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055
נ ח שמהו הקשר שבין הנחש לבין חטא הלשון?
כל בעל חיים הפוגע בזולתו  -עושה זאת כדי להביא לעצמו תועלת .חיות הטרף דורסות
וטורפות על מנת לאכול .הנחש ,כאשר הוא מכיש את קרבנו  -אינו מביא לעצמו כל
תועלת ,מלבד "פריקת לחץ" בפה .כך הוא גם בעל הלשון .אילו היה חפץ באמת בתיקּונו
של עולם ,חזקה עליו שהיה מוצא את הדרך לבטא את הביקורת שלו בדרך
פרודּוקטיבית ומועילה .אבל יש שהביקורת אין בה אלא פריקת לחץ ושחרור קיטור .לא
העתיד לנגד עיניו של הדובר ,כי אם העבר .לא שאיפה לתיקּון יש כאן אלא כעס .לא
לקיחת ַאחריות אלא האשמה .אש ההתלהבּות שלו ,המניעה אותו לפעור את פיו ,אינה
שלהבת מאירה ומחממת ,אלא התלהמות באש שורפת ומכלה .

על כן באים הנחשים השרפים ומנשכים את העם .נחשים אלה ,אין בכוחם כי אם
לשרוף ולכלות ,ולא ליצור ולבנות .דרכם לומד העם ,כי מה שנדרש מבעל הלשון אינו
תכּונת הנחשּיּות אלא משהו אחר :יכולת לפעול פעולה שקּולה ועקבית אשר בכוחה
להשיג תוצאות .על כן אמר ה' למשה לעשות לו נחש נחושת .למען ילמד העם להפוך את
ה"נחשיות" ל"נחישות" .ובזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם
לאביהם שבשמים  -לפעול בנחישות רבה לתיקונו של עולם  -היו מתרפאים.

וכי נחש ממית ונחש שרף מחּיה? לא הערוד ממית אלא החטא ממית!
גם במנהיגים .נדמה כי בידו של מנהיג בישראל להמית ולהחיות בשבט פיו וברּוח
שפתיו .אולם גם הוא אינו אלא שליח בידי ההשגחה האֹלהית על עמו .השגחה שאינה
מונחית על ידי שיקולים פוליטיים קטנּוניים וחּולשות של בני אדם ,אלא על ידי מערכת
מּורכבת של שיקולים מוסריים ורוחניים המובילים לקוממיּותו של עם ולתיקּונו של
עולם .וכאשר היו ישראל מרחיבים את אופק המבט מעל לסיבות הגלּויות הפועלות
בעולם ,מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים ,היו מתגברים
ומתרפאים.

משה מרפא חולים באמצעות נחש הנחושת מתוך תקרת הקפלה הסיסטינית
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+נ ב ל
נבל הכרמלי – כשמו כן הּוא ,מלא טּוב ככרמל ,כר-מלא ,ואינו משיב טובה אלא רעה
תחת טובה.מידה מּושחתת זו מעידה על ניוּון מּוסרי .ובזה הדמיון ל נ ּו ל,
לנבילה ,לכמישה,לדעיכת הפרח ,ולקרבת האותיות ב-פ'  -נ ב ל – נפל ,נפילה מהרמה
הערכית,נבילה-נפילה מּוסרית .אבל נוסף למשמעּות של הנבל ככופר,מתברר המובן של
המלה בהקשרים שונים במקרא גם במובן חנּופה ,הסתרת הכוונה והאמּונה האמיתית,
נבל אומר בלבו דבר אחד ומשמיע ברבים דבר אחר .נבל כזה גם אינו צופה את העתיד
להתפתח מהמצב הנוכחי ,מהמצע הנפשי,האידיאולוגי שהוא דבק בו ,ואינו משתכנע
לשנות את אורח חייו ודעותיו.

+נ ּו " ן ה פ ּו כ ה
שתי נו"נין הפוכות מציינות פרשה קצרה בפרשת "בהעלותך" ":ויהי בנסע הָארון"
פרשה קצרה המכילה  94מלים ו 50אותיות .לפי חז"ל היא מהווה ספר לעצמו ,עד כדי
כך שבמקום  0חומשי תורה צריכים להיות  7ספרים ,כנדרש":חצבה עמּודיה שבעה",
ולמה נכתבה כאן? כדי להפסיק ולהבדיל בין פורענּות לפורענות .בין פורענות הבריחה
וההסעה ממעמד סיני ,לפרשת המתאוננים רע .סימניות אלה של הנּו"נין התלּויות
בראש ובסוף המלים מסמלות את היפּוכּה של הנּו"ן מנפילה למצב של
התאוששּות,קימה והתַאזרות לקראת המשך המסע .למסע ישראל מתלווה הארון,
הצמידּות לספר התורה המצווה,ספר החיים המחזק את בני ישראל בנדּודיהם לאורך
ההיסטוריה.התפילה מבטאת את המשָאלות להפצתם של אויבי ישראל ,למנּוסתם מן
המטרה להכחיד את ישראל .וכל הפוגע בישראל הריהו כפוגע ומתנכל לאלוהי
ישראל,למורשת המוסר והצדק שהפכו לנחלת האנושות כולה .אין כאן קריאה להשמדה
כללית,טוטלית-פיזית של האויבים אלא להפצתם של משנאים שכל מטרתם להשניא
את ישראל בעיני אומות העולם" .נפלה – ֹלא תוסיף! קּום בתּולת ישראל"!
על הנו"נין המנוזרות שבספר במדבר נאמר במסכת שבת קטו׳ ע״ב:

ת"ר" :ויהי בנסע הָארון וּיאמר משה"  -פרשה זו עשה לּה הקב"ה סמנּיות
מלמעלה ּולמטה לומר שאין זה מקומּה .ר' אומרֹ :לא מן השם הּוא זה אלא
מפני שספר חשּוב הּוא בפני עצמו
+מ ו ד י ע י ן
המודיעין על המצב בארצנו,בכל תחּומי החיים ,לרבות הצבאיים והסודיים,נחשף לרוחה
ע"י אויבינו בפטפּוטי שרים,בראיונות ופרסומות בתקשורת הכתּובה והאלקטרונית .כל
הגה,כל תמּונה ,של שיח "מּומחים" ומראיינים,עלּולים לפרנס מידע סודי ושמּור .אנו
עוברים על ַאזהרת התורה" :ונשמרת מכל ד ב ר רע",מכל דיבּור שעלּול להרע לנו
ולחשוף צפּונות מדינה וביטחון .אנו בתקּופת חירּום המחייבת דממת ַאלחּוט ,דממת
דיבּור מיּותר ,דממת פטפטת מזקת.
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כותב העצני על הריגתו:
לרגל הוצאתו להורג של סדאם חוסיין ,ישראל הייתה צריכה לשלוח אזהרה לכל
המרצחים הפוליטיים בעולם מארגּוני החבלה הפלסטינים ,דרך נשיא סוריה שידיו
מגואלות בדמם של חרירי וג'ּומייל ורבים אחרים ,ועד לצורר מטהרן .וגם למי שאחראי
לרצח ההמוני בדרפּור ,סּודן ,ולמפלצות אפריקניות אחרות .בקונגו ,למשל ,יש לשלוח
אזהרה שיש דין ויש דיין ,שאסור לרחם על אכזרים ,ובמקרים קיצוניים כאלה של טבח
המוני גם הצדק ,גם החוב המוסרי לקורבנות וגם החוכמה המדינית מחייבים נקם
ושילם למרצח .מידה כנגד מידה .שאם לא כן ,יקנה לו שביתה בחיים הלאומיים
והבינלאומיים כלל אחר ,ממאיר ,סדומי שרוצחים פוליטיים  ,רוצחי המונים דווקא הם
חסינים מלטעום את מר המוות ,אותו הטעימו לכל כך הרבה אנשים חפים מפשע.
בעולם צבּוע ,מּוג לב ומתחסד ,הייתה חשיבות רבה לכך שישראל תצרף את קולה
הייחודי בתמיכה לאמריקה ,אשר שוב עומדת מבודדת בעולם בגלל היותה היחידה
בעלת העוז והאמצעים להתעמת עם הרוע והרשע,

ּ+

האם אתם מועדים לסוכרת?
( )1יש לכם עודף משקל וה־ BMIשלכם
גבוה מ־ ,52ואתם סובלים בעיקר מהשמנה
באזור הבטן ( )5אתם סובלים מיתר לחץ דם
(הערך העליון גבוה מ־ 132או שהערך
רמת
() 3
מ־)52
גבוה
התחתון
הטריגליצרידים בדמכם גבוהה מ־)4( 121
רמת הכולסטרול הטוב ( )HDLבדמכם
נמוכה .אצל גברים :פחות מ־ ,41אצל נשים:
פחות מ־ )2( 21יש לכם קרוב משפחה
מדרגה ראשונה החולה בסוכרת ( )6ילדתן
תינוק השוקל יותר מארבעה ק”ג או שסבלתן
בעבר מסוכרת הריונית ( )7אתם בני 42
ומעלה ובבדיקות הדם שלכם התגלו
באקראי רמות סוכר מעל 111
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+ע ש ר ה ב ט ב ת
עשרה בטבת זה הרעש במנוע ,הכאב בחזה ,צלב הקרס על הקיר ,והחומה סביב העיר.
לכאורה  -שום דבר דרמטי .מכאן מתחילה הנפילה ,הקריסה ,ההשמדה ,הגלות .מפה
והלאה זה רק עניין של זמן .הגזירה כבר נגזרה.
על העיוורון הזה אנו צמים .על אשליית עצמנו .על הטיּוח העצמי .על ההונאה הפנימית.
על השקר בנפשנו .בתשעה באב כשהכל עלה בלהבות כבר לא היה מה לעשות .גם בי"ז
בתמוז כשנבקעו החומות כבר היה מאּוחר מדי .בעשרה בטבת  -אילו היינו קוראים את
הכתובת על החומה ואת הצלב על הקיר -עוד היה אפשר להציל .אלא שלא רצינו לראות
ולכן גם לא הצלחנו להציל.
על זה צמים ומקוננים .גם אחרי  0055שנה ,וגם אחרי  70שנה .על 'יום העיוורון הכללי'
שתוצאותיו 'יום הקדיש הכללי".

+ה א מ נ ם נ י ס י נ ּו
נפילתו של העריץ סאדאם חּוסיין בעיראק פקחה עיניהם של כמה משליטי ערב להכיר
את המציאּות .הם החלו להקיף עצמם בחומת משמרות לסוכך על משטרם .כיתות
חנפים ,מלחכי פינכה ,סוגדים להם בחּוצות ובהתכנסּויות המונים ומריעים לכבוד
שלטונם וחסותם.הלחץ האמריקני לכונן שינויים ליתר דמוקרטיות ושמירת זכויות
האזרח הרתיע אותם מלפעול בכיוּון זה מחשש לַאבד את שלטונתם ומעמדם .כך נחלשה
הזיקה החבויה בקרב "נאורים" שפעלו להתעוררות ליברלית ועודדה את הקיצונים
השמרנים לשמר ערכים שאינם הולמים תרבּות מערבית.אם ארגּוני הטרור ישיגּו נשק
גרעיני,עלּול העולם להיות בן ערובה בידיהם,שהרי על מדינות כמו איראן,צפון
קוריאה,אפשר לאיים ולהגיב במכות שניות ומשולשות  -אבל על אנשים בלי ארץ
ומולדת ודגל?
אלה הטוענים" :כבר ניסינו הכל ,וזה לא עזר" ,רואים את "הכל" בתחום של משבצת
מחשבתית סגּורה ,בה חוזרים ,למעשה ,על תפריט מּוגבל של יוזמות שאין להן סיכוי
לפתור את בעיות-המפתח בסכסוך.
Arabism is a secular, transnational doctrine that views the Arab world as a single
entity and categorically rejects a Jewish state in the region as an unhistorical,
unnatural and unwanted imposition.
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+מיהּו `עמלק`?
אין צורך להכביר מילים כדי לזהות את ממשיכי דרכו של `עמלק` בתקופתנו .איש לא
יחלוק כי בראש הרשימה יופיעו היטלר והנאצים ימ``ש ,ואחריו אויבי ישראל והעם
היהודי העכשווייםַ :אחמדיניג`אד נשיא אירן ,חסן נאסראללה מזכ``ל החיבאללה,
ח`אלד משעל ראש הלשכה המדינית של החאמס וחבריהם .כנראה שגם ראאד סאלח,
ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית בישראל ,מבקש להתמודד על מקום `ראוי`
ברשימה זו.
עם `עמלק` אין משא ומתן ,אין הידברות ואין פתרון מדיני .מצוות `זכור` כוללת חובה
למחות את זכר עמלק במשמעות הפשוטה ביותר של מילה זו .אם אין הכוונה למשמעות
כזאת מה יחּודו של `עמלק` שרק לגביו נצטווינו ``תמחה את זכר עמלק מתחת השמים,
ֹלא תשכח`` .אויבים רבים נלחמו בעם ישראל במהלך הדורות :סיחון מלך חשבון,
הפלשיתים ,מחריבי בית ראשון ושני ודומיהם .לגבי אף אחד מהם לא נצטווינו למחותו.

ע ק ד הכל אותו יום היה אברהם רואה את האייל נאחז באילן זה ונתר ויוצא ,נאחז בחורש זה
ונתר ויוצא ,נאחז בסבך זה ונתר ויוצא .אמר לו הקב"ה :אברהם כך עתידים בניך
נאחזים בעוונות ומסתבכים במלכויות מבבל למדי ,ממדי ליון ,ומיון לאדום .אמר לפניו:
ריבון העולמים ,יהיה כן לעולם? אמר לו :וסופם להיגאל בקרניו של אייל זה והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים .והשתחוו
לה בהר הקודש ירושלים (מדרש פסיקתא דרב כהנא).
+ע ר ב ה
אין בה טעם ואין בה ריח .אנו מַאגדים אותה עם שאר המינים  -אולי תספוג משהו,אולי
ידבק בה ריח טוב של תורה ומעשים טובים .ארבעת המינים כארבעת הבנים ,כחלבנה
שריחה רע הנרקחת עם שאר סממני הקטורת – אולי יועיל העירוב,אולי יצלח הקירּוב
להעתיר משהו מן הטוב .המטרה היא לקרב,לאגד,להשפיע ולחנך בדרך חיובית ולא
לבודד,להחרים,לנתק ולהוקיע .וכך אנו גם זוקפים אותה בצידי המזבח בזמן ההקפות,
מכתרים ומסובבים ומזמרים "יופי לך מזבח ,יופי לך מזבח",וראש שח על גבי המזבח,
ואפשר שהוא קולט משהו מן ההקרבה ,מקרבנות המסירּות ,מדרך התשּובה והכפרה.
אותה שעה ראשה השחּוח נזקף קמעא,והיא הבוכיה נישאת לקולות השבח והרינה...
אך כשהיא ממשיכה במריּה ,משתוחחה ואינה נענית לקולות הקוראים להתאגד
ולהתכנס בחּופת הסּוכה הנופלת,להצטרף לכל העמלים לסלול את הדרך במסילה
העולה ,אין לנו ברירה אלא לחובטה ,חבטה שאולי תועיל לישרּה ,לקבלת המרות של
איחוד כל המינים ,כל הכוחות הפועלים לברית הערבּות...
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שמות טז/טז
זה הדבר אשר צוה ה :לקטו ממנו איש לפי אכלו,עמר לגלגלת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו
תקחו
דברים ד/לד
או הנסה אלהיםלבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה ,וביד חזקה ובזרוע
נטויה ובמוראים גדולים ,ככל אשר עשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיניך
יהושע כג/יג
ידוע תדעו כי לא יוסיף ה' אחהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט
בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם ה' אלהיכם
מלכים ב ד/לט
ויצא אחד אל השדה ללקט ארת וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקעות שדה מלא בגדו ויבא ויפלח אל
סיר הנזיד כי לא ידעו
מלכים ב ו/לב
ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתי וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל
הזקנים הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי ראו כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו
בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו
ישעיה ה/כה
על כן חרה אף ה' בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חצות בכל זאת לא
שב אפו ועו ידו נטויה
ישעיה סו/יז
המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחד בתוך אכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדו יספו נאם
ה'
ירמיה כב/ג
כה אמר ה' עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל
תשפכו במקום הזה
ירמיה לב/כט
ובאו הכשדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באש ושרפוה ואת הבתים אשר קטרו
על גגותיהם לבעל והסכו נסכים לאלהים אחרים למען הכעיסני
יחזקאל יז/ט
אמר כה אמר אדני אלהים תצלח הלוא את שרשיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבש כל טרפי צמחה תיבש
ולא בזרע גדולה ובעם רב למשאות אותה משרשיה
יחזקאל לח/יב
לשלל שלל ולבזבז להשיב ידך על חרבות נושבות ואל עם מאסף מגוים עשה מקנה וקניןישבי על טבור
הארץ
הושע י/ח
ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו
יג/ב  -ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם
אומרים זבחי אדם עגלים ישקון
עמוס ט/יג
הנה ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות
תתמגגנה
צפניה ג/ח
לכן חכו לי נאם ה' ליוםקומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון
אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ
940
זכריה ו'/א
ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול
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ד/ח
יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסא את
נפשי מטובה גם זה הבל וענין רע הוא
אסתר ג/יג
ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן
טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדששנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבז
דניאל ב/מה
כל קבל די חזית די מטורא אתגזרת אבן די לא בידין והדקת פרזלא נחשא חספא כספא ודהבא אלה רב
הודע מה די להוא אחרי דנה ויציב חלמא ומהימן פשרא
דניאל ד/כ
ודי חזא מלכא עיר וקדיש נחת מן שמיאואמר גדו אילנא וחבלוהי ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו
ובאסור די פרזל ונחשבדתאה די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם חיות ברא חלקה עד די שבעה עדנין
יחלפון עלוהי
דניאל ז/יט
אדין צ בית ליצבא על חיותא רביעיתא די הות שניה מן כלהון דחילה יתירה שינה די פרזל וטפריה די
נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה
עזרא ז/כח
ועלי הטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגבורים ואני התחזקתי ביד ה' אלהי עלי ואקבצה
מישראל ראשים לעלות עמי
נחמיה ג/ז
ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרנתי אנ שי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר
דברי הימים ב כו/יא
ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעואל הסופר ומעשיהו השוטר על
יד חנניהו משרי המלך

944
צ ד קהצדק צריך להיראות ולהישמע .וכדי להיראות הוא צריך קודם להישמע .קודם
שומעים את הקולות אחר כך רואים את המראות .קודם חריצת המשפט חובה לשמוע
את כ ל הקולות ,כל הטיעונים,הקובלנות והתלונות ,הקיפוחים והעוולות ,הראיות
7

י ע ק ב נ י מ ן
044
ר ס י ס י ם
=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

וההוכחות ,ולאחר מיצוי כל הקולות ובני הקולות בכל סוגי השמע של הסולמות ,רק
לאחר כל הטורח הכרוך באימוץ כל יכולות השמע והקלט של בעלי הדין,של רחשי
הציבור,של תגובות התקשורת  -רק לאחר מילוי הצו":שמוע בין אחיכם",ייחרץ
ויראה משפט הצדק.

צ ד ק האותיות צ-ק  -ד-ה .הנותן מעשר נוטל מעשר ממאה –ק' -ונשאר לו  - 45צ' .אלו שתי
האותיות לסירוגין שבמלה צדקה .והנותן לצדקה חומש הריהו נוטל חומש מ-ה'
ונשאר לו ד' .ואומרים חז"ל כי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.המלה צדקה כוללת
אפוא את הצדקה בשיעור המעשר והחומש.
צדקה בגימטריא =  944מאתיים חסר אחת .ומי שממונו אינו עולה על המאתיים רשאי
ליטול מן הצדקה ומי שיש לו לא יטול...

צ י ו ןעקרנו ממקור ברוך לרחוב הסולל (כיום חבצלת) כדי לעזור להורי רחל בהנהלת מלון
"ציון" .למעלה מעשור שנים טרחה רחל בהנהלת הבית והיתה לעזר עצום לאמה,
שנשאה בעיקר בנטל הניהול של המלון .איני בטוח אם בירכה בכל יום מן הימים
ההם :ברוך המחזיר שיכוני ל"ציון"...

ע ב ר י י נ י םשמעתי פעם מפיו של בנו של הרב קוסובסקי ז"ל ,מחבר הקונקורדנציות,כי כנראה חל
שיבוש בטקסט שלפני כל נדרי":אנו מתירין להתפלל עם העבריינים" .וכי צריך התרה
להתפלל עם עבריינים? אדרבא ,הואיל ובאו לתפילה ביום הקדוש הרי צריך לקרבם ולא
לבקש היתר להתפלל עמהם .אלא שהמעתיקים מכתב היד צירפו את ההערה שהיתה
כתובה בשולי הגיליון ליד המלים "כל נדרי" וצירפום לטקסט .הטקסט המקורי
שבכתב היד היה ":על דעת המקום וכו' אנו מתירין כל נדרי" ...וההערה בשוליים
היתה "להתפלל עם העבריינים" והכוונה להדריכם כיצד להתפלל עמם,לעודדם
ולקרבם ,ובימינו היינו אומרים לדפדף להם סדרי תפילה ,שיתמצאו
בסדרי התפילות הנאמרות ע"י הש"ץ והקהל...

940
ק ב ר נ י ט י םמשל לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן שני קברניטים ,אחד הציל את עצמו ולא הציל
את ספינתו ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו – למי מקלסין? לא לאותו שהציל את עצמו
ואת ספינתו? כך נח לא הציל אלא את עצמו אבל משה הציל את עצמו ואת דורו(...דב"ר

8

י ע ק ב נ י מ ן
044
ר ס י ס י ם
=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

יא ג) .בוויכוח של נח ומשה היתרון כמּובן לקברניט שאינו מסתגר אלא מי שאינו עורק
מטרחת ציבור ועּולו.

+ק ה ל ת
נוהגים בישראל לקרוא בחגים חמש מגילות .בסוכות – מגילת קהלת .חלוקות היו דעות
החכמים אם לכלול מגילה זו בכתבי הקדש .דעת בית הלל הכריעה לחיוב משום
הסיום":סוף דבר הכֹל נשמע את האֹלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל הָאדם" .יש
במגילה זו תערובת של תקוה ויאוש ,קדרות ואורה,שמחה ועצבּות,חיים ומות .המגילה
חושפת את שני הפנים המנּוגדים בחיים – הטוב והרע ,הגשמיות והרּוחניות .מצב רוחו
של האדם מתהפך מנטייתו לתעתועי היצר והקנאה המנחילים בחיי שעה עונג והנָאה
לבחירה נאצלת של חיי תורה .ניגוד זה בין שתי נטיות אלה משתקף בלבטי לבו של
אדם .חג הסּוכות מתאים במיוחד לקריאה במגילה זו ,שכן בעונה זו ,חל חג הָאסיף,
כינּוס היבּול החומרי והתעוררּות הזיקה הרּוחנית לתשּובה וחשבון נפש .דוקא בעונת
השפע והרוחה נאלץ היהודי לצאת מדירתו הקבּועה לדיור עראי ,ולהציץ בין סבכי הסכך
בשמי רום .וכשם שחג הסוכות נושא את המשמעּות הכפולה כך האדם הנתּון
בהתנגשויות לבו נקלע להתנגשּות השזּורה במגילה זו.

ק ו ל קעל טדי קולק שליווינו למנוחות ביום חמישי י"ד טבת תשס"ז אפשר להמליץ את
הנאמר בגדולים":שבק חּיים לכל חי" – הוא השאיר את דּוגמת החּיּות שלו לכל החיים
אחריו .דּוגמת הפעילּות והדבקּות במעשים טובים ,בבניין המולדת ויישובה.פעילותו
התרכזה בייחּוד בירושלים שבּה כיהן כראש העירייה (ולא כראש העיר שהתנגד לתוַאר
זה ברוב ענוותנותו)  05שנים .הוא בנה את העיר ,הרחיב את גבּולּה ,שיפר את חזּותּה
ושכלל את אתריה .לכל החיים אחריו תתנוסס דמותו הייחודית לתפארת כאחד מבניה-
בוניה של המדינה וכאיש ענוותן העושה ומעשה לטובת החברה ואוכלוסייתה המגוונת.

949
ש ב ע – ש מ ו נ המשמעויות המספרים 5 – 7
העובדה שיש עשרה מספרים מראה כי יש ייחוד מסוים לכל מספר.
המספר שבע מבטא את מדרגת הטבע ,ושמונה  -את המדרגה שמעל הטבע.
9

י ע ק ב נ י מ ן
044
ר ס י ס י ם
=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 5דוגמאות :
*בפרשת שמיני מבואר כיצד ה' נגלה בחנוכת המזבח ביום השמיני.
*חג שמיני עצרת המיוחד לישראל שהוא מעל הטבע.
*חג שבועות הוא היום השמיני של חג פסח.
*התורה נרמזה בפסוק השמיני במזמור יט ובמזמור קיט בו מופיעים בכל
פעם שמונה פסוקים.
*ספירת ההזאות ביום כיפור אחת למעלה ושבע למטה כדי להמשיך שפע
מלמעלה למטה.
*ברית המילה המתבצעת לשמונה מפני שהיא ממשיכה מעל התינוק מדרגה
שהיא מעל הטבע.
*ברכת "רפאנו" היא ברכה שמינית מתוך י"ח ברכות ,ואומרים חז"ל (מגילה
יז ע"ב)" :ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר רבי אחא מתוך שנתנה מילה
בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית".
*נס חנוכה שהיה שמונה ימים דווקא לבטא שיש חוכמה שהיא מעל הטבע.

ש ו א העל הכחשת השואה
Holocaust denial has incorporated within it the age-old stereotype of the
Jew as financial finagler, satanic, anti-Christian force, and the vicious
deadly libel of the Jew as world conspirator. It has brought about the
convergence of the radical right, the radical left and radical Islam
(Islamism) and Arab nationalism (Arabism). It has managed most
effectively, to pull together the various antisemitic strains into a single
coherent whole. Holocaust denial emerged as the point and the cutting
edge of the antisemitic knife in the 2nd half of the 20th century.

945
ָא ד םמותר האדם כבעל תבּונה –  - HOMO SAPIENSחי מדבר וצוחק,
מותר האדם כאיש המעשה  –HOMO FABERבונה כלים ומייצר,
ומותר האדם כאיש האמּונה – כבעל התיאוריות המדעיות ,המּוסריות ,האמּוניות.
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ָא ד ם ּו ב ה מ הבשתּיה קודם האדם לבהמה ,שנאמר":שתה וגם גמליָך ַאשקה" (בראשית כד מו) –
האדם והבהמה שווים כאן במזונם ,אבל לגבי אכילה קודמת הבהמה לאדם,
שנאמר":ונתתי עשב בשדך לבהמתך" ואחר כך":וָאכלת ושבעת" .כאן מזונם של האדם
והבהמה שונים ,לא כמו במים ,כי האדם אוכל גם בשר ודגים וכד' ואילו הבהמה ניזונה
מ ע ש ב השדה...
מתי יהיה גם האדם קודם לבהמה באוכל? בהיותו ניזון רק מעשבים ,כדרכם של
הטבעונים והצמחונים....
+א ד י ק ּו ת
כתב המשגיח הגדול ר' שלמה וולב ("עלי שור",שנת תשמ"ו ח"ב,עמ' קנב-קנד ) מה
ההבדל בין "אדיקות" ("פרּומקייט") לבין יראת שמים אמיתית .הוא מלמד כי אדיקות
בלי דעת היא נטיה אגואיסטית ,שהאדם פועל לטובת עצמו בלבד בלי להתחשב
באחרים .אדם "ָאדּוק" זה דואג לרפד את דרכו האישית להגיע לשכר המּובטח בגן עדן
הנצחי ,וכאמצעי לכך דורס על גבם של יהודים אחרים ע"י השמצות או נזקים אחרים.
אדיקות זו תביא לידי שנאת חינם ,רכילות ,הלבנת פנים ,מחלוקת .כלשון הרב וולבה:
"בני שיטה אחת מחזיקים זאת למצוה להכחיד יריביהם .ומה לא מותר לעשות בשעת
"בחירות"?" ר' ישראל סלנטר היה קורא לזה (באידיש) "ַא פרּומער יצר הרע".

ַא ה ב ת ָא ד םבצורות שונות התפרשה מצות התורה":וָאהבת לרעָך כמוָך" ,ופירושו של הלל בדרך
השלילה – "מה ששנּוא עליָך ֹלא תעשה לחברְך" התקבלה ע"י ר' עקיבא ככלל גדול.
כלל המקיף כל אדם ,כל בן אנוש ,לנהוג בזולתו בדרך זו של ה י מ נ ע ו ת מהיזק,
"כמוָך" – כשם שמקובל עליך יהא מקובל על כל אחד .זה ה כ ל ל הגדול שצריך לחייב
כל פרט קטן בו.
יש אהבה התלּויה בדבר,בטל דבר בטלה הַאהבה"ויאהב יצחק את עשו כ י צ י ד ב פ י ו"
ויאהב – לשון עבר ,ורבקה אוהבת את יעקב ,לשון הווה ,אהבה מתמדת שאינה תלויה
בזמנים או במצבים ובמתנים.

954
+ש ל נ ע ל י ָך
אתה ,המנהיג ,המיועד כסמל לעמו,חלוץ את הבידּוד שברגליך
מתחּושת הצריבה של חול המדבר הלוהט ,מדקירת חצצים וגרגירים מעיקים
הגורמים לכאבים ברגלים ומתפשטים בשאר איברי הגּוף.
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אתה ,המנהיג ,אינך רשאי ל נ ע ו ל את עצמך ולהסתגר מדאגת הכלל.
זאת ההוראה לאב-מנהיג ,לדמּות המופת של משה ותלמידו יהושע המנהיג היורש.
משה – מנהיג האומה בשחר גאולתה מבית עבדים,
יהושע – מנהיג יורש בשחר הכיבּוש של ארץ המולדת.
מה יפּו פעמיהם של מנהיגים שלא ננעלו ולא נותקו מסבלות עמם ּוצרכיו.

+פ י ס נ ּו ת
זה גורלו של הפייסן ,הדומה למי שמאכיל את התנין טרף אחר טרף ,עד שמגיע
תורו שלו כאחרון המשביעים את רעבונו של טורפו .משל זה של צ'רצ'יל נועד בשעתו
נגד הפייסנות של צ'מברליין ,שנופף בניר את ההסכם עם היטלר והשביע את רעבון
כיבושיו בצ'כיה,פולין ושאר חלקי אירופה.
אנו מוותרים לפיוס עם טורפינו על חלקים של ארץ ישראל ,ולעולם לא נשביע את
רעבונם ,אפילו כשקיבלו את ויתורנו על  40%משטחי הגדה.
ולפי תומנו וטמטומנו לא למדנו כראוי את המשל של צ'רצ'יל...

! Y E S Y O U C A Nהסיסמה של אובאמה היתה YES WE CAN
זה הדגל שהונף ע"י המנהיג הכּושי וכבש לב מיליוני בוחריו.
משה ,מנהיג המופת של עמנו ,סירב לקבל את השליחות שהוטלה עליו,
אין תמה בכך ,שהרי בשישים שנות גלותו ממצרים למדין נשכחה השפה ושגרת הלשון
המצרית ולכן אמר":כי כבד פה וכבד לשון אנכי",ומי אני כי אופיע בפני פרעה ועבדיו
להרצות בפניהם את מטרת שליחותי...ועל כך באה התשובה המוחצת לכל מנהיג:
אין דבר העומד בפני הרצון .אם תרצה – תוכל ,אם תאמין – תאמן.אתה יכול להסתייע
באהרון אחיך ,הרהוט בדיבורו ,ובלבד שתרצו להשתחרר ולשחרר ולהנהיג את עמכם...

955
 +מ ת ו נ י ם עם מ ת ו נ י ם
או
הציוויליזאציה נגד הברבריות
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מלחמת הציויליזציות,כפי שהגדיר הנטינגטון ,אינה מסבירה מתחים בתוך ציבילזציה
אחת ,ולא הסכמות שחוצות ציביליזציות ,ושיטתו אינה לוקחת בחשבון שינויים הבאים
בעטיו של הזמן.אל-קעידה,איראן,חמס הם האויבים המסוכנים ביותר למדינות
מוסלמיות מתונות כמו מצרים,ירדן,סעודיה,אינדונסיה וממשלות קודמות בפקיסטן.
המאבק הוא בין האיסלאם הקיצוני והמתון.דוגמאות רבות מראות כי רעיון ההתנגשות
של ציביליזציות נכשל,אינו תואם עובדות,ואינו מהווה השקפה נכונה להבנת העולם.
את הציויליזציה מייחדים ערכים של צדק ומוסר,חירות,כבוד הדדי,הימנעות
מאלימות,סובלנות,קבלת עול החוק,משפט וחסד,וכנגד זה ה ב ר ב ר י ו ת –
פאשיזם,נאציזם,לניניזם-מרקסיזם,משטרי אימים ברוסיה,יפאן,דרפור ועוד שטבחו
מאות מיליוני אדם ,ובעקבותיהם צועד האיסלאם הרדיקלי,השתלטני,הטוטליטרי,
התוקפני,החותר להשליט את החוק המוסלמי ה ש א ר י ע.רבים משמאלני העולם,
ובהם אישים נכבדים מכל תחומי האקדמיה,התקשורת,האמנות והספרות נתפסו
לסיסמאות הכזב והשוא,לפרסומים ותעתועים של מכונת התעמולה נוסח
"שטירמר".האיסלאם הרדיקלי מעודד פגיעות איבוד,דיכוי נשים,ומלחמת חורמה
בנצרות,ביהדות,בעזרת ארגוני טרור,לוחמי ג'יהאד .הוא המכריז מלחמה על
אמריקה,אירופה וישראל.המאבק הוא אפוא בין הציויליזציה והברבריות.
גדולתו של האיסלאם בימי הביניים בתחומי האסטרונומיה,המתמתיקה ,הפילוסופיה
והרפואה לא נמשכה,אלא דעכה ונסוגה בפני המערב שהיטיב להמיר אמונות
ודעות,גישות ודרכי פעולה .האינקויזיציה,הקיצוניות הקתולית הדתית,בערות
ההמונים,הגילויים המדעיים וההתפתחות התעשייתית והטכנולוגית הם שכבשו את
העולם והשיגו לאחור את האיסלאם שזכה בשעתו למעמד נאור .למן הדעיכה
הזאת,שעוררה מבוכה ותסכול,חלה התרפקות על המקורות הראשוניים של האיסלאם,
והקיצוניות,וההקפדה החמורה על ערכים ראשונים שיקעו את התפתחות האיסלאם
ולא קידמוהו.המאבק אפוא אינו בינינו,כחלק מהמערב,והאיסלאם ,אלא בין
הפונדמנטליזם האיסלאמי והמתון.
לדעת אבינרי,עלינו לשתף פעולה עם המתונים באיסלאם,אעפ"י שגם מתינות זאת היא
לפעמים בעוכרנו ,כמו בגינויים של מדינות מתונות בגנות מלחמת עזה ,כי האוייב
האמיתי של סעודיה הוא בין-לאדן,ושל מצרים הוא החמס העלול לפעול עם האחים
המוסלמים שם ,וכן איראן השואפת להוביל את המחנה הערבי במזרח התיכון ולהקים
בסיסי קדמה בחיזבאללה ובעזה.אין לנו ברירה אפוא אלא לתמוך ולהגיע להסדרים עם
המתונים הערבים השוחרים לדמוקרטיה,לליברליזם ,להניע את האיסלאם לקידמה
שפעם היתה נחלתו בעולם.

957
בשולי שיעור ההאזנה המודרך של יעל לביא לדיירי עד  905ביום שני א' שבט,04.9.54
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בשיעור זה התרכזה יעל ביצירתו של בורודין "הנסיך איגור" .בהקדמה לקטע שהוצג
לנו מתוך האופרה הכוללת שלו ,הנסיך איגור ,קטע בשם "המחולות הפולובציים"
המוצג גם כיצירה בפני עצמה  ,היא הרחיבה על מה שנקרא "מוסיקה תוכניתית" .זה
התחיל כטרנד במחצית השנייה של המאה ה ,94-ויסודו בהתרפקות על יסודות
מורשתיים בעבר ,על אפוסים לאומיים ,על תפארת ה"פרא האציל" כפי שכינתה מהלך
זה .הדבר קשור כמובן בהתעוררות הלאומית ,בגעגועים לתפארת עבר ,לעוז וגבורה של
שבטים ועמים שלחמו בחרוף נפש לקוממיות עצמאית וכיבושים .כך גם האפוס "מסע
המלחמה של איגור" מהמאה ה, 90-שהניע את המלחין בורודין ,כימאי שעסק לאטו גם
בהלחנה ,ולפיכך כינה את עצמו "מלחין של שבת" ,בגלל העומס בעבודתו ,שלא אפשר
לו להתמסר אך ורק למוסיקה .ולפיכך גם יצירתו האופרה בשם "הנסיך איגור"
הושלמה אחרי מותו ע"י רימסקי קורסקוב וגלזונוב .ביצירות המוזנות מן "הפרא"
הקדום,המאציל על יוצרי התקופה הוד גבורה,חוסן שבטי ולאומי ,אנו מקשיבים
לצלילים מדהימים בנוקשותם ובעזותם,בהתפרצויות נפעמות בצד רכות טבעית
והשתפכות לירית .כך גם בסערת המחולות של הפולובצים.הקדמתי כל זאת כדי להגיע
לשיאו של השיעור בהצגת המחולות הללו .הפולובצים היו שבטי נודדים בערבות
אוקריינה,יש סבורים שקשורים הם בסקיתים האגדיים שהשתלטו במאות השנים
האחרונות על שטחים ברחבי הודו,סין,פרס ואסיה .במלחמתו של איגור ויטוסלבסקי
עם הפולובצים הוא נפצע ונלקח בשבי עם בנו .ואיך לא? הבן מתאהב בבתו של החאן
ובתמורה ליחסי איגור והפולובצים שוחרר האב והבן נשא לאשה את הבת .הקטע
שראינו הציג כאמור את המחולות הנלהבים של הפולובצים ,במקצבים קמאיים,
בהתלהבות של לוחמים ,שולפי חרב וחוטפי נשים,בתלבושות מהממות ובריקודים
אקרובטיים ראינו ושמענו ונהנינו כמובן עד מאוד .כעבור זמן מה ,לא יכולתי להתאפק
ושאלתי את נעמי ,רואה את הבימה הגבוהה מעל המרקדים? שם מסובים החאן ובתו
וולדימיר בנו של הנסיך איגור.אני רואה שהוא מלחש משהו  - - -מהו אומר? מה יכול
הוא לומר בשלהבת מרוממת זו של התלקחות יצרים? הואיל ולא שמעתי בבירור את
שמה של הבת מפיה של יעל ,נחרת בי משהו כמו "קושקוואל" ,ואז אמרתי לה אני
חושב שהוא ממלמל משהו כמו " ...דייני ,דייני ,במחולות הללו ,רעב אנוכי ותאבוני
מתגבר לטעום כבר את ה ק ש ק א ו ו א ל הזה...
954
ל ּו ח ה ש נ המצות קידּוש החודש היא המצוה הראשונה שניתנה לישראל.מצוות אחרות (מילה ועוד)
ניתנּו לָאבות כפרטים ולא כאּומה.מצוה זאת קודמת גם לפסח והיא ניתנת במפורש
"לכם",כלומר הסמכות למּוסמכים בעם לקדש חודשים,לעבר שנים ולקבוע מכאן ואילך
את לּוח השנה,חגים ומועדים.ישראל שוב אינם משועבדים ותלויים בלוח הזמנים של
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משעבדיהם אלא כעצמאים וסדרי הקביעה נקבעו בהלכות עפ"י ראיית המולד וחישוב
אסטרונומי.
+כ ש כ ו א ב צ ו ע ק י ם
על שתיקה המחפה כנּות כותב הרב דרוקמן במאמרו בין השאר :
הגמרא מספרת כי כאשר פרעה הכריז "הבה נתחכמה לו" ישב איוב ב"קבינט" של
פרעה ביחד עם בלעם ויתרו .במקום לצאת במחאה נגד הגזירה האיּומה ,הוא העדיף
לשתוק .אומרים בשם הרב מבריסק (הגרי"ז) כי יתכן שלאיוב היו שיקּולים לשתיקה
שגזר על עצמו .יתכן שסבר כי מחאה במקרה זה לא תועיל ולא כלּום ,ולכן העדיף
להחריש ואז ישרוד במשרתו ומעמדו .מה עשה הקב"ה? הביא עליו רחמנא לצלן
ייסּורים כדי להביא לידי כך שאיוב יזעק מרה על ייסּוריו .ואּולם ,לכאורה ,לשם מה
זעק וצווח על ייסּוריו ,וכי יש בכך להועיל אפילו במשהו? אלא שזה הכלל :כשכואב
זועקים ,אף אם לא נראה שהצעקה תואיל במשהו .מדוע לא זעק אפוא איוב נוכח גזירת
פרעה על הבנים? על כורחך שהגזירה לא נגעה לליבו ולא כאבה לו כאב אמיתי.

950
+מ ח ר ל א מ ו ר
*גישה ראשונה  -עכשוית :למה להתעסק במחר?דּיה לצרה בשעתה! העיקר לדאוג
להווה.גישה זו דוחה את ההתעסקות,אם מתוך עצלּות ובטלה,אם מתוך התעלמּות
מכּוונת מן העתיד והתרכזּות בחיי שעה.
*גישה שנייה  -קודרת:צפּיה פסימית בעתיד להתרחש.מחר קודר לחיי כלכלה וביטחון,
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אוירה ַאנטישמית מתעצמת ומתפשטת במדינות העולם והאּו"ם,חרדה דמוגרפית,סכנה
לתרבּות המערבית מאיסלאמיזציה טעּונה טרור...
*גישה שלישית  -אמּונית :גישה אופטימית ,המנבָאה עתיד טוב יותר על סמך הבטחות
העבר ותקוות להתגשמות היעּודים החזּויים ,ביטחון אמוני באפשרות לתיקּון עולם
ומלכּות שדי .וכי ישאלך בנָך מחר לאמור – מה תאמר?
*גישה רביעית – עתידנית – מּושתתת על תצפיות בהתפתחות המדעית
והטכנולוגית,הסיכּויים לחידּושים והמצאות הסכנות האורבות בגלל התחממּות,פליטות
גזים,תחליפים לשיפור איכּות החיים,הנדסה גנטית,שיבּוט,תאי גזע,תוחלת
החיים,תזּונה ורפּואה,פגיעות יקּומּיות,מגפות וחיסּונים ,מלחמות ציויליזציות וכד'.

+ג י ש ה ל ט ק ס ט
קודם כול – קרא את הטקסט כפשוטו .הבן את הכתּוב ,את מארג הטקסטּורה ,את
הקשרים הגלּויים והנסתרים כמו בכל רקמה ומארג .התבונן בצד השמאלי,ההפּוך,של
המארג,כדי לראות את התפרים,הקישּורים של הכתוב,של המצויר,של המרוקם .עיין
במלות מפתח ,מּונחים מנחים ,צירּופים חוזרים,מּודגשים,מבנים ספרּותיים –
כיאזים,תקבולות וכד' .עיין יפה באש השחורה 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 לשלול או לחייב?
סיכום מיושב או ספק מחלחל ללא מוצא?

959
ק ד ּו ש ה ח ד שָאנּו אומרים בקדּוש הלבנה:
"וללבנה ָאמר שתתחדש עטרת תפארת לעמּוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותּה".
כמוּה – כמונּו –עמּוסים ּומתרוקנים ,מתמעטים ּומתמלאים,בלים ּומתחדשים.
מתנת הסמל של המאור הקטן – לקטן ולגדל,יכלת להתרענן ּולהתחדש,לשקע
ולזרח,להתנער ּולהבנות,ללבן את השחור ,להתיגע ּולהתרּוח והעקר – ֹלא להתנּון...
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ּו מ ז ּו ז ו ת

+מ ש ק ו ף

זה פתחו של הבית הּיהּודי,
דרכו ָאנּו נכנסים ויוצאים ,מתגדלים ומתברכים –
ו ה ד ם לאות!
שתי המזּוזות,עמּודי התמך והבנין,הם ההורים,
עליהם סוגר המשקוף,המתנשא מעל,משקיף ּומשגיח,
הֹלא הּוא השתף העליון בבנין הבית -
הּוא הבית שבו גדלנּו ע"י שֹלשת השתפים בחּיינּו...
והדם לאות –
על מסירּות הנפש להגנה על ביתנּו ,על האמּונה במורשתנּו ּובַארצנּו,
על קרבנות כל הקדושים הלוחמים על ערכינּו

ירּושלים שלי ,של אבותי ואבות אבותי,העיר שחברתי לּה בַאהבת נעּורים ּובגדּול משפחתי,
העיר שחבלתי בּה בהגנה ּובעשרות שנים של פעילּות חנּוכית וצבּורית,
זה הבית שאת המשקוף והמזּוזות אני עומס תמיד על שכמי
והדם לאות–
לירּושלים של זהב
זהב חזון הגאלה והשלום
וירּושלים של נחשת
לנחישּות העמּות בין האּוטופיה והמציאּות

954
 +כ ה ּו נ ה
לכהונה גדולה היה ראוי להיבחר מי שנחן בחכמה,בעושר ,בנוי וכד' אלא שלא תמיד
נמצאו בכהנים הגדולים ,בייחוד בתקופת בית שני ,המעלות הללו .פרוטקציה ומהלכים
וקשרים אישיים ומעמדיים אצל בעלי השררה והמלכּות הם שקבעּו את הבחירה.
בייחוד הכריע  -מתן כסף או "שוחד בחירות" .על יהושע בן גמלא מספרת הגמרא,
סנהדרין יח ,שאשתו שילמה לינאי המלך תרק"ב דינרים כדי שייבחר לכהן גדול.
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ותמהו ראשונים ואחרונים ,כיצד ייתכן שאישיות רמת מעלה זו ,שנתפרסמה בהפצת
תורה ,בכינּון מוסדות חינּוך ,כלום תהא זקּוקה לתמיכה זו בכסף כדי להיבחר? כלום לא
היה ראוי מכוח עצמו וגדּולתו להיבחר לֹלא סיּוע תומך בכסף למלכּות? תשובות שונות
ניתנו בנידון ,יש אומרים שאפילו היה מועמד מכוח אישיותו להיבחר  -היו גדולים
הימנו .ויש מפרשים שבתקופה זו כך פרץ המנהג שלּולי הכסף ,ולמרות גדולתו לא היה
יכול להיבחר ,ויש סוברים ,שבאמת עדיין לא היתה גדּולתו כל כך בעת היבחרותו ורק
לאחר מכן במרּוצת כהונתו הוסיף לימּוד וחכמה וניסיון .סברה אחרת מפרשת כי אם אין
למועמד כל הנתונים הנדרשים הרי אחיו צריכים לגדלו ,כלומר לתמוך בו ,לסייעו
בכהונתו ,להטיל את מלוא השפעתם למען בחירתו.

+ל ו י ת ן
מה כוונת המתפלל בצאתו מן הסּוכה":כשם שזכיתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה לישב
בסוכת עורו של ל ו י ת ן"? הלויתן נאמר בגמרא (ב"ב עה) ":בשעה שהלויתן רעב
מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצּולה,ובשעה שהוא צמא עושה תלמים תלמים
בים" .דגים שבּים איש את רעהו חיים בלעּו ,והלויתן הוא אדיר הבולעים ,סמל
ההשחתה ,ולכן הכוונה היא שכוח מכלה זה יכלה מן העולם .מעורו תיעשה סוכת שלום
פרּושה על חומת עיר השלום .תכלה ממשלת זדון מן הארץ והשלום ישרור בעולם כולו.

ז ע ה ו ז ע ת רבתקּופת ההכשרה של "הסוללים" בקרית ענבים הייתי האופה של הקבּוצה.כעלות
השחר ,שעה שהייתי עמל בעבודת פרך זו של לישת הבצק בגיגייות ענק הרגשתי
והבנתי את הנאמר ":בזעת אפָך תאכל לחם" .ה ז ע ה נטפה נטפה לתוך העיסה ואני
התנחמתי אחר כך בפרּוסה מרּוחה ב ז ע ת ר...

950
כ ש ר ּו תמוכר הפלאפל משדל להוכיח את כשרותו בכך ש'הנה תראו ,התמונה של הבבא סאלי
כאן מאחורי על הקיר' ,ובתגובה הוא נענה' :היינו אוכלים פה בשקט לּו הבבא סאלי
זצ"ל היה המוכר ואילּו כבודו היה תלּוי כתמונה מאחוריו על הקיר'...
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כ ת י ב האם הכותב כותב מפני שהוא מּוכרח ,הרי לא בהכרח יצא הכול מּוצלח.
ומכל מקום כבר כתב אפיקטטוס:
כתוב באופן שתהיה מּובן ,כלומר כתוב באופן שֹלא ייתכן שֹלא תּובן.

+כ ת י ת
מנורת המאור האירה בשמן זית זְך כתית למאור.
בגימטריא כתית=  545כמניין בית ראשון  995שנים  +בית שני  905שנים

מ כ פ י ר ה ל ק ד ּו ש ה ש םמסופר במדרש רבה סה/כב ,שכאשר רצו הרומאים להיכנס להיכל ולהחריבו – פחדו .אמרו:
ייכנס קודם כל יהודי.מצאו את "יוסף משיתא" ,שהיה הכופר הגדול בעמ"י .אמרו לו שייכנס
וייטול איזה כלי שירצה .ברוב עזותו הוא נכנס ונטל את המנורה .אמרו לו:לא ראוי שישתמש
בה הדיוט ,אלא נטלוה למלכות .ואז אמרו לו שיביא כלי אחר ויטול .אמר להם שאינו מוכן שוב
להיכנס .ביקשו ואמרו שיקח את הכלי שיביא והם עוד יוסיפו לו כסף  -ולא רצה .ניסו להרבות
לו שכר ובכל פעם לא רצה ואמר להם :די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת .אמרו לו :אם
אינך נכנס נהרוג אותך ,ועדיין לא רצה ,עד שחתכו לו איבר איבר .ועל כל פעם אמר" :אוי לי
שהכעסתי את בוראי" עד שיצאה נשמתו.
שואל הרב כהנמן זצ"ל יש לתמוה על סיפור זה שמהכופר הכי גדול הפך למקדש ה' הכי
גדול  -ואף אנשים רגילים כמעט בטוח שלא היו עומדים בכך? אלא יש להבין ולהשכיל מכך מה
שעושות דקות מספר בבית המקדש (שבשעה שנכנס להביא את המנורה שהה שם)  -מספר
דקות בבית המקדש ב"מסגרת" הכי טובה של עמ"י יכולות לתת מזון רוחני כ"כ גדול.

959
מ צ ה ב ה ס ב התקנּו חכמים לאכל את המצה בהטיה על הצד,
אבל במצה ּובמריבה שביחסינּו ָאנּו אוכלים זה את זה בלי סבה
או מתנגחים בסבות צדדיות כדרכם של ַאנשי השררה
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ע נ י מ ר ּו דתמיד ימצא מישהּו או ארגּון כלשהּו שּילחם לזכּותם של העניים,
ֹלא הענּיים אלא הדואגים כביכל לטובתם מורדים בשמם,
ּומה ּיוצא? שכל המורדים הללּו אינם מצליחים
ל ה ו ר י ד את העני ה מ ר ּו ד משפלּותו

ק ו מ ה ז ק ּו פ הזוקף כפּופים יזקף קומתם של השחּוחים
שאינם מהלכים כמסלקים את השכינה,
ענוי עולם אלה ֹלא יתיהרּו כפרעה:
לי יאורי ואני עשיתיני...

Alan 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

+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.
955
מ י ו מ י ה ה ו ל כ י ם?בינתיים ָאנּו הולכים וצועדים ברגליים
ועמנּו הולכים גם הנתמכים בקבּיים
והולכים גם עם ההולכים מאתנּו
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הנשאים על ידיים או כתפיים
הולכים והולכים ...לָאן?
דומני שכבר פייארברג שַאל זאת...
אבל השאלה ישנה ישנה:
לאן אתה הולך?

ימים ושנים
יש ימים הנערכים כשנים ויש שנים הנערכות כימים .יש אנשים שכל יום בחּייהם
עמּוס מעשים והשגים .יום לשנה – כל יום שקּול מבחינת הפעילּות כשנהּ ,ולעמת זאת
עמּוסי שנים של בטלה וריקנּות משּולים לבעלי ימים .עמל הפעילּות הברּוכה לארְך
ימות השנה נחשבת בעינינּו כימים אחדים ,צבירה של ימים אחדים השקּולה לעמל
שנים רבות ּולהיפְך שממון השנים עולה לתנּובה דלה של ימים בלבד.

+י ת ר ו
הפרשה הקרּויה על שמו היא פרשת מתן תורה ועשרת הדברים .למרות שגיאּותם של
עניינים אלה זכה אותו "כהן מדין" ,שלפי חז"ל נתגייר,בא והצהיר":עתה ידעתי כי
גדול ה' מכל האֹלהים" .הוא שהניח את היסוד למערכת המינהל והשיפּוט בישראל,
ומערכת אדמיניסטרטיבית ושיפוטית זו לא מפי הגבורה ניתנה אלא מנוכרי שבא
מרחוק והתקרב.והפרשה שּיתר על שמו נזקפה לזכּותו בגלל "ואתה תחזה" – הצעה
חיּובית,קונסטרּוקטיבית ,זו האלטרנטיבה לתרעומת והתוכחהֹ":לא טוב הדבר אשר
אתה עושה""...נבול תבל" – זה היתרון לכל נותן עצה טובה במקום לקטרג ולבקר...

י ר ק ו א י ל ןירק הוא כולו קבלה ,והאילן הוא עצמאי .על ירק מברכים "בורא פרי האדמה" – הפרי מתייחס אל
האדמה ,כי הגבעול הוא רק צינור יניקה .אבל על פירות האילן מברכים "בורא פרי העץ" כי האילן הוא
כבר בריה בפני עצמה ,שהפרי מתייחס אליה .ראש השנה לאילן הוא בשבט כי אז החנטה ,הפרי
מתייחס לאילן שהוא חי הנושא את עצמו ,אבל ראש השנה לירק הוא בתשרי ,הפרי מתייחס ישירות
אל המקורות ,אל הגשמים והאדמה.

974
+א ב ן ח ו ל
עת להיות קשה כאבן
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ועת להיות רְך כחול,
דין ורחמים ,עקשּות ּוגמישּות,
קשיּות ורכּות,
אבן-חול – ארח-חּיים,
מדות הויה של חובה,
קשיּות ערף ורכּות לב,
מרכבּות ּובדּול,מזּוג ּופרּוד,
לכּוד ונתּוק,בנין ּוסתירה
"משם רועה אבן ישראל"
התרועעּות מצקה כאבן
והתערערּות מפוררת כחול

+פ נ ס י ו נ ר
גם מי שּיצא לפנסיה יכל להמשיְך כ פ נ ס א י
להאיר לאחרים מפנס האור שבנסיונו וחכמתו
ּולפחות כפנסיונר – מאור הנר...

ו ת ן ח ל ק נ ּובקשה מה"בוס":
נסתפק גם באיזה ח ל ק כלשהּו...

ַא ה ב ת נ ע ּו ר י ם
מי שהתחנְך בַאהבת נעּורים
גם כי יזקין ֹלא יסּור מ מ נ ה ...

975
ר א ש י ם ו ר ש י םמסתבר ,שראשים קטנים יש לנּו בכמּות מסחרית
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ולקראת הבחירות קשה להמליץ על איזה ראש גדול...
ענוה יתירה עלולה להיראות גם כגדלּות המוחין
י ל פ תילפת זו חזזית המצרית,מלפפת ביובש פנימי ולחּות מבחוץ,וזו דרכם של המצרים,
שאין תוכם כברם ,שפתי חּוץ נוטפות לחות שלום ואמירות רכות וריקות מתוכן,
ובפנים יובש – לבם רחוק,יחסי תרבות כלכלה וביטחון עקרים.
+א י ש ח ל ק
להשגת הברכה צריך ל ה ח ל י ק מאיש חלק לשעיר.להתחפש,ללכת בעקבה ובדרך
חלקלקה,תחפושת זו אינה אלא החלפת זהות מאיש חלק לשעיר,כמו ָאחיו עשו
וכמו אביו יצחק איש השדה.ברכת יצחק לבעל הזהות החדשה שיישאר קולו –
קול יעקב ,אבל שּידיו תהיינה ידי המעשה כמו עשו הצייד וכמו יצחק איש
השדה המוצא  955שערים
+ב ש ם ה ש ם
נציג את "המרובע האלוהי" בצורה כיאסטית:
ַאדנּות
אלוהים
–ה –ו -י-ה
שדי
אלוהים – מידת הדין כנגד שם הויה שהיא מידת הרחמים
ַאדנּות שליטה בכול כנגד שדי –מידת ההסתפקּות.
כל אחד מהשמות הנ"ל הוא מורה דרך לאדם,לחברה,לאנושּות להתנהגות ולמערכות
יחסים.יש מצבים של מיצּוי מידת הדין" ,יקוב הדין את ההר" ,אין
פשרות,ויתּורים,גמישּות,אלא תקיפות ונחישּות שלא לסגת מעמדה קשּוחה,
צודקת,שאינה מותירה מקום לויתּורים.וכנגד מידה זו ,שחכמים אף הפריזו בחּומרתּה
ואמרו שלא חרבה ירושלים אלא על שהעמידּו דבריהם על הדין .כלומר עולם חסד אינו
יכול להיבנות רק על מידת הדין.יש מקום לפשרות,להחלשת הקיצוניּות,לגמישּות
בעמדות,להתחשבּות בכל מיני נסיבות ,ללימּוד זכּות גם במקרים חמּורים .במצבים
אישיים,משפחתיים,חברתיים-לאומיים,חובה לבדוק גם דרכי תגּובה של
איפּוק,צניעּות,שליפת מידת החסד שבלעדיה לא יכון העולם .הַאדנּות ,שם המעניק
שליטה טוטלית לאדם בטבע ,ביכולת העשייה,השכלּול של הבריאה,פיתוח אוצרות
הטבע,והרחבת שליטת האדם בכול ,ועם זאת בשם השם ש ד י נזכור גם את המידה
האומרת לעולם די .כלומר לשלול לחלּוטין את מידת התאוותנות ללא גבּול ,לשים
מחסום ורסן לשאיפות חסרות סייג.בּולמּוסי הישגים זקּוקים למיתּון".אין אדם מת
וחצי תאותו בידו",לעולם לא יסתפק במנה אלא בהכפלתה ובריבּויה עד בלי די,ולכן
דרּוש כנגד השובע הבלתי נדלה צינּון תאוותני.אלה המעגלים ב"שם השם" שאנו נעים
בהם ,בנפרד ובהקשרים שונים ,בדרכי החיים והיחסים האישיים,הבין-אישיים,והבין-
לאומיים .בני אדם בצלם נתבעים לסגל דרכי השם ,ללכת בדרכיו ,כמגולם במקורותינו..

977
+א י ש מ צ ר י
מה נלמד מן הסיפּור על הטמנת המצרי ע"י משה בחול?
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משה רואה את הנוגש" ,איש מצרי",מי שאיבד את "האיש" שבו,את אנושּיּותו.הוא
פונה כה וכה ורואה "שאין איש" ,אין מי שמתקומם,שמתעורר להציל עשוק מיד
עושקו,ובמקום שאין אנשים הוא משתדל להיות האיש המושיע את המּוכה מידי האכזר
המתעלל בו .מידה זו של אמפתיה עם הסובל ,הזדהּות עם הזקּוק לעזרה יכולה להלמד
גם במצבים כאלה מאנשים משוללי אנושיות .והיא המידה העומדת לו למשה בבורחו
למדין והצלתו את בנות יתרו הרועות מיד הרועים בני המקום .אותה תחושה של תגובה
לרוע,הצלת הסובל .הבנות מספרות לאביהן "איש מצרי הצילנּו מּיד הרועים" ,הבנות
הרי לא הכירוהו אלא כזר,ומכאן הכנּוי של משה כאיש מצרי ,אבל בעצם ה"איש מצרי"
שהצילן הוא אותו המצרי שטמן משה בחול,שהרי בגללו ברח למדין ואלמלא הוא לא
היה מזדמן משה להצלה .המדרש מספר על אדם שנשכו ערוד ומיהר אל הנהר לטבול
במים לרפּוָאתו וראה שם תינוק עומד לטבוע והצילו .הודה הניצול על חייו שניצלו,
השיב לו המציל :לא אני הוא שהצלתיך אלא אותו ערוד שנשכני ,שאלמלא הוא לא
הייתי מזדמן לכאן להצלתך .כך גם בספור על משה והאיש המצרי,הרי הוא שגרם
למשה לברוח ולחזור על מעשה ההצלה גם בבנות יתרו .ללמדנו ,כי גם מרשעים אפשר
להוציא את הרשע,את הכרת הטובה הנלמדת גם מאנשים שאיבדו את אנושיותם ,כדי
להורות לנו אלו מידות טובות יכולים אנו לסגל גם מארועי פשעים של אחרים.
ר א ש י ם ו ר ש י םמסתבר ,שראשים קטנים יש לנּו בכמּות מסחרית
ולקראת הבחירות קשה להמליץ על איזה ראש גדול...

ַ+א ה ב ה ב ל י מ צ ר י ם
בחיי הזּוגּיּות צרורים המור והמרירּות "צרור המור בין שדי ילין".יש שחיי הזוג נעים
במעגל האושר,ובושם המור נוסך באוירת המשפחה את ניחוחו הטוב.ויתּור,הסתגלות,
הבנה והזדהות,אהבה "למרות מה"..מקיימים את הנאמנותּ.ולהיפך ,ברבות התלּונות,
בחוסר פרגון,אי-התחשבות,עריצּות והשתלטּות,גורמים לניתוק .כמובן שהחיים יכולים
לנוע בין הצירים,במעגלי ביניים,מקוטבלקוטב,להשלמה ופיוס,אבל צרור המור
צרור,מיובש,ולא מתמיד בנתינת ריחו,לא כן הזוגיות בין המאמין ואלוהיו.כאן האהבה
ללא מצרים,שונה במהותה,ואפילו תלין המרירות בכל עוצמתה לא תפגום
ביחסים,באמונה,באהבת הבורא .לא חסרות דוגמאות במבחן האמונה למן יסורי איוב
והנצלים במדורות האינקויזיציה וכבשני השואה.ר' עקיבא הוא הסמל לאהבה זו
כשסרקו את בשרו ":מתי יבוא זה לידי ואקימנו" – אהבה שאינה תלויה בדבר,
אהבה בלי מצרים.זה מבחנו של המאמין בכור הייסורים,להגיע לרמת ההתעלות של כל
מה דעביד רחמנא – לטב עביד...

974
+מ ת נ ת ה ב ו ר א
החונן לאדם דעת נתן לאדם את מתנת הבחירה החופשית
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אפילו לכפור במציאּותו ,לרגל,לקנא,להתחרות,לאבּוד עצמי ועוד.
לכאורה עומד עיקרון הבחירה חופשית בסתירה לאמונה בידיעה המוחלטת של האל.
הרמב"ם מיישב סתירה זו בידיעתו של אלוהים השונה במהּותּה מידיעת האדם.
במקרא יש ביטוי לשתי התפיסות " .נתתי לפניָך ברכה ּוקללה,חיים ּומות,טוב
ורעּ..ובחרת בחּיים" ולעומת זאת מה שצפּוי לעם אחרי מות משה "וקם העם הזה וזנה"
– הכל ידּוע מראש .ובקהלת מוצגת התפיסה הפטליסטית "מה שהיה הּוא שיהיה".
הגורל קבּוע מראש .וכך גם לגבי השכר והעונש .מכאן":פוקד עוון ָאבות על
בנים"...ומכאן":איש בחטאו יּומתּו" .הנביא יחזקאל קובע במפורש כי האדם קובע את
גורלו .הבחירה החופשית היא כביכול צמצּום כוחה של האלוהות והאוטונומיה ניתנת
לאדם לעשות כרצונו.לפי הופמן יש פסוקים (בפרק כ,למשל) שלפיהם אין קשר בין
הגורל ההיסטורי של העם והשכר והעונש.כלומר יש הבחנה בין גורל הפרט וגורל
הציבור.ביחיד אין דטרמיניזם ואילו לגבי הכלל הגורל נחרץ ואין לשנותו ע"י התנהגות.
ועם זאת אין להתעלם גם מכתּובים אחרים שההיסטוריה אמנם אינה מוכתבת על-ידי
התנהגות האדם ,ובכל זאת ההתנהגות היא אשר הביאה לחורבן ירושלים.
+מ כ ו ת מ צ ר י ם
הסיפור של מכות מצרים מדגים את הצורך בראייה לטווח הרחוק כשמדובר באירועים
בחיי העם היהודי .התרחשות והתפתחות של אירועים גדולים מצריכה זמן .נדיר
שפתרונות מיידיים ופתאומיים לבעיות ולאתגרים ממושכים באמת מועילים ופותרים
את הבעיה .דרושה סבלנות אינסופית .וזאת המשימה להתאזר בה.
+מ מ צ ר י ם ו ע ד ע ז ה
פרעה הוא אב טיפוס של כל האויבים המאוחרים יותר של העם היהודי .היגיון או
עּובדות לא ישכנעו אותו לנטוש את שנָאתו הבלתי רציונאלית.התנהגותו ממיטה הרס על
עצמו ועל עמו .גם כשיועציו הקרובים אומרים לו "הטרם תדע כי ָאבדה מצרים?" פרעה
לא זז מדעתו .הוא מוכן להמשיך הלאה עד שאחרון המצרים ימות במכות שפוקדות אותו
ואת עמו .השנאה ליהודים לא מטה אוזן לקול ההיגיון .היא נשארת דבר קבוע
בהיסטוריה של העולם כבר אלפי שנים.עקשנות בלתי מתפשרת ,אי כיבוד הסכמים
שמושגים במשא ומתן ,וברגע שהלחץ מהמכה חולף מתכננים את הסיבוב הבא.רשעים
לעולם יכסו על רשעּותם בגלימה של צדקנות בתמיכתם של אומות עולם וארגונים
הממשיכים את דרכו של פרעה – אב-פורענות לפרוע ביהודים את כל הרעות.
970
+ה ּי ע ד ה מ ר כ ז י
אלּו היו מכריזים על מטרות רבות במבצע "עופרת יצּוקה" – מלחמת עזה –כגון:הפלת
משטר החמס ,חזרה לכיבוש ויישוב גּוש קטיף ,התנחלות בציר פילדלפיה ,תפיסת
ראשי החמס עד לשחרּור גלעד שליט וכיו"ב ספק אם היתה נכונּות והתעוררּות טוטלית
כפי שחזינו מצד כל שכבות הציבור.בחכמה הסתפקו בהצבת היעד המרכזי :הפסקת
הירי על הדרום! יעד זה איחד את כולם ,ימין ושמאל,מתנחלים וקיבּוצניקים,סדיר
ומילּואים,קוַאליציה ואופוזיציה,כי לא דחּו את הקריאה אלא התנדבו בהתלהבות
למשימה.וכך קרה במצרים ,כשמשה בשר שלל הבטחות:הקמת הברית,הלקיחה
לעם,ההבָאה לָארץ,הבטחות שלא נענו מחמת דמיונם "מקוצר רוח" .רק כאשר חזר
משה והסתפק בהבטחה אחת בלבד "להוציא את בני ישראל ממצרים" – היה סיכוי לא
להידחות כי העיקר להשתחרר ואחר כך להפנות לשאר הדברים ...יש להציב יעד מרכזי,
ספציפי,ולא לגדוש את המרבה הגורע.
+רועמים הקולות במקהלת העולם
ישראל מבצעת פשעים נגד האנושות

עזה במשבר הומניטרי חמור וישראל חייבת לשאת בתוצאות
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יש להוציא את ישראל ממוסדות האו"ם

יש להעמיד לדין בבית הדין הבינלאומי מפקדים וקצינים של צה"ל

הפגנות בעולם ,מאמרים,שידורים,הפצת תמונות ילדים חרוכים ,תעמולה
אנטישמית,אנטי ישראלית ויהודית בכספי איראן,סוריה,קטר,וסוכנויות אל
ג'זירה ומדינות ציר הרשע,וכנגד ההתקפות נגד ישראל אין מי שמוקיע את
הכזבים ומפגין בעד וטוען כי החמס הוא שהפר את החוקים הבינלאומיים.
הוא שהתחמש ואגר נשק במאות המנהרות שדרכם הוברח הציוד.
 החמס הפגיז בכוונת מכוון יישובים אזרחיים
 החמס הפעיל את כלי הירייה שלו מתוך יישובים אזרחיים
 החמס השתמש במתקנים אזרחיים להעברת נשק וציוד מלחמתי
 החמס ניצל מוסדות אזרחיים כמחסנים ומאגרים לנשק התקפי
 החמס הצהיר על מטרתו להשמדת ישראל
 החמס הטיף במוסדות החינוך לשנאת ישראל,היהדות והציונות
(למשל :כל ההורג יהודי אחד כאילו הרג  45מיליון)...
 החמס גייס ילדים לצבא המלחמה בישראל
 החמס השתמש בילדים ונשים וזקנים כמגן.ראשיו ,קציניו וחייליו לא חסו
על בני עמם,דכאו אותם,מלכדו את בתיהם,ספסרו במכירת מצרכי מזון
שסופקו ע"י ישראל וגופים אחרים לאוכלוסיה הרעבה תמורת בצע כסף
 החמס הפגיז שיירות אספקה שנועדו לאוכלוסיה ,וכן בחשמל,במים,בבתי
החולים שלנו שלא פעם טיפלו בחולים שלהם
היעד של ישראל לאחר  5שנות התקפות והפגזות היה להפסיק את הירי.
צה"ל פעל לפי החלטות הממשלה שזכותה וחובתה להגן על אזרחיה הנאלצים
להסתגר,לוותר על עבודתם,לימודיהם,להתרושש מחוסר פרנסה,לספוג נזקים
בנפש וברכוש.חובה למנוע את כינונה של מדינת חמסתן כבסיס קדמי של
איראן,בדומה לחיזבאללה בצפון ,כחלק מאיסטרטגיה כוללנית נגד ישראל
והמערב .במלחמה זו נאלצה ישראל לפקוח עיני עולם ולהזהירו מפני
תאוותהכיבוש וההשתלטות של ציר הרשע בעולם
979
ב ע ל י א מ ּו נ היש שאמונתם נתלית בעקבות אירּועים אישיים או עולמיים.
הללו זקוקים להתגלּות ההשגחה בטבע,לפרסּומי ניסא,בקולות ּוברקים.
ויש שאמונתם נובעת מהכרה עצמית,ללא כל תלּות במתרחש בטבע ובשנּוי סדרי
בראשית .בעלי אמונה ברמתם אינם זקוקים להוכחת חּוץ.

א י ת ן ה א ז ר ח יהבסיס לאיתנּותּה של חברה ולתקּונו של עולם הוא ה א ז ר ח.
אם הוא עומד על משמרתו ,על זכּותו לחירותו,לאמונתו והשקפת עולמו,לחובת שירּותו,
לזכּויות אזרחי מדינתו לבל יקּופחו חסרי יכולת וכוח ,אם ישקוד לתקּון סדרי חברה,
לסולידריות חברתית ואנושית ,לנאורּות עולמית ,לביטול דיכּוי,שנאה ותעמולה
מחרחרת ריב עמים וגזעים ,דתות ותאוות כבּוש,הרי יש תקוה שמן התא האתני-חברתי
הבריא תצמח הרקמה החיה שתבנה את עולם החסד...
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ד ו ר ה מ ד ב ררק הצאצאים זכּו לבוא ַארצה .ההורים נספּו במדבר ,זה היה דור שלא היה ראוי
להבטחה שניתנה .ארבע לשונות גאּולה נאמרו:והוצאתי,והצלתי,וגַאלתי,ולקחתי,
וכנגדן אנו שותים כידּוע בליל הסדר  9כוסות .ונשאלת השאלה :הרי מצּויה גם לשון
חמישית לנ"ל":והבאתי אתכם אל הָארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותּה" ומדוע
לא צורפה ללשונות הנ"ל ולא צורפה כוס חמישית?
משיב "אור החּיים" על כך :הביָאה לארץ מּותנית בקיּום הדרישות .דור שטרם
השתחרר מזיקת שעבּודו ,דור מורד,מתלונן ומלין על מנהיגיו ,דור המתגעגע לשּוב
מצרימה – דור כזה אינו זכאי ואינו ראוי לקיום ומימּוש ההבטחה...

+ע ו פ ר ת י צ ּו ק ה
זה שם המבצע של מלחמת עזה .ניתכה העופרת בכל חומרתה ולהטּה על מתקני
חמס,על מנהרות ומצבורי נשק במסגדים,בבתי-ספר ובבתי-חולים.המנהיגים
התחפרּו והסתתרו והפקירו את תושבי עזה או השתמשו בילדים כמגן חי להגנתם.
בשבּוע בו אנו קוראים בפרשת וארא על מכות מצרים הכריזה ישראל על
הפסקת אש חד-צדדית .קשה להניח שיקרה למנהיגי החמס מה שקרה לפרעה בשעתו
ששילח את בני ישראל לא מחמת המכות אלא מתוך הכרה של שגיאה בעמדתו
הקשּוחה .צה"ל השתדל למנוע ככל האפשר אבדות לתושבים חפים,טלפן לבתיהם,פיזר
כרּוזים,נמנע מלהפגיז כדי למנוע פגיעות בתושבים.האם תאטור העופרת
את בארות השטנה ותעמולת הכזב ושאיפות ההכחדה
כ ד י ל ה ש ת ח ר ר מ ש ע ב ּו ד ל א ח ר י ם ַא ל ת ש ע ב ד ַא ת ה א ח ר יפ ת ח ר ב העל א"י נאמר שכל המהלך בא"י מובטח לו שהוא בן העולם הבא,
ורבים שהלכו בה זכו לכך במאורעות ובמלחמות ,ועוד :טוב לאוכל בּה פת חרבה,
שאפילו אדם אוכל בה פת במלח בכל יום ודר בתוכּה זוכה לעולם הבא,
ואילו הדר בחו"ל כמי שדר בבית מלא זבחי ריב ,זו הגולה המלָאה חמסים ּוגזלות...
ונראים הדברים בימים אלה בהפּוכם...

י ו פ ייש נשים שזכּו לעשרה קבים של יופי
ּולעמתן רבות הזקּוקות לקביים של יופי...

970
+ב ע ל י מ ז ג
כלנּו בעלי מזג ,אבל יש המוזגים רק את מעלותיהם ויתרונותיהם,
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המחפים על קלקלתם ּומסתירים את חּולשות נפשם,
כלנּו שזּורים ֹלא רק מגידים אלא גם מניגּודים,
ואיננּו חושפים אותם במרבית ההגדים...

+ע נ י ן ש ל ט ע ם
יש שדוקא לַאחר הארוחה אני נתקף לבּולמּוס
לאיזה מקפא של " מ ּו ס"...

ג ז ר ּו מ ק למשל למּוטעם בגזר ּולַאחר מ כ ן – בקנהCANE-

+מ ח ו ל ה ק ב צ נ י ם
ָאשירה נא בשבחים לא רק למחול הקבצנים במחזה "הדבּוק",
אלא לאותם קבצנים ,שלרוב מדברים בגנּותם ,כמַאספי נדבות החיים בזכּות אחרים.
כּונתי לקבצנים מסּוג אחר,קבצני מידע וידע,המזינים אותנו בהקיפם עולם ּופלאיו,
בחוללם סביב פרסּומי מדע ומחקריו,יוצרים ואמנים,סופרים ומּוסיקאים ,ומעשירים
את עולמנו במיטב הגּותם ואמנּותם.אלו הקבצנים הם המַאספים את תרּומתם,מסדירים
את אוספיהם,משדרים ומשתפים אותנו המרּוחקים מאופק חייהם של ממציאים ,הם
הדולים ומשקים את ציבּור המאזינים והצופים במחוללים ובמתחולל באופק עולמנו
והעולמים.יחוללּו קבצני הדעת והמדע,יחוגּו ויקיפו אותנו במיטב היבּול ּובכּורי הקדמה.
+א י ְך מ ת מ ל א י ם?
גם לנפש יש בטרּיות
וגם הן מתרוקנות ּומתבלות,
גם המלים מתרוקנות מהמאגרים
וגם הכל כבר נאמר באמרי אמרים
ָאז איְך מתמלאים?
ָאז מה עושים הריקים ולאים?

979
+ד ע ת ּו מ כ א ו ב
האם גם המכאוב מרבה דעת?
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האם הצער,השכול,הייסּורים והמחלות,הפגּועים והתאּונות ,יכולים להפיק מתוק מעז?
כקומפנסציה לסבל ,כפצּוי למידת הדין האם יצא המדע והחקר נשכר יותר?האם נברך
על הרעה כשם שמברכים על הטובה משּום שבגינּה תרבה המצָאה,יצירה,תחבולה
משכילה לחילּוץ ממצוקה?האם תאיר הרעה חכמת פניהם של ראשי הדור?

פ נ י ם ש ו ח ק ו תפניהם של דּוגמנים/נּיות ידּוענים/ניות חושפים שיניים לבנות מצּוחצחות במשחת
"קולגייט" ,ובקול פותח שערים מבטיחים לנו פנים ּופנים מאושרים...
אבל מטבע הדברים אין קשר מּוכח לפנים ולפנים המאּושרים,כי הפנים השוחקות
ש ו ח ק ו ת מה שהן מפנימות...

ֹ+ל א ל ה ח ז י ק ב ר ע ה
כנגד אמרת חכמים שלא להחזיק בטובה לעצמנוַ ,אעדיף לגרוס שלא נחזיק ברעה
לעצמנו...יפי הנפש בתוכנו תמיד יחזיקו את הטובה לאויבינו ואותנו יאשימו ברעה
ש ה ם גורמים לעצמם.מי כמונו מאכיל,מתדלק,מניע ומרפא את המתנכלים לקיומנו,ומי
כמונו שוחר שלום ומותר על חבלי ארץ ומודה בזכּות מדינה לפלשתינאים .כל מה
שנעשה לא יניח את דעתם של שונאי ישראל בקרבנו ובקרב עמי תבל להתעלם מן
האמת ולטפול עלינו כל עולות-עולם ותעמּולת כזב על הרעה שלנו .אל נחזיק ברעה שלנו,
כגירסתם של כמה מפרשנינו וקרינינו ,כי א נ ּו הרעים,וחיילנו הם הַאכזרים במחסומים
ובהגנה על תקיפות והפגזות יישובים,ובייחוד על ילדים בגנים ובת"ס.אנו היהודים
המקור לכל הרעות כשטנת הפרוטוקולים מדורי דורות .חובה לרפא את בני הנוער
ומדריכיהם וכל המחזיקים את עצמנו ברעה ובחולי נפש זה...

ס פ ו ר ט ע ו ד ףיועצי בריאּות מזהירים אותנו שלא לכלות את גּופנו ביתר פעילּות ולהשאיר לעת זקנה
גם מקצת מן הכושר,כדי שלא נָאלץ להסמך על אחרים אלא להלך בכוחות עצמנו
המדלדלים במתינּות הראּויה לגיל...יש שהעודף אינו עוזר אלא הודף...

975
+ב ק ש א ת ַא ח י ָך
אתה ,הָאח,המתגדל במעמד ּושררה,
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ַאל תשכחם וַאל תתעלם כי ַאחיָך הם,
צא ּוראה בסבלותם
בק ש א ת ַא ח י ָך
אתה,הָאח,הנוטש את בית ָאביָך,
המפליג לעשות לביתָך,
ַאל תשכחם וַאל תתעלם מהם ,צא לקראתם
ב ק ש א ת ַא ח י ָך
אתה,הָאח,בַארצות פזּורה ּורוחה,
הצמּוד למערכות מינהל ּוצדקה
ַאל תשכחם וַאל תתעלם מהם ּוממצּוקתם
ַא ת ה ה ָא ח ה מ ב ק ש מ ַא ח י ָך
אתה הָאח -
במרפָאה,
בבית-החולים,
בתחנת מד"א,
בשדה הקרב,
או סתם ָאחָ-אדם,
עובר ושב
הנזעק לעזרת
מטפל,פצּוע וחבּול,
חולה,נכפה ,טעּון עזרה,
אתה ָאהּוב הָאדם
ָאהּוב כל ָאדם באשר הּוא ָאדם,
מי כמוָך מתבקש
לַאהבת רעָך כמוָך
א ת ַא ח י ָא נ ו כ י מ ב ק ש
גם אם גולים הם דותינה,
גם אם מתנכרים הם למכורתם,
גם אם שוגים הם בהערכתם,
אבקש אותם להמיר את שנָאתם
כי ֹלא אשכחם וֹלא אתעלם מהם
ּובכח הַאהבה נסלול חּיים לסבלנּות ּומחיה

944
-ב ו ר א ע ו ל ם
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מי ש ב ר א את ה ע ל ם – ברא ונעלם .ב ר א (לשון חּוץ) ,נעלםֹ ,לא נתפס בהשגתם של
רבים,שאינם מסּוגלים להכירו בכושר הבנתם.זה מישור גבוּה של האמונה שאינה מתנה
את האמּונה בו בהתגלּותו במציאּות הטבעית .זה הפן של ההכרה במצּוי אמת,אמונה
לשמּה ,להבדיל מן הפן הנמּוך של האמונה התולה בו קיומו ומנהיגותו של עולם ומלואו.
הוא אינו מּוצא מן העולם אלא שרּוי בו כאלוהי הָאבות ,כמנהיג העולם מדור לדור,כחנון
ומקשיב,דן ושופטו ,גומל ומעניש לבני אדם וַאחראי לגורל אדם ואּומה.
פ ה ו ל ש ו ןהפה הוא האורגן הפיזיולוגי ,המבנה הגופני המאפשר להתבטא,ואלו הלשון  -היכולת
להתבטא ולהביע בלשון הגיגי מחשבה ורגש,עשירות ביטוי,לדלות מעמקי שפה
ורבדיה את מכמניה בצרופי-מבע .כבד פה עשוי להתקשות ברהיטות הדיבור,זה העמוס
או המגמגם בלשונו ,או שאינו בקי בהיגוי הראוי של לשון זרה,או שנשתכחה ממנו
שגרת לשון,אך כבד לשון אינו צולל למעמקי הבעה,אינו מוצא את המלים בפיו,את
המתאימות לבטא את הרהורי לבו ורגשותיו,ולשונו פשוטה,שטוחה,ענייה ודלה.
אבל הזיהום משותף ועלול לפגוע הן בפה הן בלשון…

י א ו רהנהר המאיר עיניים כיצד "יושב בשמים ישחק" למתחכם הגוזר האכזרי להטביע בו
את ילדי ישראל וכיצד מתחכמת לו בתו החומלת ומושה ומצילה את הגואל מכליה.ויש
מי שתולה סיפור זה כסמל לדור בנים וצעירים המתנגד לטירוף ולשנָאה של הָאבות.
אנו מקּוים ש י א ו ר ּו עיני שנאה של "ַאחים מּוסלמים" ובני בריתם בחמס וג'יהאד,
ובניהם ובני בניהם לא ישלימו עם רשעתם וסמאּותם אלא ינהרּו לשלום אמת וחמלה...

ע י נ י ל ָא האומר המדרש שהיו עיניה של לָאה רכות,לאות מרוב בכי .בכי אמיתי,הנובע מלב
מתחטא ומבקש ַאהבה ורחמים ,בכי שופע דמעות תחנונים,בכי הממרק עצבּות ורוגז.
אולי משום כך זכתה לרוב בנים ולהיות אם בישראל הבונה את הבית הכן,הישר,שאינו
עקוב בנפתּוליו...

945
+ה ס ת ר פ נ י ם
בדרך כלל מייחסים ביטוי זה להסתר פנים של אלוהים ,המתעלם מצורכי העולם,
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המעלים את נוכחּותו,ידו החזקה ,פעילּותו והתערבּותו בחיי העם .וכך נאמר:
ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא(...דברים לא'/ח) ואולם הסתר הפנים הוא נחלתו
של המאמין המכיר ויודע שאין בכוחו ,בהשגותיו ובהכרתו לדעת ולהכיר את
בוראו.הנביאים,כמליצת חז"ל ,הסתכלו באספקלריה שאינה מאירה,ועל הגדול שבכולם
משה נאמר ,כי "תמּונת ה' יביט" ו"פנים אל פנים" דיבר עם אלוהים ...אלא שלא זכה
גם הוא אלא להגיע "לערפל" ,לראות רק את "אחוריו" ,כלומר אלו ביטויים לסבר לנו
את דרגת הכרתו של האדם שזכה להתגלות...

ב נ פ ו ל א ו י בלמה מומלץ לא לשמוח בנפילתו ובכשלונו של האויב? שמא יבוא רשע חמור ממנו!
חילופי שלטון לא תמיד מבשרים טוב,והרבה תקוות לתיקון עוולות ועיוותים התנפצו
באכזבות מרות...

 +מ ּו ת ו ש ל מ נ ה י ג
מה שונה דמּותו של מנהיג כמשה המסרב,הנרתע משליחּותו ,ואומר "מי ָאנוכי"?
לעּומת כל אותם מנהיגים אצלנו ובעולם ,המתהדרים בכל יכולתם,הנדחפים לשררה
ומוציאים תועפות כסף לפאר את שמם ,שוכרים פמליות של יועצים וסוכנים ושכירי
רחוב ופרסומת לעטר את המּועמד בכל זרי השבחים והתהילות ולהכפיש את מתחריו
בכל כינּויי הגנאי .איזו קורחה קרתה לנו בקורותינו בעקבות מאבקי כוח ושלטון החל
מקורח,דרך השלטון בשבטים,וסכסּוכי המלכויות ,מירבעם ועד אחרון המלכים,וַאחר כך
במנהיגּות הרּוחנית,בבתי המדרש,בעליונות הפסיקה ,במרּות ההכרעה של רבנים
בקהילות ישראל ובחיי המדינה .אי המנהיג שלא יכריז :אני עשיתי ואני אעשה ,אני
אקבע ואנּוטַ ,איה הימים שהעם בחר במנהיגיו לא בהשפעת תעמולה,שטיפת מוחות,
הזרמת כספים,שוחד בחירות ,אלא ציבור מאּוחד שיאמר לבחירו" :קצין תהיה לנּו...

+נ ח ש OFFICE -
נחש ביוונית אופיס ,ואחת הכיתות הגנוסטיות היא "כת האופיסים",
אין פלא שגלגולי ההכשה של הנחשים מציקים לנו כל אימת שאנו זקוקים לעזרתו של
איזה ...OFFICE

947
ר י צ הפעם ָאמרּו :רּוץ כצבי – לעשות רצון ָאביָך שבשמים,
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ּומצוה הבָאה לידָך ַאל תחמיצנה...
הּיום אומרים :החלפה השטה,
רּוץ כ צ' י ט ה
ַאל תחמיץ רצונָך
והוה זריז למצות הג'ּונגל שתחת השמים

צ ד ק הלמה ֹלא התקינּו ברכה לפני מתן צדקה?
כדי ֹלא לעכב את נתינתּה אפלּו לרגע!
נחּום איש גמזּו קבל עליו יסּורים נוראים
על חטא שאחר להגיש מזון לעני
ּובינתיים נפח נשמתו לעיניו (תענית כא)
וגם זּו לטובה  -הלקח שלמדנּו לזרּוז המצוה

מ ל ָא כ י ה ש ר תמלָאכי השרת אינם מצּויים רק בגובהי מרומים
הם מקיפים גם את הָאדם העושה מצוות,
מכל מצוה שָאדם עושה נברא מלאְך,
חשב ָאדם לעשות מצוה ונאנס וֹלא עשאּה
נחשב לו כאלּו עשאּה ,חשיבה טובה ּומעשים טובים
יוצרים את גדּודי המלָאכים הסוככים ּומגינים עלינּו,
אלּו המלָאכים המצּוים לנּו לשמרנּו בכל דרכינּו,
אלּו מלָאכי השרת שליחי החשיבה החּיּובית...

+ב ו ש ם
קרב אל המבשם והתבשם מריחו הטוב
התחבר אל מדיפי תורה ּומעשים טובים ּולמד מהם
תשרה עליָך השרָאתו של בעל-שם
בעל ב ו ש ם – בו שם ,שם טוב משמן טוב

944
+ס נ ה ס י נ י
זה נמּוְך שבאילנות וזה נמּוְך שבהרים.זה בוער באש התגלּות וזה בוער בשלהבתיּה,
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ּובוערת האש המלבה אמּונה וחזון,טהרה ּוקדּושה,מסירּות נפש והקרבה במדּורות
השמדה ושוָאה,במנהיגי האמה,מקבלי התורה ּומקדשי שמּה.בוערת בענוה,בשפלּות
רּוח,בדממה דקה ּובסערת תקּומה והגנה.זאת התורה – תורת חרב-סינ י המאכלת כל
נסיון לבער את נוחליה.גוילין נשרפים ואותּיות פורחות בעם פורח ּובארץ פורחת...

+ש ל נ ע ל ָך
משה הצטּוה בסנה על סף שליחּותו לגאּולת העם,ויהושע,תלמידּו ּוממשיכו של משה,
הצטּוה על כְך על סף כבּוש הָארץ.השלת הנעליים משמעּותּה נעּור הזוהמה שדבקה
ברגליים הנעּולות בהשפעות זרות .השתחררּות מטנּוף,מהרגלי תועבה והתקדשּות
יחפנית טהורה כענות התבטלּות של הגאוה,ההכרה,וההתרכזּות לקראת משימות הּיעּוד

+ש ק ּו ם ה ה ר ת ע ה
עש"ק פרשת שמות תשס"ט,לאחר לחימה של למעלה מ 05-יום במבצע "עופרת
יצּוקה" ,אני קורא בהפטרת הפרשהֹ":לא עתה יבוש יעקב וֹלא עתה פניו יחורּו כי
בראותו מעשה ידי בקרבו יקדישּו שמי"...מלקחיה של החּונטה ההיתּולית באיראן לפתו
וָאגפו את ישראל מן הצפון בשליחּות חיזבאללה ומן הדרום באמצעות החמס.האיראנים
ציידו אותם בַאלפי טילים,כספים,ואימנו מאות מחבלים ושאהידים בתקוה להשמיד
בפה גלוי ובפרהסיה בינלאומית את ישראל.לאחר שנים של התעללות חמס בתושבי
הדרום בהפגזות של רקטות,טילים,גראדים,ובמלחמת לבנון השנייה,כשרבבות נאלצו
לשרות בפחד ומצּוקה,בייחוד ילדים ונוער,ומבוגרים שּותקו מעבודה,קשישים נפגעו
במשכנם ,נזקים עצומים לרכּוש ולייצּור ,פעל צה"ל בעוצמה שהפליאה את העולם
בכוחו לחזור ולהרתיע ,למגר את המתנכלים להשמידנו .נלמדו הלקחים,מָאז בושנּו מכל
העמים שציפו מאתנו להצלחת יתר בהתמודדותנו עם האיסלאם הקיצון ,כשאנו בחזית
ראשונה בקרב על המזרח התיכון לפני כיבּוש אירופה והמערב .תורגלו חיילי הסדיר
והמילּואים,שּופרו אמצעי הלחימה ,תּוכננו בקפדנות מהלכי המלחמה עצמה,למנוע
פיגּועים והפתעות קרב מצד מארבים וצלפים,מנהרות חבלה,מוקשי פיתוי לחטיפה
והכשלה .ועל סף ההכרעה והניצחון ,בהתעוררות כל גופי עולם למנוע מישראל את
השלב האחרון הופסקה האש...עד מתי? נמשכים הדיונים בתנאי הפסקת האש,מניעת
הצטיידות החמס בציר פילדלפיה,לא הּודנה לשנה שנתיים אלא להתחייבות מתמדת
להפסיק את הירי ופיקוח בינלאומי על קיום כל התנאים וההתחייבויות .ומעתה אולי
אפשר לעבור כבר למלחמת הבחירות הפנימית ,לניהול החשבונות האישיים למי לענוד
את זר הניצחון ,ולענ"ד – עיקר המאבק :בהתמודדות הפנימית עם ערביי ישראל..

940
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מ צ ר – צרּות וצער המעבר ,לשון צרה ּומצּוקה ,זעקת סבלות מ צ ר י ם,
ועם זאת נשמע צעקת צירי יולדה ,ואּולי צוחת הּיוצר על הָאבניים,
כי הצרה היא אם לחלּוץ וליצירהּ ,ומן הלחץ ודחק ההויה – נ ּו ש ע!

+א י ן א י ש
כשָאדם מַאבד את אנושיותו,כשאדם מתנהג כחּיה טורפת,מאבד שפיות,רחמים והבנה,
אין לעמוד מנגד ,אלא לפעול כפי שיידרש .כשהחמסניק מתגונן במעטה של ילדים וטף,
כשהוא מנצל למאגרי הנשק מסגדים,בתי-חולים,בתי ספר,בתי אזרחים פשוטים,
אין לכמור עליו ברגשי מּוסר מסּולפים כדי למנוע את מזימתו ההרסנית לפגוע באזרחים
חפים.מוסר תקין וראוי למדנו ממשה שרָאה כי אין איש,כי הנוגש המצרי חסר כל רגש
ומתעלל בעברי ושופך את דמו ,הרי החובה היא לא לעמוד על הדם אלא לשתק את
החיה,וכך החובה לשתק טרור פושע ולא להתוכח עם "שוחרי צדק ומּוסר" שהשחירּו
עיניהם ולבם מהבין ומהבחין כיצד להציל מּוכה מיד מכהּו...

+ר ש ע י ע מ נ ּו
אלּו "ַאחינּו בני ישראל" המתחבקים ומתנשקים עם ַאחמדינג'אד;
המפגינים עם שונאי ישראל נגד אחיהם המתגוננים מפני הטרור האיסלאמי;
אלו שכירי עט",נאורי השמאל",אטרי דעת ומצפון ,המפיצים את ערות הארץ בתקשורת
עולם; אלו הפורצים פרצות בַאחדות העם בזמני משבר ּומלחמה;אלו המשת"פים,הגיס
החמישי ,הנותנים יד לאויבינו מבית ומחּוץ...

ל ה ת ח י ל מ ג ב ּו ר ו תלפי המסורת חי משה  05שנה בבית פרעה ו 45שנה במדין ,ואין אנו יודעים פרטים מה
אירע בשמונים שנות חייו אלו ,ורק משנכנס לגיל גבורות בן  55זכה להתגלּות ולהתחיל
בפעילּותו כמנהיג,כנביא,כמחוקק,והפך בתולדות עולם
ל ָא ד ם ה ג ד ו ל ב ע נ ק י ם!
ּומשהגענּו לגיל גבּורות אפשר להתחיל להתעודד שאּולי עוד נכונה לנּו הדרְך...

949
ַ+א ל ל ה ַא כ ב ר
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כבירּות האל במּובן ההגּותי-אמּוני-יהּודי אינה במּוחלטּות כזאת שאין ערעּור
לפניה.אנו,בצלמו ובדמּותו,רשאים ואף חייבים לומר כבני אנוש את דעתנו והשגותינו.
לשאול,להשיג השגות,להתוכח,לדרוש מענה,לשנות מהלכים,לקבור את הטוטליות
הנחרצת שאינה משיירת לאדם להתמודד בבעיות ההנהגה,הצדק,האמת,המּוסר,
כנביאים,כאיוב ,כאבי האמּונה אברהם ,הדורש משפט,חנינה והתחשבות כאלוהי הארץ
והעולם.ואולי לזכות מדי פעם ל"נצחּוני בני"! ...

+נ פ ש ח ּי ה
נאמר בבריָאה על הָאדם":וּיהי הָאדם לנפש חּיה" (בראשית ב/ז)
ּובנפשו של הָאדם להוציא לנופש את החּיה שבו...

מ נ ח ההמנחה הערבה ביותר היא הסולת הבלּולה בשמן ולא קורבן החיה .הנביאים הסתייגו
מקרבנות וזבחים,מעולות אילים וחלב מריאים,מדם פרים ועתּודים ,אלא הדגישו :
"רחצּו הזכּו הסירּו רוע מעלליכם" וכד' .לטהרה וכפרה שעיקרה הסרת עורלת הלב
הגיעו במרוצת הזמן .למן אברהם ההולך לעקוד את בנו הוא שהחליף קורבן אדם בבעל
חיים .הוא ולא המלאך בוחר אמנם באיל ולא בקורבן אדם כמקובל באותם ימים.
ובמרוצת הזמן גם קורבן החיה והבהמה הּומר במנחה הצנועה שעליה נאמר שהיא
הערבה מכל הזבחים...וזו גם התפילה הערבה,למחילה וכפרה ,בפנותו של יום...

+ה ס ר ת ה כ ו ב ע
בדרך כלל המתבטאים בדרך זו":הריני מסיר את כובעי לכבוד" ...הם אלה שאינם
חובשים כובע מכל וכול .ולפיכך יש להתיחס למחותם במנוד ראש וכפל פנים...

+ש נ ּו ן
בדידקטיקה המודרנית החלו לזלזל בנושא זה של שנּון החומר.
האמצעים הטכנולוגיים – מחשבונים,מחשבים,אינטרנט וכד' משחררים אותנו
מהעמסת יתר על הזיכרון .ואּולם בדברי תורה מצּווים אנו שיהיו הדברים
חדים,ברּורים,לא מגּומגמים ,נהירים וחרּותים יפה ללא זיקה קבּועה לסיּוע הטכני ...

364
-פ ע י ל ּו ת מ י ּו ת ר ת
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פעילּות גּופנית חיּונית לתפקּודם של איברי הגּוף ,ויש שמשוים טובה מעין זאת לסבל
ולייסורים המחשלים כביכול את את כח העמידה שלנו .על כך הרינו מותרים מכל וכל,
בניגוד לטוענים כי הענּויים וההפגזות והמלחמות והרדיפות שהיו מנת חלקנו מדורי
דורות הם שהרבּו כוחנו,חידדו את חּושינו ,חזקּו את עוצמתנו .פיגּועי שדרות במשך
שנים
לא ישרּו את חּוט השדרה שלנו ועל "פעילּות הגנתית" זו הננו מותרים במלוא ההכרה
והרצון .לא נתעטף בעוצמת עמידתם של יישובי עוטף עזה בַאדרת גבורה וחוסן רּוח
כדי לפרנס את תאורית ההשרדות האבולוציונית...

+ב ח פ ת ה ז ו ג
במסגרת הזּוגּיּות הטובה חיים בני הזּוג תחת חּופת הזוג.
לכל אחד ענבל אישי המקיש בקליפת הזוג את צלצוליו האישיים
ההרמוניה תלּויה אפוא בצלילים המּוקשים משני הצדדים

ת ב ת מ ש התבת משה הצפה במימי היאור מזכירה את תיבת נח השטה במי המבּול.
מה שם עולם מּושחת הנדון לכליה ולתבה העשויה להוליד אנושּות חדשה,
כך תבת משה משּויה מן המצּוקה,מהשעבוד,מהַאכזריות של השלכת הבן היאורה,
לקראת לידה מחדש של גאולה.הגאּולה מן הגולה,שהיא המוטיב המרכזי של ספר
שמות,היא לקראת מציאּות שונה שצריך למשותּה מההשחתה של סבלות מצרים.

+ב ת י ּה
זה השם שנתנו חז"ל לבת פרעה .היא הפותחת את התבה המּוצפנת במימי היאור
ורואה את הילד .היא רוָאה ּומבינה ותופסת את מצבו של פליט ינּוקא זה,חסר
ישע,הזקוק לטפּול ,ומתמלאת רחמים עליו .היא מבינה כי מּילדי העברים הוא ,שהרי
נשרד הוא לפי שעה מגזרת ָאביה להשמיד את הבנים הנולדים לעברים .בחמלתה נוהגת
בילד לא רק ברחמים ,שהם גלגּולי רגשות מן החּוץ אל הסובל ,אלא בחמלה ,שהיא
דרגה גבוהה יותר המעמידה את החומל ,את ה ט ו ע ן על גבו את סבל הסובל ומזדהה
ומשתתף בפועל בצרתו כדי לסּייעו ולפלטו מן האיום של השמדה.היא ראּויה לשם בת-
יּה ,בת אדם שמידותיו כמידת הויה עליונה המסמלת את החמלה לבריות אדם באשר
הוא אדם .פרק זה בספר שמות מעמיד את הסיטּואציה האנושית החומלת כנגד
המסופר קודם על השעבוד,על ההתנכלות והתחכּום להרס .הסיפור המקראי אינו מעניין
אותנו כמסמך היסטורי אלא כסיפור היכול להתרחש במציאות .עלינו הקוראים מוטל
להסיק מן המסופר את הנוגע ושייך לנו ,את המשמעותי שבו לחיינו .הקונפליקט,
המורכבות שבסיטואציות החיים ,הם המחייבים אותנו לבדוק את מעמדנו כלפי
הארועים הדומים המתגלגלים באופק המציאות שאנו נתונים בה.
364
ר ב ו ע צ ּו ם מ מ נ ּו37

י ע ק ב נ י מ ן
044
ר ס י ס י ם
=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

השבוע אנו ממשיכים בספר שמות וקוראים בתחילתו את דברי המקטרגים עלינו.
אך אנו נָאחז בדברים המאשימים האלה של אויבינו מָאז ומקדם ונאמין ביכולתנו
לשאוב עוצמה מ מ נ ּו ,מאתנו,מעצמנו וממקורנו,ממחצבת קורותינו ,מכוח אמונתנו
לישועה.בעולמנו כיום יותר ממיליארד מּוסלמים.מהם מצהירים בפה מלא על מטרתם
להכחידנו,מהם בחצי פה ,מהם במשאלת-לב שהטרור יעשה זאת במקומם .איך נעמוד
מול עוצמה אדירה זו של כוח אדם,ממון,משאבים,אמצעי תקשורת,השפעה בגופי
או"ם? בכוח האמונה בעוצמה הפנימית המצּויה בנּו מדורי דורות להחלץ ּולהשרד...
"כי שחה לעפר נפשנּו דבקה לָארץ בטננּו  - - -קּומה עזרתה לנּו ּופדנּו למען חסדָך"
ה ב ה נ ת ח כ מ הכלפי איראן זה ֹלא עובד .התחכמּות טקטית הבאה לעקף איסטרטגיה מדינית לא
מועילה .סנקציות כלכליות,מצור,הגבלות תנועה,החרמות מסוגים שונים ועוד ועוד לא
פעלו .תחבּולות של התחכמות אינן מחסלות את הגרעין ,אּולי משהו בקליפה...

+ש ר י מ ס י ם
הסבל הוא יותר משרי המיסים ולא מן המיסים ,מהקונצפציה הכלכלית שלהם,
מנגישות יועציהם ּופקידיהם ,מהתעלמּותם משכבות המצּוקה ודאגתם לעשירונים
העליונים...

ח כ מ ת ה מ ס כ ןראינו "מסכנים" ,בני ענּיים ,שמהם יצאו תורה וגדּולה ,אלא שהבזיון כלפיהם נבע
מגורמים אינטרסנטיים ,מתחרים מהאליטות החברתיות ששמו מעצורים לפרסומם...

ח ז קחולה – זקן – קשיש
לכל אחד מכם אני קורא:
חזק ,חזק ונתחזק
א " יארץ ישראל
ָאהלי יעקב
נולדנּו בָארץ
ּובאנּו ַארצה
ּובָאהלינּו
אהלנּו על מתינּו...
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התמונות שאין מפרסמים על ילדי "חמס" ,כיצד מכשירים אותם לשנוא ולהילחםבישראל .אלו עתודות הכוח של "האיסלאם הנאור" שיחסל את מדינת ישר
364
ס ב א ּו נ כ ד י וחייב לא רק הָאב ללמד בנו תורה אלא גם הסב" :והודעתם לבניּך ולבני בניָך" (דברים
ד/ט) ,והמלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלּה מהר סיני  -ר' סמיכות
הפסוקים שם .קשה לקבל את ההסבר כי בלימוד התורה מתמעטת ההשגה בירידת
הדורות .כלּום הלימּוד עם הסבא עמוק וגדול יותר מזה של האב כי דורות קודמים
עדיפים בידיעה ובהשגה? אולי הכּונה כי רצף הלימוד בדורות מחזק את שלשלת כיבּוד
מסורת המשפחה והאּומה לדורותיה...

+ע ו מ ד ב צ ד ק ו
יש שהעומד הוא פועל יוצא ,ממשיך לתרום,לפזר ממונו לטובת נזקקים ומוסדות ,ואינו
מפסיק את נדיבּותו ופטרונו למרות משברים עולמיים ומקומיים.
עומד בדיבּורו,עומד במהלכיו ,אינו משנה אורח חייו,עובר לעשיותיו,
אבל יש שהעומד בצדקו הוא באמת פועל עומד ,ומפסיק לתת כפי שנתן בעבר,
כי יבש מעינו ,חרב רכושו,ונאלץ לעמוד בו מהרגלו.

כ כ ו כ ב י ה ש מ י םמה ה ם שונים זה מזה בגודלם ,בהשפעתם,בכוח משיכתם ודחּיתם ,כך בבני אדם,יש
אנשי מעלה ופחּותים,צדיקים שופעי אורה ורשעים חוסכי נוגהם .אין לנו שליטה בגרמי
השמים,ואיננו יכולים לכוון,לנבא את מהלכיהם,אבל לפחות האורה שניתנה גם לנו היא
בחינּוך המסּוגל להשפיע,להיטיב ולשפר את הטבע האנושי...

+ה ק ו ל ר ב י ש ר א ל
בידוע עשו שונא ליעקב ואוהב לתלות את הקולר בישראל.
בכל דיוני האו"ם ,ובכל הגופים המסונפים ופועלים בשמו ,חדורה השנאה לישראל.
בכל כשל,פשע,תקלה,מלחמה – בכל מה שקורה בעולם תולים את האשמה בישראל
הפרוטוקולים של זקני ציון נכתבים בכל דור מחדש ע"י הגופים האיסלאמיים,
המדינות בדרום אמריקה ,באסיה ,באפריקה ,ואין צורך להזכיר את "חיבת" אירופה
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מ ט ר ו ת ה מ ל ח מ האם אין אסטרטגיה ברורה,אם אין מגדירים בברור מטרות מלחמה,
אם מסתפקים בהצהרה ,שמטרת המלחמה בדרום להבטיח שלא יירו על ישובינו –
נשאלת השאלה :כמה הרוגים מבנינו מותר להקריב למען איזו מכפלה של הרוגים אצל
האויב ,כדי שזה יירשם עדיין כ"ניצחון"?

+ה ר ּו ח ה ב ר ּו כ ה
הרוח שוב מפעימה את העצמות היבשות ,המיובשות בדור "הפוסט" המרוקן מערכים
של פעם .יש התנערות מהלוך רוח של יאּוש והספד לקראת התנדבות
והתגייסות  -הן מצד תושבי העורף ,שהפך לחזית ,הן מצד החיילים בסדיר
ובמילואים.תחושה של דבקות במשימה ,תחושה ששוב מתהדק הדבק הלאומי
חברתי.מי יתננו לדאות על כנפי הרוח הגדולה הזאת לא בקוצר רוח...

+ת ס מ ו נ ת ה ש ט י ב ל ְך
כנגד האמור לעיל על הרוח הצוררת בכנפיה את פלגי האומה ,הרי
מחנה הימין והמפלגות הדתיות מתפלגים לקראת הבחירות לפירורי פירורים וכך לא
ישיגו את מטרתם .אם לא יתעטפו תחת הטלית של שיתוף פעולה ,לא יעברו רבים מן
"השטיבלך" אפילו את אחוז החסימה" ...הבית הלאמי" לא יכון על
תופעות של נטישה וחבירה ,פילוג וניתוץ מסגרת של חבירה ,כפי שחזינו "בבית
היהודי".ובכלל – ראוי לחזור ולהדגיש כי המפלגות הדתיות ימצאו את תקונן רק באחת
המסגרות הגדולות של העם הנחצה בישראל בין "ימין" ו"שמאל"...

ש ל ו ש י ם ל י ו נ ה ז"לבימים שבין צום עשרה בטבת וקריאת פרשת "ויחי" ציינו את השלושים ליונה ז"ל
באזכרה המקובלת ליד הקמת המצבה .והדברים שאמרתי שם מצויים ברשימה מיוחדת
י ו נ ה...
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י ק ה י ק ה היקהה מקורה בפסּוק "ולו יקהת עמים" (בראשית מט/י) כלומר מלְך המשיח העתיד
לצאת מיהּודה יזכה למשמעתם של עמים רבים .למה אני נזקק למלה זו? כי בכנּוי י ק
ה התכּונּו לָאדם בעל משמעת,דקדקן,קפדן,מסדר ,והמילון מסביר יקהה כזקנה,כקבּוצת
קמטים ,הוספנּו ליקה עוד ה' לתגברת הצּיּות ,שכן יקה ישאר יקה גם לעת זקנה
ותוספת קמטים...

ב ר כ ו ת ת ה ו םמי כמונּו התנסה בתולדותינּו כי הברכה עשּויה לבצבץ מן התהום,מן המצּוקה והיאּוש.
ממצבים של שפל ,סכנות ּומלחמות נחלצנּו לישּועה והצלה מנפילה לתהום

+א מ ר י ש פ ר
אמרים הבאים לעשות סדר באותּיות ש-פ-ר ,לשפר את מעמדן:
פ-ר-ש ,ר-ש-ף ,ר-פ-ש ,פ-ש-ר ,ש-ר-ף,
ניצוצות רשף להבהיר את הפשר,לשרף את הפרש והרפש...

+ג ט
ואם בעניני לשון עסקינן הרי מּופלא לראות כי שתי אותּיות אלּו ג-ט
אינן באות יחדיו בשרש או במלה כלשהי בתנ"ְך.
פרּוד ,נתּוק מכל זּוּוג זו לזו...

י ד א ו ח ז תידו של יעקב אוחזת בעקב עשו
אוחזת – לשון עבר-הוה-עתיד
לשרות עם אֹלהים ואנשים
שֹּלא להרפות אלא לשמר על עקביו
למנע דריסת יורשיו באמות העולם

354

בעקבות
41

ה ּי מ י ם

י ע ק ב נ י מ ן
044
ר ס י ס י ם
=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

מפלי ויקטוריה
כפסע לנצחון,להכרעת העופרת הּיצּוקה ,אבל הקבינט עוד יגרום למפל

מטח קטיּושות באזור נהרּיהכשנתיים וחצי לאחר שננצרה האש בגבול הצפון ,חוזר גבול ישראל -לבנון
להתחמם :לפחות שתי רקטות נפלו באזור הגליל המערבי .שני בני אדם
נפגעו קל וכמה נוספים לקו בחרדה

ל י ד י ע ת ה ט ר י א ּו מ ב י ר ט:כדי להקדים תרּופה למכה…ּוטרּופת מכה נוספת…
יש צרְך דחּוף להגיש "עזרה הּומניטרית" לּיורים מלבנון
מתנדבים רבים בתוכנּו מּוכנים להתגּיס לשרּות "הָארץ",ארגּוני
זכּויות,אּונר"א ,האּו"ם וחּילי חיזבאללה…להעביר ל"נצּורים"
בלבנון צּיּודַ,אספקת מזון,צּיּוד רפּואי,דלק,כספים ועוד…
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ַאהבה חמה תמס כל קרה

יָאמר לכל אפרוח – ַאל תתגדר בנפּוח הכח

למד מן הקופים איְך לגזור קּופונים

חכמים לומדים לשתק מן הדגים

המתאמן יעפיל לליגה של הפיל

כך נגזר  -לחיות ביחד עם המתוק והמכוער
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ל ו י ת ןמה כוונת המתפלל בצאתו מן הסוכה":כשם שזכיתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה לישב
בסוכת עורו של ל ו י ת ן"? הלויתן נאמר בגמרא (ב"ב עה) ":בשעה שהלויתן רעב
מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצולה,ובשעה שהוא צמא עושה תלמים תלמים
בים" .דגים שבים איש את רעהו חיים בלעו ,והלויתן ,כמאמר מנחם ציון ,הדוד של
רחל ,הוא אדיר הבולעים ,סמל ההשחתה ,ולכן הכוונה היא שכוח מכלה זה יכלה מן
העולם .מעורו תיעשה סוכת שלום פרושה על חומת עיר השלום .תכלה ממשלת זדון מן
הארץ והשלום ישרור בעולם כולו.
ל ח םבתקופת ההכשרה של "הסוללים" בקרית ענבים הייתי האופה של הקבוצה.וכעלות
השחר ,שעה שהייתי עמל בעבודת פרך זו של לישת הבצק בגיגייות ענק הרגשתי
והבנתי את הנאמר ":בזעת אפך תאכל לחם" .ה ז ע ה נטפה נטפה לתוך העיסה ואני
התנחמתי אחר כך בפרוסה מרוחה ב ז ע ת ר...

ל צ נ ּו תהליצנות מתבטאת בציניות ,בטענה שאף אדם אינו פועל לפי ערכים ועקרונות ,ומתחת
לכל מעשיו האידיאליסטיים ,לכאורה ,מסתתרים כדאיות ואינטרסים אגואיסטיים.
הלץ דוגל ב'ניהיליזם' ,השלילה המוחלטת של הערכים הדתיים והמוסריים .הלץ מאבד
את הכושר להאמין.
ל ש ו ןבלשון בהירה וקצרה אפשר למצות תוכנם וכוונתם של רעיונות ומאמרים ,בחינת מועט
המחזיק את המרובה .זה העיקר – התמצית,נקודת החיות שבדברים .לראות את התוך,
לא את הלבושים העוקפים אותו בהיקפם.
לשון הרע
במסכת עירובין טו נאמר :כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור
בעולם .לשון הרע ,אפילו לשם שמים ,להוקעת פרצופו האמיתי של אדם שאין תוכו
כברו ,צירוף זה אינו נסבל .לכאורה ,המספר מתכוון להגדיל שם שמים ברבים ועל זה
נאמר"":ובקרבו ישים אורבו" .יכרת ה' שפתי חלקות לשון מדברת גדולות".
במסורת שלנו נגע הצרעת פוגע באדם המוציא שם רע ,טמא הצרעת חייב להכריז על
טומאתו בפומבי ,להוקיע לעיני כל את נכליו הרעים ,כיצד הסוה את פני הדברים ולפיכך
עליו להסיר את המסוה הזה להתוודות לעיני כל כי השמיץ ללא סיבה.הוקעה מעין זו
צריכה לחייב את מצורעי התקשורת בימינו המוציאים דיבות חסרות שחר ,ומשחירים
פני אדם בדיסאינפורמציה .על כתבים ועורכים מנחים ומתראיינים כאלה בכל אמצעי
התקשורת יש להכיל את חובת הוידוי וקלון הפרסום הכוזב.
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פ ר ש ה ס ת ּו מ הפרשת "ויחי",האחרונה בספר בראשית ,היא פרשה סתומה,כלומר – בספר התורה על
קלף אין רוח בינּה לפסּוק האחרון של הפרשה הקודמת "וּיגש",כנהוג בשאר פרשיות
התורה שהן "פתוחות" -מתחילות בשורה חדשה.
גם בפרשיות ח י י נ ו יש פרשיות סתומות ,שלא נחקרו עדיין,ולא נתבררה סתימּותן...

י ד ה'בספר הזהר מּובא שהמייחד את קריעת ים סּוף משָאר מכות מצריים הרי זו העּובדה
שבקריעת הים ,באירּוע אחד ,הּושגּו שתי מטרות הפּוכות :הצלת ישראל מחד ,והשמדת
פרעה וכל חילו מאידְך .בחזיון כביר זה של יד ה' ,הפועלת בטבע ומשעבדתו למען
המטרה האלוהית ,מגלה יתרו את יחוד ה' ,בראותו איך ביד ה' לפעול בטבע גם פעולות
הפּוכות ,ביעּור הרשע וישּועת הצדיק ,ומכאן לומד הוא בניין אב לכל מציאּות העולם,
שבה גם הרע וגם הטוב כאחד משרתים את המטרות האלוהיות .הביטוי "וּיחד יתרו",
מרמז על הגילוי של יחּוד ה' בעולם .

-מ כ פ י ר ה ל ק ד ו ש ה ש ם

מסופר במדרש (רבה סה' ,כב) על זמן החורבן ,שכאשר רצו הרומאים להיכנס להיכל
ולהחריבו ,פחדו ולכן אמרו שיכנס קודם כל יהודי ומצאו את "יוסף משיתא" שהיה הכופר
הגדול בעמ"י ,ואמרו לו שייכנס וייטול איזה כלי שירצה .והוא ברוב עזותו נכנס ונטל את
המנורה .ואז הם אמרו לו שלא ראוי שישתמש בה הדיוט ,אלא נטלוה למלכות ,ואמרו לו שיביא
כלי אחר ויטול .והוא אמר להם שאינו מוכן שוב להיכנס והם בקשו ואמרו שיקח את הכלי
שיביא ועוד הם יוסיפו לו כסף  -ולא רצה .וכך ניסו להרבות לו שכר ובכל פעם לא רצה ואמר
להם :די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת .ואז אמרו לו אם אינך נכנס אנחנו נהרוג אותך
ועדיין לא רצה ,עד שחתכו לו אבר אבר .ועל כל פעם אמר" :אוי לי שהכעסתי את בוראי" עד
שיצאה נשמתו.
שואל הרב כהנמן זצ"ל יש לתמוה על סיפור זה שמהכופר הכי גדול הפך למקדש ה' הכי
גדול  -ואף אנשים רגילים כמעט בטוח שלא היו עומדים בכך? אלא יש להבין ולהשכיל מכך מה
עושים מספר דקות בבית המקדש (שבשעה שנכנס להביא את המנורה שהה שם)  -מספר
דקות בבית המקדש ב"מסגרת" הכי טובה של עמ"י יכולות לתת מזון רוחני כ"כ גדול.
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כבר כתב אפיקטטוס :כתוב באופן שתהיה מובן ,כלומר כתוב באופן שלא ייתכן שלא תובן.
904
+פ ר י ּו פ ר ח י ם
שתי קטגוריות בגן עדננו :הפרי המזין גּוף ורּוח ,הפרחים –הנותנים טעם וריח.
פירות המדע וההגות,היצירה האנושית לסּוגיה ,בתחּומי הקיום וההשרדות ,והפרחים
הנאים של האסתיטיקה והאמנות ,הנותנים את הטעם וההנאה לחיים.
המכונים "ירּוקים" ,וכל השוחרים טובת הסביבה ואיכותה ,צריכים למצוא את האיזון
הנאות ביניהם  -לשקוד על נוף בריא,יפה,המספק חמצן פיזי ורוחני ,והצרכים
המתחייבים לכלכלה,לתנועה,לשיפּור תנאי החיים בעידן המודרני.
נ ס י מ י נ ּובשלהי חנּוכה נתבשרנו על ירידת מחיר חבית נפט מ $905לפחות מ - $95-במחיר זה
אפשר לקנות הרבה דלק ולמלא את המנועים הכבּויים אצל רבים בתוכנו ולהסתער
ב"עופרת יצּוקה" למיגור האויב המתנכל להשמידנוָ.אז סיפק פח השמן להדלקת
הנרות,היום דלק הסולידריות שוב מפעים את הלבבות להזדהּות,להתגיסּות,לעזרה,
ללוחמים ולעשרות האלפים הסובלים ממחדלים וחוסר אונים זה שנים...

+ז ק נ י ם
משּולים הזקנים לעוף הפורח בכנפיו .כך ישראל אין יכולים לעשות דבר חוץ
מזקניהם.דעת זקנים וניסיונם מעמידים את האומה בניסיונותיה הרבים .וכשהצעירים
מושלים בהם הרי אין להתפלא על הצמידּות לקרקע המציאּות וקוצר היכולת להתעלות
ולפרוח למרומי חזון ותקווה .פריחה מלשון שגשּוג ,המצאה ,העשרת התרבות,פריחה
המתנתקת מזחילה על האדמה ,התרוממּות לחזון מעש ותקווה .הגוילין נשרפים
והאותיות פורחות .הזקנים הם מבשרי האותיות והאותות של מסורת הברית והאמונה,
המספרים שהיו חקּוקים בבשר הגוילין הנשרפים הם המספרים לדורות את היכולת
לשוב ולפרוח .להתגבר על היאּוש וליצור חיים חדשים ,ריבוניים.

Alan 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
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900
ג א ל העטּופת סוד היא הגאלה .רזי לי רזי לי .סוד נסתר.רק שומר ישראל הּוא הּיודע והקובע
מתי יבוא בקר הגאלה .לפי שעה ָאנּו חיים בעת של לילה .אבל אם תבעיּון בעיּו .אם
תרצּו באמת ּובתמים ,אם נתפלל להחישּה אּולי נקרב את הופעתּה.

ר צ ו ןה ּו א משביע לכל חי רצון
רצון לבחר,להכריע ,למשל:
לפתח את הּיד ּולהשביע רצונו של רעב

+ב ק נ ה א ח ד
בכל מלחמה עולים בקנה אחד הנפגעים מאש כחותינּו עם נפגעי האויב.

+ש כ ל ט ו ב
למה צריְך להוסיף לשכל את התַאר ט ו ב? וכי אין השכל עצמו טוב?
אלא שרש ש-כ-ל צופן גם את ה ש כ ּו ל ,את הנפתּולילּיּות ,את העּוּות מצד השכל
"הבריא" .ההגיון עלּול להיות עקּום,להמציא בתחבּולותיו את הנוראים שבפשעים.
ּובדומה לכְך מקבילת השמות יעקב  -ישראל – בחדא מחתא עלּולים לעלות בקנה אחד
העקבה והּישר-אל...זה הנסיון המזמן לנּו,הבחירה להכרעתנּו ,להיטיב או להרע...

ה ו נ ָא המספרים על אחד ,שהיו לו אבנים טובות ומרגליות מזּויפות ,ועשה חילופין עם אחד
במיני צבעים יקרים ,ולבסוף נתן לו הלה תיבות עפר ,וכאשר התאונן שרעהּו רימה אותו,
השיב לו הלה :מה בכך ,אתה סיקלת אותי באבנים ואני קברתיך בעפר...
"כספְך היה לסיגים" – אתה נתת כסף מזויף ,ולכן סבאְך מהּול במים – קיבלת יין רע,
נפסד ...ועל זה נאמרַ":אל תונו איש את ָאחיו" – אפלו ָאחיָך ברמאּות ָאסּור להונותו ...
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הגבר והאישה משלימים איש את רעותו ,ורק בהיותם יחדיו
ראויים הם לשאת את התואר אדם ,כמדרש חכמים -:אמר רבי
אלעזר :כל אדם שאין לו אישה אינו אדם ,שנאמר זכר ונקבה
בראם ויקרא את שמם אדם (יבמות סג ,א') .אולם שלמות זו
אינה מובטחת באופן טבעי ,אלא מהווה אתגר והישג אם אכן
יוכלו לה ,וכפי שהוסיף רבי אלעזר בהמשך :מאי דכתיב:
אעשה לו עזר כנגדו? זכה -עוזרתו ,לא זכה -כנגדו .כל אחד
מבני הזוג חייב לתרום לשותפות זו את מירב הנכונות
וההבנה ,תוך הכרת הבדלי האופי והתכונות בין שני
המינים ,ומתוך כך יזכו לשלמות המיוחלת.
חז"ל מטיפים לאהבת אשתו כגופו ללא אנוכיות ומתוך כבוד
מירבי ,בראותם אהבה זו כאחד ממרכיבי היסוד לשלום הבית,
וככורח חיוני לשלמותו .דמותה של האישה כפי שהוטבעה על
ידי הבורא ,והתייחסותו של הגבר אליה כפי שהורתה התורה,
הינן ערובת אמת לאהבה מלאה ,כי האהבה מושתתת על מכלול
הנימים הדקים המקשרים בין האוהבים ואשר הם סמויים
וחסויים בפני כל זר .והיה ככל שירבו רגשות משותפים
המיוחדים אך ורק להם כן תגבר ביניהם האהבה ,וככל
שיצטמצמו נימי הקשר ורגשות הייחוד ,כן תהיה אהבתם
שטחית ודלה יותר .הדור המתירני החושף את האישה לעין זר
וללב זר ,מותיר אך מעט מאוד מוקדי קשר בלעדיים לבני
הזוג בלבד ,כי מרביתם פתוחים לשותפות כל ,ושוב אין זה
מפליא מדוע יחסי הזוגות בחברה המתקדמת הינם כה רופפים.
מאידך ,בת ישראל כשרה שכל כבודה הוא פנימה ,שמופת היא
בצניעותה הן בלבוש הן בהנהגה כולה ,אבן חן היא לאהבת
בעלה ,והוא ,בעלה ,שרק אותה יידע ,אבן שואבת הוא
לאהבתה שלה ,משום כך הקשר שביניהם הוא נצחי ,ומתעלה על
עצמו בשלהבת רגשות גואה לאין קץ וגבול .אמר רבי תנחום,
אמר רבי חנילאי :כל אדם שאין לו אישה ,שרוי בלא שמחה,
בלא ברכה ,בלא טובה .במערבא אמרו :בלא תורה ,בלא חומה.
רבא בר עולא אמר :בלא שלום (יבמות שם).
905
+מ ט ר ף ב נ י נ ּו – ע ל י נ ּו?
הם נטרפים לעינינו בהגנה על חיינו,במחסומים,במארבים,בחזית פנים אל פנים;
הם נקלטים בתוכנו ,פליטינו,שרידי שוָאתנּו,נרדפי אנטישמים בתפּוצות עולם;
48

044

י ע ק ב

ר ס י ס י ם
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
הם נדרסים בתאּונות דרכים ועבודה ,בנהיגת שכרות והוללות במועדוני בילּוי;
הם נטרפים בירידת הישגים במקצועות היהדות ובייחוד במדעים המדויקים;
המסגלים אנו להתעלות מטרף בנינּו אלה? להקהות ניגּודים ופילּוגים,להעדיף
ַאחות ַאחים,יישּור הדּורים,אחדּות פעולה והתמודדּות עם המתנכלים לחיינו?

+מ י י ק י מ נ ּו?
מי יקים את הארי הכורע,הרובץ תחתיו ,שאינו יכל או אינו רוצה לקום?
איזה מצב עשּוי לחולל את המהפְך ,לעורר את הגבּורה המנמנמת לפעולה?
מי יפיח בגּוף הַאמיץ החזק כאריה ולביא רּוח קוממיות והתנערות משחיחּות נפשית?

+ח מ ו ר ג ר ם
מה ג ו ר ם ל ו לחמור להיות חמור?
כי הוא נוטה שכמו לסבול ,כי הוא רובץ בין המשפתיים ,כי אפשר לאכוף אותו ולרכב
עליו ,כי הוא נוטה למס עובד ,נתון לניצּול,רתּום לעבודהָ ,אסּור לשעבוד,עשּוק באבוסו,
אינו מבין כמה מצבו ח מ ּו ר...

כלה כנסתמשּולה כנסת ישראל לכלה ,לשון כוללּות,כנסת ַאחת יפה,מאּוחדת,שמּום אין בּה,
כדברי אותו רשע":אפס קצהּו תראה וכלו ֹלא תראה" ,כלומר בקצה,בקצוות,בשּוליים,
תראה את האפס,את הקלון והפגם ,אבל כלו – בכלל כולו לא יראה הפגם,
כולם כאיש אחד בלב אחד,מכּונסים באחדּות ואהבה ככלה בחּופתּה.

+א – חדּות

 א – ח ד ּו ת  -נטּולת ח ד י ם דוקרים-עוקצים994
-ב ר ּו ך ש ָא מ ר
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על דברי טעם ,בהגּות ובהבעה,נברך את המרצה אצלנו "ברּוְך שָאמר",
אמריו אמרי חן ,מבוססים על ידע ומרתקים בעניינם,אבל יש מרצים
שאינם יודעים להריץ את דבריהם כראוי,מסתבכים,מושכים ליוּויי
א...א...ה...ה..בין מלה למשפט ,מיגעים בהסברם,משעממים בתוכנם
ועל כאלה לא נזמר "פסּוקי דזמרא" אלא "ב ר ו ְך שָאמר"...

מ פ " ז ל פ " חבשנת ( 57פ"ז) לחּיי היה ראשי (יחסית) כתם פ"ז ,ללא מחושים ומחלות יתירות
ומשנכנסתי לשנת פ"ח ( )55הריני חוזר ומפלל :הפח נשבר...ונמלט מכל מרעין בישין

+מ ה ל כ י ם ב ַא ה ב ה
או שהלאו ( )LOVEנ י ת ק מעשה...או מרתק למעשה...

ש מ ע ו ן ו ל ו ייעקב האשימם "כי באפם הרגו איש (חמור ואנשי שכם) וברצונם עקרּו שור" (זה יוסף
שנאמר עליו":בכור שורו הדר לו") .הם נקמו באנשי שכם כי לא יכלו לסבול את הנבלה
שעשו באחותם דינה .ואם כה חזק רגש הַאחוה כלפי אחותם מדוע התיחסו בעברה קשה
לאחיהם יוסף? מדוע שונה דינּה של דינה האחות מדינו של יוסף האח?

+ז י ק ּו ק ס פ ר י ם
מצאתי צירוף זה בקוראי על עזריה מן האדומים (דה-רוסי) במאה  94שהעיד על עצמו
בביטוי זה כמגיה,כעורך,כמכין לדפוס ,והתאהבתי בו ,כי עסקתי שנים רבות
בעבודתי במשרד החינוך בהגהה,עריכה,התקנה לדפוס ובביעור זיקים מיותרים,
זיקוקי ניצוצים פורחים שכתב היד אינו זקוק להם...
997
ע ר ב ּו ת ה ד ד י תעקרּה :נטילת ַאחריּות! שרשּה ביהּודה המכיר בערבּותוַ-אחריּותו כלפי תמר,
ּוביחסו לבנימין העצּור במצרים .אני ערב לקורה אצלָך ּולהיפְך אתה ערב לקורה אצלי -
ההיפְך ממדת סדום ,כנאמר במסכת ָאבות :שלי שלי ושלָך שלָך – זו מדת סדום...נתּוק
טוטלי מסולידריּות חברתית.אלא שהערבּות צריכה להיות שקּולה,בדרְך ע ר ב ה,
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במתיקּותֹ ,לא בתוכחת מיסרת-מאשימה-מתקיפה .ערבּות הדדית היא מערבּות,תערבת
משתפת,דבקּות המשלימה לחטיבה מלכדת ,לחטיבת חּיים של כוללּות ַאחת ויחידה.

ה ת ב ו ל ל ּו תהסתגלּות והשתעבדּות מרצון לחּיי גלּות .אבּוד הכמיהה לגאלה.התנתקּות מן העבר
לקראת עתיד נכסף ולוט בערפל.קצּוץ בשרשי המסרת ּובחבּור לערבּות המשתפת.
השתעבדּות לארח החּיים הנכרי,גם אם אינּה כפּויה אלא תוצָאה של תהליְך רצוני
גלּותי בלתי נמנע,היא המסבירה,בין השָאר ,כיצד ֹלא חל שנּוי גדל והולְך במספר
הּיהּודים בעולם לארְך דורות רבים למרות הרבּוי הדמוגרפי.

ימים מתים
קראנּו על ימים לבנים,ימים שחורים ,ימים של אש,שכול,מלחמה ויאּוש,או ימים של
טעם וספּוק ,הנָאה ויצירה ,פעילּות חברתית-צבּורית,אישית ּומשפחתית,
ויש גם ימים מתים,אלּו הּימים שהזהר קורא להם ימים שאין בהם חּיים ,ימים של
בטלה,שאין בהם חשבון נפש ":מה עשיתי הּיום"? ימים משללי תכן ּומעשים
טובים,ימים נטּולי ברכת יצירה,הערכת מצב לפעילּות מועילה,ימים של שקיעה מתמדת
לֹלא זריחה באפק של אור ַאהבה ואשר.

ל ר א ו ת א ו ת י /א ת יכָאב,כמורה,כמדריך ּומחנְך אני רואה א ו ת י בחניכי,בשומעי לקחי,בבּוָאתי נשקפת
כאלּו בזּולתי ,ויש שאני רואה את ההולכים א ת י עם שאינם זהים לרּוחי ּולטעמי
וחולקים על דעתי ,וכמּובן יש כאלה שאיני רואה אותם עמי מכל וכל...
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ג א ו ה ּו ג ד ל היש גדול בקומתו ּונמּוְך רּוח במדתו
ויש שפל קומה וגסּות לבו גבוהה
יתכן אפוא יחס הפּוְך בין גאוה ּוגדלה

+ש י ר ת ה פ ר ו ת
למדנּו במדרש כי גם פרות יכולות לשיר
("ו י ש ר נ ה הפרות" – שמו"א ו'/ב)
ּומין געּית שירה מהדהדת גם במּוספים,
מין שירה בוהמית הפרה ורבה בניּו-אייג'...

"+ה ו ד ּו"
נּוסח ַאשכנז נראה סביר יותר,
שכן רק לַאחר "ברּוְך שָאמר" נודה לו,
למה לפי נּוסח ספרד נקדים להודות לפני שנשמע מה ָאמר?

ר ש ּו םה ר ש ם שעושה ה ר ש ּו ם הּוא של הצּורה מאחורי הצּורה

נ ק י פ ת ל ביש שהנקיפה אינּה התרגשות אמיתית של חרטת המצפּון
אלא מין דפיקה קלה וחולפת של נקיפת אצבע
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מ ה ה ּו א א ו מ ר?למדּו ולמדּו לנהג בדרְך ה מ ח ּו י כ ת כל החּיים...

ע מ ב ההתכּונות התורשתּיות שירש עמנּו להתפלגּות והתפצלּות מן ה ַא מ ב ה

ל מ ה  0ב ת י-כ נ ס ת?אחד שאני מתפלל בו והשני שלעולם ֹלא אכנס אליו...

ש ב ּו ט ()CLONINGהתומכים סבּורים שזה לטובת התפּוקה החקלאית,המזונית,או לשמירת מינים נכחדים
והולכים ,המתנגדים סבּורים ששבּוט המין האנושי יגרם
ל מ ב ּו ל א ּו נ י פ ו ר מ י ,וזה מנגד לתהליְך האבּולוציוני של ברירת המינים
לטובת הרב-גונּיּות ,כי ה ש ו נ ּו ת היא הערבה לקּיּומנּו

ַ+א ח י ם
את ַאחי אנוכי מבקש ,שנפשי קשּורה בנפשם
וֹלא את אלה שנפשם קשּורה רק בנפשם..

ז כ ּו ת ו ש ל ה צ ו ר רשהּוא צ ו ר ר אותנּו ב צ ר ו ר אחד
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"+ק ו ל א ֹל ה י ם"
מי שמפרש "קול אֹלהים" כקול המצפּון בלבבו הריהו בעצם ַאתיאיסט,
שהרי אם המּוסריות שבלב האדם היא הערך העליון ,אין אלוהיו של זה
אלא שמשו של האדם .וזו נחלת הנצרּות ,בכך אנו הופכים את בן האדם
לבן האלוהים ,לאלוהּות עצמה המתגלמת באדם...

+א י ס ל א מ י ז צ י ה ב א י ר ו פ ה
התהליך של איסלאמיזציה באירופה מתעצם והולך 09.מיליוני מּוסלמים.נבנו אלפי
מסגדים ומספר המתפללים בהם גדול ממספר מתפללי הכנסיות.בתוך  90שנים יגיע
מספרם ל 00%מאוכלוסיית אירופה.הגטאות המוסלמיות צצות כפטריות אחרי
הגשם.נאמנותם לאיסלאם גדולה מנאמנותם למדינה.הם בעד כינּונּה של ח'ליפות
עולמית .ישראל בקו החזית והמלחמה תימשך אחרי השמדתה לכיבּוש כליל של
אירופה.לפי הקוראן ,שהוא דבר האל לנביאו המושלם מּוחמד ,החובה על כל מּוסלמי
מלחמת המצוה (ג'יהאד) לטבוח לא מוסלמי או לשעבדו.חובה להשליט את הדין
המוסלמי (השאריע) .כבר צ'רצ'יל קרא לאיסלאם "הגורם הריַאקציוני ביותר בעולם
..והקוראן הוא מיין קאמפף" .הנטינגטון ,בעל "מלחמת הציויליזציות" ,שנפטר השבוע,
אמר":גבולותיו של האיסלאם הם גבולות של דם"...חבר בית הנבחרים ההולנדי חירט
וילדרס ,ומחבר הסרט פיטנה,מזהיר את אמריקה ושוחרי החירות וההומניזם ברחבי
תבל מפני הסכנות הנשקפות לתרבות היהודית-נוצרית מצד הטרור האיסלאמי .נגד
בגידת האליטות השולטות ,והפוליטיקאים הנכנעים לתכתיבי הדרישות האיסלאמיות,
צריכים ההמונים להתקומם,ולפעול בעוד מועד נגד הסכנות הצפויות.

כ ב ו דעל הפסּוק "וּיחן שם ישראל נגד ההר" אומר רש"י :כאיש אחד בלב אחדּ ,ומאמר חסידי
אומר :אלּו כל בני ישראל היּו משלבים איש ידו ביד רעהּו היּו כל הּידיים נעשות יד ַאחת
המגעת עד כ ס א ה כ ב ו ד...
ואם זאת המטרה – ה כ ס א ו ה כ ב ו ד – עדיף שֹּלא להשתלב...

ג ּו ר ַא ר י ה י ה ּו ד היש מצבים בחּיי הגּור של כריעה ּוכניעה,יאּוש ,רבּוץ וחסר אונים,
אבל הּוא יקּום משפלּותו,יתנער,יתגבר ויקּום כארי וכלביא
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+פ ן י ר ב ה
חשש המצרים מהּיהּודי האחד שהשתלט על מצריםּ ,ומּיורשיו פן יפרצּו בעצמתם,
הּוא הּיסוד לפרוטוקולים המתגוללים במרּוצת הדורות על הקונספירציה הּיהּודית
לכבש את העולם,להשתלט כספית ּומנהלית על מנגנוני ההנהגה של האמות.
שרים ּונגידים יהּודים בחצרות מלכים ושליטים לבּו את העלילות,הגרּושים והשמדות
של קהלות ישראל עד להסתות הזועה של הַאנטישמּיּות המודרנית והמּוסלמית
וההכרזות הגלּויות להשמדת רבונּות ישראל בימינּו...

ע ו פ ר ת ו א ו פ ּו ר י ה
ָאנּו נותנים שמות מפוצצים למלחמות צה"ל – למשל" :עופרת יצּוקה".
ּוכמו במלחמה שקדמה" ,מלחמת לבנון השנּיה" ,נתפסים בראשיתּה לאופּוריה.
ֹלא הכרענּו ָאז את המערכהּ,וועדת וינוגרד ודעת הקהל פסקה מה שפסקה...
גם עתה מכתירים כבר בשבחים את הממשלה והצבא בטרם הכרעה המערכה,
כלּום נחרץ גורלּה גם של העופרת הזאת להתמוסס לעפר ואפר?
ס ו ף פ ס ּו קכבר פסקּו הוגים ּופוסקים:
אם זה הסוף ,הסוף למה שנפסק עד עתה,הרי מכאן ואילְך מתחיל פרק חדש,
כלומר הסוף הּוא ההתחלה החדשה...

מ נ ּו ח ה ו נ ח ל היבא הּיום שכל אחד מאתנּו ,בין בריאָ/אה בין חולה/לה יהיה מנוח או מנוחה.
כי אין דרְך ַאחרת אל המנּוחה והנחלה...

+ה ז ד ק נ ּו ת
הזדקנּות אינּה לפי המדענים אלא בלאי הנובע מדעיכת מערכות התחזּוקה ותקּון הגּוף.
לברירה הטבעית אין סבה לקּים מערכות כאלּו לַאחר שפרט כלשהּו עבר את גיל
הרבּיה.האבּולּוציה תעדיף מנגנון בקרה אּוניברסלי כדי לתאם את התגּובה המכרת
למצבי עקה .אם נצליח לזהות את הגן או את הגנים המשמשים כבקרי-על של מנגנון
זה ,נּוכל להשתמש במנגנוני ההגנה הטבעּיים האלה כנשק נגד המחלות וההתדרדרּות
הנחשבות הּיום שם נרדף להזדקנּות.
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יעקב יוסף
רגזו של יוסף ,שנַאת ַאחים,פרשת דינה ,הדירּו את שלותו של יעקב בארץ כנען
ורק לַאחר  00שנים הּוא זוכה בחסּות יוסף,שליט מצרים ,לישב בשלוה ב נ כ ר.
ואלה תולדות יעקב-יוסף המבקשים לישב בשלוה ואינם מוצאים אותּה –
ֹלא בארץ מולדתם וֹלא בקהילות ישראל בעולם...
מוסיף בית-יעקב להיות המּושא הנבחר למשטמת עולם...

ב ן ַא ח ר
אמו יולדתו של יוסף אומרת עליו" :בן ַאחר"...
במה היה יוסף בן ַאחר,שונה מאחיו?
גדלתו נכרת באצילּות נפשו שבקש להעלים את קלון אחיו במכרם אותו.
במעמד ההתודעּות הּוא מוציא כל איש מעליו כדי שֹּלא ידעּו הנצבים
מה עשּו לו אחיו,וֹלא לחשף את טיבם  -איזה טפּוסים הם אלּו העתידים
להשתקע במצרים ,ואּולי עלּולים מעשיהם -מכירת ָאח,הונַאת ָאב  -לקעקע את מעמד
יוסף ּובית ָאביו במצרים.

י ה ּו ד ה י ו ס ף
"וּיגש אליו"...נגישּות תוקפנית שעברה לגישת פּיּוס והתודעּות.
יהּודה ויוסף – שתי ממלכות בישראל ,מתנגשות,מתפּיסות,נלחמות זו בזו...
ושנַאת הַאחים אינּה חולפת מן העולם ,משרשת בגנים הלאמּיים.
יהּודה משתדל להציל את ָאחיו ,יוסף משתדל להציל את אחיו,לישבם בגשן,
להיטיב במיּוחד עם ָאביו ,שֹּלא זכה לישב בשלוה בארץ כנען אלא רק
בנכר,במצרים.שניהם ,הָאב ּובנו-אהּובו,נקברים בָארץ .יעקב בקבר אבותיו ויוסף
בשכם,ערש מכורתו-מכירתו .ואּולם ש כ ם אחד בעם ֹלא האריְך ימים .קנאּות
שכם,מזימת ַאחים ,מתפשטת בשבטים ּובחבלי הָארץ לכל ארְך הדורות הבאים לשנַאת
חנם הממיטה חרבן.המחֹלקת החוצה את העם מפּויסת במסרת המיחסת את הכשרת
בואו של המשיח שּישלים בין ָאבות ּובנים למשיח בן יוסף והּוא יסֹלל את הדרְך למשיח
בן דוד מיהּודה וֹלא יחצּו עוד לשתי ממלכות ,וֹלא יפרדּו מגזע האמה לשני ענפים
דוקרנים...

קרית ספר
58

044

י ע ק ב

ר ס י ס י ם
נ י מ ן
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
פועל ערבי השתולל ודקר את מעבידיו הּיהּודים .עשר שנים חי בקהלה בכבוד ּובשלום
עד שקם עליהם ּופגע בהם בחמת זעם .יתכן שמבצע צה"ל בעזה השיאו לנקמה.אבל
תושבי המקום היּו מיטיבים לעצמם אלּו ק ר א ו ב ס פ ר הָארץ הזאת,אלּו עלעלּו בדפי
הדם של טבח תרפ"ט בחברוןּ ,ובזועות ארּועים אחרים כשהשכירים הערבים שחטּו,
דקרּו והתנכלּו לשכניהםֹ.לא נלמד הלקח של כפּיּות טובה,של התנכרּות נקמנית,של
מענק השטנה שהורישּו להם ענקי כנען.
999
 49רשימות הגשּו לבחירות הכנסת!
מה ד " ל ,כמה דלונּו ,מה דלדלה ַאחדּותנּו,
כְך מדללים הם רודפי השררה את כחנּו!
ּובריב המפלגות אין לנּו אלא להפטיר:
"ו ד ל – ֹלא תהדר בריבו"...
ֹלא נהדר פני נבחרים הממאנים להתיצב בשתיים שלוש מפלגות גדולות בלבד

ע ו פ ר ת י צ ּו ק ה
זה שם מבצע התקיפה של צה"ל בעזה
הפתענּו לּידיעה בשבת ל' כסלו תשס"ט ( )07.90.55בשעה  99בבקר,
שבת ר"ח טבת,בשורות טובות לַאחינּו בעוטף עזה הסובלים ממטחי העופרת הּיצּוקה,
ּולַאחר הקריָאה ב 4-ספרי תורה וההפטרה":רני ושמחי",נדרשתי בעצּומה של שמחה
לשם המבצע" :עופרת יצּוקה" - - -
הרי היא ,העופרת הּיצּוקה בסביבון הויתנּו בָארץ הזאת -
הרי הּוא סביבון המלחמות הסובב מָאז ּומקדם את תולדותינּו
האם יצּוקה העופרת בו  -סוב סוב  -לבל ישקט?

ָא ב ּו ב נ י םגדולים רחמי הָאב על הבנים מרחמי הבנים על הָאב -
והסבה?
מָאדם הראשון ירשנּו את החבה לבנים
ולו עצמו ֹלא היה ממי לרשת...

+ט ו ב ו ר ע
הרע מאלץ את הטוב להתמודד עמו .ההתמודדּות חושפת כחות עמקים של טוב שעד כה
ֹלא באּו לידי בטּוי .אם יש בתוכנּו רשעים הריהם מַאלצים אותנּו להתמודד עם רשעתם.
תפקידו של כל ָאדם הּוא ֹלא לכעס על הרע אלא להתמודד עמוּ ,ובכְך להפיק ממנּו את
הטוב.
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ש ד יעל הכנּוי "אל שדי" ָאמרּו חכמים :מי שָאמר לשמים ולָארץ די!
המדענים כּיום סבּורים שאין להם תחּומים,חלל הּיקּומים הּוא אינסופי,מתפשט לֹלא גבּול,
ולכן אמור :ש! -שתוק! ַאל תאמר די אלא עד בלי די!

+ה ו ן

ושלטון

בּועות הכלכלה התפוצצו לעינינו בסוף ּ ,0555ולדעת כלכלנים ימשיכו להתפוצץ גם במרּוצת
 .0554הקשר בין הון לשלטון מודגש ומּוטעם בתרדמתם של הרגּולטורים,גּופים פיננסיים
מרכזיים ,בהסחת דעת השלטון מהתראות קודמות של מּומחים לכלכלה .כך נפגעו תחּומי
דיּור,אשראי,סחורות,קרנותַ ,אג"חים ,בנקים ,ורבּו פשיטות הרגל ,פיטּורי עובדים,ירידה
בצריכה האישית .התפתחו לֹלא בקרה מרכיבים פיננסיים רעילים ,הונאות מסּוג
מאדוף,והשּוק הפיננסי הפך לקזינו .התחזית היא שיהיה הרבה יותר גרּוע לפני שישתפר...
ובימים אלה ,שאנו חוגגים את חג החנּוכה,אי אפשר להתעלם מהקשר הדומה בין הון ושלטון
שהביא לשחיתּות,ולקריסת הריבונּות של בית חשמונאי.
בית המקדש ,המרכז הפיננסי העיקרי ,והשליטה של הכהנים כמעמד האצּולה באיכרים,
קניית הכהּונה והמעמד השליט בשוחד כסף ,השחיתות ,ובצד המניעים של התנדבּות,
התקוממות דתית טבעית של איכרים שומרי תורה ומצוות ,החלה ההתנוונות החצרית של
הדור השני והשלישי של החשמונאים בחקותם מנהגי חצר הלניסטיים .יאסון,בית
טּוביה,יוחנן הורקנוס וצבא שכירים,אוריינטציה צדּוקית ,מלחמת ַאחים,התסתאבות
שלטונית,גרמו לקיצּה של מלכות בית חשמונאי .
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944
ב ר קהמשמעּויות באותּיות השם – שלנּו ושלהם:
יבריק? יקרב? יבקר? יקב? יקבר? ירקב?

+ח ל ו ם
ֹלא תמיד הולם החלום את החולם
לפעמים שוא ,לפעמים שב,
או בטל ,או חושף הרהּור לב,
כי החלום מעין חלון לדמיון,
כרטיס מסע לאּויי טמיון
מנבא? או מהבל?
הכל לפי הפשר,
לפי הפה – פושר,קוצר,
קולע או מחטיא פחות או יותר...

ַא ח י ם ּו ש כ נ י םַאחינּו רחוקים
ּושכנינּו קרובים
וַאעפי"כ את הרחוקים ָאנּו אוהבים

פ נ י םכשטוב – ָאנּו מכירים פנים
כשרע – ָאנּו הופכים פנים
או מכירים או מתנכרים
61
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כטבעם של הפנים
או מראים או מפנימים

945
+י ר י ד ה מ ה ָא ר ץ
השרש לתחלּואי הּירידה מן הָארץ נעּוץ בדברי יעקב לבניו:
רדּו שמה...ושברּו לנּו משם"...
לכאורה מקּוים הּיורדים לשפּור מצבם הכלכלי ,לשבר אכל להם ולבני ביתם,
למעשה ,כפי שָאנּו חוזים הּיום בשּוב הּיורדים ַארצה,לנהירת "הנמּושות"
חזרה לקנם .ספּור ישן החוזר על ה ש ב ר ההופְך ל ש ב ר ...
+א נ ח נ ּו נ ח נ ּו
 4פעמים נזכר במקרא נ ח נ ּו במקום א נ ח נ ּו:
כלנּו בני איש אחד נ ח נ ּו (בראשית מב/לב)
נ ח נ ּו נעבר חלּוצים לפני ה' (במדבר לב/לב)
נ ח נ ּו פשענּו ּומרינּו (איכה ג /מב)
הא' מאנחנּו השמטה לנחנּו .נחנּו אפוא מן האנחה של אנחנּו,
גרענּו משהּו למנּוחה מן האנוכּיּות ,מן ההבלטה העצמית,לשויון של בני איש אחד...
+ז מ י ר ה ז מ ר ה
הזמירה – מקצצת,מנתקת,מרחקת
הזמרה – מַאחדת,מחברת,מקרבת
ט ו ב המשנולדה אחותי טובה הייתי כפּוי טובה להורי...
במרּוצת השנים הפכתי לאסיר תודה להם...
ב ו ר ה ב ט ח ו ןשר הבטחון שלנּו ,אהּוד ברק ,עתיר נסיון צבאי,פקּוד ּומנהיגּות,
אינו זקּוק ל ה ר צ ה בתפקּודים אלה,
אְך נוכח הסתגרּותו בבור הבטחון וָאזלת ידו נגד מטחי האויב מעזה,
אּולי דעת הקהל המאכזבת מחדלונו
ת ר י ץ אותו מן הבור ,מעסּוק במגננה ,לקראת מכה התקפית מרתיעה...
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947
ד ע ו תתלמידי חכמים בינם לבין עצמם צריכים לפתוח דלת זה לזה ,הם צריכים לנהוג באחווה
ובפתיחות ,כמו שאומרת הגמרא "עשה עצמך כאפרכסת ולב מבין לשמוע את דברי האוסרים
ואת דברי המתירים(חגיגה ג ):לשמוע את כל הצדדים .וזהו פירוש 'רבתי בדעות' .מי שמסוגל
לכך הוא מי שיש לו שיקול הדעת משלו ,לא מי שהולך רק אחרי מה ששמע ושקיבל.עיקר
ההצלחה בלימוד תלויה ביכולת להבין את הדעה הניגודית ,את דעת הזולת .שני תלמידי
חכמים שכל אחד מהם טורח ומשתדל להבין את דעת חבירו המתנגד אליו ,הרי הם מתפקדים
כשלושה ,ולכן יכולים לזמן" – .רבתי בדעות" ,ריבוי של דעות כפשוטו.
ד ח ו י י םעמון ומואב נדחו מישראל עולמית ,כי שורשם רע.אברהם גמל חסד עם אביהם לוט ,והם
בשנאתם העזה לא זו בלבד שלא שמרו חסד זה לבני ישראל המבקשים רק לעבור דרכם ולא
להתנכל להם ולא לכבוש את ארצם .לא קידמו אותם בלחם ומים ושכרו שירותיו של בלעם
לקללם .בכל התנהגותם דמו למזימתו של עמלק .בזה הרעו מן המצרים שחששו מישראל
שמא יתחברו עם אויביהם לגרשם מארצם ואילו המואבים ידעו שאין פני ישראל לכיבוש .לפי
רש"י מצרים שימשה אכסניה לישראל בשעת דוחקו ,לפיכך לא נדחו עולמית אלא רק עד דור
שלישי .כך גם אדום ,שהרי אח הוא ליעקב ,שגזל את בכורתו והיתה לו לכאורה עילה לקבול
ולנטור את עברתו ליעקב על כן יהיה בית ישראל פתוח להם רק לאחר הגיור בדור השלישי.
המצרים והאדומים קדמו את ישראל בחרב ,ו ההורג בעוה"ז יש לו חלק לעוה"ב ,עליהם
נאמר ,שבנים אשר יוולדו להם יבואו בקהל ה' דור שלישי .ואילו מואב ועמון חובתם גדולה
יותר כי המחטיא את האדם חמור מן ההורגו ולכן לא יבואו עד עולם
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944
+דת
גדולי חוקרי המדע שפרצו דרכים חדשות והשיגו גילויים חדשים ,תמימי-דעים שלא תיתכן סתירה
ממשית בין המדע לאמונה ,ואף האמינו באלוקים .עבור הפרט אין ,ומעולם לא היה ,קונפליקט בין
קבלת הקביעות המדעיות במלואן לבין אמונות רוחניות לא-חומריות .נראה כי מתרחבת ההבנה שכך
הם פני הדברים ,אם כי אנשים רבים עדיין סבורים ההיפך.הידע על מה שיש ,האמת הרציונלית
המדעית אינם מובילים אל מה ש צ ר י ך להיות .רק הצבת מטרות וערכים מקנה משמעות להווייתנו
ולמעשינו .ערכים כמו כבוד האדם,עזרה הדדית,שוויון וצדק ,וכד' ערכים השאובים ממסורת היהדות
הונחלו לנצרות ולאיסלאם ולעולם הדמוקרטי ואין סתירה בין המדע ותגליותיו ובין האמונה והמסורת
הדתית.
+אומר ג'ורג' שטיינר:
יש 'נוכחות אלוקית' מתועדת בחיבוריהם של הוגים כדקארט ,איינשטיין ,ויטגנשטיין' ... .המיטב של
מה שנהגה ונוצר' במורשתנו התרבותית ,חוץ מכמה יוצאים מן הכלל (שייקספיר?) ,יונק ומושפע
מאופן כלשהו או מנרטיב כזה או אחר של הנוכחות האלוקית .בלי הנוכחות הזאת לא היה באך ולא
בטהובן ואף לא מיכלאנג'לו.

+ואומר איינשטיין:




מה עמוקה הייתה האמונה בתבונה של מבנה היקום ומה רבה הייתה הכמיהה להבין ולו רק
את קצהָ של התבונה המתגלית בעולם הזה שפיעמו מן הסתם ביוהנס קפלר ובניוטון ואפשרו
להם להקדיש שנים של עבודה בבדידות לפענוח במכניזם של מכניקת השמים.
א ותם אישים שאנו חבים להם את ההישגים היצירתיים הגדולים של המדע היו חדורים אמונה
דתית אמיתית שהעולם הזה שבו אנו חיים הוא משהו מושלם ,והוא נגיש למי שחותרים להגיע

64

ס

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



י

044

ם

י ע ק ב

לפשרו בדרך התבונה" .לולא הייתה אמונה זו מבוססת על הרגש ולולא הייתה נפשם של
החוקרים מלאה ב'אהבת אלוקים השכלית' ,הם לא היו יכולים להגיע למסירות חסרת
הגבולות שבלעדיה אין מגיעים להישגים כאלה.קשה יהיה למצוא נפש מדעית חוקרת לעומק
שאין לה דתיות מסוימת משלה.אחד מבני דורנו אמר לא בלי צדק שבתקופתנו ,בעלת הלך
הרוח החומרני בדרך כלל ,החוקרים הרציניים הם האנשים בעלי הדתיות העמוקה ביותר.איני
יכול לתאר לי חוקר אמיתי שאין בו אמונה עמוקה כזאת .אפשר לבטא את המצב בדימוי זה:
המדע בלי הדת הוא פיסח ,הדת בלי המדע – עיוורת.
אני טוען שהדתיות הקוסמית היא המניע החזק ביותר והנעלה ביותר של המחקר המדעי.

940
+ד ו ג מ נ ו ת
"נזם זהב באף חזיר ,אישה יפה וסרת טעם" .זוהי מציאות עצובה בה 'דוגמנות' הופכת להיות
מקצוע מבוקש ונערץ אצל נערות ,כשלמעשה ,אם נשתמש במילים בוטות  -להיות דוגמנית
פירושו להיות "קולב בגדים מהלך"! לא יותר .זוהי מציאות בה כדי להיות אליל הנוער וגיבור
תרבות אתה חייב להיות יפה ומושך ולהבליט את הגוף ואת הכישורים החיצוניים שלך לעין
כל .זוהי מציאות בה דוגמניות חצי אנורקטיות כותבות בעיתוני נוער טורים בו הן פורשות את
הגיגיהן שנקראים בשקיקה על ידי נוער מתלהב ,ושחקנים/זמרים/מגישים  -הופכים להיות
גיבורי תרבות ובעלי דעה בתחומים בעלי חשיבות בחיים.נהיה אנשים 'פנימיים' שלא
הולכים שבי אחרי קסם הבשר ויופי הגוף.

ד י י ןהּוקש דיין למזבח אדמה .מה מזבח תוכו אדמה ומצופה נחושת ,כך דיין תוכו עפר ואפר ,ענוה
וצניעות ,אבל כלפי חוץ – נ ח י ש ו ת בכל הכרוך בהגנת ערכים של חאומה וחברה.
נאמר בגמרא,שבת י ,שדיין הדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה
בראשית .הקב"ה נקרא "אדון עולם" .ודיין שופט צדק נקרא "מרא דאתרא" – אדון המקום.

+ד ע ת
לאחר האכילה מעץ הדעת נפקחו עיני שניהם – של אדם וחוה – וידעו כי עירומים הם.
עירומים ,קטנים ואפסיים,מעורטלים מהשגה וידיעה אמיתית .משהו דומה מייחסים
לניוטון ,המדען הדגול ,שבענוותו דימה את עצמו כנער קטון המשחק בחלוקי אבנים על שפת
האוקיינוס .בניגוד לענווה זו של גדולי עולם מובעת התפיסה הפומפוזית של איין ראנד
שהפליגה ,כאנשי בוני מגדל בבל ,בעוצמת יכולתו של האדם ,והרבתה לתאר את התפעלותה
מהישגי האדם שגורדי שחקיו מרקיעים השמימה.
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"+אדם דתי הוא אדם מאמין במובן זה שאין הוא מפקפק במשמעות ובשגב של אותם
תכנים ומטרות שלא ניתן לנמק אותם הנמקה רציונלית והם אף אינם זקוקים לה .הם
קיימים באותה הכרחיות ומובנות מאליה כמוהו עצמו .דת במובן זה היא חתירתם של
בני האדם במשך מאות בשנים להביא ערכים ומטרות אלו לתודעתם בצורה בהירה
וברורה ולחזק את השפעתם ואת פעולתם .אם מגדירים את הדת ואת המדע כך ,הרי
(אלברט איינשטיין
שניגוד בין השניים נראה בלתי-אפשרי"
949
+א י ש נ ב ו ן ו ח כ ם
בשעת חרּום,במשבר חמּור,במצב קריטי,אין מפלט מרכּוז סמכּויות שלטון ּופקּוד בידי מנהיג
אחד חכם ונבון ,המסגל לנּוט את צרכי השעה,מהלך קרב,הכנות למצּוקות ַאספקה,כדי ֹלא לפל
בסחבת בירּוקרטית,בישיבות סרק של מיניסטריונים ,בהשהית פעּולות דחּופות בגלל דּיּונים
מיגעים ,אינטרסים מפלגתּיים ואידיאולוגיות מתנגשות .צריְך להבין עצה זו של יוסף ֹלא לכונן
שלטון טוטליטרי אלא גּוף מינהלי-אופרטיבי ,הפועל כאיש אחד ,לפתר בעיות מרכזּיות,כגון
משק המים,החשמל,בטחון וַאבטלה,קליטה וכלכלה.הצות המנהלי-הפקּודי הזה חּיב להיות
מצּות בצבת המעשה לַאלתר לֹלא עכּובים מצד המנגנונים המקבלים לדחּיה וספקנּות.

ב ת י ה ח כ מ הגם בחלומות אני עוסק לפעמים בגימטרּיות,
וכְך שמעתי בחלום הלילה כיצד השיבה בתי לחברותיּה ששאלּוּה לגילי:
ָא ב י ב ח כ מ ה = (...)55

+פ ק י ד י ם
כבר בתקּופת יוסף הצע למנות פ ק י ד י ם
"יעשה פרעה ויפקד פקידים"
ליבוביץ מדקדק במלה "יעשה" ללמד דּוגמה אישית ,הלכה למעשה.
מנהיגים,נבחרי עם,מנהלי בנקים ודרקטורים,וכיו"ב בכירים במוסדות שלטון וחברה
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צריכים לשמש דּוגמה לצניעּות,לקצּוץ במשכורות,לנשיָאה בעל המסים וחובת השרּות
לתועלת הצבּור בישרּות דרְך ּולֹלא כל אותן עולות שהרגלנּו בשנים הַאחרונות לפקד עליהם.

צ פ נ ת פ ע נ חפרעה קדם בזה לפרויד שב"פשר החלומות" צריְך לפענח את ה צ ו פ ן,
את הקוד האישי של החולם ,לחדר מבעד לחלון החלום אל השרש של הדמיון
944
א ו ר ל נ ו ולגויים

67

ס

י

044

ם

י ע ק ב

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

940
+ל מ נ ו ת י מ י נ ּו
יש מאריכים בשנים ויבּולם דל וחדל אישים,
ויש שּימיהם קצרים אְך עתירים ביצירה ּובמעשים.
ָאנּו המּומים מיכלת היצירה ושפע ההשגים
של אמנים,מלחינים,סופרים והוגים,
הכיצד הפיקּו במספר כה מצמצם של שנים
פעּולות ּומפעלים,יצירות מופת ואוצרות תרבּות ּומדע - - -
למנות ימינּו ,כל יום – הספק,כשר הפקה ,מאבק בבטלה,
לפחות חשבון אישי זה נתּון גם לפשּוטי עם כמונּו,
וזו עצת החכמים  -לחשב כל יום כשנה ולא כל שנה כיום...

פ ר ע הבמסרת שלנּו הּוא סמל לרע ,פ ר ּו ע ל ש מ צ ה,הרע המתגלגל בעולם,
כ ח ו ל ם – כמחלים ּומתגבר...
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949
מ ש ָא ל ה  -א י נ ש ַא ל ל ה
המשָאלה של מי שחצה את השליש השני מ 905-ונכנס לשליש האחרון
להתרּוח בכרסה ואינשאללה להמשיך הלָאה...
אבל המשָאלה בקשי מתממשת ,אם בגלל הטרשת ,או מפלת הנכסים ברשת,
או ערעּור השלום ושּוב מתיחת הקשת ,או סלּוק סמל המבּול מכל רחבי הּיבשת,
וההכרעה בבקשת יעקב לישב בשלוה עודנה בוששת...

+נכנסת לרכבת הֹּלא-נכונה? ֹלא יעזר לָך אם תרּוץ בקרון בכּוון הפּוְך לנסיעה…

ֹ-לא המכונית קרסה בדרכּה אלא הדרְך ֹלא התָאמה לּה מלכתחלה

ז ח ּו ח י ל ביהירים,המרּוצים מעצמם ,סומכים רק על בינתם ,מזלזלים או מתנשאים על דברי רבם,
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מזיחים דעתם מהתם להכא ,ונמנים בחבּורה ַאחת עם שֹּלא שמשּו כל צרכן
והרבּו מחלוקות בישראל ,וגרעּו מעלות טובות מעם ישראל.

+ד ע ה מ י ש ב ת – ֹלא על כל ָאדם מ ת י ש ב ת

945
+ר ד י ק ל פ ו ל י ט י
הקצונים מצּויים בכל מחנה – חרדי,לאמי-דתי,חילוני,ימני,שמאלי,בכל דור ּובכל זמן,
בכל לאום ּובכל מחנה .הקצוני הּוא בשר מבשרּה של קבּוצת-האםּ,ובגינו מתקיפה אותו
הקבּוצה הּיריבה כמיצג אותּה.הקצונים הפוליטים הובילּו ,אלבא דהרב אבינר,מהלכים
אל מחוזות אפלים או למהפכות כבירות.אְך הקצוני הּישראלי הּוא מהפכן מקרטון,הדומה
יותר ליתּוש מטריד מנמר שּיצא מסּוגר" .נער הגבעות" מושְך בתעלּוליו ּופעלּוליו תשּומת לב
של התקשרת במחַאת-זעם חסרת תכלית כי חסר הּוא תכנית פוליטית ארכת-טוח ועתונאים
ושדרים עטים על נער זה על כל נקּודת לכלּוְך.

RAISON D'ETRE+
זכּות הקּיּום וסבת הקּיּום והיעּוד של העם הּיהּודי נעּוצה בַארבעה ָאבות ערכים:
אל-עם-תורה-ארץ ישראל.
אֹלהים,בתודעה היהּודית לאמית,אינו אל מפשט,דאיסטי,רליגיוזי,מטפיזי,
אלא אל חי וקים,לא "נשגב ונעלם".בטּויי תחליף בז'רגון הפילוסופי,
כנּויים ספרּותּיים אחרים אינם הולמים את תחושת "אלוהי ישראל ורבון העולמים".
אְך לפי התפיסה הברנרית" :אין משיח לישראל" ּוכפי שָאמר:שאלת חּיינּו הּיהּודית
היא ֹלא שאלת הדת...אנחנּו הּיהּודים החופשים,אין לנּו ולּיהדּות כלּום...
סלּוק האֹלהים הּוא אפוא הפן ה"ַאחר" של הָארץ הזאת...
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904
ח מ סהכלב החמסי שּוב אינו פגר אלא נובח ,פולט ונושְך במטח "פ ג ר" (פגזים-גראדים-רקטות)
והשּירה המספיקה דלק ּומזון ,מים וחשמל ,כסף ועצּורים עוברת וחוזרת...
ודגלי ה ס ה ר הּירק ינופפּו :עוד יהום ה ס ע ר...

+א ס ף מ ק ר י
מקצת מן הבטויים שלקטתי בימים האחרונים:
שמאלני פוסט מודרניסט הנאבק בתקינות הפוליטית,אנרכיסט הפוקר באל-עם-תורה-ארץ,
זולל מתנחלים,חרדים ולאמיים-ימנים,זגזגן בזהותו היהודית-ישראלית,מכתיב קנון מחייב
בעריצות נקמנית וחוסר סבלנות,מורד באפוס ההרואי של דור תש"ח,דוחק מן ההגמוניה על
מערכות המשפט,התקשורת,הכלכלה והבטחון,את החלוקים עליו בדעותיו,אליטיסט שאינו
מסוגל להתחבר ל"עמך" ,נביא הזעם של השמאל הסהרורי,שיאן באלימות,דורסנות,שנאת
אחים ,מסית ומטיף להחרמת מאחזים ותוצרתם,עשב שוטה,סרטן ממאיר,משלח גרורות
ושלוחות של ארס הפוגעים באושיות החברה,מתיר דמם של מתנחלים,שתלטן בנוסח "האח
הגדול",שיחו דו-פרצופי,להטוטן בלשון,טרנספריסט,קיצוני ימני במגרש הלאמי,בעל נרטיב
פרשני-חילוני-מובהק ,מתעטף באיצטלה של נאורות,מתוקצב לשלח בטויי רשע והשפלה,

+מ כ א ן ּו מ כ א ן
הגד הָאדם מכאן – ּודרישת אֹלהים מכאן -
לשאת כפיים למרומים?
או לשוא החפּוש בּיקּומים!
הכבה "הברנר" לשחר אל מלא רחמים?
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ההטל סגר והשמים נעּולים?
הספק מכרסם והאמּונה מַאחה -
עכשוי-נצחיַ ,ארצי-עולמי,נתּוק-חבּור?
למי שומעים? לספק המאמין?

נ ע ר ה ג ב ע ו תאלמלא היה קּים היה צריְך המחנה השמאלי להמציאו כדי לנגח במדגמו את מחנה-האם של
המתנחלים או המחנה הלאמי-ימני...

905
ָא ס ו צ י א צ י ו תא-סוציאציה – לכאורה אין חבּור ואין קשר בין ענין וענין ואּולם תמיד ימצא הפותר
איזה חּוט שוזר וֹלא רק קפיצות שרירּותּיּות

א ת ר ו גרווח בימינּו המנח "ל ַא ת ר ג" במּובן שמירה מדקדקת שֹּלא לפגע באישים מכבדים,
כדרְך שנוהגים באתרוג שֹּלא לקטם את פטמתו .פעם היּו מרבים לגדל אתרוגים לאכילה,
לרבות אתרוג .הּיום פחות כי העקר לקּים את המצוה של "פרי הדר" בין ַארבעת המינים.
המאתרגים מזהרים אפוא כי אינם מבטחים גם בימינּו מנגיסות ּונשיכות ואכילה גסה...

-ד ב ר י ם ּו ד ר כ י ם
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כשאומרים "דומים הדברים" מתכּונים לדמיון בכל,אין חלּוק ביניהםּ.ולהבדיל  -כשאומרים
"יש דרכים" הכּונה לצדדים שונים,דומים במקצת ושונים הרבה ,או דומים הרבה ושונים
במקצת או שאינם דומים מכל וכל...
דומים אבל שונים ,שונים אבל דומים,כְך הם פני הדברים והדרכים.

"פ ו ל י ט י ק ה ַא ח ר ת" – מהי?פוליטיקה של עמדות,אמּונות,כשּורים,וֹלא של זהּויות עדתּיות או מגזרּיות

907

אור הּילדּות היה נסּוְך על הפנים

 +ב ּי מ י ם ה ה ם

ּו ב ז מ ן ה ז ה

ב ּי מ י ם

החשְך כבר נשקף מן הפנים

נחשונּיּות ּונחישּות לנצחון

ההם

נמיכּות רּוח והתחמקּות מהכרעה

ּו ב ז מ ן ה ז ה

מ כ ב י ם-מ ק ב י ם הולמים במקבת

ב ּי מ י ם ה ה ם
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ּו ב ז מ ן ה ז ה

י ע ק ב

סחבת,אפּוק,רתיעה ועכבת חולמים

ב ז מ ן ה ז ה כ ב ּי מ י ם ה ה ם ָאנּו זקּוקים זקּוקים ֹלא לזקּוקים אלא ל נ ס י ם

904
נ ק י ו ן כ פ י י ם ו "כ פ י ם"כשם שחובה לטל ידיים לפני תפלה וארּוחה,
כְך חובה לנקיון "כפים" לַאחר בלּוי בשמּורות הטבע והגנים.
זה הצו לדקדק בקּיּום מצוה זו בחנּוְך הבית ּובית-הספר.

ל ש מ ּה ו ֹל א ל ש מ ּההנצי"ב בשו"ת "משיב דבר" א /מד אומר:
הכלל – אם באמת ּובתמים ָאנּו באים להחזיק הדת,אין עצה כי אם לעסק בלמּוד התורה בלי
שּום נפקא מנּה אם הּוא לשמּה או שלא לשמּהּ...ובזה האפן ירבּו לומדי התורה כהנה
וכהנה,וגם המתחכמים יכירּו כי קּיּום התלמּוד הּוא לנּו לחומה.

+מ א ו ת ו ה כ פ ר
האמנם? האם מאותו הכפר אנחנּו? והרי זה פורש לאמּונתו וזה – לכפירתו!?
ָאכן – כלנּו מאותו הכפר .כלנּו שרּויים בחלל שבין הקצוות,כי בין הקטבים
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פרּוש המרחב לערְך את המגעים,הדיַאלוגים,לקּים את חפש המבע לעולם פתּוח שואף
ּומחפש להיות עם חפשי בַארצנּו.והמשמע -להיות בעלי חרּות לבחר באידיָאלים ּובערכים
הממלאים תכן ,ענין וטעם לחּייםּ .ובחירה זו מטילה ַאחריּות אישית חברתית ּולאמית
לכל הכרעה היסטורית ,חרּות להמנות עם בעלי שאלה ּובעלי תשּובה...

900
+ב ר ו ר י ה
לא במקרה נקראה בשם זה אשתו של ר' מאיר.
מסופר עליו בגמרא שהיה הולך אחר אלישע בן אבויה ("א ח ר") שרכב על סוסו בשבת ולמד
מפיו תורה .כיצד לומדים תורה מפי מי שיצא לתרבות רעה? ופרשו דבר זה כי ר' מאיר רימון
מצא את תוכו אכל וקליפתו זרק .כלומר הוא ידע ל ב ר ר את התוך מהקליפה .הוא ידע
להעריך את תפקידה של הקליפה המשמרת את הגרעין את הפרי ,כמוץ והתבן את גרעין
החטה .וכך ידע ל ב ר ר לו את ברוריה החכמה שנודעה בחכמתה ובחריפותה.על ר' מאיר
ואשתו ברוריה ניתן לומר שלא הסתכלו בקנקן אלא במה שיש בו ...ומה עלינו ללמד מזה?
שהאירו את עינינו כיצד לברר ,להבחין בין התוך והקליפה ,להעריך את התפקוד המשמר
והמגן של המעטה,הבגד,העור המגינים על הגוף ולא לזלזל ב"קליפות" החיצוניות האלה.

+א י ן א י ן
נטילת נקּודה מן האין ,מן השלילה,ממקום שאיננּו,מן הכלּום שֹּלא מסגלים לתפסו ,מאין
סוף,מעבירה אל האין ,אל הּישנו וקּים,אל הכן( ,בארמית אין= כן) אל החּיּוב,המקבל,האופנתי
אל ה  - IN -זו הנקּודה הזעירה,היא החריר הנתן לנּו לראות משהּו ,את הּיש הבא מן הַאין...

יונה
נ ס ֹלא קרה לנּו ויונה נפטר בי' כסלו תשס"ט ()7.90.55
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י ו ס ףַארבעה חלומות חלם יוסף
את השניים הראשונים ֹלא הּוא פתר אלא אחיו וָאביו.
הם כנראה שהכשירּו אותו כיצד לפתר משמעּותם של חלומות.
כְך עולה בידו לפענח בשני החלומות לשר האופים והמשקים
את התממשּותם של החלומות במציאּות,את השליטה והמעמד של השררה
ּומכאן ֹלא ָארכה הדרְך לפתרון עוד  0חלומות של פרעה למרכבת המשנה למלְך שלו...

909
+ה כ ש ו ת
השנה נרשם שיא בהכשות נחש -
ונקיש גם על ההכשות ההורסות את חברתנּו
בנחשי הבצע,האלימּות,הרופפּות הבטחונית הכלכלית והאמּונית

ת ל ּו ש י םָאנּו חּיים בעידן של תלּושים – למשכרת,למזון,לבנקים,למה ֹלא?
ויותר מכל ל ת ל י ש ּו ת – מחובות לעצמי,להורים,למשפחה,למולדת,להיסטוריה – למה ֹלא?
תלישּות מעקרים,משרשים,מאמּונה,מערכי מּוסר ּומורשת,ואיזה צּיּון ינתן בתלּוש ההויה
שלנּו על אדישּות,קהּות סולידרית,ערעּור תקף קּיּומנּו בָארץ,יאּוש מבטחון ושלום,כשלון
מערכת החנּוְך ,טשטּוש חובות ּומניפולציות של ארגּונים ּומוסדות?
לפחות צּיּון אחד כבר נרשם בתלּוש המורים – המורים חמורים...

+ר א ו ב ן ה ב כ ו ר
ראובן בכור יעקב הוא דמות טרגית למדי .הוא חוליה בשרשרת המוטיב המקראי על הבכורים
שאינם מועדים לתהילה .לא הגנטיקה קובעת אלא האופי האישי,התכונות הייחודיות ,הנפש
הפועלת באירועי החיים ביתרונה על האחים שקדמו לה ללידה .ראובן היה בעל כונות טובות.
הוא ביקש להציל את יוסף ָאחיו מידי אחיו בהניאו אותם מלהכותו נפש ולהשליכו לבור.יהודה
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אחר כך שואב מהבסיס המוסרי הזה וחוזר ואומר לאחיו שעדיף להמנע מלשפוך דם ולמכרו
לישמעאלים.על כוונת ראובן אומר הכתוב":להצילהו מידם...למען הציל אותו מידם להשיבו
אל אביו" ,וכך יהודה":וידנו אל תהי בו" (כלום זה פחות מוסרי – להשליכו לבור שיהרג בידי
חיות או יופקר למות ,או למכרו לישמעאלים ובלבד שידנו לא תשפוך את דמו,האם "גרמא
בנזיקין" אלו פחות מוסרי?.)...כך גם בעניין הדודאים,שיקוי האהבה שביקש להביא לאמו
לאה ,שהיתה עתירת בנים וחשוכת אהבה ,בשעה שרחל היתה מרובת אהבה וחשוכת בנים.
אלא שגם במעשה זה היה נחפז ולא התאים את מעשיו לכוונותיו,כשם שהחטיא את כוונותו
הרצויה להצלת יוסף .וביחוד נכשל במעשה בלהה כשביקש לבלבל את יצועי אביו ,ולאחר מות
רחל העביר את מיטתה לאהל אמו לאה כדי שיעקב לא יתייחד עם פלגשה של רחל .יעקב לא
סלח לו על כך ולפני מותו הוא מגנה אותו ,את ראשית אונו וכחו בפחז מעשיו" ,פחז כמים אל
תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה" .שוב כושל הבכור בפעולותיו למרות כוונותיו
הטובות ולפיכך נודדת הבכורה ממנו לאחים האחריםיהודה ויוסף המסוגלים יותר ממנו לתאם
כווונות ומעשים...
***
הקנאה נובעת מתחושה של דחייה ועוברת לשנאה .שנאה מתעלמת מקרבה,מדיבור ומשיתוף
פעולה.השונא מעדיף שלא לראות את השנוא עליו .ק'-קנאה עוברת לש'-שנאה ובדרכה ר'-
ראיה – מתעלמת שלא לראות את השנוא.
904
ק י ּוחלּוקות הדעות אם  Q10הּוא תוסף רצּוי המחּיב כל הסובלים מאי ספיקת דם,
אְך לכל הדעות הּוא תוסף הכרחי ל ... I.Q.
לפי שעה הייתי ממליץ על בקּור בKEW GARDENS -
ועל דּו-קּיּום שאין בו קהּוי

ב צ ק תתפיחת הגּוף כתוצָאה מאכילת יתר של מאפה-בצק
התרּופה :בצק פריְך הפורְך ּומשבר את ההתנפחּות

+א ש ת פ ו ט י פ ר
היא תופסת את יוסף ב ב ג ד ו ,בנסותה להחטיאו ב ב ג י ד ה בשני עקרונותיו:
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אמּון אדוניו בו וחטאו לאֹלהים .הבגד המשמש עדּות לטענתּה המאשימה
גורם לגלגּולו של יוסף לבית האסּורים ,לפתירת החלומותּ ,ומשם לבית פרעה
ּולהתגדלּותו מן ה ב ג ד ל -ב א-ג ד !
פרשה זו של אשת פוטיפר סמּוכה בתורה לפרשת תמר ויהּודה .במדרשים
העוסקים בכְך עומדים על הצד השוה והשונה .שתי הנשים מעּונינות בחבּור,
"לשם שמים" ,להעמדת צאצאים מאיש יפה תַאר זה .אבל תמר נוהגת בצנעה,שֹּלא
להכתים שמו של יהּודה ברבים,וזו בפרהסיה,לבּישו בעיני כל .נעלמות דרכי השם
ּולפי המדרש רצה האל שּיוסף ישא את ָאסנת בתּה של אשת פוטיפר
(ֹלא נזכר שמּה ,אְך במדרש הּוא ס ל י ק ה) וֹלא את אמּה.
ָאסנת מחלצת את יוסף מ ָא ס ו ן הפתּויּ ,ומתמר – מתמרת שושלת הגואל.

900
א ּו ז ו ן ( )לתקּון "החור באּוזון" מספרים ,שרפּול בשעתו,
כשר לעניני איכּות החּיים (ּוכנגר חובב) ,הפטיר וָאמר:
"ָאז מה הבעיה? הביאּו קרשים ּומסמרים ּונתקן את החור"...
ּובאמת ,למאמצים של האנושּות כּיום ַאפטיר אני ואומר:
בתעצּומות ע ּו ז נ ּו נמנע את התדלדלּות א ּו ז נ ּו...

+קרינה סגלה
קרינת אור על-סגול היא מועילה ,אְך עלּולה בהפרזה להיות גם מזיקה.
במקביל לקרינה הבָאה מעל חלה עלינּו חובת ההקרנה מתחת.
כאן בָארץ נבחרנּו להיות עם-סגלה,ממלכת כהנים וגוי קדוש.בחירה זו מכל העמים
מטילה עלינּו חובה קשה ּוכבדה להקרין בארח חּיינּו,במהלכינו עם הברּיות ,דרכי נעם
ושלום,ערכי מּוסר ותרבּותּ ,ולהזהר שֹּלא להכשל בדרכים פסּולות ּומזיקות של
הונָאה,אלימּות,בזּוי ערכי מורשת ּולכבד נאורּות הּומניסטית.
נבחרנּו ליעּוד ּובוחרים ָאנּו בו,לסגל את הראּוי לסגּול כל העולם.
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ַא ה ב ת ח נ םשאלּו לרב קּוק כיצד יכל הּוא לקרב את החופשים
ולאהב אותם כשהם עוברים על כמה עברות שבתורה –
והּוא השיב:
מּוטב שאכשל ב ַא ה ב ת ח נ ם מאשר בשנַאת חנם...

הבה נאמץ נקּודת מ ב ט (קּוק!) זו כתדריְך ליחסינּו.

909
ש ל ו ההשלוה היא צמצּומו של ה ש ל ו ם ,תקּופת רגיעה,
מעין ההסדר עם ארגּוני החמס והג'יהאד בעזה.
אְך ב"שלוה" זו קופץ עלינּו רגזו של החמס,
המוסיף להתחמש,להתַאמן,להרחיב את השפעתו על האזרחים,
ּובמקום להכשיר את הדרְך למּו"מ לשלום הריהּו מוסיף לצמצמו...

+מ ה ל כ י ם
המלָאכים הם העומדים ,בני ָאדם הם המהלכים – ממדרגה למדרגה.
מּוסר השכלֹ :לא להתקע בעמידה .למשל:אלּו רגלינּו ֹלא היּו עומדות בשערי ירּושלים
היה מצבנּו שונה בעיר הבירה ּובשליטה על הר הבית.העקרון :מוסיף והולְך!
אבל יש מהלכים בבחינת "פוחת והולְך" ,כשבזקנּותנּו ָאנּו חוזרים לנעּורינּו,
ּומהלכים עם נכדינּו ונינינּו "עם כל הנערים" בתעלּוליהם .לַאחר מכן חוזרים
לזקנּותנּו המישבת המבּישת את השתוללּותנּו...
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קד ּו ש ל ב נ ה
+לקדש את מהלכי הלבנה להתחדש ּולהתמלא לַאחר מעּוטּה ּופגימתּה

ש מ י ע ה ל ק ּו י ההברכה בקלקלה זו היא בקליטה פחּותה של שטּויות ּורכילּויות

905
י ע ק ב י ש ר א ל"ֹלא יעקב י ָא מ ר עוד שמָך כי אם ישראל" (לב/כט)
יָאמר – לשון ָאמיר,גובּה,עקר ,כלומר השם יעקב ֹלא יהיה שם הצמרת
אלא שם נטפל לשם ישראל  -ישראל לסגלתו.

ו כ ּו חאצלנּו מתנהל הּוכּוח ב כ ח – בכח המלה ,בכח השכנּוע ,בכח המהלּומה,
הּיוצא צולע ,מכה ,פגּוע  -אם מבחינה רּוחנית ,אם מבחינה גּופנית -
איננּו בהכרח המכה גם מבחינה רעיונית ,כי הצולע שלם לגּופו של ענין הּוכּוח.
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+א ל – א ו פ
אל–!HOPE
הבה לנּו תקוה,
הבה לנּו אופטימּיּות שּיונה יקיץ מתרדמתו,
התפללנּו שּיחון אותנּו בעל הרחמים
במשקפת התקוה ,בראּית-לילה,
באור המבשר רפּוָאה למחלה בליל הקדרּות והמצּוקה,
הבה לנּו חסד אל ,ישּועת נס ...אְך הקריָאה ֹלא נענתה –
ואל אופ – ...OFF

ּוביום השבעה לפטירתו י"ז בכסלו תשס"ט
קראתי בפרשת "וּישב" על יעקב,
שבקש לישב בשלוה וקפץ עליו רגזו של...
יונה שנטרד מעולמנּו ,שסלק מחיינּו,
ששּום טפּול ּותרּופה ֹלא הועילּו
להקיצו מתרדמת שמונת החדשים שלקה בּה
994
A R T O F L I V I N G-

עת לצרוח
ועת לצהול
עת לזחול
ועת לעמול
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995
+ט ו ב ה
כשּיצאתי מבטן אמי ָאמרתי תודה להורי
ּובקשתיָ":אנא ,עשּו לי טובה ,עוד ט ו ב ה ַאחת" - - -
והם עשּו...

+ל ַא ט
לַאט = בגימטרּיה 95
ּומשמגיע ָאדם לגיל זה עליו להתנהל לאטו
פחות לוהט ויותר לואט...
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+ג מ " ח
שלושה תחּומים בגמ"ח:
ג-גּוף – עניני בריאּות הגּוף,רפּויו וחזּוקו
מ-ממון – כלכלה ּופרנסה וחּיי רוחה
ח-חנוְך – תורה והשכלה,מדות ּומעשים טובים

997
ל כ ּו דקדם כל יעשה הלכּוד ב"לכּוד" עצמו
ב י – ב י יעשה ש ל ו ם

ע ּו ל י מ י םעולל ויונק מטיל עלו על מגדליו
ּולימים,כאשר יפרש כנפיו,
יעול לתּור את העולם
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ר באומר עשו בגאוה ליעקב":יש לי רב"!
ּומפרש רש"י:יותר ויותר מכדי צרכי...
גם לצאצאי יעקב יש רב –
וגם הּוא לפעמים יותר ויותר מכדי צרכנּו...

מ א ב קלשון חבּוק וקשּור",שכן דרְך שניים שמתעצמים להפיל איש את רעהּו ,שחובקו ואובקו
בזרועותיו"(רש"י) .גם ָאנּו נאבקים ,אם באבק רגליהם של תלמידי חכמים,או מנהיגים,
או במאבקי נבחרים,אקדמאים,סופרים ואמנים ,על יּוקרה וכבוד ,מעמד והוקרה,
ּובכל מאבק כזה דבק משהּו בכל צד מן הצד שבו הּוא נאבק ,כי כְך דרכו של הָאבק...

מ ש האומרים חכמים כי בכל אחד יש משהּו ממשה .הכּונה להיות משה-מושיע ,מושה מן המצּוקה.
כל אחד יכל להשתחרר מגנים משפחתיים של עמרמּות ושל יוכבדּות ושל מרי ו ל מ ש ו ת
ממקורו ּומסביבתו את הּיכלת החּיּובית לעזר לזּולתו.
994
+ע ו ל ם ק ט ן
מספּורי חסידים:
הָאדם הּוא כּידּוע "עולם קטן"
כלומר :אם עולם הּוא בעיניו – הריהּו קטן,
ואם קטן הּוא בעיניו – הרי הּוא עולם

+ע ר ב ר ב
מץ – תבן  -בראשי תבות :מ"ת  -הפסלת המפרדת מן החטה,
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וכְך עלינּו "להמית" את הפסלת הנדבקת בנּו.
ישראל ערבים ּומערבים זה בזה ,אבל את הערב רב עלינּו להפריד מאתנּו...

+י ע ק ב ו ע ש ו
עשו שוכן בלבו של יעקב ,כלומר :העשוּיּות מקננת בכל ָאדם,
ּוכשם שבספּור המקראי יעקב נאבק עם עשו ועם שרו
בדורון,תפלה ּומלחמה ,כְך נכונּו לכל בן-יעקבּ ,ובעצם לכל ָאדם,
האתגר,הנסיון,המאבק ,לעמד במבחן ההתמודדּות עם שלּוחי הּיצר הרע,
לפּיס ּולרצות ,להתפלל ּולהתכונן במאמצים עצמּיים וֹלא רק בעזרה מגבוּה,
תוְך התרוצצּות,ספקנּות ואמּונה,בטחון ותקוה ,בּיכלת ּוברשּות הנתּונה לנּו
ל -ר-ת-ם – לרצות,לתפלה,לכוננּות מגננה והרתעה,
את כחות הרצון להכריע את המלחמה ברע שבתוכנּו ּובסביבנּו.

כ י ט ו באיזהּו טוב? שהּוא טוב ֹלא רק לָך אלא גם לזּולתָך
"כי לעולם חסדו"!
מעשה טוב שלָך שהּוא טוב לעולם כלו
כ י – כל ישראל – טוב – גם לכלל כלו

990
ג ב י רבאותּיות השם ג ב י ר מקפלות תכּונות כמו:
גאוה,התנשאּות ותאוה לעשר,
כמי שאומר :ג ר-בי כל החשק הזה...
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עלּיה לָארץ וישּובּה היא מצוה שחלה עלינּו עוד מימי ַאברהם ָאבינּו
ּומּובא בילקּוט שמעוני איכה ג:
ָאמר הקב"ה הלואי והיּו בני עמי בארץ ישראל ַאף על פי שמטמאין אותּה

ס כ י נ א ּו תתורת הדקּור בתחּום הפשע,הכירּורגיה וההכשרה לדיפלומה

ּובצד השלט" :סכנה כאן בונים"!
נציב גם את השלט:
ו ה ס כ נ ה  -אין בונים בסכינאּות!
מ ּו ס רָאדם מּוסרי נאמן לעקרונות מּוסר וישר גם כאשר הדבר פוגע באינטרסים שלו,
וֹלא בנצּול המּוסר והישר לצרְך מניפּולציה פוליטית

"ק ד י מ ה" ל ָא ח ו ר השלטון "קדימה" הביא לעם ישראל את ההתנתקּות והגרּוש ּומלחמת לבנון ותוצאותיה .לכְך נוספּו
פרשּיות השחיתּות שהביאּו למאיסה בנציגּות הצבּורית .עלינּו לצעד "ָאחורה" – לערכים של בטחון לאמי
ואישי ,כלכלי וחברתי .לחזר לנקיון כפיים וישר ,להנפת הדגל הלאמי ללא מורא .

999
מ ל ָא כ י ם כ ש ל ּו ח י םנהיה כלנּו חב"דניקים,
מלָאכים-שלּוחים של עם בני ישראל,
כלפי עצמנּו ּוכלפי כל יושבי תבל,
להפיץ תורת אמתַ,אהבת חסד והצנע לכת,
להקדים פּיּוס ּותרּופה לכל קטרּוג ושטנה,
להכון בכל דור לסגלת הדורון התפלה והמגננה...
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ש ו ר ו ח מ ו רשור – זה משיח בן יוסף
חמור – זה משיח בן דוד
זה הרכּוש וזה הרחּוש
אלּו הקנינים בחמר ּוברּוח המזמנים לנּו

+ש נ י י צ ר י ם
ל ב ן-נ ב ל – עם שני הּיצרים עלינּו "לגּור",
עם הנבל העכּור ועם ה"לבן" הטהור שבנּו...

ש מ י ר ההכּונה בשמירה לערנּות ,לזהירּות,לכוננּות,לתקוה שמשהּו ֹלא יקרה...
אבל בחפירות המגן ּובעמדות השמירה שלנּו  -זה קרה...זה קרה...

מ ע ש י ם ר ע י םמה בכל זאת אפשר ללמד מהעושים מעשים רעים?
את הדבקּות בעשּיה שלהם את הּיכלת לסגל דבקּות במשימה גם למעשים טובים...

994
ס ג ל  -לוי"עם סגולה" הוא התואר שניתן ל כ ל בני ישראל ,ואולם לאחר חטא העגל ניטל תואר זה
מהם ונשאר רק לבני לוי שלא השתתפו בו .משתמע אפוא שהנושא שם זה ס ג ל הוא ל ו י,
שייך למחנה לויה ,לאנשי ה ס ג ל בעם.
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ס י ר ו ב פ ק ו ד ה(דעה אחרת)
עקירת ישובים מארץ ישראל ומסירתם לנכרים זהו איסור תורה מוחלט .אם הממשלה
מחליטה על כך היא עושה איסור ואם אחרים מבצעים את מה שהממשלה החליטה הם
עושים בפועל את האיסור .כל מי שיש לו חלק במהלך הזה הוא שותף לאיסור תורה מוחלט.
אסור להיות מסייע לדבר עבירה .וככל שהאיסור גדול יותר כך חומרת המסייע גדולה" .על פי
שנים עדים או שלושה עדים יומת המת"  -אמרו חכמים שאפילו שהשלישי אינו מסייע ,שכן
אפשר להעיד בלעדיו ,הוא נענש באותו עונש שנענשו השניים שעליהם העדות נסמכה .לגבי
מי שמשתתף באיסור כזה ,אין הבדל בין המעגלים השונים" ,כחלק היורד למלחמה וכחלק
היושב על הכלים" .על כן ,אינני יודע שום טעם לאמירה הזו .אמנם ,הרב ליכטנשטיין סובר
שסירוב פקודה הוא סכנה להתפוררות הצבא .בעיני אין לזה שום אחיזה במציאות .סירוב
פקודה רק יחזק ויעצים את הצבא ,יתן לכל אדם את היכולת להזדהות עם מה שהוא עושה,
וכל הצבא לא יהיה רק צבא של פקודות ומשמעת באופן עיור אלא יהיה שותף לדרך ולרעיון
העומד בבסיס הצבא .אם כן זה תלוי בגישה למציאות .שיטת בריסק לחשוש בכל מיני
חששות בלי גבול ,אבל המציאות אינה כן .אין סכנה להתפוררות הצבא ולא למלחמת אחים .זה
הכל דמיונות( .הרב לבנון)

אדם שמעדיף את חיי אויביו מעל חיי חייליו תחת מעטה מוסריות ,אינו יודע להבחין בין טוב
לרע ולא אוכל לשרת עמו או תחתיו.
\
990
+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
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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 ,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.

999
ה כ ב ל ה ז היש כבל מוליְך חשמל ,מזרים חּיּות למפלגה,
ויש כבל כבּול ,מנתק ממקורו,צמּות,משמש דּיו,
שאּולי צריְך כבר להחליפו?
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א ה ּו ד ב ר קהּוא יכל להבריק בתחכּומיו לסלק את חבריו,
כאהּוד בשעתו הּוא ישֹלף את הפגיון הדוחה את המקרבים.
כְך קרה לפרץ,לסנה,לעמי אילון,למרציאנו,וכְך יקרה
לכל ה"נבחרים"שּידחּו מפניו.
צריְך להזהיר את בן-סימון מפני אהּוד ודרכי ש מ ע ו ן –
מכל החתרנים המסכלים ּומסלקים את הצנינים בעיניהם מן השלטון...

ס נ ד ר ה ו ה מ י נ ק תהמינקת היא הממשלה שתפקידּה להניס את זבּובי-הקסאם העוקצים את תינוקת-המדינה.
סנדרה היא הדּוגמה לשררה הַאחראית לחניכים הנתּונים לפקּוחּה.
אי סנדרה שלנּו המשכילה לחלץ שבּויי טרור ּופגּועי מחבלים? ואי המינקת שלנּו המסגלת
להבריח את המציקים והעוקצים את בניה?

ב נ י ם ל ג ב ּו ל םלהשיב את הבנים החורגים מגדר החק לגבּולם
להגבילם מפעּולות פוגרום ּובזיון החק
כי אין תקוה לַאחריתנּו בפעּולות המחקות דרכי אויב
ֹלא בדקירת סכין בגב פועל ערבי השב מעבודת לילו לביתו
ֹלא בהצתת בתי מריבה ּומטעי זיתים
ֹלא נדמה להם בתגּובתם כי איננּו בגבּולם..

995
+ר' ח י י א ו ח י ר ו ת א
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הסיפור בגמרא על הזוג הזה לא היה ולא נברא אלא משל הוא ויהיה.יש בו כל האלמנטים של
הסיפור המיניאטורי :תמציתי,מותח,כולל דיאלוג של קונפליקט,ובמינימום אפקטים מרמז על
מוסר השכל.ר' חייא בר' אשי נופל על פניו בתחנון שבו הוא חוזר ומבקש מדי יום שלא ליפול
בידי היצר הרע.אשתו שממנה הוא פרש מכבר ואינו מקיים עמה יחסי אישות אינה מבינה
למה עליו לחזור על תחינה זו ,שהרי לא איש כמוהו יצוד היצר הרע .הוא כבר מחוסן
מפגיעתו.ביום אחד ישב בגינתו ולמד ואשתו החליטה להעמידו בכל זאת למבחן והיא
מתחפשת לזונה ועוברת על פניו בדרך מגרה כדי להשיאו לעבירה .הוא מתלקח ומתפתה והיא
מבקשת ממנו לעלות באילן ולקטוף מן הצמרת רימון .הוא עושה זאת.הסיפור פוסח על מה
שקרה אז ביניהם וממשיך כי בכניסתו הביתה היתה אשתו מסיקה את התנור והוא החליט
להיכנס בתוכו ולהמיט על עצמו את העונש הראוי לו .וכך הוא משיב לשאלת אשתו המנסה
להרגיעו באמרה כי לא זונה היתה זו אלא אשתו החקית .ואולם הוא אינו מרוצה ואינו מסתפק
אלא באיבוד עצמו על ה כ וו נ ה שהיתה לו אעפ"י שהמעשה כשר .הדיאלוג בין השניים מותח
ביותר ומפתיע בהיפוך המצבים :הוא החסון לכאורה מפגיעת היצר נכשל וכפי שאמרו אל
תאמין בעצמך עד יום מותך ,כאותו כהן גדול שבסוף ימיו הפך לצדוקי.הוא החלש,הנזיר מחיי
מין מסוגל למילוי תאותו לטפס למרומי העץ ולקטוף רימון .היא שחשבה כי בעלה כבר חדל
אישים ואש היצר כבה בו מופתעת לגלות כי כוחו במותניו ומסוגל הוא לעשות הכל למלוי
חשקו .מוסר ההשכל ברור ביותר :חובת האדם שלא להפסיק להתמודד עם יצרו ,ועד זקנה
ושיבה הוא עלול להטרידו ולטורדו מן העולם.אשתו החסודה אף היא מסוגלת להתחפש
ולהמיר את זהותה לזונה ,בתלבושת ובמעשה ,כדי להווכח בטעותה.חירותא – לשון התפרקות
כביכול אבל זקוקה תמיד החירות לשליטה עצמית ליכולת האישית להתמודד עם הנסיונות
והמבחנים שמציגים לנו החיים.
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954
ע נ ּי ּו תענּיּות מעבירה את הָאדם על דעת קונו (ערובין מא)
ּובמסכת חּיינּו :הענּיּות מעבירה את דעת הָאדם מקנּיה כלשהי...

+ל ב ן ה א ר מ י
מקבל להציגו במסרת הפרשנית כ ר מ א י ,נוכל ּומנצל ורודף בצע,
אְך בגישה שונה נתן לתארו כאיש השומר על מסרת המקום.לבן מקפיד בָאמרו:
ֹלא יעשה כן לתת את הצעירה לפני הבכירה.לפיכְך הּוא מקדים את לָאה לפני רחל.
בתפיסה זו הריהּו מקנטר על מנהג כנען,מעשה יעקב עצמו ,הקונה את הבכורה מעשו.
בפסּוק ":וּיבא גם אל רחל וּיאהב גם את רחל מ ל ָא ה" (כט/ל) אפשר שּיעקב חש
ּומבין את משמעּות מסרת המקום ּומעריְך את רחל שֹּלא מחתה על הקדמת אחותּה.
הּוא אוהב את רחל מ ל ָא ה – המ' אינּה מ' הּיתרון אלא מ' ההערכה,מתוְך יחסּה כלפי אחותּה
הבכירה ,שֹּלא ערערה והרעישה עולמות בהזדהּותּה הן עם אחותּה הן עם יעקב אהּובּה.כמּובן
שהמדרשים תולים בזה ענש מדה כנגד מדה .כְך יאנה ליעקב המתחפש והמערים והגוזל את
הבכורה ואת הברכה ...כְך יענש בכפל ה ע ק ב ה...

ה "ג ו מ ל" ל ג מ ל א ימי שזכה לחסד ההצלה מברְך על מה שארע כבר בעבר:
"שגמלני כל טּוב",
והקהל מברְך :מי שגמלָך טוב הּוא יגמלָך כל טּוב סלה" -
גם על העתיד .נברְך ָאנּו הגמלאים את צאצאינּו שּיזכו לגמלאות
שֹּלא יתרוקנּו הקרנות והחסכונות...

ר פ ּו ַא ת ח ו ל י םיתכן שרפּוַאת חולים רבים תחש ותקדם
בהתרת אסּורים שונים שהטילּו עליהם כל מיני רופאים ּוממחים...
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955
ק ט נ י א מ נ המי שדואג דאגת מחר הרי הּוא מקטני אמנה,
אבל מן הקטנים האלה,הנמלים ,איננּו מתעצלים ללמד את ההיפְך...

+ל ח ם ּו ב ג ד
ָאנּו ֹלא מסתפקים כצנּועי ָאדם בלחם לאכל ּובגד ללבש
אלא אוגרים במחסנים מזן אל זן וארונות הבגדים גדּושים במלבּושים יתרים,
ואּולם למעשה רבבות בתוכנּו עודם חסרים מצרכי יסוד אלה
ובתי התמחּוי והגמ"חים אינם מספיקים לספק להם.

ָ+אנא בכח ,וָאנא לא בכח  -אלא בכח ָא נ א!
"תשב אנוש עד דכא" (תהלים צ/ג)ראינּו בני ָאדם שנשתברּו לרסיסים  -בתאּונות,מחלות,פגּועים וכד',
אבל תוהים,חסרי הסברים,דוממים ּומשתקי אונים להשיב לנּו ּולשואלינּו:
"תשב אנוש עד ד כ א ּו "?

+ב ש ל ו ם ל ש ל ו ם
הנפטר מן המת יאמר" :לְך בשלום" – במה שהשגת לשלמּותָך,כי אינָך יכל להוסיף,
אבל הנפטר מן החי יאמר" :לְך לשלום" – להוסיף שלמּות על מה שכבר השגת

ַ+א ּי כ ה ?
שאלה רטורית זו אינּה זקּוקה לתשּובה אלא מיעדת לקריָאה,להתבוננּות פנימית,לא לקבלת
אינפורמציה .אּיכה? – שַאל את עצמָך מה חלקָך במה שקורה ,למה תשליְך על אחרים כתבי
ַאשמה וֹלא עליָך? בדוק בכל החורים והסדקים של ביתָך ,בכל העלּיות והחדרים של לבָך,
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לפני הטלת הַאחריּות על זּולתָך .אּיכה? – במערּומיָך,בירָאתָךֹ,לא בתחפשת המסוה את
כּונותיָך,וֹלא לכסּוי חלשתָך ּוזדון לבבָךַ .איכה? – במהּותָך,באמת זהּותָך וֹלא בטשטּושּה...

957
+ל כ ל ה ר ּו ח ו ת
אין זו קללה אלא ברכה פלּורליסטית לפרץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה
והרוצה להתברְך ילְך לכל הרּוחות...לשבשבת כל המחות…

פ ר נ ס הבמשבר הכלכלי של ימינּו ָאנּו רואים כמה תלּויה הפרנסה ב פ ר נ ס י ם!
נגידיםַ,אנשי עסקים ּובנקים,שרי אוצר ּופקידיהם,פרופסורים ויועצי הון,אלי ממון
ואוליגרכים מתמוטטים ּוממוטטים,מַאבטלים עובדים והורסים את הפרנסה...

+ש נ ה
תועלתּה בכְך שכשָאנּו מתהפכים מצד אל צד יכולות להשתנות בּה גם מחשבות ודעות מקבעות

ָא נ ו כ ּי ּו תָאנכי הּוא הזהּות העצמית שחובה לדעת .תודעת הּישּות האישית,המצפּונית ,שחובה לפתח.
הכרת הָאנכי מחּיבת להטיל את האנְך לרעי ,לבנין החברתי ,ולזנח את הָאנוכּיּות.
+ש ע ר י ש מ י ם
מהּו האוצר הטוב המזמן לנּו בשערים הפתּוחים?
עצם הדבר שהם פתּוחים ,שּיש ביכלתנּו ּוברצוננּו לשוטט בחלל פלאי עולם,
לנּוע ולחקר את האין סוף ,להתמלא ירַאת כבוד והערצה לחדת הבריָאה,
לחזר ולמלל ,להתרשם ּולהתפעל כי רבּו מעשיָך ה' כלם בחכמה עשית...
השגתנּו קצרה מהבין כל מה שהמדענים חושפים,חוקרים ּומגלים,
בעזרת תצפּיות לוינים וחללּיות וחשּוביםּ ,ומשערים כל מיני ממדים שאינם נתפסים,
ולכן נרד בצניעּות ּובדּומּית אלם לשערים הפתּוחים לקליטתנּו ביום מן הּימים...
+ח ס י ד י א ּו מ ו ת ה ע ו ל ם
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חסיד הּוא הנוהג לפנים משּורת הדין ,ואיְך זה יחּול על ֹלא-יהּודי?
מסביר הגר"א :הלכה בידּוע שעשו שונא ליעקב,ואם בין הגויים מצּויים שאינם נוהגים לפי
הלכה זו ,אלא לפנים משּורת הדין ,אוהבים ּופועלים לטובת ישראל,הרי ראּויים הם לכנּוי זה.

954
כ ע פ ר ה ָא ר ץASHES TO ASHES
כאפר המשרפות,כמרמס ּומדרס לרגל,כעפר הדבק לגּוש,כקרקע הּיסוד לצמיחה

Iran - Azarbayjan

ּו פ ר צ תנגּון חב"די זה מתרונן בכל רּוחות העולם במעשי-חסד,בקרּוב לבבות,במופתי הקרבה ּומסירּות,
אְך במומביי נפרץ בית חב"ד ע"י בני בלּיעל ורק התינוק בן השנתיים נצל - - -
ּוברנת חב"ד עוד יגדל ויחזר הנגּון ויפרץ...

+ל ב י ת ָא ב י
ר' חנוְך-זּונדל ב"ר יוסף נימן זצ"ל נולד בעיר העתיקה.חנּוכו בנעּוריו בישיבת "עץ חּיים",
יניקתו מרבותיו הרב סלנט והרב זוננפלד.תפארת המשפחה על ָאחיו הרה"ג שמּואל-גדליה
בעל "גדּולי שמּואל" על הש"ס.הּוא נמנה עם פורצי החומות להכשיר עצמו להורָאה בפתח
תקוה רחובות וירּושלים לתורה ועבודה.למעלה מ 95-שנה למד והיה ַאחרון המורים המיסדים
והפעילים ב"תחכמוני" ירּושלים והנהלת שכּונת מקור ברּוְך.
בית אמי ברחובות ,בת לר' ַאברהם יצחק לפקוביץ ּולאמּה מבית ַארקין בעקרון.
אני יעקב נקרא על שם ראש המשפחה בעקרון ּומיסדיה ר' יעקב ַארקין.
הסבא ברחובות נאמן הרב קּוק ,מרביץ תורה וחזן המושבה,מבוני מושבות יהּודה.
עלה ב 9555לָארץ וכבד כיקיר העיר רחובות.נשא לאשה את בתו של יעקב ַארקין והיה מקרב
לראשי המדינה ואישים נכבדים רבים שהוקירּוהּו ביחּוד בשנת הראשונים.נפטר בגיל 957
שניםָ .אבי מספר,כי בברית המילה שלי התעוררה המבּוכה  -מי יהיה הסנדק? הרב זוננפלד
מצד ָאבי או הרב קּוק מצד אמי? והרב קּוק ותר...
בית אבא-אמא,בית חנוְך-מרים,בית ח "ם ,הּוא הבית הנפלא שנמזגו בו תורה ועבודה.
מה אבקש?
שּיתן לנּו ,לבנינּו לנכדינּו ּולנינינּו,מה שבקש יעקב בתפלתו :שישּובּו בשלום לבית ָאבי...
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950
מ מ ו ןלפי בעל הטּורים ס ּו ל ם בגימטרּיה = מ מ ו ן ()944
והממלאים טּורים של הפיס המַאכזב בממון שהם מוציאים
מתרוקנים ל -ע ו נ י ()944

אבל ס ל ם הנזכר בחלום יעקב המרמז לעלּיות ולירידות בחיי הָאדם
הּוא בגימטרּיה ס י נ י (!)945
וזה העקר – לחזר ּולהעפיל לראשו – השמימה...
ע ל ּי ה
יש מן העולים ַארצה המפגינים בגלל קשיי הקליטה
ועלינּו לדאג להם ל ב י ט ח ו ן – כמנין ע ל י ה ()990

מ ש ט ר המדּוע ה נ צ ב י ם שלּה כה ש ח ּו ח י ם בחסּול הפשע ?
מדּוע כה ש כ ּו ח י ם ָאנּו מבטחון אישי?

ה ָא ר ץ
"הָארץ אשר אתה שוכב עליה – לָך אתננה" (בראשית כח/יג)
עליה – בחפירות המגן,במסירּות הנפש,בעלּיה לישּובּה ּולבנינּה
וֹלא רק לּיהּודים בחּו"ל המיעדים אותּה רק להקבר בּה

בורא קדושים
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תתברְך צּורנּו ֹ - - -לא על הקדושים הנבראים בשמָך...
לא על המתים המוסרים נפשם על קדּושתָך,
ֹלא על קדושי עמנּו וֹלא על הצולבים והג'יהאדים לסּוגיהם,
ברא וֹלא ברא את המקנאים לדת ּומחללים את שמָך...

959
ש ק י ע האני צופה בשקיעת החמה
ּומהרהר בשקיעת המערב,בשקיעת העולם בקנאּות האיסלם-אי-שלום...
ּובמה עוסקים שועי עולם,יושבי תבל,מדינאי אמות העולם?
בשוַאת עמי ַאפריקה? בטרור העולמי הג'יהאדי?
בבעּור המארה? בהבערת המאורות לזריחה מחדשת של האורה?
+ד ע ה מ י ש ב ת
עת לישּוב הדעת ועת להזנקתּה,להקפצתּה מקפאונּה וקבעונּה.
דוקא בּישיבה ָאנּו עדים לניעּות זו של הדעת,לחלּוקי דעות,לשנּויי עמדות וגישות.
מישבת הדעת לתפלה,למקּוד ורכּוז,למשימות מחּיבות ,אבל יש לכוננּה ּולכּונּה להשתחררּות,
לתפיסה מנגדת,לעמּות המחשבה,לגמישּות ּולמרחב הראּיה.

ק פ י צ ת ה ד ר ְךלשון קפיץ,כּוּוץ,דריכּות מתקפלת לקצּור נפח ּוממדים,
או לשון קפיצת מרחקים,התרת יכלת הזנּוק להשגת הּיעד הרחוק.
כשאני רואה את הַאתלטים המתכוננים לּיציָאה לדרְך הרי התמּונה
כוללת את הקפּול והשחרּור,את הקפיצּיּות המפנמת והקפיצה הזנּוקית

נ א מ נ ּו תמתי היא נבדקת? בשעת כבּוי הנרות והפנסים,לעת כבּוי המאורות,לעת נתּוק ּובדידּות,
ָאז  -הנשמר הקשר? המתנתקת הזיקה החברית?המתפרצת ההטחה?ההתרעמּות?
ַא ב נ י ה מ ק ו םַאבני הּיסוד שראּויים להיות גם למראשותינּו :תורה,עבודה ּוגמילּות חסדים...
זאת האבן הַאחת ,האבן הראשה המלכדת אותנּו בבנין חברתנּו.
מ מ ע מ ק י ם97
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אין צרְך לטפס להימליה כדי להגיע לשמים
אפשר להמצא גם במעמקים ּולהגיע ל"ה י מ ל"  -לשמים
סלם יעקב הּוא ה ס ל ם ל כ ל ָא ד ם – לראות את המצב בָארץ כשהראש נשא לשמים,
ולראות ברחיפת שמים את הּיסוד המצב בָארץ,לראות בעלּיות את הּירידות הצפּויות ואת
הּירידות העלּולות לקצץ בעלּיות...

954
פצ-פר-קצשרשים בסיסּיים שמשמעּותם פתיחה,חתּוְך – פצל,פצח,פצע,פצץ;
פרּוק – פרם,פרס,פרע,פרץ,פרד,פרט,פרק,פרר,פרש;
סוף,קץ – קצע,קצב,קצה,קצץ,קצר;
בהתפתחּות השפה חלים תהליכי שנּוי ע"י הוספת תחלּיות ּומוספּיות לשרשים הבסיסּיים

Norvegija – Šiaurės pašvaistė

+כ ו ש ר ו ת
מלה מיּוחדת זו בפסּוק "מוציא אסירים בכושרות" (תהלים סח/ז)נדרשת לצמד :בכי/שירות.
הללּו לבכי והללּו לשירות .אלּו לגורל קשה ואלּו לאשר.ויש שהבכי והשירה מנת חלקם
לסרּוגין.בהקשר המדרשי מדבר בעסּוקו של הקב"ה לזוג לָאדם את בן זּוגוֹ .לא תמיד הזּוגּיּות
עולה יפה ,יש שהיא מלָאה שירה של קּיּום מתָאם בהבנה ּוותּורים,בַאהבה מתמדת לארְך
ימים בנאמנות עמקה ,ויש שחּיי הצמד ממקשים בבכי,בתעלּולי ענּות,בבגידה ּובהתעללּות.
דרּוש כנראה מלבד הגורל העליון גם הכשר וההכשר של הָאדם עצמו לדבק בבן זּוגו מתוְך
מאמצים הוגנים הדדיים חּיי זּוגּיּות מצלחים...

ש א ו לשעירה,סדומה,מצרימה,חרנה – ה' המגמה במקום הל' שבתחלת המלה :לשעיר,לסדום וכו'.
אם כְך ,כיצד נפרש לשאולה? הרי יש כאן גם ל' וגם ה'?
ּומפרש בן זבדא :לַאמבטי התחתונה של השאול .גם בשאול יש כנראה מחלקות
עונשין,והַאמבטי התחתונה מזמנת לרשעי רשעים...
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ויפגע במָ קֹום

ר' הונא בשם ר' אמי אמר:
מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום?
שהּוא מקומו של עולם ,ואין עולמו מקומו ,מן מה דכתיב (שמות לג) :הנה מקום אתי ,הוי,
הקדוש ברוְך הוא מקומו של עולם ,ואין עולמו מקומו.

950
+א ר ש ת ש פ ת י י ם
בין שהיא ערבה או זעּופה הזהר שֹּלא לפל ברשת השפתיים

י ד נ ט ּו י הפעמים לעזרָך ,פעמים נגדָך ,פעמים לימינָך ,פעמים לשמאלָך.
מצּויה היא לידידי ּומּושטת נגדי לאויבי.
הּיד החזקה מאצילה נבּוָאה,גבּורה,קדּושה,חכמה והנהגה,
והּיד החזקה מנחיתה שד ושבר ָאסון ּוכליה,
מועל יד לרשעה והשחתה
ויד פשּוטה להפגנת צדק ותקנה,
ּובלבד שֹּלא תמצא ידָך לכל אויביָך -
שֹּלא תמציא להם נשק ,אמצעי מחיה ּותקּומה ודברי הסתה...

ח ר פ ת ָא ד םזאת התלּות בין מעשי הּיחיד המעטים חרפה על הכלל
י ו ש ב י ת ה ל ו תרבבות יושבים וקוראים פרקי תהלים
לרפּוַאת נזקקים
להצלת נפגעים
לישּועת התלּויים בין מות לחיים
משּועים ּומתחננים ליושב מרומים
אבל המצּוקות – מּוצקות
ואינן מתישבות לפי התחנּונים
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מ צ ּי ו ן י ס ע ד ּךהרבה הרבה מקרי סעד בצּיון הזקּוקים לעזרה מקדש

ע צ האקבל אותּה אם אין בּה מקשיּות העץ,מהגלם הָאטּום ,הקשּוח,
שאין בו נקבי מוצא אל מציאּות הַאין לפתרון בעין
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ה א ש ה נ ק נ י תבמה? מהּו "הקנין" החותם הסדר והסכם? האשה המתקדשת לבעלּה אסּורה לכל העולם.
טבעת הנשּואין סוגרת את פתיחּותּה .זה סגר עצמי ,שרק הבעל יכל לשחררּה ממנּו ע"י מתן
גט .הּוא קונה אפוא את הזכּות שהיא מקנה לו בקדּושיה.הכסף,שהּוא אחד משלושה דברים
שהיא נקנית ,יכל להיות לפי שלוש שטות :מתכת של כסף וֹלא מטבע בצּורה מסּימת,או
שּוּוי ממוני של כסף שהּוא חצי שעורה ,או שוה כסף .והעקר ֹ -לא הכסף אלא ה כ ס ף שּישרר
לזּוגּיּות נאמנה,למופת טבעת הּיחסים ההגּונים,למלוא הכבוד והכבּוד של העזר כנגד.

ח נ ו ְך ל ו י ןהלוין הזה ממשיְך לחג בשמי תרבּות ַארצנּו .במופע הטלויזיה לזכרו הופיעּו מיטב השחקנים.
לעיני מאות הצופים שעשעּו אותם בחרּוזים פורנוגרפּיים ּובסצינות של עגּוב ּוזנּות.
דיַאלוגים בין זקן לזונה על הסכּום ,התּולים על ארְך איבר המין וכיו"ב תפלּות של בדּור
להמונים .והּיושבים באּולם מסלתּה ושמנּה של התרבּות מוחאים כפיים ּומשתעשעים
במלוא הבלם על ח נ ו ְך לדור על פי דרכו-דרכם...בּה בשעה שהקרן המופע הזה הופיעּו
בטלויזיה מראות הזועה של פעּולות הטרור במומביי .וָאנּו מתרוצצים בבטנּה של תרבּות
העולם ,כָאמּור בפרשת השבּוע ,בין הטרור הלאמי-מדיני והטרטּור התרבּותי המתימר לשקף
את רפש העכשיו בכסּוי מעדן של סלסּולי לשון ורמזי חרּוזים על מקור החּיים הַאכזב...
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נ פ ר ד י ם מ ה מ ע י י םסימן ההכר להפרדה בין יהּודי לשאינו יהּודי  -מן המעיים.
מן המעיים יפרדּו  -זה לדקדּוקי כשרּות וזה לבליעת כל הבא.
זהּו צּוּוי בראשית ,בפרשת תולדות ,אבל התולדות במרּוצת הדורות
ֹלא הקפידּו על הפרדה זו .וכּיום ָאנּו "גוי אחד בָארץ" ,אחד המאחד בכלל גויי הָארץ...

+ל ה ת ע ו ד ד ! עוד,עוד ועוד,עד לקימה,עד לתקּומה המלָאה,לעדי עוד...
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בברכהמחלקת הברכה בדּיּור המּוגן שלנּו לשלושה מסלּולים:
מים עמקים,בינונים,רדּודים – כמקבל במעמדות החברה.
הדּירים ַאף הם מפלגים כמו כל עקום נורמלי
לשוחים  -במים עמקים ,לזהירים  -בבינונים ולחוששים – ברדּודים.
אני נמנה עם העמקים,זו שכבת הצמרת בשוחים.
הּיום שפצּו את הברכה והנָאתי המרה בהסתכלּות בעושים - - -
על כסא נח התפרקד הקבלן לפקח על הפועל
הנצב במרומי חוקי הסלם לטּיּוח התקרה
וסביב מהלְך המציל עמּוס בשיחות הפלפון - - -
ואני שוחה,תוהה ונהנה ,כי בכל המסלּולים חלקי
אבל עם הקבלן הזה אינני מזדהה...

ס ד ק י םאהיה ס ד ק י המוכר פרּושי סדקים:
בצק שנבעּו בו סדקים כתוצָאה מהחמצתו נקרא – ס ד ּו ק
וסמניו :סדקים שנתרבּו בו והם חוצים זה את זה.
בצק שֹּלא החמיץ כל צרכו ּוסדקיו מעטים ונראים כקרני חגבים
סדק הנה וסדק הנה הּוא "חמץ נקשה" ונקרא – ש י א ּו ר,
להבדיל מ ש א ו ר שהחמיץ בתקף ּובכחו לחמץ עסות אחרות.
סבּור הייתי שאני מציע דברי סדקית והרי אלּו מרגלּיות לשון...

ַא ח ד ּו תאין צרְך בחזיר הנועץ צפורניו להבקיע את החומה
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דּיינּו באמצעים והּיצּורים הכשרים המסגלים לבצע את ההבקעה

ל ז ר אהיּו לנּו לזרא תרבּותני הקומבינות,מדשני הענג מנהנתנּות מעּוטפת שחיתּות ּובלּויי יּוקרה,
מַאסנּו בעסקני סיסמאות חסרות כסּוי המפלסים דרכם בתכסיסים מבהקים
בשדה המוקשים הפוליטי,שתלטנים על מוקדי הכח וקבלת ההחלטות ּומשליכים את אדרת
הַאחריּות על כתפי זּולתם ,קפדנים שאינם מותרים על חּוט ּושרוְך נעל,לוקים בחסר אמינּות,
נטּולי ערכּיּות,יושרה ּוצניעּות ּומצטּינים כשבלונאים נבּובים...
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