החוגגים ביחידות ובצוותא מאי חנוכה?חג דתי? חג לאומי?
האוחזים למשל בידית הסביבון הנטּויה כלפי מעלה ,בניגוד לרעשן שידיתו מכוונת ַארצה,
ידרשו את "ּפח השמן" כנס ממרום,המזין את ֹכח האמונה של מכבים ,מי כמוכה באלים!
הדגש הוא על הישג רוחני-דתי .לעומתם בחג הפורים הידית של הרעשן נוטה ארצה ,כלומר
הכח הגופני,הלאומי,יונק מ"כוחי ועוצם ידי" ,להעצמת הזהּות היהודית בהתמודדותה נגד
המתנּכלים לקיומה.ומשתרגים הסמלים על פני הסביבוֹן של עּמנו המתגלגל בדורותיו להורות
על תלאוֹת וישּועוֹת ,על מזימות השמדה מימי פרעה ,המן ,שוָֹאה וג'יהאד.
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עם הקמתה של התנועה הציונית הפך נצחונם של החשמונאים למשמעּות המסמלת תחּיה
לאומית .יכולתי לסּפר כיצד הדלקנו נרוֹת חנוכה לרגלי המצבה של טיטּוס ברוֹמא ,באותם
ימים שהדפנו את הגרמנים לצפון איטליה במחנה הברית שבראשו עמד אלכסנדר ,או על נרות
חנוכה שהבהבו במדבר מצרים ורמזו לנו על תקוות הגאולה ועוד ועוד.
עשרות שנים הקדשנו במסירּות נפש את חיינו לתקומת המדינה ,לבטחונה,צביונה,פיתוח
מוֹרשתה ותרבותה .שתי הידיים השתלבו כשהאחת מחזיקה באמת הבניין והשנית בשלח
ההגנה והביטחון .הללו מברכים על הניסים והנפלאות והללו על ההתאזרות העצמית לחיזוק
הישות הלאומית.בכל חג נוהגים להשמיע מהי המשמעות של החג? נוסף על החורשים
בדרשות הידועות לנו מכבר,אנו תאבים לשמוע רחשי לבם של החברים והאורחים וכשאני ניצב
מול נרות החנוכה...
פח השמן הטהור  /הוא בלבו של האדם  /שמן זך ומזוקק  /עצמי מקורי אמיתי  /המבעיר באמונת אומן  /את
פתילת החיים  /נר חנוכה הוא הכי חינוכי  /שמנו וחותמו אמת /ש חתום בזהות העצמית /ללא מוהל וזיוף /
בשמנים זרים ,מסנורים עיניים ולב  /פך השמן הטוב  /מאיר את השם הטוב /להדליק את המעשה הטוב  /נר קטן
הוא – רק מאור קטן  /אבל הוא המאור הגדול /היצוק בלב כל אדם  /כדלק לכור הגרעין האישי  /להפיק מכור
המצרף את הבחירה  /את סגולת ההזרמה /שלא לסטות אחר אורות מתעים  /אחר כל האורות הכוזבים  /חנוכה אינו
חג דקיק  /מצוצמם ל 9בלבד  /אורים אין להחניק בשאר ימות השנה  /חג-חוגת האמת צריך להמשך ולהמשח /
כחד אורים מתמשך /משתרע על כל החיים  /להתעטף באור הקדמה  /ובלפיד האמונה להגיה את נתיב האורה /
לאור בעלטת פראים בנוגה מותר האדם !
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39
ּכ ע ת ח ּי הלחּוש את החּיּות בכל עת
וכעת אוֹ בעת ש ה ח ּי ה משתוֹללת
לרסנה ּולהכניעה ב ֹכח הנאוֹרּות הּמשתלטת
*

להמשיְך ולאכוֹל מפרי עץ הדעת,
מּכל אוֹתם ּפרוֹת מֻ פלאים של הגּות ומעש,
מפרוֹת התבּונה המזינים אוֹתנּו מטּוב החּיים,
להנוֹת מעסיס הטעם הּיפה הּישר והטוֹב,
ּובמיטב שנוֹתינּו ּובקץ ימינּו,
ֹלא לדחוֹת וֹלא לדחוֹק
את ּפרוֹת הרגע והּזמן
הבלה ּומתחדש,
להמשיְך ולעמוֹל בשדּוד ַאדמתנּו,
בטּיּוב נחלתנּו,
בטּפּוח ּפרי עמלנּו,
בחנּוְך עצמנּו וצאצאינּו,
למען יאריכּון ויעריכּון ימינּו
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בחלקנּו ּובחלקנּו...
*
אני החוֹוה
אבה ּכל שּמתהּוה
וֹלא ֹ
אבל אתאּוה להיוֹת גוֹבה
מן החּיים ֹּכל שנתן לָאדם החוֹוה
*
חבל,חבל ,על הּזמן שחמק ּכעריק,
על חבלי יצירה ויגיעה לריק,
על ימים ולילוֹת שחלפּו בסתם,
על דברים שחבלנּו ֹלא בעתם,
ּכי ח ֹבל חבלנּו בקצבת הּזמן
ּובזבּזנּו ּפרקי חּיים לֹלא טעם...

79
כ ה ר ף ע י ןכהרף עין החיוך שלנו יכול להאיר את יומו של מאן-דהו.
כהרף עין ה"בוקר טוב" שלנו יכול לגרום למישהו להרגיש ששמים אליו לב.
כהרף עין ה"מה נשמע?" שלנו יכול לגלות למישהו שאיכפת לנו ממנו.
כהרף עין אנחנו יכולים להרים מסמך שנפל לעמית לעבודה.
כהרף עין אנחנו יכולים להכניס מטבע למדחן כדי שמישהו לא יקבל קנס.
ב(קצת יותר מ)כהרף עין ,נוכל לעזור למישהו לסחוב את הקניות למכונית שלו.
כהרף עין ,אנחנו יכולים להחזיק דלת פתוחה,
לוותר על מקום ישיבה או לתת למישהו עם שני מוצרים לעקוף אותנו בתור לקופה.
כהרף עין אנחנו יכולים להזמין מכר חדש לצאת איתנו לארוחת ערב.
כהרף עין אנחנו יכולים להתחייב לחיים שלמים של אמון ונישואין.
כהרף עין אנחנו יכולים לומר "אני אוהב/ת אותך" – ולהתכוון לזה.
כהרף עין ,אנחנו יכולים לומר תודה רבה לה' ,על כל הדברים הטובים שהוא נתן לנו.
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רגעי ההווה מלאי עוצמה .אסור לנו לפטור אותם או להתייחס אליהם בזלזול.
החיים – שלנו ושל הסובבים אותנו – יכולים להשתנות ,כהרף עין.

ּכרּוח הּמסיעה ענני ברכה
ּכמטר הּמרוה אדמה צחיחה
ּכדברים הּכתּובים ונשמעים
הּמפליאים בנּו רגשוֹת ּומעשים
ּכלחישוֹת האוֹהבים ועדנת הּילדים
ּככל שָאנּו שטים בּזרמים החּיים
ּכשמחת הנביטה,הצמיחה והּפריחה
להתּפעל נמשיְך בנתיבים הטמירים
הּמשּפיעים על הסתירוֹת והסּכּויים
על התמיהוֹת והּמאוּיים
על ּכל הּמחזוֹרים המעוֹררים ּומרעננים
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א ו ז נ י י ם ל ס ו ב בטוֹעה הסבּור שחשּוב ביותר העיקר שיהיה לו ולבני ביתו חם ּופת .למי שלא אכּפת אם לשני
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.שּכן החוק מימי הבריאה אינו בטל ואינו
נשחק אלא מתבטא ומתגלגל בצורות שונות ,באפיונים שונים שאינם מבטלים את קיומו.וכך
הקוֹדח חוֹר בספינה תחתיו וסבּור שהדבר לא יפגע בשאר נוסעיה שעלולים לטבוע מתעלם
אפוא מן האחריות שבפעולתו.התּפרקּות 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 ּכּפוֹת המאזניים היא בידי האדם.
*

ָאמר המדען :כשהּפרּפר מניע את כנפיו הריהו מניע את גלגולי האנרגיה בטבע.ותהפּוכוֹת אלו
יכולים להתגלם ביום מן הימים בטייפּון ּכלשהּו באיזשהו מקום .תפיסת הגלגּולים של
האנרגיה תביא אותנו להרהּורים דומים מה עלולים לחוֹלל מעשי האדם ומחשבותיו...
מה פעּולתם של שדים ורּוחות בעולמנו? עושה אדם מצוה,פעולה טוֹבה כלשהי ,הריהו בורא
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
ברעתה ובהיזקה .השד אינו אלא ביטוי לאנרגיה שלילית הפועלת כתוצאה מגלגולי
ּכעסים,התנהגויות חּיתיוֹת,לעורר דחפים ומנגנונים הרסניים.
*
ָאזני ּכרּויה ּכאפרּכסת
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לקֹלט ּכל אוֹי וכל אבוֹי
והיא קוֹלטת ַאנחוֹת שבר
של מֻ ּכי שכוֹל וחוֹלי דוי
קוֹלוֹת זעקה
של מ ֹגרשים ועקּורים
של ּפליטים ּומרֻ ששים
של נצרכים ּופגּועים
של ּכל הנטּושים חסד מרוֹמים
של ּכל הּמחרישים חללוֹ של עוֹלם
אזן ּכרּויה..
ואין ה ֹ
ואני הרי ָאדם בצלם
בבּוַאת הּיוֹצר נגד אלם
וקוֹלוֹת השּועה
של כל הנאנחים והנזקקים
היּו צריכים להבקיע ּולזעזע
את ּכל שבעת הרקיעים...
האם ּכל הָאזנים ּכרּותוֹת
ואין לנּו יתד להתלוֹת?
*
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חסד

וחסידה

עופות טורפים הם בעלי תכונות אכזריות ואכילתם עלולה להיות הרסנית מאד בנפשנו.
אנו עלולים להפנים לתוך אישיותנו את התכונות השליליות שלהם .ואם החסידה
נקראת כך ,כציפור בעלת חסד גדול ,מדוע התורה אוסרת עלינו את אכילתה? מה יכול
להיות כל כך מסוכן בהפנמה של תכונותיה הטובות?
התשובה הרגילה שהיא נקראת חסידה היא משום שהיא מעניקה מזון לשאר חברותיה.
אם כך ,קשה לנו להבין מדוע היא נאסרה באכילה?
ההסבר של הרבי מגור הוא כי נדיבותה של החסידה מוגבלת לחוג חבריה המצומצם
בלבד.היא מתעלמת לגמרי מכל מי שאינו שייך לקבוצה הקטנה הזאת .טוב לב מהסוג
הזה ,המיועד רק לחוג מצומצם של חברים ,איננו מה שהתורה רוצה מאתנו .החסידה
אינה כשרה למאכל משום שזה איננו סוג ה'חסד' שהיהדות מאמינה בו.
הגמרא מציינת ,שהחובה הראשונית ביותר שלנו היא להגיש את עזרתנו למי שהכי
קרוב אלינו – לבני המשפחה ולחברים הקרובים – ורק אחר כך להתייחס גם לשאר
הנזקקים.ואולם בכך אנו פועלים כאנשי חסד בתקוה שאם נזדקק לו נזכה לקבלו אעפ"י
שאיננו קרובי התורמים.אי אפשר לייסד את החסד על בסיס ציפייה ,שהוא יוחזר אלינו
כאשר יגיע תורינו להזדקק לו.
למבקש את עזרתנו אנו חייבים לשקול את השאלה הבאה :האם המענה שאני עומד
לתת לו ,מבוסס רק על מה שאני עשוי להרוויח מכך? אם התשובה חיובית ,הרי
שלמעשה אני משרת את עצמי בלבד ,משום שאני מגיש את העזרה רק כדי לקבל סיוע
עתידי בתמורה לכך.
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על 'חסד של אמת' .התורה אומרת ,שהשתתפות בכל סידורי ההלוויה של אדם שנפטר
– זהו מעשה המוגדר כ'חסד של אמת' .מדובר פה בחסד אמיתי ,מכיוון שברור לנו ,כי
אין שום סיכוי להשיג איזה רווח או טובת הנאה בתמורה למעשינו .אנו עושים חסד עם
הנפטר ,כשברור לנו שהוא כבר לא יוכל להחזיר לנו טובה תחת טובה ...אנו פשוט
עושים את הנכון כי הוא נכון .את האמת בגלל שהיא אמת.
המושג 'חסד' פירושו אפוא להושיט את עזרתנו לזולת ,מתוך אמונה עמוקה באהבת כל אדם
באשר הוא ומתוך נדיבות ואכפתיות כלפי כל הסובבים אותנו .אם שנאת חינם היא שהביאה את
החורבן על בית המקדש הרי אהבת חינם שבין אדם לחברו תסלול את הדרך לגאולה לעולם של
חסד שייבנה.

נ י מ ן
י ע ק ב
21
ש ו ר ו ת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

79
-חזון שמים וארץ

חלומות יוסף שונים מחלומות פרעה בכך שיוסף חולם על ארץ ושמים ,על המאלמים אלומים
ועל כוכבי השמים ,ואלו פרעה שני חלומותיו הם בענייני ארץ ,על פרות ועל שיבולים .יוסף
מרחף בין הארץ והשמים ,מאחד את העולמות הגשמיים והרוחניים ,את העיסוק במלאכת הארץ
ואת המשביר בר לעולם .תפיסתו מייצגת את החריגה מתחומי הארציות אל שגב החזון
האוניברסלי .יהודה למשל ,בן שיחו ופלוגתו ,הוא המתרכז במוקד הארצי שממנו תצא הבשורה
והאורה לעולם .והיא קודמת ועדיפה.מחלוקת זו בין האחים שזכו לבכורת המנהיגות באומה
תלווה את ההתלבטות והויכוח באומה לדורותיה.בעמדות המנוגדות בין אוניברסליזם
לצנטרליזם ,בין התעודה בישראל להיות אור לגויים ובין התפיסה שיש קודם לבצר את רוח
האומה בארצה להוות ממלכת כהנים וגוי קדוש ,ומן הלוקליזם שעבר את ההכשרה הדרושה
יופץ האור ברחבי תבל.גלגולו של יוסף למצרים ועלייתו לדרגה כה גבוהה כמשביר העולם
מרמזת על גלגולי העם היהודי לתפוצותיו והסכנות האורבות לו מכך .האירוע עם אשת פוטיפר
הוא תמרור אזהרה אחרון לגבול האפשרי .אילו לא היה עומד בניסיון ,עלול היה להיטמע ,ובני
משפחתו היו מתבוללים .אסון כזה נשקף לפזורי האומה בגלויותיה .הבידוד בגושן מאותת על
הצורך להישמר מן המשא העולמי הנכסף העלול לגרום לאיבוד הזהות הלאומית .יהודה
המהווה את הציר הנגדי גם הוא נכשל בתמר ,ועלול היה לאבד את שלשלת היוחסין של המשיח
לבית דוד .הודות להכרתו,להודאה באשמתו ,ליכולתו לשוב וליטול את האחריות לשלום אחיו
בנימין ,בן הזקונים של אביו ובן רחל האהובה עליו .אעפ"י שהוא מבני לאה ,שנטל את הבכורה
מראובן,הריהו מוכיח את אהבתו לבן האשה האהובה על אביו.הוא מוכיח כי מצויה בו היכולת
לפעול לאחדות המשפחה .גם יוסף המוציא דיבה מכיר בפגישותיו עם אחיו ב"תשובתו" של
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יהודה לא לפרוק מעליו את האחריות ,כמו במעמד המכירה ,אלא לחזור ולשמש כמנהיג הבכיר
המסוגל לנווט את החבורה באומרו "מידי תבקשנו אנכי אערבנו" .שני הקטבים המנוגדים
בגישות השונות של יוסף ויהודה צריכים להשלים זו את זו,ואין לך מנהיג שאין בו סירכה זו או
אחרת .על קופת השרצים אפשר להשתלט ולתקן ,שהרי אין לך שלם אלא גם המכיל את השלילי
והטעון תיקון.
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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 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
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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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ז ק נ התמורות רבות מתחוללות עקב הזקנה ואין הכוונה כאן לעסוק בהן.מקובל על הכול כי חלה
ירידה בכשרים שונים של הגוף,שינויים הנגרמים בתפקודים של מערכות העצבים,השרירים,
הזיכרון וכיו"ב שינויים בכושר הראייה והשמיעה,בדעיכה של תהליכים ביולוגיים ולא כאן
המקום לדון בהם .חומר רב מצוי בערכים אנציקלופדיים ,ברשתות האינפורמציה והבריאות
והמתעניים בתחום הזה ימצאו שם את מבוקשם .הכוונה כאן היא לדלות משהו מן ה מ ש מ ע
ו י ו ת של תופעת הזקנה לגבי אישים שונים והביטויים שניתנו להם בפתגמים ,אמרות כנף,
הגיגים הממצים חוויות אדם מזדקן.אנו נקרא ונחווה תופעות,הרגשות ,מחשבות סותרות
ומתנגדות .יש המתהפכים ביגונם ,מתאוננים בלי הרף על אובדן כושרם ,ויש הנושאים בגאון
את עטרת זקנותם ,פועלים ומתפקדים לתפארת עצמם וזולתם.כך למשל יאמר הקובל
ומתחנן":אל תשליכנו לעת זקנה" ולעומתו יאמר המשורר אשרי שזכיתי לזקנה מ ו פ ל ג ת –
להפליג במרחבי תיור,עשייה ותפקוד .ולא מעט מקרים ידועים לנו מן הספרות והחיים על
אישים שמילאו אפילו עד  879שנות חייהם תפקודי הנהגה,מצביאות,עסקנות ציבורית ויצירה
ספרותית ואמנותית.יש בגריאתריאה – לשון גירויים – גירויי עיניים,גירויי אוזניים,גירויי
שיניים ,גירויי נחיריים – ולית אתר בגוף פנוי מהם ,ועם זאת "בנערינו ובזקנינו נלך" – גם
לעתות זקנה אנו נושאים אתנו את סגולת נעורינו ל ל כ ת! לצעוד קדימה ,להמשיך בפעילות
יצרנית ,לשמש דוגמה של סיבולת ויכולת .אצטט כמה פסוקים מהסונטה של שקספיר":עננה
על פני זקנה תעיב ובשמי נעורים שמש תרהיב,אביבי נעורים ילהטו בעוז וחשרת זקנה זהרם
תגנוז..נעורים אתם משאת נפשי ,זקנה מס את ,להשתמט אי אפשי (לפי תרגומו של יעקב
נימן).זקן דומה לילד – יש מגע הדוק בקצה המעגל ,במקום שמשיקים חיים מתחילים עם
חיים מסתיימים.במפגש זה של התחלה וסוף ,הקרבה בין דור הולך ודור בא ,רצף קישור של
כיבוד הדדי ללא ניתוק השרשרת.ידועים ראשי התיבות למלה זקן – זה קנה חכמה .ואומר
איוב (לב/ז) ":ימים ידברו ורב שנים יודיעו חכמה" – ימי הרעה הם ימי הזקנה ,הגוף אמנם
מידרדר ,אבל הכושר הרוחני לא בהכרח מתמוטט .הרבה תלוי במאריך ימים ,אם יתמיד
בהתעסקותו בפעילות של לימוד ויצירה,ולא בבטלה .מבחינת מבט החכמה יש לזקנה חשיבות
רבה ,כמאגר ידע וניסיון ,כדגם ליישוב הדעת.כנגד האמרה על תלמידי חכמים שככל שהם
מתבגרים ומזקינים דעתם מתיישבת עליהם אנו מוצאים גם את תופעת הזקן הממרא ,העומד
במרדו ,הקפוא בעקרונותיו וגישותיו ואינו פתוח לגמישות,לשינויים ,לביקורת המעדנת
ומשפרת את תבונתו וחוויות עולמו.היחס לזקנים ולזקנה משתנה בתרבויות העמים .מהאדרה
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לזלזול.במסורתנו זוכים הזקנים ליחס כבוד להידור והערכה.הזקן ,הבא בימים ,צובר
ניסיון,חכמת חיים,תושיית ביצוע ,ענוה ומידות נאות .בדיון שבין סוקרטס לקפאלוס הזקן
מתבררת מעלתה של הזקנה כמשחררת את האדם מחמדת היצרים בנגוד לנערים שאינם
שקולים ונתונים לסערת התגובה .עלינו להדגיש את תפיסת המסורת שלנו המציינת את
חוויית הזמן כצמיחה ,כהתקרבות לגדולה ותהילה,לשמחה על ההישגים וההתאזרות לחדוות
עתיד .מכאן האזהרה שלא לבעוט בזקנים שחלף זמנם,לא להייחס אליהם בבוז,בהשפלה ,כמי
שאין הצדקה להמשך קיומם והטיפול בהם.לעת זקנה מתהלך אדם על משענתו .הזקנה היא
מ ש ע נת  .משענת הניסיון מנווטת את דרכו גם הקהות חושיו ובכלות כוחותיו.הנביא זכריה
ניבא" עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים"...מושב הזקנים שלנו מ ת ר ח ב והולך.
ואנחנו כאמור בנערינו ובזקנינו נלך ,גם כשאנו שעונים על הליכונים ,נהלך יחדיו
בהתלהבותשל צעירים כשהם הצעירים מנווטים את מהלכיהם לאור חכמתם וניסיונם של
הזקנים...

נ י מ ן
י ע ק ב
21
ש ו ר ו ת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

77
ה ג ו ת ו ה ל כ ההסיפור המיניאטורי מכווץ את הזמנים ואת הפרטים .עיקרו בדיאלוג ,במשיכת הקורא אל
הקונפליקט ,ואין אתה בן חורין מלקבוע את עמדתך ,מלהזדהות עם דמות זו או אחרת
ותגובתה .כך בסיפור התלמודי על משה המנהל דו-שיח עם רבוש"ע בעניין מתן תורה .הסיפור
מעביר אותנו במנהרת הזמן ,חזור וקדימה על מרחב  2100שנה .והקורא המיטיב להעמיק בו
עלול לשנות דעה מקובעת ,להמיר תפיסה מקובלת בהארה חדשה ונועזה המוצנעת או מתבלטת
בסיפור .משה רואה את הקב"ה שבידו ספר התורה והוא קושר כתרים לכל אות ואות .לפשר
הדבר משיב לו הקב"ה כי עתיד ביום מן הימים אדם בשם עקיבא בן יוסף לדרוש תלי תלים של
הלכות על כל קוץ וקוץ .משה מתאווה להכיר דמות זו ,שראויה היתה לדעתו להוריד את התורה
לבני ישראל .משה ניסה כידוע להתחמק מהשליחות שהוטלה עליו,הוא סבור ,שראוי עקיבא זה
יותר ממנו לזכות בכך .הסיפור מגלגל אותנו מימי מתן תורה  21מאות שנים קדימה לישיבת
עקיבא .משה יושב בשולי הלומדים להקשיב להליכי הלימוד  .כאחד ההדיוטות הוא אינו מוכר
ואינו מתכבד על ידי התלמידים ,דחוק בסוף השורות הוא שומע ואינו מבין במה עוסקים.
הסוגיות אינן נהירות לו.דרכי המו"מ סתומים להבנתו .וכך הוא מגיע לחולשת הדעת שהרי הוא
נותן התורה אינו מבין מה שקורה ללומדים אותה .אך לפתע אחד התלמידים שואל את ר'
עקיבא שפסק מה שפסק בחוצפת מה":מניין לך רבי שכך הוא"? "על סמך מה קבעת מה
שקבעת"? ועל זה משיב ר' עקיבא ":הלכה למשה מסיני" ...בשמוע משה תשובה זו זחה דעתו,
התעודד מאכזבתו .בשובו לאחור לשיחתו עם הקב"ה הוא חוזר ושואל למה לא העדיף עליו את
ר' עקיבא ליתן את התורה .התשובה היא":שתוק"! כך עלתה מלפני .תשובה זו חוזרת לשאלת
משה על גורלו של ר' עקיבא שסרקו בשרו במסרקות ברזל ובמקום הכתרים שראה לראשונה
הריהו אתה נעוץ בקוצים דוקרים .דרשותיו על קוצי האותיות ננעצות בו לסבל וענוי" .זו תורה
וזו שכרה"? מתמלטת התמיהה של משה .ואנו נחשפים כאן במרומז לכל אותן שאלות ותמיהות
מטרידות של שלומי אמונה כאברהם,ירמיה ואיוב ,שאינם מבינים הנהגת העולם מדוע טוב
לרשע ורע לצדיק .יש מסבירים את העוקץ האמיתי בסיפור זה בקונפליקט המקופל לכאורה בין
תורה שבכתב ותושבע"פ .הדרשות המתפתחות במרוצת הזמנים למן מתן תורה אינן מובנות.
חלשה דעתו של משה נוכח הדיונים בישיבה שאינם מחוורים לו ,אבל הוא מתעודד כשנאמר
"הלכה למשה מסיני" .כלומר הכול כבר רמוז ומקופל בתורה שבכתב .מעקרונותיה ניתן לפתח
את ההלכות המתחדשות שחולצו מתוך הכתובים .וכל מה שתלמיד חכם עתיד לחדש כבר נאמר
בסיני .צריך להשכיל במידות הנדרשות כדי לפתח את הפוטנציאל הגנוז בה .אבל בן-שיח אחר
עשוי לטעון משהו הפוך לחלוטין .בבית המדרש של ר' עקיבא מתחוור למשה המתמוטט כי
מעמד סיני הוא המתחדש למי שחותר להשגת האמת.אין התורה מקובעת .הקיפאון אינו אלא
מדומה .האדם הפולט":הלכה למשה מסיני" הוא הזוכה לגילוי אלוהי עכשווי .הוא אינו נתלה
במעמד שהיה .הוא מתחדש ומתפתח מכוח רוח הקודש החוזרת ומפעימה את דורשי
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התורה.התורה אינה מוחלפת ואינה מתפצלת מכוח ההתגלות החדשה לתורות רבות ,שכן
"שבעים פנים לתורה" ויש להבחין בין הגות והלכה ,בין העיון ומחשבת ישראל והפסיקה
ההלכתית .אין סוף לרעיונות המתחדשים .הפסיקה מורה לניצב בפרשת דרכים מה הדרך
היעוצה לילך בה .המתייסר בשאלות מביכות בענייני הנהגת העולם מחפש תשובה להן.
מתווכח,נושא ונותן,דן ואינו מרפה עד שיקבל תשובה מובנת ומספקת .הוא החוזר בשאלה.
ההוגה נתקל בתשובה המוחצת הניתנת לו מעל" :שתוק"! אין אתה בקוצר השגותיך מסוגל
להבין למה ככה? ר' תשובת ה' לאיוב .זאת התשובה גם לניצולי שואה ושאר כופרים החוזרים
בשאלה ואינם מרוצים מתשובת שתוק.לחוזר בתשובה אין תשובה.הוא שואל ואין לו תשובה
לכל שאלותיו.הפסיקה וההלכה מפסיקה את תהיותיו וערעוריו של השואל" .כך עלה בדעתו של
הריבון" ,זה רצונו ולעולם לא תדע "למה ככה" ...אשרי העם שככה לו ואולי גם לשאינו מסתפק
בככה לו...
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האישי,

המשבר

המשפחתי,

הכשל

הדתי,

עלולים

הלאומי,

המפגע
להסיט

ההחברתי,

החורבן

האדם

מתגובה

את

פרופורציונלית נכונה ולהשקיעו בתחושה רגשית אומללה של חוסר
אונים ,עד כדי נטישת כל ערכיו והיתפסותו לא לשקלול רציונלי
אלא

לפסיכוזה
לא

לפתחו

ההזדמנות

קטסטרופה

של

תעוררו
שניתנה

לפעולה
לו

ללא

מוצא.תחושת

ולמחשבה

הרצויה

המוות
אלא

לתיקון,לשיפור,להתאוששות

העומד
להחמצת

והתעוררות

ולהתגברות על המצוקה.הדברים מתייחסים לא רק לאירועים שחש
וסבל בגופו שלו אלא למפולת חברתית ,אמונית,לאכזבה ותסכול
מדוגמות

מובהקות

ודוגמאות

אנושיות

מופתיות.זו

השעה

שבה

מלאך המוות מצפה לשלוף את חרבו ולצוד את שללו.אסור לתת
לדמיון ולרגש להשתלט על השפיות .אין להקיש ממקרה זה או אחר
על כלל המציאות ולשפוט ולהעריך את העולם בניגוד לערכים
שהיו

מקובלים

עשתונות.

"אכול

מקודם.כך
ושתה"

מגיעים
היא

לטירוף

הסיסמה

מערכות

הכוזבת

של

ולאיבוד
המתפרקים

מאמונה ,הכופרים בסדרו של עולם ומתחילים להתמכר בעטיו של
המשבר הפוקד אותם להפקרות וחוסר שליטה של היגיון סביר.נגד
התמוטטות כזאת צריך לבנות את המתרסים המגינים ,את ביצורי
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הקיום שלא להיסחף בזרם השוטף את הנשברים ההורסים את גדרות
האמונה

והתקוה.אדם

נבחן

ביכולתו

להחזיק

מעמד

להישאר

בחפירות חייו ובעמדות ההגנה ולא להיתפס לכניעה ולשברון הלב
והתמכרותו להיפוך ערכיו המקודשים.
*

נ י מ ן
י ע ק ב
21
ש ו ר ו ת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

79

ה ת מ וֹ ד ד ּו ת ּכ נ ג ד ב ר י ח ההרבה בעיות נפשיות,פסיכוֹלוֹגיות,אפשר להתמוֹדד אתן ע"י ּפרוֹייקציה.הכוונה להשלכת
סיטּואציות נפשיות ,שאתה מתחבט בהן ,על מישהו ַאחר,ועליך לנסוֹת לפתור אותן ,להכריע
את גורלן.דוד צריך לחרוץ את גורלו של האיש שטבח את הּכבשה ,שבחיקוֹ שכבה ומּפיתו
אכלה,והוא מכריע את גורלו.הנביא מעמידו באותה מציאּות,משליך עליו את ההכרעה לגּופוֹ.
מנחה סדנת דיּון נוקט באותה שיטה כשאחד הנוכחים מקשה בעמדותיו לגבי פתרוֹן 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 שתגיע למקוֹמוֹ...הפרוייקציה עשויה לעורר
את היקיצה של הנתון בתרדמה עיקשת ומקּובעת של דעה עצמית שאין בלתה .זאת הדרך
לפרוץ את ההסתגרות ,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 לתפיסוֹת 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.
*
עמידה בנסיון
גדול כוחו של יצר המין וקשה להתגבר עליו .במצבי מתח ויחסי אישּות מתמודד האדם עם יצרו .במסורת
שלנו י ו ס ף הּוכתר כצדיק משום שעמד בניסיון הפיתּוי של אשת ּפוטיפר.בניסיון דומה הועמד ב ע ז
הזקן,למרות שלּפפו היצר למראה רּות היפהפיה.ועולה על שניהם מבחינת עוצמת נחישותו של האדם שלא
להיכשל הוא ּפ ל ט י בן ליש .מיכל בת שאול נלקחה מדוד אעפ"י שהיתה אשתו כחוק וניתנה לפלטי .דוד
תובע את מיכל אשתו החוקית ותביעה זו תקפה אף מבחינת ההלכה ,שכן אשת איש שניתנה באונס לאיש ַאחר
אינה פסולה מלחזור לבעליה הראשונים .כך גם אסתר היתה מּותרת למרדכי אעפ"י שהיתה באונס אצל
אחשורוש"( .ותהי לו כבת" – ודורשים שלקח את אסתר בת דודו לאשה).טענת דוד שמיכל נחשבת לאשתו
החוקית ולא זינתה אלא ניתנה בטעות ובשגגת שלטון לפלטי,ומשום כך הרי זה בחזקת אונס פקודת שאּול
וביה"ד שפסק כך ואינה אשתו החוקית של פלטי .השגגה של הסמכּות אינה מפקיעה אותה מחזקתו.איש
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בושת בן שאול נענה לתביעה ובהוראת ַאבנר בן נר הוא מּורשה ללוותה בשּובה אל דוד עד בחּורים.וכך הוא
הולך אחריה הלוך ּובכה  .לפי התלמוד התערבה רּוח הקודש בחיי מיכל ופלטי כששהתה עמו ולא היו ביניהם
יחסי אישּות .הדרש הוא על שמו הנקרא פעם ּפלטי ופעם ּפלטיאל .כלומר האל הוא הנועץ כביכול את חרב
ההפרדה ביחסי הזוג.היחסים ביניהם היו רק "חבריים" עד "בחּורים" .מדוע מגיע אפוא היתרון לפלטי שעמד
בניסיון יותר מהשניים הקודמים? פלטי מלּוה את מיכל לבית אשה דוד כשהוא בוכה ,בכי האוהב,בכי של
חיבה ,בכי של אדם שנמנע ממנו מלקיים את מצות הנישואין הכשרים .כאן לא פעלה כמו במקרים הקודמים
הבושה פן תחשף הקלקלה ברבים .יוסף עלול היה ליתן את הדין במצרים ,ובועז עלול ללכלך את שיבתו
בשער עירוּ .פלטי נפלט מתוקף היצר בירַאת אלוהים שלו ,לא מיראת בני האדם ...פלטיאל נפלט ממצוקת
הניסיון שנקלע אליו בעזרת האל ,ברוח הקודש ולא בבושה מאדם.
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-מ ת נ ת

ה ה ת ג ל ו ת

אין בידינו לשנות מהלכים בטבע .יש בידינו לשנות מהלכים בטבענו .עולם
כמנהגו נוהג,תופעות אסטרונומיות במקומן עומדות .כדור הארץ סובב על
צירו – יום ולילה .הירח מקיף אותו והרי לנו חודש בחודשו .אנו במערכת
השמש סובבים ומקיפים מדי שנה .המהלכים קיימים ועומדים ,חוקות שמים
וארץ .אבל את השבוע לא הטבע קובע אלא צו הבריאה.שבעת ימי הבריאה הם
המפתח להבנת המשמעות של הקיום האנושי-יהודי .אין לך הוראה חינוכית
מובהקת ומשמעותית כמו הבריאה הראשונה של האור ביום הראשון ומן
ההבדלה שבאה ביום השני .יצירה – ומגבלה .עשייה ובקרה.הכרת תחומי
העולם הברואים והרוחשים בים ביבשה ובאוויר.בריאת האדם ביום השישי,
אחרון לברואים,הוא והעזר כנגדו מרמזים לו :אתה שהונחלת בכושר היצירה
להידמות לצלם היצירתיות שטבע בך בוראך ולא להיות כיתוש שקדמך .ביום
השביעי באה ההפרדה,המגבלה מימי המעשה,מרצף הוורקוהוליות,מסירוב
החורגים לפוש,מהוראת החיוב לשבות,להפריד בין עשייה למנוחה,להתבוננות
ולימוד,לקדושה ופרישה מהחולין היומיומי .שבת וינפש,מה הוא –אף
אתה.מכל המיתוסים שבעולם על מאבק אלים בינם לבין עצמם והתעללותם
בבני האדם,שונה המיתוס שלנו בזיקת הבורא ליצוריו,ברחמיו על כל
מעשיו,ברצותו לעזור ולחונן את האדם בכושר החידוש והיצירה .המחסום
והמגבלות הם כורח החינוך.בגו עדן שבו שהו אדם וחוה בשבוע הראשון,
שבו ניתנה להם הזכות ליהנות מכל טוב הגן ,פרט לעץ הדעת ,שם ואז
נפרצה הגדר,בפיתוייו של הנחש המסית ומדיח ,לפרוץ גדרו של עולם
ולעבור על החוק והמגבלה שהם כורח הצמצום של תאוות אין סוף .במוצאי
שבת נעלם אור בראשית והאדם שוהה בחשכת המציאות ,וכשהוא מתמלא פחדים
מורה לו הקב"ה להקיש רעף ברעף כדי להדליק ניצוצות של אור וחום .מכאן
ואילך הרי בכוחות עצמו הוא צריך לדאוג לקיומו,להמשיך בכוח התגלות
הכוח האלוהי את היעוד להמשך היצירה.מכאן ואילך נובעת המשמעות
האמיתית של טעם החיים .ללמוד את היכולת לריסון הכוח,למשול בתאוות
הלב,להפעיל את כוח הדמיון והעשייה ,ההמצאה והשכלול של הבריאה.מכאן
ואילך עליך ללמוד מיוצר כול להבדיל בין חושך לאור,בין טהור לטמא,בין
אסור למותר ,בין חשכת המעשים הבלתי מוסריים לאור החסד והתבונה ביחסי
אדם לאדם ועם לעם .ההתגלות האלוהית היא המפעימה את היצירה
והרפיה,התמכרות
ומוסר,מאמץ
דת
ערכי
עפ"י
האנושית.לחיות
ובקרה,הרפתקנות והתבוננות .הצלם שבאדם צריך לשקף את מתנת היוצר
במהדורתו האנושית.
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השגחה
מי שמסּוגל להשתחרר מן הדוֹקטרינה הלייבוֹביצי'ת שאין אינטרונציה אלוהית במהלך ההיסטוריה ,וכי
העוֹלם כמנהגו נוהג ,יווכח ,אם בעל תחּושה ּכנה ופכּוחה הּוא" ,באצבע אלוהים" ּובּיד הגדולה והחזקה
המניעה ומנתבת עולם ומלוֹאוֹ ,המסבבת את אירּועי חיינו במדינה הזאת .לא מתוֹך שָאנו בקיאים בפנקסנות
של ההשגחה העליונה להבין כיצד מתנהלים ענייני העוֹלם אלא מתוֹך ענוות ההּכרה וירַאת הכבוד כלפי הבוֹרא
שיש שכר ּוגמּול,שיש טעם וסיבה לכל המתרחש",ולא מקרה הּוא" .הכרה זו מעוֹררת את המתבוֹנן באירועים
לתיקּון,להכוונה רצּויה של המעשים מּכוֹח הרמזים המ ֻכּונים לכל באי עולם ,רמזים שאינם נקלטים ע"י
רבים,אוֹתוֹת שאינם מתּפרשים כהלכה .וכך אנו נסחפים ומתמוֹטטים בגלי צּונמי,בסערות חול ומּפוֹלות
שלגים ,בזעזועי אדמה והרס מלחמות ,ומתעלמים מן התלּות של החּורבנות במעשינו ובמחדלינו .חדלּו לכם מן
"המקרה" ,מן האדם שבּמה נחשב הוא ,מן הַאפסּות של החגב,של הנמלה ,של הּכנה ,הנרמסים ברגל גסה,
נחדל מתחּושת הגבהּות וההתרברבות ,מיּוהרת ה"הישגים" ,מניתּוק התלוֹת בהשגחה ומשלילת ההנחיות
הנצחיות המיּועדות לאוֹרח החיים התקין...
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מ ן ה וֹ ן ל א וֹ ןהאוֹליגרכים של ימינּו צברּו הוֹן עתק ּונכסים.בממוֹנם הם חוֹלשים על
שרת,עתוֹנּות,אמצעי יצּור ,שדוֹת אנרגיה,תחבּורה ותוֹבלה,
בנקים,תק ֹ
יצּוג ּפרלמנטרי ,רכישת שחקנים ּוקבּוצוֹת סּפוֹרטּ,וכפי מתנת ידם ּכן תגדל
הערכתם ּוכבוֹדם בסקטוֹרים מסֻ ּימים אוֹ בצבּור הּכללי הנהנה מטּובם.
סרת שלנּו מֻ בעת הערכה לנדבנים,למחזיקי ת"ח,לתוֹמכים במוֹסדוֹת
בּמ ֹ
חנּוְך ּומחקר ,לבתי החוֹלים והמעוֹנוֹת לטּפּול בנזקקים ,לבתי תמחּוי ועוֹד –
ּכל אלה צרכים חּיּוניים להחזקת נזקקים ּפרטּיים וארגּונים צבּורּיים.
חז"ל אוֹמרים ּכי הנכסים נכנסים לזה וגוֹלין מּזה,והּזּוזים זזים מּזה לזה,
הּממוֹן  -מעוֹת ,מה לעת ,לפי שעה וֹלא תמיד ,אבל הּזוֹכה לעשירּות
בתרּומוֹתיו ונדבנּותוֹ מֻ ערְך ונחשב ּככל שּיקדיש את ּכסּפוֹ לצרכים
האמתּיים והנחּוצים ביוֹתר לצבּור.י ֹברְך ההוֹן המסּיע לשלטוֹן ולצרכים
הצבּורּיים של מפעלי חסד שקּום ּורפּוָאהֹ,לא לּמעמד האישי של התוֹרם
ֹלא לאינטרסים הספקּולטיבּיים,המיֻעדים לתכלית העקרית של האדרת האישּיּות

-ה וֹ ן

ו ש ל ט וֹ ן

בּועוֹת הּכלּכלה התּפוֹצצו לעינינו בסוֹף ּ ,7999ולדעת כלּכלנים ימשיכו להתּפוֹצץ גם בעתיד.
הקשר בין הוֹן לשלטוֹן מודגש ומּוטעם בתרדמתם של הרגּולטורים,גּופים פיננסיים מרכזיים,
בהסחת דעת השלטון מהתראוֹת קוֹדמות של מּומחים לכלכלה .כך נפגעו תחּומי דיּור,אשראי,
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סחוֹרות,קרנוֹתַ ,אג"חים ,בנקים ,ורבּו פשיטוֹת הרגל ,פיטּורי עוֹבדים,ירידה בצריכה האישית.
התּפתחו לֹלא בקרה מרכיבים פיננסיים רעילים ,הוֹנאות מסּוג מאדוֹף,והשּוק הפיננסי הפך
לקזינוֹ .התחזית היא שיהיה הרבה יותר גרּוע לפני שישתּפר...
ובימים אלה ,שאנו חוגגים את חג החנּוּכה,אי אפשר להתעלם מהקשר הדומה בין הוֹן ושלטוֹן
שהביא לשחיתּות,ולקריסת הריבוֹנּות של בית חשמונאי.בית המקדש ,המרכז הפיננסי
העיקרי ,והשליטה של ה ֹּכהנים כמעמד האצּולה באיכרים,קניית הכהּונה והמעמד השליט
בשוֹחד כסף ,השחיתות ,ובצד המניעים של התנדבּות ,התקוֹממות דתית טבעית של איכרים
שומרי תורה ומצווֹת ,החלה ההתנוונות החצרית של הדוֹר השני והשלישי של החשמונאים
בחקוֹתם מנהגי חצר הלניסטיים .יאסוֹן,בית טּוביה,יוחנן הוֹרקנוס וצבא שכירים,אוריינטציה
צדּוקית ,מלחמת ַאחים,התסתאבות שלטונית,גרמו לקיצה של מלכות בית חשמונאי .
*
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ה ג ד הההגד בהגדה של פסח מתמשך בצד הטקסטים הגרעיניים לקטעים נוספים
שצורפו אליהם למן ימי הבית השני ועד ימינו .הטקסט המקּובל גּובש במשך אלף
השנים שּמן החּורבן והוא משמש יסוד לארגונים וחברות שונות להוסיף טקסטים
או לשנותם בנוסח הימים והזמנים והאידיאולוגיות המשתנות .שתי המסוֹרות
הגרעיניות היו "הלאּומית" – עבדים היינּו" –והדתית-אמונית – "עוֹבדי עבוֹדה
זרה היינּו" .הקטעים שנוֹספו היו לפי טעם הנוֹסח הלאּומי ,למשל הסיפור על
החכמים הבכירים שהיו מסּובים אצל ר' עקיבא הצעיר מהם בליל הסדר ,וכנראה
בהיבדלם מלהסב אצל בני משפחוֹתיהם היו עסּוקים בסיּועים למרד בר-כוכבא,
עד שבאּו תלמידיהם לבשרם שהגיע עּמוד השחר ,שחר הגאולה לריבוֹנּות מעריצּות
הרוֹמאים .הטקסט המּוסף ההלכתי יותר העוסק בטיּפּוסי הבנים והתשובות
הדתיות שיש להשיב לקּושיותיהם ,למן האפיקוֹרס,הּכוֹפר ומוציא עצמו מהכלל,
ועד לשאינו יוֹדע לשאוֹל שיש לעוֹררו להיות סקרן ומתעניין להכרת מוֹרשתו .הרשע
הזה ,אילו היה שם ,נשאר במצרים ,שבוי בציויליזציה המצרית ,לא היה נגאל,שכן
את לכם"  -משתקפים דברי פרעהֹ" :לא ידעתי את
בכפירתו –"מה העבוֹדה הּז ֹ
ה'..שם לא היה נגאל ,אבל הוא כ א ן ,עּמנו ,לא בתקופת היציאה ממצרים,ואין
אנו רשאים להבדילו אלא חייבים לקרבו,להוֹרוֹתו לפקוח את עיניו לגילּוי ברית
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חיובו .מודגשת החובה גם על החכמים לעסוק בסיפור יציאת מצרים,אעפ"י שהם
בקיאים בה למדי ,כלומר ההדגש הלאומי ניכר בזה שלא די בלימודי ישיבה,
בהסתגרות ,אלא בהיחלצּות להגשמת המטרה להיות "אור לגויים" ולקרב את
משה לא נזכר כלל
ימות המשיח .לכאורה מתמיהה גם העובדה ששמו של ֹ
בהגדה.ומה המשמעות של מחיקת זכרו של גיבורנו הלאומי מסיפור יציאת
מצרים? נראה כי הכוונה לא להופכו לדמּות מיתולוגית .הממד הדתי עלול להתקפל
בהצגת אישיותו .אלוהים הוא המוציא ,הוא הגואל ופודה ולא "בר אלהין" .הדמות
הנערצה שלכבודה מוזגים אנו את הכוס החמישית ,ומקדמים פניו ב"שפוֹך חמתָך"
הריהו אליהו הנביא ,הקנא הגדול ,שהודרך להיות מבשר בואו של משיח,

להשיב לב

אבות על בנים ולב בנים על אבותם.הקנא הזה ,שלומד משמעות "קול דממה דקה" ,המבשר בכל ברית מילה
את העתיד הצפון לאחדות המשפחה והאומה ,הוא מבשר העתיד ,שליח התיקון ,התיקון הממּזג את המסורת
הדתית והלאומית לבניין החברתי ,הייעודי,להיות עם סגולה.
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הבנת הנקראלבי אינו רחב כלבו של אלי שרון ,הוא המלמד אותנו מדי שבוע כיצד לקרוא בספר התורה,בכל פרשה ופרשה,
קריאה יוצרת ,המחייבת אותנו להציג את השאלה :מה המשמעות של הסיפור לדידנו? מהו "המוסר השכל"
שצריך להדריך אותנו באורח חיינו והתנהגותנו? היום,עכשיו.לאלתר.גישתו היא גישה הומניסטית ,המתיימרת
להתעלות מהסיפור עצמו ,שאינו אלא כיסוי ,מטפורה ,סמל מרתיע ומזהיר לדורות .המעיין במקרא צריך
לבחון בדקדקנות את מהלכיו לאור הנרמז ומסתתר בחגוי הסיפור המקראי שלפניו .הלב הרחב הזה מתרחב
מעבר לממדיו המוגבלים וצריך להכיל את יגון העולם ,העולם הזה והעולם שעבר,על דמויותיו
ונפתוליו.כולם חוסים במחיצה אחת של אחים,בני ברית ושאינם בני ברית ,שכן אין אדם שלא נוצר בצלם .אם
השחית את דרכו ,הרי איבד את צלם אלוהים והפך לחית אדם .מכאן אפשר להגיע למבע המסחרר הבלתי
נסבל :אייכמן אחי הוא ,היטלר והמניג'אד הם אחי שנבראו בצלם אך סטו מהתלם וכל האחריות עליהם.
תכונות קין,הרג ועושק,דיכוי והשפלה קיימים בכל אדם ,הם לא רק נחלת הדמויות שבסיפורים,הם הסמלים
החיים האורבים לנו לצודנו וללכת עקלקלות בדרכם .היהודי התמה על מנת חלקו בעבר ובהווה לייסורי
אינסוף צריך להתרומם מעל ומעבר לתאוות הנקמה שאינן פותרות דבר.בן דורנו צריך להתנער משאיפות
פסולות המחריפות מחיצות והתנגשויות.תגמולים נאותים על פשעי עולם ובריוניו אינם מרתיעים תאוות נגד
כמוסות להשמדה ושואה .אנו צריכים להתנער מתקופת הכיבוש של יהושע מבעיות של התנחלות,ממילוי
מצוות התורה לרשת עממים ולהשמיד את עובדי העבודה הזרה .ההומניסט משייך את עצמו לא לתקופה זו
של כיבוש אלא לתקופת ישעיהו וירמיהו המזהירים מפני אובדן חיים וממלכה .לפיכך הוא מסתייג מדורשי
הנקמה,מנקמה בגויים שהשמידו או מאיימים להשמידנו.ממלחמות ומריבות אחים המשבשים את תקומת
העם.הגישה של "יקוב הדין את ההר" פסולה בעיני מי שמשייך את קיומו על צדק שאינו מיישב סכסוכים.
הוא מעדיף את הנביא הקורא למשפט וצדקה ,לחסד ורחמים ,לאמת ושלום,לתקופות פעולתם של נביאי
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ישראל ,ואזהרות חכמים משנאת אחים והעמדת משפטם על הדין ולא על לפנים משורת הדין.עד מתי אנו
פוסחים על שתי הסעיפים? מהי הדרך הנכונה כדי להישרד בג'ונגל החיים וחיות הטרף המאיימות לבלענו -
להתנער ממוסר הכבש העלול להיטרף ,או להיתלות בחלום ההומניסטים על הויה של אחרית הימים כשכל
אומות העולם יאוחדו ברוח המוסר והצדק וישאפו לשמר ולקדש את צלם אלוהים שבאדם .המסקנה
המשתמעת אפוא היא שעלינו להסב את מבטנו אל האחר ,לנסות את הגישה של פשרה ,שכן הצדק כשלעצמו
אינו מפייס ומפשר בין הניצים.הכול תלוי בהסכמה מרצון ,בהידברות ,במשא ומתן בין הצדדים.וכך עולים
הרמזים האלה בכל שיעור ,וקשה להימנע מהתחושה שהם נובעים מתפיסה פוליטית מובהקת .עבודת הקודש
של המעורר אותנו לקריאה יוצר מעוררת ומעודדת אותנו מדי שיעור להטיל את ההשלכות המתבקשות
בחיינו ,לראיית האחר ,להבין את מצבו,הרגשותיו,מחשבותיו ,צרכיו ,דחפיו ולהתחשב בגישתנו אליו.מי יתננו
את הלב הרחב הזה המסוגל להתעלות ולהתעלם מהמצב העכשווי המאיים ולוותר,להתפייס ,לרצות
ולהשתוות עם מאווייהם של הגרועים באויבים שקמו וקמים עלינו בכל דור ודור להשמידנו .הלב הדוה
שלנו,הפגוע מדורי דורות ,המדמם מכל שעבר ועובר עלינו בעולם עוין ושכנים זוממי השמדה ,הלב הזה כבר
חלש מדי מלשאת את העול המוסרי הנאצל שההומניסט רוצה להטיל עליו .צלם האדם נופץ לרסיסי תחרות
ומאבק .עד שאנו מתפללים כי יתמו רשעים ורשעה מעולמנו הבה נתפלל שלא ניתם בתומתנו.לראות את
האחר? בודאי – לראות כמה הוא אחר ,כמה אינני רוצה להיות כמותו ,כמה שונה אני ממנו ומהדומים לו.
היעוד שהוטל עלינו להיות "עם בחירה" מעמיס עלינו סייגים,חובות ,דרכי חיים כדי להתעלות מהדגמים
הנלוזים והמסולפים של התנהגות האחר .ולכן אין להימנע ולהתנער מכל היכולות והאמצעים המסכלים את
תפקידנו" .באין חזון יפרע עם" ואת החזון המפעם בנו עלינו לנצור וליישם שלא ייפרע על ידי פרעוני כל
דור...
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-ח ב ל י ע ל ּי ה

בשנות חיינו הננו עדים למהפך שחל באידיאולוגיה הציונית ובתפיסתם של
העולים לארץ כלפי היהודים המסרבים לעלות ומעדיפים להישאר בחו"ל.
מהחרמה טוטלית ,מגינוי חמור ,משלילה מוחלטת של הגלות שונתה
הסיסמה":עם הפנים לגולה" .המאמר על הצדקה שעשה הקב"ה שפיזר את עמנו
בגולה מתחזקת נוכח הסיוע האדיר שמדינת ישראל מקבלת מהפזורה בארה"ב
ובשדולות יהודיות המסייעות לנו גם במדינות אחרות.אפשר למיין את הסיבות
לסירוב לאישיות ,פרטיות– מצב,חינוך,השתרשות שקשה לנתקה ,וכן גם מסיבות
אידיאולוגיות כגון אלו שנוסחו בעבר "כתעודת ישראל בעולם להפצת האמונה
והמוסר" ,או ביאוש מהמצב הפוליטי והקיומי של מדינת ישראל .הטיעון הציוני
ידוע ,שאילו היו יהודי אירופה מזדרזים לעלות היו ניצולים .כנגד זה טוענים היום
שהעליה אינה מבטיחה שלום וחיים בטוחים בארץ הבחירה .הדגם המופתי
הזוכה להוקרה והערכה של עליה לארץ מתוך מאמץ חיובי להתערות בה מתגלם
ברות המואביה .גיורת זו לפי חז" ל אינה נרתעת מכל הניסיונות של חמותה
להניאה מכך .היא דבקה במשימתה ועל כך היא גם זוכה שמחלציה יצא אותו דוד,
המלך-המשיח ,שעל יציאתו מאונס מארץ ישראל הוא אומר":כי גרשוני היום
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מלהסתפח בנחלת השם ...כלום לא ראו כל העולים מאז ,בכל הדורות ,סמל
לאומי,יהודי,מובהק לעליה והתעלות אישית? יחידים וקבוצות ,כיתות של חסידים
ופרושים הטיפו לעליה,לשיבת ציון ויישוב הארץ.בכל תקופה היו אישים ותנועות
שהשפיעו על הלהט לעלייה ולבניין הארץ" .דבר אל בני ישראל ויסעו"",בית
יעקב לכו ונלכה" ,בילויים ,ציונים ,חלוצים,מעפילים חירפו נפשם על מזבח אהבת
המולדת וההתיישבות בה.המתח בין ארץ ישראל ובבל ,בין מרכזי היהדות בצפון
אפריקה,ספרד,אשכנז ,אירופה ואמריקה התפוגג בימינו בין המרכז הציוני-
ישראלי והפזורה .מדינת ישראל הוכרה בריבונותה ,בבכורתה ובהכרעתה לגורל
היהודים והיהדות .הסירוב לעלות גרם לתוצאות איומות של התבוללות והטמעות
בתרבות המקומית הזרה .ועם שנחלשה החפיפה של זהות דתית לאומית מתרקמת
והולכת ישות לאומית-ישראלית הנשענת על מסורת דתית ותרבותית .הפעילות של
מוסדות המדינה ,הסוכנות ,שליחי הארץ בתפוצות וארגונים שונים מקרב היהודים
בכל אתר – כל אלה עדיין לא חוללו מפנה גורלי .נחוצה עדיין פעילות חינוכית
ענפה ,מתמדת ,יוזמה ותכניות של חינוך ותיור,השתלמות ושהיה להכרת
אפשרויות הקליטה .הגורמים המשפיעים על התנודות בקצב העליה הם התגברות
האנטישמיות בארצות שונות ,ובייחוד בהשפעת האיסלאם הרדיקלי המעורר
פוגרומים ופרובוקציות בקהילות היהודיות השונות .מצד שני הסכסוך ללא מוצא
בינינו ובין הפלשתינאים ,מצוקת הקליטה ,הקשיים בהשגת עבודה ותנאי מחיה
עדיפים על אלו שבגולה ,האיום על בטחונה של ישראל מצד שכנותיה ובייחוד איראן,
ההתנכלות לקיומה של ישראל מצד חיזבאללה ועזה ,הסתננות גורמים עוינים ושפל מצבה
שלישראל בעולם כל אלה ורבים מאלה מדלדלים את העליה לארץ.
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ל ְך ל ָךלך מתיאוֹריות פילוֹסוֹפיותּ,פסיכוֹאנליטיות ומרקסיסטיות ,לך מהן אליָך ,לבדיקת עצמך.
שפיטתו של ָאדם היא בידי עצמו .לא ידוֹן העוֹנש מגבוֹה .אדם בהתנהגּותו ובאוֹרח חייו,
בנימּוסיו ויחסיו ,דן את עצמו.סרגל ההנהגה היא בידיו.הוא ַאחראי לכל סטייה מקו הישר.
אתה הוא הנּוט שלך והסטייה מנביטה בך את זרעי ההשחתה .את ּפשר התופעות תולים
בגזרוֹת דטרמיניסטיות .לכל תוצאה יש סיבה .הגורל שנחרץ עליך הוא מ ֹּכח הפרדסטינציה.לך
מתפיסה זו של שפינוֹזה היהודי ושכמוֹתוֹ .לך אל קוֹרות אברהם העברי שנאמר לו :לך לך
ממוֹלדתָך – מכל המּולד,המּוטבע,הנגזר בטבעם של הדברים ,צא מאצטגנינות זו כי אין מּזלָך
קבוע ללא אפשרות של שינוי ותמּורה.לך לך גם מַארצָך,מתיאוריות האדמה,העבודה,אמצעי
החומר השולטים במבנה החברה .לא הַארציות וכל אותם מניעים ּכלּכליים 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 פסיכוֹלוגיות,פסיכוֹאנליטיות ,פסיכוֹטיות,ושאר פסיכו..פסיכו.
לך מן הקשרים המגוחכים של תסביכי ָאב ואם,ילידי בית ומקנה מגּוון בתסביכים שמקוֹרם
בחיי המשּפחה .האמנם שורשים קּמאיים 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
היכוֹלוֹת ,ההישגים,הכשלים,הניסיונות,שורשי אמּונה ומוֹרשת ותהפוכות המדע והדעת
להתבוננות וללקחים שרק אתה מסוגל להכירם .היה ז ּו ש א ולא זּו שאינָך...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ֹלא ז ה ה ד ר ְך
כותרת המאמר המפּורסם של ַאחד העם יכולה לשמש מורה דרך לאדם המנסה למצותולהוֹריש
את סיּכּום חייו לצאצָאיו .המשל המפורסם של הבעש"ט מסּפר על שניים שתעו בסבכי היער
וחיפשו דרך מוֹצא ללא הצלחה .משנפגשו אי שם בלב הלבירינט ָאמר האחד לחברו שביקש
עצה לצאת מן המבוֹך":איני יודע מהו המוֹצא אבל איעצך לבל תלך בדרך שהלכתי בה" ,ובדומה
לכך השיבוֹ חברו":אף אני איעצך להימנע מלכת בשבילים שּפילסתי לי כי לא נחלצתי לדרך
המלך" ...יתכן ששיטה זו  ,שיטת ההימנעּות,עדיפה מן ההוֹראה המבטיחה בטחה להוֹלך
בדרך המּומלצת .לדוֹרות הבאים מּוטב להמליץ על ּפגמים ומוֹקשים המטעים ומתעים שאינם
מוֹבילים לפתרוֹן הבעיות...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

להמשיְך ולאכוֹל מפרי עץ הדעת,
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מּכל אוֹתם ּפרוֹת מֻ פלאים של הגּות ומעש,
מפרוֹת התבּונה המזינים אוֹתנּו מטּוב החּיים,
להנוֹת מעסיס הטעם הּיפה הּישר והטוֹב,
ּובמיטב שנוֹתינּו ּובקץ ימינּו,
ֹלא לדחוֹת וֹלא לדחוֹק
את ּפרוֹת הרגע והּזמן
הבלה ּומתחדש,
להמשיְך ולעמוֹל בשדּוד ַאדמתנּו,
בטּיּוב נחלתנּו,
בטּפּוח ּפרי עמלנּו,
בחנּוְך עצמנּו וצאצאינּו,
למען יאריכּון ויעריכּון ימינּו
בחלקנּו ּובחלקנּו...
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-א פ ר " ת

ארבעה תהליכי יסוד קובעים מהלכי אדם.אסכולה מסוימת נוהגת לסמנם
באותיות אפר"ת  :אירועים-פרשנות-רגש-תגובה.כל אדם חי בעולם שמתרחשים
בו אירועים .חיצוניים ופנימיים.בכל מקרה פועלים באדם כוחות קוגניטיביים
וריגושיים כדי לפרשן את הקוֹרה.פרשנות זו,שמעורבים בה שיקולים שכליים-
רגשיים,תבּוניים

ואמוֹציונליים,

מעוררת

רגשות

מסוימים

הדוחפים

לתגובה.התגובה מזּוגה רציונלית-רגשית-שפויה-מאוזנת-מתפרצת-ספונטנית-
שקולה וכו' וכו'.האירועים המתחוללים ומקיפים אותנו הם בבחינת "טקסטים"
המזומנים לנו "לקריאה"".הבנת הנקרא" תלויה בכשרים המחּוננים המכוננים
ונרכשים .צורת הראיה,מידת ההעמקה,יכולת ההשוואה והעיון,ההתמדה
והרצון,שונים מזה לזה.ההסבר,הפרשנות,הפקת הלקחים,צורת התגובה שונים
אפוא מ"קורא" ל"קורא" .קריאת אפר"ת היא אישית ,ייחודית ,אינדיבידואלית ,
וחברת בני האדם היא חברת בני האדם הקרּואים לקרוא את האירועים ,לפרשנם
ולקבוע את עמדתם ותגובתם .ההרמנוֹיטיקה ,תורת הפרשנות ,מחייבת אותנו
אמנם לקרוא קודם כל את מה שהתכוון בעל השיר,הסיפור,הרומן,המאמר המציג
 להביע .ישנן אמות מידה,קריטריונים מקובלים ומובהקים לבדיקה ,לפני חוותהדעת והתגובה הספונטנית .לפני שאני קובע ומרגיש כיצד השפיע עלי הטקסט,
אנסה לחדור להבנתו מצד הבעלים שלו.ארד לסוף דעתו ,אשתדל להעמיק ולחקור
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מדוע עיצב מה שאמר,שכתב ,שדיבר ,שהשמיע ושיחק בדרך שעשה זאת .כיצד
תפס הוא את האירועים,הדמויות,הקורות שהוא מתאר ומספר ומנגן ,ואחר כך
אחווה את כל הנ"ל מתוך נקודת ראותי והרגשתי.כך באירועי החיים – קודם כל
עלי לת פוס את המתרחש בהתאם לאמות מידה סבירות של ניתוח ופרשנות ולאחר
מכן ,מכח העיון,השפיטה,ההתבוננות,ההשוואה,שמיעת חוות דעת וביקורות של
אחרים ,הריני "כפוי" לדרכי התגובה הנאותות מצדי.לא תמיד יש בידינו לנהוג
בדרך סלולה של הבנה ועיון .יש שחסרה לנו קריאת העומק .יש שחסומה בפנינו
הדרך מקוצר רוח וסבלנות לפענח ולפרשן כראוי את האירוע .אנו זקוקים לפעמים
לצוללים לנבכי המעמקים כדי לחשוף נקודות ראות שלא פיללנו ולא שיערנו את
קיומן .אני תקוה ,שהעין הצופיה תסקור לא רק את הרובד החיצוני
,הרדוד,השטוח,אלא גם את מצולות ההוויה הנסתרת...
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87
מ ד י נ הכל ההוֹזים בחוגי "הנאורים ההומניסטיים" בקרבנו המורים לנו הלכות
בענייני יחסי עמים ,השוטפים את מוחותינו בתקשורת,המפגינים עם
הפלשתינים נגד "הכיבוש",המספקים עלילות כזב לגופים עוינים ,ערביים
ובינלאומיים ,הניזונים מעטיני התמיכה של ארגוני "זכויות אדם" בעולם
ושאר קרנות של גופים אנטישמיים זרים ,כל אלה המורים,הנחשבים
כ"צדיקי עולם" ,שהוקרתם את אויבינו עדיפה מהגנה על אחיהם
הסובלים עשרות שנים ממטחי איבה ומוות,כל אלה מטיפים לפנות
יישובים ,להיענות למבצעי כסף תמורת שטחים ,המבטיחים באמונת שוא
למפונים כי ירווח להם בגבולות  ,99כי הערבים ישלימו אם נוותר על
"הכיבוש",אם נסתלק מהתנחלויות ,אם נתרכז בגבולות מדינת תל-אביב.
כל המרוים אותנו בהזיות השלום ,במשאלות כזב של ויתורים ,טרם נוכחו
כי משנתם איבדה את תוקפה ,וכי עליהם להורות חרטה,שינוי,הודאה
בשגגת טענתם.שנאת הערבים היא את עצם קיומה של מדינת ישראל ולא
את ההתנחלויות .אין שחר להנחה שנתבדתה כי הפינוי מצדנו יכשיר את
הדרך לשלום .הם לא סטו מעקרונות יסוד של אמנתם והרדיקליזם
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המוסלמי שמטרתו אחת ויחידה :להכחיד את מדינת ישראל ,להשפיל את
כבוד ישראל בעמים ,לשטוף את העולם דרך ארגוני או"ם בדו"חות ועלילות
דם על "הנאציזם היהודי"....ומדינות אירופה משתפות פעולה ומקטרגות
ומצביעות נגדנו ככל שהרעל המוסלמי הולך ומתפשט בקרבם ומכרסם את
יחסם לישראל ...אף גושי מדינות בתבל מתכחשים להצהרות והבטחות
לבטחון ישראל.ויותר מכל מעורר דאגה המפנה שחל ביחסה של בת בריתנו
ארה"ב עם עלייתו של אובאמה לשלטון.עדיין לא ברורה "המהפכה"
שחלה בכמה מן הארצות הערביות ולאן פניה מועדות .אבל ברורה למדי
ההנחה שלא ייטב לנו מעלייתם של גורמי צבא ,האחים המוסלמים,
שליחי אל-קעידה וחדירת האידיאולוגיה המוסלמית להחזרת השלטון
הח'ליפי בעולם .כשם שהופתעו כולם מן התמורות המדיניות והצבאיות
במרחב שלנו ,כך יופתעו ,כל המרוים אותנו בהטפות עקביות על ויתורים,
מן הצפוי במזימות הנסתרות לפי שעה מן האמביציה להתקוממות
מוסלמית-ערבית בעולם כולו.
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גישֹות*גישה עכשוית :למה להתעסק במחר?דּיה לצרה בשעתה! העיקר לדאוג להוֹוה.
גישה זו דוֹחה את ההתעסקות,אם מתוֹך עצלּות ובטלה,אם מתוֹך התעלמּות מכּוונת מן העתיד
והתרכזּות בחיי שעה.
*גישה קוֹדרת :צפּיה פסימית בעתיד להתרחש.מחר קוֹדר לחיי כלּכלה וביטחון ,אוירה
ַאנטישמית מתעצמת ומתּפשטת במדינוֹת העוֹלם והאּו"ם,חרדה דמוגרפית,סכנה לתרבּות
המערבית מאיסלאמיזציה טעּונה טרוֹר.
*גישה אמּונית :גישה אוֹּפטימית ,המנבָאה עתיד טוב יותר על סמך הבטחות העבר ותקווֹת
להתגשמות היעּודים החזּויים ,ביטחון אמוני באפשרות לתיקּון עולם ומלכּות שדי.
*גישה עתידנית – מּושתתת על תצפיות בהתפתחות המדעית והטכנולוגית,הסיּכּויים
לחידּושים והמצאות הסּכנות האורבות בגלל התחּממּות,פליטוֹת גזים,תחליפים לשיפור איכּות
החיים,הנדסה גנטית,שיבּוט,תאי גזע,תוֹחלת החיים,תזּונה ורפּואה,פגיעות יקּומּיוֹת,מגפות
וחיסּונים ,מלחמות ציויליזציות וכד'.
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גישה לטקסט
קודם כול – קרא את הטקסט כפשוטו .הבן את הכתּוב ,את מארג הטקסטּורה ,את הקשרים
הגלּויים והנסתרים כמו בכל רקמה ומארג .התבוֹנן בצד השמאלי,ההפּוך,של המארג,כדי
לראות את התפרים,הקישּורים של הכתוב,של המצויר,של המרוקם .עיין במלות מפתח,
מּונחים מנחים ,צירּופיםחוֹזרים,מּודגשים,מבנים ספרּותיים –כיאזים,תקבוֹלוֹת וכד' .עיין יפה
באש השחוֹרה החרּותה באש הלבנה ,במצע הניר,בקלף,ביריעה,בעיצּוב הדפּוס,צּורת
האותיות,טיב הגרפיקה והתצּורה .לאחר שהתרשמת מן הטקסט ,החל לצלול בין
השיטין,לחקור את ההקשרים ,את הקונטקסט,לאן ומהיכן נמשכים ומובילים
הדימויים,ההשאלות,המשלים ,המליצות,ההרמזים ,לאלו מקורות ורבדים הם משּויכים,
ולאחר כל אלה הצב לעצמך את השאלה :ומה כל אלה לי? מה המשמעות של הכתוב לגבי?
כיצד משתלב או מתנתק אני ע"י ה - SUB-TEXT -היש איזה לקח להפיק? עמדה לעצב?
דעה לשלוֹל או לחייב? סיכום מיושב או ספק מחלחל ללא מוֹצא?
*
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ָא ד םמ ה? מ א ד? ָא ד ם!
כלם במנין =  – 54בין בינה לעצה.
ּומה צריכה להיות הבינה והעצה?
להיות בכל מאדָך ָא ד ם!
ַא ּי ּכ ה ?
שאלה רטוֹרית זוֹ אינה זקּוקה לתשּובה
אלא מיֻעדת לקריָאה,להתבוֹננּות ּפנימית,
לא לקבלת אינפוֹרמציה.
אּיּכה? –
שַאל את עצמָך מה חלקָך בּמה שקוֹרה,
לּמה תשליְך על אחרים כתבי ַאשמה וֹלא עליָך?
בדוֹק בכל החוֹרים והסדקים של ביתָך,
בכל העלּיוֹת והחדרים של לבָך,
לפני הטלת הַאחריּות על זּולתָך.
אּיּכה? –
במערּומיָך,בירָאתָךֹ,לא בתח ֹּפשת הּמסוה את ּכּונוֹתיָך,
ֹלא לכסּוי חֻ לשתָך ּוזדוֹן לבבָך.
ַאיּכה? –
במהּותָך,באמת זהּותָך וֹלא בטשטּושה...

ֹּכ ח וֹ של ָא ד ם
ֹּכ ח – ראשי תבוֹתֹּ :כוכבים-חוֹל .שתי ברכוֹת הּמשלימוֹת את ֹּכחוֹ של הָאדם.
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קף קוֹמה ּולהביט השמימה,להתנוֹצץ בחברת רבוֹאוֹת הּכוֹכביםּ ,כסמל לפריוֹן
לּכוֹכבים – לז ֹ
ּוברכה,לנצנּוץ האישּיּות הּיחּודית ּככוֹכב מאיר לעצמוֹ ולסביבתוֹ בּיקּום ֻּכלוֹ .אְך גם
להשּפיל מבט מטה אל גרגירי החוֹל המסּמלים את הּכרת הָאדם "וָא ֹנכי עפר ואפר".
בצד ההתנשאּות והגאוה הּיצירתית צריְך לראוֹת את מדת הצניעּות ,את חסימת ההתּפרצּות של
גלי סער ומּפץ בּמדה הנדרשת .המרָאה בצד גדּור וסּיּוג ּכּמידוֹת הּמשלימוֹת את החּיּות .ועם
הסתירוֹת המשלימוֹת הללּו יתהלְך הָאדם השלם.

ז א ת
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ּב ֹו ר ּב א ר מ ע י ןּבּבֹור המים מכּונסים ע"י חפירה הּכֹונסת מי גשמים .במעיין המים זורמים ואינם נקווים
ועומדים,ואילו הּבאר 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 סּותמּו ע"י הפלישתים .לא נאמר שאברהם חפרן
במישרין.אברהם משול יותר למעיין המתפרץ ממעמקים .הוא הזֹורם ומתנֹועע ללא
הפסק למלא את יעודו ומשימתו.מי המעיין פֹורצים 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
הּבֹור,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 עשו כאיש שדה.יצחק
אינו נודד כאביו ,אינו רועה צאן כבנו יעקב אלא מושרש בקרקע וחופר בה בקשר בלתי
ניתק .בעקשנות ועקביות הוא זֹורע בשדה שּבּה נפגש עם רבקה ומוצא בה מאה
שערים .הבאר היא המחייבת את האדם למאמצים ּכּבירים .מי מרום באים לאדם ללא
טֹורח .המעיינות מפּכים ומספקים חיּות לאדם ללא מאמץ .ואילו הבאר היא המחייבת
עבודה עצומה כדי לחשוף את החיּות 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
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חושף את הבארות ששטמו אויבים .הוא מבחין בסגולות היורשים המוכשרים למלא את
משימת הברית וירושת הארץ .הוא אב בין האבות שמעשיהם סימנים לבנים.
*
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ש פ ר ה ּו פ ּו ע הֵרו פקודת פרעה
ָּה  -כך נקראו המילדות העבריות שהפ
ְָּרה ּופּוע
שפ
פ ְר ע ה .כלומר
ַ
מרמזים על השם
שמות שלהן
להשמדת עם .הֵ
עלינו לחזור ולהוליד בנו ,בכל דור שמתנכלים עלינו לכלותנו,
את היכולת להתקומם נגד גזירות מלכּות ,נגד המזימות החוזרת
ַוה אב-טיפּוס למשטר
ומתחדשות עלינו להכחדה.פרעה מלך מצרים מה
דיקטטורי-גזעני להשמדת עם.הגנוסייד מתנהל בהדרגה :עינוי
גופני ,דיכוי נפשי,מיסוי כבד ,השפלה וביזוי,שוד והחרמה.
ָּרים להשמדה .התהליכים
ֲיות זכ
הח
ָּשים לַ
לאחר מכן "-סלקציה"  -נ
ְרפות הגזים חוזרים בהיסטוריה היהודית למן
ַח" למׂש
ְדֹול
ֵיל הב
מ"ל
ְריפת
לׂש
ָּרים עוברים
התהוותו של העם היהודי .משריפת ספ
ַת מאמינים
ָּכ
אנשים ,מביזוי וביזה  -לגירוש ומחנות עבודה.מהשל
ְדים לרדיפות הדת וענויי האינקויזיציה .מהסתה
ַׂש
לכבשני אּור כ
ַלדות היו עבריות ,או כפי
המונית לג'יהאדיות נקמנית.בין שהמי
דגם הזה של סירּוב
ְנות מצרים גּופא ,הרי הֶ
שדורשים אחרים מב
למלא פקודה גם הוא חוזר על עצמו לטובה בקרב נאורי עם
ֲרים על הוראת המלך,עוקפות
ַע
ַכמות לה
ותרבות .המילדות מתח
ְָּרצות,פועלות להצלה,תוך
שחֹור" מתנוסס עליהן,מת
ֶל ָּ
דג
גזרות ש"ֶ
סיכון נפש .וגילויים אלה של פעילּות גלויה ומחתרתית גם הם
ידועים לנו למכביר בקרב יהודים וחסידי אומות העולם .במשטר
הסטליניסטי,הכומראז'י,הפונדמנטליסטי-
הנאצי,הפאשיסטי,
ַסּו בעלי עוז וגבורה ,יחידי סגולה,וקבוצות
ג'יהאדי,לא פ
ַגר ולצמצם ,ככל
אופוזיציה ופרטיזנים ,שניסו להכשיל ,למ
שיכלו ,את מזימות ההרג,ההתעללות,השוד והאונס .אימת השררה
ַת שלטון.
ְע
ולה,קיפּוח ורש
ְַ
והמות לא הרתיעה את הלוחמים נגד ע
הקוראים מקרא לא בתלם התיאולוגי שבו הוא חורש ומנביט את
סיפוריו,דמויותיו ואישיו,אלא מתוך מגמה רציונלית ,השואלת
מה באו סיפורים "מיתולוגיים" אלה ללמדנו ,כפרטים וציבורים
 קוראים אלה לא יהססו מלייחס אתבחיינו האקטואליים
הסיפור על פרעה והמיילדות לכל אדם ,שפרעה שוכן בלבו,
וסכנת
ְנות
עֹוי
של
במצב
לפעול
המשתדלת
ולמיילדת
ֵר ,השאיפה לנצל ככל שאפשר וניתן לטובת
חיים.ההתנכלות לַאח
ֶגו האישי והחברתי-לאומי-דתי.איך להאיר בתוך החושך של
הא
ֶמלה ,ההתחשבות
היצר הרע המשתלט על האדם את ניצוצות הטוב ,הח
ַפעימו
ַפרו וי
ַר היכולת והנטוש.שפרה ופועה יש
חס
בחלש ובקטן ,בֲ
בנו את היכולת להיפרע מפרעה השוכן בנו ,לפרוע כל פרעות
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אויב,לרסן התפרעות פראית של יצרים אפלים ,לגדל בני אור ולא
ג'יהאדי חושך.
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אל-אדם ,אדם-אל .שתי תפיסות עולם המפלגות אותנו באמונתנו ובאורח חיינו .בצירּוף הראשון
אלָ-אדם ,הוקדם אלוהים לאדם ,לאמור :אמּונת ָאבות ,מסורת דורות ,שהונחלה לנו בבית
הורינו,בבתי ספרנו ,בחברת משפחתנו ובלימודי קורות עמנו .הקב"ה הנחיל לנו
תורה,ארץ,ופרקי דרך ארץ .אלוהים יוצר האדם והעולם .הוא שנפח בנו נשמה טהורה ,כח
בחירה והכרעה אישית.צלם אלוהים באדם צריך להשתקף בכל מהלכינו על הארץ ועל יושביה.
ההתג לות לנביאים ולשליחים של ההשגחה מועברת אלינו באספקלריה מאירה או עמומה ,הכל
לפי מה שהוא אדם .הכל לפי המאמין בהשגחה כללית ופרטית ,לפי השיח האישי של הפרט עם
אלוהיו וקבלת דינו לטוב ולרע.חיים עמוסי תהיה,תפילה,חרטה ותשובה ,מחילה וכפרה ,מלווים
את האדם בכל רגעי חייו.חזון הגאולה ,משא התקוה לעולם חסד כי יבנה הם חלק מרכזי להגּות
האדם המאמין .הצירוף השני הנזכר לעיל ָאדם-אל הוא הכפירה הנפוצה במסורת המקובלת
והעתקתה מחסדי שמים לפעילות האדם היוצר ובורא את עולמו ואת אלוהיו .אדם ה ו א
הריבון .הוא היוצר את אליליו ואלוהיו.בסיפוריו המיתולוגיים ,בספרותו הקדושה ,ביצירותיו
הספרותיות ,הוא מגלם את הכוחות הנפשיים ,המאבקים ,הפחדים ,האיוּוים ,כל המתרחש
ומתרגש ותולה אותם בהשלכותיו למרומים .למאבקי האלים .התחרותיות לשררה ושלטון,
הרדיפה לעליונות בהכרעה ,מושלכת אפוא ממערכות המאבקים בין ילידי ארץ כלפי מעלה,
לחוּוי וחיזּוי פשר הארועים ממרומים .הסיפור מיועד לעורר באדם השומע או הקורא את שאלת
השאלות – מה לומדים מזה? מהו הלקח האקטואלי שצריך להנחות את האדם התועה בדרכי
החיים? המסורת הדתית,החינוכית ,מספקת את התשובות,הגישה ההומניסטית ספרותית
מעוררת את השאלות .כח הבחירה שניתן לאדם הוא שיכריע במה לבחור ,מה לקיים ומה
לדחות ,מה לקבל וכיצד לעשות .לכך יגיע בסיוע השכלתו,ביקורתו,והתמודדותו עם הספקות
וההתנסויות .המשותף לכולם הוא בשאלות המציקות למהותם של ארועי עולם ,שלא תמיד פשר
והשגה להם .אלא שהמאמין יגרוס כי נפלאו דרכי ההשגחה והוא ימלא את מצוותיה גם כשאינו
מבין את סיבתם .אחרים לא ישאו עיניהם למרומים ,כי לא בשמים היא ,אלא יפשפשו בחוקת
האדם ,בתיקונים הדרושים ,בשינויים המפליגים הנחוצים לשלומה ושרידותה של חברת האדם
החופשית לחוקק את חוקיה שלה .הללו כורעים ומשתחווים לאלוהים ,והללו כורעים
ומשתחווים למעשה ידיהם .החירות המדינית לארגון חיי אדם וחברתו הם בידי החקיקה
האנושית ולא במסר עליון מחייב לדורות .הרשות נתונה לאדם לנווט את חייו ,להמיר את
אמונתו ,תוכניותיו ודרכיו.הסיבות המחוללות פגעי טבע,מחלות,מות ,אסונות ומלחמות מקורן
לא בהשגחה מעל אלא האחריות האדם כלפי עצמו ,כלפי האחר ,וכלפי העולם ומלואו.המדע
והטכנולוגיה המודרנית פותחים שערי ידע,חקר תעלומה ופליאה ,חישוף יסודות והליכים
שמפתיעים בחידושם ובהבנת יתר של התפתחות העולם וקורותיו .גילויי המחקר בחלל,בהנדסה
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גנטית ,בפענוח הגנום ,בהארכת תוחלת החיים ,ננו טכנולוגיה ואין סוף מאגרי ידע בתחומי
הרפואה – כל אלה משפיעים ללא ספק על תפיסת המאמין וכפירת הכופרים לגבי מהות הבריאה
וטעם החיים .גם "עבודת האלילים" המודרנית מתפתחת בעקבות האבולוציה
לתחזיות,השאות,גניבת דעת,וטקסי פולחן ,כשם שמעיקות השאלות הכבדות שגם למאמין אין
פתרון הולם .בסיכום ניתן אולי לומר ,בין שאתה נמנה עם מחנה אל-אדם ,או אדם-אל -
ה ע י ק ר ש ת ה י ה א ד ם!
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ֲפיםׂ ,ש
ָּכים נֹוא
ְל
מ
ַגֹות,
ְל
ַתֹות,סיעֹות,מפ
ֶל כ
ְָּרמים ש
ְנּועֹות ּוז
ָּגים,ת
ְל
ֵי פ
ֵּק
ֲב
ַא
מ
ְָּרָּרה...
ָּה ּוׂש
ְנ
ֲלילֹות ׂשט
ַע
ְָּרה ב
ֶב
ֶל ח
ָּה ש
ְנ
ְחֹוס
קם ל
ֵָּ
ֶז
וה
ֶ
ֵנּו?
ְת
דע
ֶת ַ
ַ א
ַניח
ְה
ְכֹולים ל
דָּרשיים י
ֵירוצים מְ
ָּם ת
ְנ
ֻּמ
ַא
ה
ָּשים,
ַת נ
ָּה דֹוח
ָּנים,גיש
ֵין ב
ָּה ב
ָּי
ְל
ַפ
ְָּרכֹות ,ה
ַב
ֵד עּוות ב
ַב
ְכ
ָּד נ
ֵיצ
כ
ֶת ַאחים וכו'
ֶמ
ְח
די מל
ְֵ
ַד כ
ְטֹון ע
ֲוֹות של
ַא
ָּה ,ת
ְָּרע
ַכ
וה
ָּה ְ
ָּע
ְפ
ַש
ֵי ה
ֲלּול
ַע
ת
ָּנּו?
ְחּו אֹות
ַנ
ֶי
ֵן ש
דם ה
ְֵרי ָאָּ
ֶל יצ
ְבישֹות ש
ָּעֹות מ
תֹופ
ַנים?
ְמ
ַז
וה
ַּקֹורֹות ְ
ָּל ה
ְכ
ָּאישים ב
וה
ַמים ְ
ָּע
ָּל ה
ֵי כ
ַי
ְח
ְדּועֹות ב
ֵן י
ֶה
עם ש
ֵד?
ַב
ְכ
ָּה נ
ַ ּומ
ָּה נֹוקיע
מ
דפֹות?
ֲָּ
ַע
ַה
ָּם ה
ֻּל
ְס
ַציב ב
ָּה נ
מ

ֵינּו !
ָּמ
ְי
דינּו ,ב
ֵָּ
ֵי י
ֲׂש
ַע
ֶת מ
א
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ֵינּו...
ֲבֹות
ַל א
ָּנּו ע
ָּר ל
ֻּפ
ְס
ַמ
ֶת ,כ
ֶל
וכֹול
ּוֶרת ְ
דתית ,עֶ
ֲָּ
ְע
ְלּות בל
ֵֹלא ת
ל
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ָּ ן
ס מ

ָּ נ י ם
ַ ב
ל

ַי?
ֲבֹות
ֵה א
ֲׂש
ַע
ְמ
ַי ל
ֲׂש
ַע
ַם מ
ַע
ֵי פ
ַגיעו א
ֲי
ה
ֵק רב.
ָּפ
ס
ֶם -
ֵיה
ֲל
ק ַר ב א
ֶני ל ְ
ַ ממ
ֵע
ֶה מֹונ
ֵין ז
ָּל א
ֲב
א
ָּע"..
ַג
קָּרב-מ
ֵל "ְ
ַה
ְנ
ל
ֵינּו?
ֲבֹות
ָּיּו א
מי ה
ְבֹות
ֵי מֹוש
ָּדים,בֹונ
ֻּב
ְכ
ֵי צבּור מ
ְש
ְכיםַ ,אנ
ַנ
ְח
ָּנים,מ
ָּהַ ,רב
ֱמּונ
ֵי א
ְש
ַאנ
דה,
ְהּוָּ
י
ֶקרֹון,
ֵי ע
ֲקב ַאְרקין מבֹונ
ַע
ָּא ר' י
ְת
ַב
ַס
ֵם ַאב ה
ַל ש
קָּרא ע
ֲני נְ
א
ֵי ְרחֹובֹות.
ְקֹוביץ -הּוא מבֹונ
ֶב
ָּק ל
ְח
ָּם יצ
ְָּרה
ָּ"ל – ַאב
ֱי
ָּא א
ָּב
ַס
וה
ְ
ָּגּות.
וה
ַׂש ְ
ַע
ירי מ
ַד ֵ
ָּרֹון,א
ֵי כש
ְרּוכ
ָּיּו ,ב
ֲלּוצים ה
ח
ְמּוד,
ַל
ֵי ת
ְָּרש
ְפ
ֵי תֹוָּרה,מ
ְַרביצ
ַת ָאבי – מ
ַח
ְפ
ַד מש
ּומצ
די תֹוָּרה,
ְֵ
ולֹומ
דת ְ
ֵי ָּ
ְש
ַאנ
בנים"
ְָּ
מן ל
שי ָאבֹות סָּ
עֵ
מֲ
ַרַ" :
ֱמ
ֶא
ֵלּו נ
וא
ֵלּו ְ
ַל א
ע
ָּ ן?
ַהּו ס מ
ּומ
ָּדֹוש" :
ַּק
ַ"שלּוש ה
ֶת ה
ְקצּוָּרּה א
ָּה ב
ְכיל
ָּה מ
ַמל
ה
ֲׂשים-נמּוסים.
ַע
ָּרים-מ
ְפ
ס
ָּה,
ְמ
ָּכ
וח
ְתֹוָּרה ְ
ֵינּו ב
ְפ
ְַאל
ֵינּו ּומ
ֲלּופ
ֵם א
ָּ ר י ם ה
ְ פ
ס
דע.
ַָּ
ְרּות ּומ
ירה,ספ
ְֵרי ש ָּ
ְנּו מספ
ַָּאב
ֶש
ָּגּות ש
ֶה
ַת,ב
דע
וַ
דע ָּ
ַָּ
ְמ
ב
ְָּרה,
ֶב
ַח
ֵרּותים ל
ַש
ָּל ה
ְכ
ְרּוכים ב
ַכ
ֵם ה
ֲ ׂש י ם – ה
ַ ע
מ
ירה.
ְצ ָּ
ַי
וה
ַחנּוְך ְ
ְחּום ה
ָּא,בת
ָּב
ַצ
ַר,ב
ַנע
ַת ה
ְנּוע
ְעילּות בת
לפ
ְחּקּוי,
דל ל
ָּנּו מֹוֶ
ְשּו ל
ֶשמ
ַּטֹובֹות ש
ַמדֹות ה
ֵלּו ה
נ מ ּו ס י ם – א
ָּר,
ְמּוס
ָּלּול ב
ַכ
ָּל ה
ָּנים ,כ
ֻּּק
ְת
ָּה מ
ְגּוב
ֵי ת
ֵל
ְֶרג
ַם ,ה
ֵי נֹוע
דְרכ
ְאמּוץ ַ
ל
ְָך.
ְמ
ַצ
קשֹוט ע
ֶת,בְ
ֶכ
ַ ל
ֵע
ְנ
ַצ
ְה
ֶר,ב
ֵצ
ַי
ְכבּוש ה
ב
ֵד,
ַל
ְי
ְהת
ָּנּו הּוא ל
ַן ל
ֶנת
ָּ"ן ש
ַסמ
וה
ְ
ֶת ָאבֹות
ֶל מֹוֶרש
יקה ש
ְנ ָּ
ַי
ֵנּו מתֹוְך ה
ְמ
ַצ
ֶת ע
ְהֹוליד א
ַר ל
ְלֹומ
כ
ָּדֹות,
ַתֹול
ֶת ל
ַמֹוֶרש
ְניֹות ה
ַב
ֶת ת
ֲביר א
ַע
ְה
ּול
ֲלים.
ַע
ַנ
ְַרבּות ה
ַת
ֵי ה
דפּוס
ֶת ְ
ְמיעּו א
ַט
ֶי
ָּאים ש
ֱצ
ֶא
ַצ
ֵי ה
ָּא
ֱצ
ֶא
וצ
ָּאים ְ
ֱצ
ֶא
ַצ
ל

1

ּו מ נ ח ל י א ל

ב מ וֹ ת

במּסכת ָאבות נדרש פסּוק זה מּספר במדבר כ"א לעוסק בתורה.
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הכּונה להתעּלּותו של המתעּסק בלמּודי תורה
והשתחררּותו מאּוּויי הבל וריק.
אפשר להרחיב את המדרש גם לעּסּוקים אחרים -
למּודי מדע ואמנּות ,עּסּוק חּנּוכי,עסקי וחברתי.
הנחיל האל לָאדם כחות שכל רגש ורצון
למשימת הָאדם לפתח בעצמו את הּנתּונים הטבעּיים
להשתּלמּות מתקדמת כדי למצות את הפוטנציל האנושי
למיּומנּות ּומקצועּיּות אמּונית ואמנּותית.
מּנחליאל – במות
ממּה שהנחילָך האל לבמות גובּה ,לרמות נשאות של התעּלּות.
ָאנּו נתמיד להיות המזבחים ּומקטרים על הבמות
להופיע וליצור ,להביע בכל אופּני הּיכלת והבצּוע
את
מיטב הפתּוח של כשרונותינּו ויצירותינּו.
בן חורין חפשי לבחר את התעּסקּותו בהגבלות "החרּות".
תאוות הּיצר,השררה,הקנָאה והכבוד
יכּולים להפרות במינּון הּנכון את התועלת לחברה
ולא רק להרסּה או לעּות את תקינּותּה.
העולם במה הבה נשחק עליה לפי הפרות
שּיקריב כל אחד בתרּומתו על מזבחּה

7
ִיִִחִִּוִִסִ
ִ
ֶת לחּוס
ְכֹל
ַי
ִּכר ב
ִּי נ
ִּּת
ֲמ
ִּחּוס הא
ַי
ה

נ י מ ן
י ע ק ב
21
ש ו ר ו ת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ִּי
ְּת
ַח
ְפ
מש
ִַּ
ִּחּוס ה
ַי
ֵַדר ב
ְג
ִּת
ְה
וֹלא ל
לחּוס ְ
ְָאה
ַל
מָך וה
מְ
ִֶּ
ִּחּוס ש
ַי
ֵַדר ב
ְה
ִּת
ְה
ֶלא ל
א
ַן לָאדם
ִּּת
ִּיד נ
ְַך ֹלא תמ
א
ֲבֹותיו,
ֵית א
ְב
ְּתֹו ל
ַח
ְפ
ִּש
ְמ
ֵד ל
ַל
ְי
ִּּת
ְה
ל
ִּּתלֹות
ְה
ִּי ל
ְמ
ֵין לֹו ב
ֶא
ֵן ש
ִּּתכ
י
ִַּדמֹות
ְה
ִּי ל
ְמ
ְמה ל
ַדּוג
ֵרה לֹו ה
ֲס
ח
ִּיד
ְהֹול
ֵד ּול
ַל
ְי
ִּת
ְה
ִּיא ל
ַּונה ה
ַכ
ֵן ה
ולכ
ְ
ִּים,
ַי
ואֹוַרח ח
ִּדֹות ְ
ְמ
ֵחדש ,ב
ְמֹו מ
ַצ
ֶת ע
א
ִּים
ֱצא
ֶא
ַצ
ְדּו בֹו ה
ַל
ְי
ִּת
ֶי
ש
ֵד?
ֶ ה ית
מש כז
ֵַ
ְש
ַם ל
ַע
ֵי פ
ֶה א
ְכ
ֶז
ַא
ה
ֵד..
ֶת הע
ֵא א
ִּי מֹוצ
ֶנ
ֵינ
ִּי שעה א
ְפ
ל

1
ְר

ח
ָּ

ב
ָּ

ה

ד ֶר ְך
ַ ֶ
ה

לם
כָּ
ְֻּ
ָּקֹום ל
ֵש מ
י
גל
כי ֶרֶ
לֵ
להֹוְ
ְ
מכֹוניֹות
לְ
צנים
אָּ
לַ
ָּ
ּטם
ְאָּ
לכים ל
להֹוְ
וַ
ְ
כת
לֶ
ֶָּ
ָּבים ל
חי
לם ַ
כָּ
ֻּ
כה
דָּרָּ
במְ
מי ַ
ַיים
פנ
ָּאֹוַ
שביל ה
אֹו בְ
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ָָּּראשי
כביש ה
בְ
ַ
דדי
צָּ
הְ
סלּול ַ
מְ
בַ
אֹו ַ
כת
לֶ
ֶָּ
ּקר ל
העָּ
ָּ
זרֹום
לְ
בד
ְַ
כת ל
לֶ
לֶ
ָּ
המֹון
בָּ
אֹו ֶ
צפיפּות
בְ
וחים
אֹו בְרָּ
שחּוחים
ְ
זקּופים
אֹו ְ
כת
לֶ
ֶָּ
ּקר ל
העָּ
ָּ
חּקים
ְֶרַ
גמֹוא מ
לְ
דֶרְך
ֶַ
ַת ה
קפיצ
בְ
דֶרְך
הֶ
צה לֹו ַ
שֹּלא ָאָּ
ְֶ
או כ
ֶה
הנ
ְֶ
ונ
הה ְ
לשֹוֶ
ַ
אה
ֶָּ
ַּה נ
מר מ
לאֹוֵ
ָּ
אה
תֶ
שָּ
שֹּלא מְ
אֹו ֶ
כת
לֶ
ֶָּ
כְך נֹוסיף ל
ָּ
להֹוסיף שּורֹות
ְ
בעים
מָּ
ַַ
ֶת ה
הְרחיב א
לַ
ְ
כלּולים
לנּו ְ
ָֻּּ
כי כ
צפּופים
ְַ
בשירים ה
ַ

2

הר
ָָּּ
נ
ַי.
ֵינ
ֶת ע
ִּיד א
ְֵך ּתמ
ַנהר" מֹוש
ִּּטּוי "ְרחֹובֹות ה
ַב
ה
ֶל
ֶחד ש
ִּת א
ַי
ִּב
ַ מ
ֶה לקּוח
ֵרּוף ז
צ

ֶר
ֶמ
ז

ְפת
ֵי צ
מקבל
ְִּ
ִּין מ
ְמ
ַי
ְרהם מ
ֵר ר' ַאב
ִּב
ֶח
ש
ֵירֹות.
ְפ
ַס
ֶר ה
ֶׂש
ַלע
ְבּוסס ע
ַמ
ה
ַבת:
ִּית בש
ִּיש
ְל
ְעּודה ש
ִּס
ִּינּו ב
ְפ
ֶר זה מּושר ב
ֶמ
ז
ֱמּונה,
ֵי א
ֲל
ַח
ַנהר נ
"ְרחֹובֹות ה
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ְבּונה,
ִּיש ּת
ֵם א
דל
ְִּ
ִּים י
ֲמק
ִּם ע
ַי
מ
ַה,
ִּינ
ֲֵרי ב
ַע
ִּים ש
ִּש
ֲמ
ֶיה ח
ְאֹות
ּתֹוצ

ֵר ה'".
ִּים נֹוצ
ֱמּונ
א

ֶהִּרים,
די ה
ְמֹוְרֵ
ִּים מ
ְפ
ַשֹוט
ִּם ה
ֵי
ֵי מ
ְִּרמ
ֵף ז
ַס
ְא
ַגדֹול מ
ַנהר ה
ה
מקֹורֹות
ְַ
ִּכל ה
ִּים ּומ
ַג
ְל
ִּים ּופ
ִּיּובל
מ
ֶת.
ֶפ
ְשּת
ַמ
ְרתם ה
ַט
ְמ
ֲִּרים ל
ונֹוה
ְדיו ְ
ַח
ִּים י
ַּזֹוְרמ
ה
ֲמּונתֹו,
מקֹורֹות א
ְִּ
ִּיש ,מ
ִּיש א
ִּים ָאנּו,א
וכְך זֹוְרמ
ְ
ַגדֹול
ַנהר ה
ְרּומתֹו ל
ַת ּת
ְכּול
ֶחד ּות
כל א
ִּינה,
ַב
וה
ֱמּונה ְ
ְאֹון הא
ִּמ
ֶת צ
ְַרּוֹות א
ְֵך ל
ַפ
ְּת
מש
ִַּ
ה
ַדע,
ֶל ּתֹורה ּומ
ִּם ש
מי
ַַ
ְקּות ה
ַמ
ֵע
ִּיב מ
ְא
ַש
ְה
ְאֹוב ול
ִּש
ל
ְוה
ִּק
ות
ַם ְ
ַע
ֶל ט
ִּים ש
ַי
ְח
ֶהַרת האֹורה ל
ֶת נ
ִּירה א
ויצ
ֱמנּות ִּ
א
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