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אֶ זְ ָרחּות

אזרחּות ישראלית אפשר לשלול ,גם מבחינת החוק ,מכל אדם שמפר אמונים
ָ +
למדינה .בקטגור ָיה זו ניתן לכלול את היהּודים מ ָוכרי ה ֶנשק לע ָרבים,את
לטרוריסטים,מלשינים לביה"ד בהאג לפושעי מלחָ מָ ה על
הע ָרבים המסייעים ֶ
בשטחים לפי הוראות צה"ל וכיו"ב דוגמאות
ָ
קצינים וחיָ לים בצה"ל הפועלים
האינט ֶרסים
ֶ
דרשות במסגדים ופעּולות ח"כ נגד
תרנות ,לרבות ָ
של בְ גידה וח ָ
השמאל מרעימים כרגיל נגד פעּולות כאלה המּוקנות בחוק
של המדינה .תותָ חי ְ
הפנים ,והם עושים זאת מטעמי תכסיסנּות מפלגתית,קניית קולות של
לְ שר ְ
מיעּוטים ,או בסילּוף אידיאולוגי המנחה אותם מָאז ומתמיד;

-אטר

נמצא בצד הנכון של המוח השולט בצּדו הימָ ני על הצד השמָ אלי;

+אמֶ ת

שינוי מזעָ רי,כגון נטילת הָא ֶל"ף ,הורג את האמֶ ת;

אֶ צְ בע

בשל כך
דומָ ה ל ָיתד כדי לתוחבה באוזן ולא לשמוע דבר שאינו הגּון ,ואּולי ֶ
נשבְ ָרה אצבָ עי כי ה ְרביתי לשמוע מה שֹלא צָ ריך

בי-בי-בי

בָ ָרק-ביילין-בֶ ן-עמי – "חּלון ההזְ ּד ְמנּויות" לּשּוק הָ ע ָרבי;

בֶ ן–זּוג

לפעָ מים ָזקּוק בן הזּוג רק לְ מָ ה שבן זוגו יכול לספק לו – ה י עָ ְד ר ּו ת ו;

השמאל המ ְסתנְ נים לכָ ל ערּוצי השידּור
+גּלי–צה"ל המכְ ָל ָלה הגבוהָ ה להכְ ָשרת עיתו ָנאי ְ
והת ְקשו ֶרת;

הומו

הסלו ָלרי
ה ו מ ו י ְש ָר א ל י ס  -עומד כנראֶ ה על סף מּוטצְ ָיה בה יהפוך ֶ
הק ָטן לעוד איבָ ר בגּופו;
ָ

ּשנים הם ֶשהגיעּו ל מ ָא ה ָש נ י ם בזכּות ֶגנים,תזּו ָנה נכו ָנה,פעילּות גּופָ נית
ְ +מאֻ ָוהי ָנזרּות מעישּונים;
ְ +מהָ ְרסינּו ּו מ ח ר י ב י נ ּו – ממֶ נּו יצְ אּו! ב ָּלשי ָשלום עכְ ָשיו העוקבים ַאחר כל מבְ ֶנהבה ְתנחלּויות ומס ְפקים מידע לתקשו ֶרת העו ָלמית; העוקבים אחר כל ָקצין
לפשעים ֶנ ֶגד האנושּות
ָ
וחייל כדי להלְ שין עליהם בביה"ד הבינְ לאּומי
בהאג;המפרסמים להחרים תוצָ רים של מפעלים בהתנחלויות; ָא ָקדמָ אים
המ ְמליצים להחרים מ ָגעים עם מוסדות ומכְ ָללות ביישּובים ,וכן מתנחלים
לשעבר ובהו ֶוה המבריחים סמים תמּורת
המוכְ רים ֶנ ֶשק לאויבים; חיילים ֶ
מידע לחיזבאּלְ ָלה;התנכְ לות בג"ץ לַאקט בטחוני ושפיטה מ ֻע ֶּותֶ ת בשם שוויון
אזרחי;

מָ שיח

ֶשיָ בוא סוף סוף ...ונפָ טר מ "וְ יצְ מח פּו ְר ָקניּה";

קבָ לָה

תו ָרה המקֻ בֶ ֶלת על מָ דו ָנה וצ'יצ'ולי ָנה;

-קוף

ארווין
ידתיּך,הד ְ
קופין אותו עד ֶשיאמרָ":א ָדםָ,א ָדםֹ ,לא אני ָאביָך וְ לא אני יְ ל ְ
ה ֶזה אינו אֶ ָלא ָד ו ו י ן"..
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 ָי ת דתקיעת היתד לסוכה מיד במוצאי יום הכיפורים מסמלת את ההשתלבות במציאות.ביום
הכיפורים אנו מתנתקים מהמציאות החומרית ופונים לעולם שכולו רוח .אולם עם צאת
היום אנו פונים למצוא את ההארה הרוחנית הזו בתוך העולם הגשמי ,שהרי אין מקום פנוי
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ממנו יתברך .היתד המסמל את האחיזה בקרקע המציאות ,מסמל גם את החשיפה של
היסוד האלוקי של יום הכיפורים בתוך חיי המעשה .זו היתד להיתלות בה .זה היסוד
הנאמן,הכתב החרות וקיים לעד.

כְ ָל ל ּו ְפ ָר טזו המידה הרביעית בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן .ועניינה :כלל שאחריו בא פרט
מתייחס לא לכל הפרטים הכלולים בכלל אלא לפרטים הנקובים בו" .מן הבהמה מן הבקר
ומן הצאן תקריבו את קורבנכם"
כְ ָל ל ּו ְפ ָר ט ּו כְ ָל לזו המידה השישית מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן .ההבדל בין מידה זו למידה הרביעית
– כלל ופרט – בכך שכאן מסתיים הפסוק בהכ ָללה .ההכללות בתחילה ובסוף מכוונות רק
לכילול הפרטים הנזכרים ביניהם וכל הדומים להם.בדיני גנב שמות כב ח נאמר":על כָ ל ְּדבר
פֶ שע  -על שור על חמור על שה,על שלמה – על כָ ל אבידה"  ,לכאורה היינו מחייבים אותו
על כל דבר ,אלא שבין שני ה"-על כָ ל" נקובים פרטים מסוימים ,ואלה מלמדים כי העונש
מוטל על דבר מ י ט ל ט ל ,שיש לו ערך עצמי,ולא לקרקע,למשל ,שאינו מיטלטל או לחוזים
שאין להם ערך מקורי.

כֶ ֶס ףהאיסור "לא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם" (שמות כ) מתייחס לכסף
ולזהב כאלילי הממון ולמשאלת המתפללים המצפים מאליליהם לעושר שיפול בחלקם.יש
אדם שולט על ממונו ויש שממונו שולט עליו .העושר ,כדברי קהלת,שמור לבעליו לרעתו,
שמוציאו מן העולם .ההשמנה מביאה לבעיטה ,לנטישה ולניבול .המשל אומר":אין ארי
נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר" .וכשם שהמלח אינו מרווה את
הצימאון (מי ים!) אלא להיפך מגביר את הצימאון כך התאווה לממון מתגברת ,ומי שיש לו
מנה רוצה מאתיים.
"טוב לי תורת פיָך מַאלְ פי ָזהָ ב ָוכֶ ֶסף" – זאת הברכה שמאחל היהודי לעצמו להיות עוסק
בתורה ובדרך ארץ.
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ַאנְ תרופוצֶ נְ טריּותתפיסת האדם במרכז מעומתת להשקפה התיאוצנטרית .תפיסת האדם במרכז הן לפי קנט
הן לפי שפינוזה היא האדם הפועל מתוך הלב או האדם הפועל לפי מראה העיניים .הלב הוא
המקור הפנימי ,המובדל ומבודד מכל התרחשות חיצונית .הצו הקטגורי הוא הקובע כיצד
להכריע ללא התחשבות "במה יאמרו הבריות" ,מהי דעת הקהל ומהן הנורמות הקהילתיות
המכוונות את התנהגות האדם .ולפי שפינוזה צריך לפקוח את העיניים ולראות את
הסביבה,את העולם המקיף ,לסלול את הערכים ההומניים בהתחשב עם החוץ .שתי
תפיסות אלה כופרות בהתערבות מטפיזית ,בהשגחה והכוונה מצד גורם חיצוני לאדם.
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א ו רמובא במדרש (בר"ר פרשה י"ב) ,וז"ל:
"אמר ר"י בר סימון אותה האורה שנברא בה העולם ,אדם הראשון עמד והביט בה מסוף
העולם ועד סופו .כיון שראה הקב"ה מעשה דור אנוש ודור הפלגה שהן מקולקלין עמד וגנזו
מהם שנאמר :וימנע מרשעים אורה .ולמה גנזו? גנזו לצדיקים לעתיד לבא ...אמר ר"ל :ל"ו
שעות שימשה אותה אורה .י"ב  -של ערב שבת ,וי"ב של ליל שבת ,וי"ב של שבת .כיון
ששקעה החמה במוצ"ש ,התחיל החושך ממשמש ובא ,באותה שעה היה מתיירא אדם
הראשון ...מה עשה הקב"ה? זימן לו שתי רעפים ,והקישן זה בזה ,ויצא אור ובירך עליה.
הה"ד ולילה אור בעדני .איתא כההיא דתנא דבי ר"י :מפני מה מברכין על האור במוצ"ש?
מפני שהוא תחילת ברייתו".
בְ ָש מ י םמריח הבשמים במוצאי שבת ,בברכת ההבדלה ,מתיישבת דעתו של אדם עליו ,אם משום
הדאבה על צאת השבת ,או בגלל היחלשותו בצאת הנשמה היתירה ממנו.

ב ז ּו י ע צְ מ י (מן המקורות)אסור להכות את חבירו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו כי אין לאדם רשות על גופו כלל
להכותו ולא לביישו ולא לצערו בשום צער אפילו במניעת איזה מאכל או משתה אלא אם כן
עושה בדרך תשובה שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת ולכן מותר להתענות לתשובה
אפילו מי שאינו יכול להתענות ומי שיכול להתענות מותר אפילו שלא בדרך תשובה אלא כדי
למרק נפשו לה' שאין טוב למעלה מטובה זו.
ובמקום שיש לפני האדם שני דרכים ובדרך אחד יש צער גדול מהדרך השני לכאורה עליו
לבחור באופן שבו סובל פחות .עניות מקושרת לצער גדול ,וכמאמר חז"ל שעני חשוב כמת,
וא"כ "פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבה אנא וסניא בי
מלתא" (פסחים קיג ,א) ,אע"פ שדבר זה קשור עם בזיון מ"מ הצער דבזיון הוא קל יותר
מהצער של עניות .כמו שיעקב אבינו סבל מחורב וקרח כדי לשמור צאן לבן ,עשה זאת כדי
להשלים תנאי העבודה שהטיל עליו לבן הארמי ,ויעקב אבינו הסכים לזה להינצל מעוני.
אבל אסור לבזות עצמו כשרצונו להרויח ממון,לא מחמת עניות .במקרה כזה אומרים שאסור.

לבייש עצמו לצורך ממון.
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+בָ א ב יָ מ י ם
בָ א – סדר יורד מָא ֶל"ף לְ בי"ת .אנו באים בימים כלומר פוחתים והולכים ,הולכים
לקראת שקיעה .נדמה לנו כי הֶ ארכנו ימים ,שצָ ברנו הרבה בשנות חיינו אבל
הפָ סּוק מלמדנו ":ל ְמנות ָימינּו כן הודע" עלינו להבין ולמנות כראוי את
הימים שעברו עלינו,מה טיבם והֶ יש ָגם,הֶ הָ יו ראּויים ומחּושבָ נים? המגיד מדובנא
הפתָ חים,שָאסף פרוטה לפרוטה ומַאלפי
המשיל זאת לעני מרּוד ,מחזר על ְ
נעשה עָ שיר גדול ...כמה מ ְשלים אנו את
הפרוטות שהצטבְ רּו היה נדמה לו כי ָ
עצמנו בעושרנו באריכּות ָימינו...אך מה משקל הימים שצָ ברנו?
ב י ן ב ק ֶד ש ּו ב ח ו לחָ דלְ נּו לְ הבְ ּדיל בין קדֶ ש לְ חלּ ,ובין בקדֶ ש ּובין בחל ָאנּו מ ְתפּלְ שים על ְשפת היָ ם
בר ֶדת ליל
בחול בְ אור יום ּוְ ֶ

+כ י ל ּו ת
ה כ י ל ו ת מ ְתע ֶטפֶ ת בְ ק ְמצָ נּות
כילּות – על מ ְש ָקל מיעּוט
כְ לּו ָלה בכְ לילּות ּו ְפ ָרטּות
בכולל הכל לְ עצְ מו
וְ אינו פורט לְ זּו ָלתו

פ א ו ָד ל
מעמָ ד ְמדֻ לְ ָּדל
לְ בעל פאות ֶשה ְתּדלְ ּדל
מבעל פאות לְ ת ְספ ֶרת בֶ ן-נכָ ר

ש בָ ת
ְשני הדסי הּדּור
כְ ֶנ ֶגד " ָזכור" ּוכְ ֶנ ֶגד " ָשמור"
כְ ֶנ ֶגד הּש ְחרּור הּלֻאמי וְ היְ ציָאה ממצְ רים מבית עבָ דים
ּוכְ ֶנ ֶגד היעּוד האּוניבֶ ְר ָסלי לְ עם ְמשּו ְח ָרר ל ְהיות נושא הָ אור הָ אלוהי
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+פ ְס פ ּו ס ַא פ י ְפ י ו ר י
דיקטּוס
האפיפיור בֶ ֶנ ְ
ְ
ישראל היא סתירה תיאולוגית לנצְ רּות.
ָ
ה ָקמָ תָ ּה של מדינת
יק ֶריהָ של ּדתו.העם
בישראל צריך להימָ צא בבעְ ָיה ָק ָשה ,בסתירה לע ָ
ָ
ה 60-המבקר
היהּודי המושפָ ל זה ַאלפי שנים ,נבגד ע"י אלוהים ומָ סר את הֶ משך השליחּות
לנוצְ רים .ישּוע היהודי הבן המגּלם את הָ אל ורּוח הקודש הוא המכפר על חֶ טאי
האפיפיור
ְ
ישראל .והנה מבקר
ָ
האנושות ומבשר כי הנוצרים הם יורשי
בַארצנו,חוזה בתקּומת עמנּו ,בתפאֶ ֶרת ירּו ָשלים ,בעָ ֶריה ובקיבּוץ נידָ חיה ועליו
הדתיתָ .יתר על כן ,הוא נמנע מּלְ היכנס לתוככי
הסתירה בתפיסת עולמו ָ
ָ
לישב את
ָיד ָושם ולא התנצל על ֶרצח העם היהודי ,הוא ביקש למחוק מָ גיני ָדוד
מאמבּולנסים של מגן דוד ָאדום ,לסגור את רחבת הכותֶ ל בעת ביקּורו לעשות כל
ומעידים על ריבונּות מדינת ישראל
אותם שינּויים המוחקים את סימָ ני התקּומה ְ
בקרב עמו המקורי .האם היה בכל מ ָגעיו בביקור זה מי
וח ָז ָרתו של הָ אל ל ְשכון ֶ
שיגיד לו דברים מפו ָרשים אלה ,מה שנ ְשת ָנה ומה שצריך להשתנות בנצרּות?

ה ְש ת לְ ְש ל ּו ת ה י ְס ט ו ר י ת
פ ְר ע ה – פֶ ר ע – ְפ ָר ע ו ת – ֻפ ְר עָ נ ּו ת – פ ָר ע ו ן – פֶ ר ע-א ו ן

ְמ א ר ו ת ּו ְמ א ו ר ו ת בֶ הָ ר י ם
בְ הר סיני – כְ ָללות ּו ְפ ָרטות
בְ הר גְ ריזים ּובְ הר עיבָ ל – ְק ָללות ּובְ ָרכות
בְ הר הָ עצָ ה הָ ָרעָ ה – כְ ָל ָיה וְ חֻ ְרבָ ן
בְ הר הזיתים – ְתחית המתים
בְ הר המוריָ ה – הבְ ָטחָ ה ּוגְ אֻ ָּלה
בְ הר הבית – כְ בוד ה' י ָראֶ ה
בְ הר-בְ חֻ קתי – הפָ ָרשיות הצְ ריכות ל ְהיות צְ מּודות

ווקף המֻ ְס ָלמי הָ יְ תָ ה גְ זירת ּד יָ ן ,וְ היא
ה ְפ ָקרת יְ רּו ָשלים בידי ה ֶ
ְמסמֶ ֶלת איזו בְ ריחָ ה מזְ הּות עצְ מית וְ ה ְתמו ְדדּות עם רעיון ה ְקדֻ ָּשה
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ֹלא הָ הָ ר וְ ֹלא הבית בְ ָידינּו...
יְ רּו ָשלים לְ פי ָשעָ ה היא הָ עיר וְ החומָ ה בְ תודעְ תנּו!

959
ָ +ל צ א ת מ ן ה ְמ עָ ָר השתים עשרה שנים מתבודדים ר' שמעון בר-יוחאי ובנו ר' אלעזר במערה.הסיפור
בגמרא מתאר כי בצאתם נתנו עיניהם באנשים חורשים וזורעים "המניחים חיי
עולם ועוסקים בחיי שעה" ו ש ר פ ו ם! למה נשרפו? העד כדי כך הגיעה רמת
קדושתם שלא יכלו להשלים עם המציאות החילונית-הבהמית-הפגומה?כיצד
ייתכנו אנשים "וורקוהולים" המקדישים את כל זמנם לעבודה? והביטוי חורשים
וזורעים – לאו דווקא .אלא כל עבודה ,ולא רק חקלאית כאותם החורשים שעיניהם
תחובות באחורי הבהמה ואין לך נמיכות רוח מזו ,אלא כל עבודה ובכל תחום –בבית
ובמשרד,בשירותי מסחר ותעשייה .הבה נרחיב את השאלה לתחומי ימינו ונשאל,
האמנם השוטפת רצפות,המחתלת תינוקות ,המבשלת והמטאטא רחובות – כלום
כל אלה ראויים לשריפה בגין עבודתם "הנמוכה"? האם העובדים באספקת מים
וחשמל,בביטחון ורפואה ,במחקר ומדע – האם היו נידונים לחנינה?כיצד היו
נוהגים השניים בימינו? או כיצד ננהג אנחנו במקומם?האם לא היינו מהפכים את
רמת הקדושה וטוענים שמא העובדים הם ברמה הגבוהה מזו של המתבודדים
והתלושים מחיי חברה? צריכים אנו לברר את משמעות ה ש ר י פ ה ...ברור שאין
הכוונה לחיסול פיזי ,המשמעות של הסיפור היא בשריפת הויה ארצית המנותקת
מקדושה,מהתעמקות והתפעלות והתנהגות השאובים ממקורות אור אינסוף,
בלשון הרב קוק,להאיר חשכת חיים של עבודה שחורה שאינה משופעת ומקרינה
חסד מרומים של טעם חיים.אין ספק שלא זלזלו בצורך העבודה.הרי מצווים אנו
לעבוד ולשמור,גם בעמק הבכא,ליצור ולשכלל את הבריאה ,להמשיך בצלם צו
היוצר לתעל את איכות החיים ברוח הקדושה גם בחיי החולין.צו מפורש הוא לעבוד
בששת ימי המעשה,ובשש שנות השמיטה ולשבות בעונג המנוחה המתעלה
ומתחדשת בחיי האישיות ביחסה לעצמה,לסביבתה,לחברתה ולעולם כולו
שבכוונתה לאור ולהאיר .גם בשעת חיתול ושטיפת כלים ,גם בעבודות הבית
והשדה ,החברה והסביבה אפשר להתעלות כאשר יתעלה הבא לקיים מצוה .לאחר
שנה נוספת של שהייה במערה,יוצאים שוב השניים והפעם בשינוי מבט
ותפיסה.בשנה ה 61-אפשר להיווכח שלא די להיטמן במערה ,לעירוי וחשיפה,
להעראת התוך הפנימי שבאדם,לא די בהישגים האישיים ,בהסתגרות
ובהתבודדות .לא זה הייעוד לאדם לשייט בתיבה ולעסוק בה בעניינים שלא
מעלמא הדין ,להסתפק בהישגים מוסריים-רוחניים-אישיים .צריך לצאת מן
המערה ,לחרוג מן התיבה ,להפיץ דעת ויראה,ללמד בני אדם יעוד והגשמה,
להקרין אהבה,קדושה,טעם עבודה ומצוה ,להתחבר ולא להתנתק! וביציאה מן
המערה מזדמן היהודי האוחז שני בדי הדס כדי לקבל את השבת .האחד כנגד
"זכור" והשני כנגד "שמור" .אין מצוה מפורשת לקבל שבת בהדסים ,אלא
להטעים את הסמל שבכל מעשה ,כיצד ליהנות ולהתענג משבת מלכתא,לקדמה
בהדסים ,לקשר משמעויות של הוקרת הבריאה של העולם והשחרור הלאומי
ביציאת מצרים .בכל פעולה,מעשה ועבודה ,צריך לקשר שמים וארץ,אהבה
ויראה,חולין וקדושה,יעוד לאומי ואוניברסלי .גישה זו יש ללמד ,להפיץ ברבים,
להעמיד תלמידים ,להקנות דרך קידוש החולין,לאהוב את הבריות ולקדש שם
שמים .לשרוף את הבטלה,הבלות חיים,בזבוז זמן וחיים בדברים בטלים,לעבוד
ולהתפרנס ולא להניח חיים עולם ,לא להתנתק מייעוד עולם...
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ָ +י ָש ן וְ חָ ָד ש
אפָ רש לְ היפֶ ְך מה ְמקֻ בָ ל" :וְ ָי ָשן מ ְפני חָ ָדש תוציאּו" (ויקרא כו/י)
ֹלא לְ סּלק אֶ ת היָ ָשן מ ְפני חּדּושי הזְ מן ,אֶ ָלא לְ היפֶ ְך –
הוציאּו אֶ ת היָ ָשן,הציגּו אֶ ת הָ ע ָרכים היְ ָשנים לְ ֻעמת החדָ שים הקלו ְקלים...
ֶ +ל ק ח
ֶזה פוקד" :קח"!
וְ ֶזה ְמ ָסרבֹ" :לא אֶ קח"!
ּובין כָ ְך לְ כָ ְך פורץ ה ְק ָרב
וְ ה ֶּלקח ֹלא נלְ מָ ד
חוזר/ת ב ְתשּובָ ה חוזר/ת מן החל אֶ ל הקדֶ ש בְ "ג ו ֶד"ש
+ב ת – ֶש ב ע
ָ תקּום גם אם תפל ֶשבע (משלי כד/טז)
 אי ָנּה נ ְמנית בין "וְ הֶ חזיקּו ֶשבע ָנשים בְ איש אֶ חָ ד"(ישעיה ד/א)
 טובָ ה מּשבְ עָ ה בָ נים (רות ד/טו)
ישבע בְ שבְ עָ ה ְד ָרכים ָינּוסּו מפָ ֶניהָ (דברים כח/ז)
 בְ עֶ זְ רת אל ֶ
ַ אף ֹלא ַאחת מ ֶּשבע התועבות בְ לבָ ּה (משלי כו/כח)
ְ מהֻ ֶּל ֶלת ֶשבע ְפעָ מים ביום (תהלים קיט/קסד)
" על אֶ בֶ ן ַאחת שבְ עָ ה עיניים" (זכריה ג/ט) וְ אֶ ת הָ ָא ֶו ן ת ְראֶ ה בְ ֶשבע עיניים
נְ ט י ש ת ה כְ פָ ר
איזו ְק ָל ָלה היא בְ פָ ָרשת התוכחָ ה (דברים כו/כה):
"וְ ֶנאס ְפ ֶתם אֶ ל עָ ריכֶ ם"?
הָ רכּוז בֶ עָ רים,נְ טישת הכְ פָ רים,מֶ ְרחָ בי ָשדות ּוכְ ָרמים,הזְ ָנחת ה ָגליל וְ ה ֶנ ֶגב
וְ הע ָדפת ְמדינת תלָ-אביב...
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פְ ש י ָט ה
יש פושט ָיד
יש פושט ֶר ֶגל
יטה ֶשאי ָנּה ְפשּו ָטה
וְ ה ְפש ָ
ּוגְ רּועָ ה מ ֻכ ָּלן -
ְפשיטת עור

951
ש פ ע ת ה ח ז י ר י םמלְ אָ ְך המָ ֶות שּוב מ ְפקיר אֶ ת כ ָליו בְ רחבי עו ָלם ,וְ הפעם בְ עֶ זְ רת שפעת החזירים,
א י ז ו ח ז י ר ּו ת בחריזת מגפותָ יו!

+ע ְר ְס ָל א
ֶזה שם הָ איש הנזְ כָ ר במ ְש ָנה כְ מי ֶשהֻ טל עָ ָליו לְ הוליְך אֶ ת ה ָשעיר לע ָזאזל המ ְדבָ ָרה.
האם הָ יְ תָ ה זו ְשליחּות ְרצּו ָיה ֶשרבּו הקו ְפצים עָ ֶליהָ  ,או ְשליחּות ֶשהּו ְט ָלה על
הָ איש הָ עתי לְ ה ְקפיצו מע ְר ָסלו?ּו ְמסֻ פָ ר ֶשבָ נּו ֶג ֶשר מהָ ע ָז ָרה אֶ ל מחּוץ ָלעיר כְ די
לְ מּלטו מחמת המו ְרטים אֶ ת שערותָ יו בְ ד ְרכוּ ,ולְ הָ איץ בו ֶשֹּלא י ְשהֶ ה אֶ ת הָ עוונות
אֶ ָּלא ָיחיש מה ָלכו לְ סּלְ ָקן מאֶ צְ ָלם כְ די ֶשי ְתכ ְפרּו ב ְמה ָרה.

צ א ְת כֶ ם לְ ָש ל ו ם
כְ ֶשחוזר היְ הּודי מבית הכְ ֶנ ֶסת בְ ליל שבָ תְ ,מלּוים אותו ְשני מלְ ָאכְ ים,וְ הּוא ְמבָ ְרכָ ם
אתכֶ ם לְ ָשלום"
בְ " ָשלום עליכֶ ם מלְ ָאכי ה ָּשרת"ָ ,למָ ה הּוא ְממהר לְ פָ ְט ָרם "בְ צ ְ
ָלמָ ה ֹלא יזְ מינם ָל ֶשבֶ ת עמו לְ יד שֻ לְ חן הָ אכֶ ל?
משּום ֶשמלְ ָאכים אי ָנם אוכְ לים וְ ָלא ָראּוי לְ ָא ָדם ֶלאכָ ל בְ צ ָּדם...
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ה ָש בָ ע ֶל עָ ש י רמה מ ְשתמע מּדבְ רי קהֶ ֶלת:וְ ה ָשבָ ע ֶלעָ שיר אי ֶננּו מניח לו לישון?
ידה אֶ ת ְמנּוחָ ת ָו ֶשל המשֻ פָ ע בנְ כָ סים,עינו צָ ָרה בשבע ֶשל זּו ָלתו,
הקנְ ָאה מ ְטר ָ
אינו סובל ֶשיש מי ֶשיש לו כְ מותו או יותר,אינו ְמסֻ ָגל לְ פ ְרגן,הָ ע ֶשר ָשמּור לְ ָרעָ תו.

בְ ָש ל ו ם ע ל מ ְש כָ בָ ם
כָ ְך ָאנּו ְמַאחלים לנ ְפ ָטרים ֶשֹּלא יֻ ְט ְרדּו על יְ די היו ְרשים,או הנ ְתלים בָ הֶ ם לְ הוכָ חת
צ ְד ָקתָ ם .המחנות וְ ה ְפלגים המ ְתנגְ שים בְ חיינּו בְ ענְ יְ ני חמֶ ר וְ רּוח אי ָנם מניחים
לְ מנְ היגים,לְ צּדיקים,ל ְקרובי מ ְשפָ חָ ה,לְ בעלי דעָ ה וְ ה ְש ָקפָ ה אֶ ָּלא ְמגיְ סים אותָ ם
לְ עֶ זְ ָרה במ ְחֹל ֶקת ֶשבינם לְ בין מ ְתנגְ דיהֶ םָ .ינּוחּו לְ פָ חות הם בְ ָשלום על מ ְשכָ בָ ם...
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בְ ח ֶד ש מ א י
יסקאּו
ישר-ד ְ
ָשמעְ נּו ה ָּשבּוע בּשעּור ֶשל ָיעל ָלביא  65שירים ֶשל שּומןּ,ומי כְ פ ֶ
ידר" ה ֶג ְרמָ ני.הָ יּו א ֶּלה שירים ֶשהּו ְש ְמעּו בְ ַא ְרצנּו בְ ח ֶדש
המיטיב לְ ה ְשמיע אֶ ת ה"ל ֶ
מאי,בְ יום סוער ּו ְמחולל אובֶ ך,וְ הּשירים סובְ בּו על ַאהבָ ה לוהֶ ֶטת וְ דועֶ כֶ ת,מ ְשתו ֶק ֶקת
וְ עומֶ מֶ תְ ,מלָאה כסּופי ְתשּו ָקה וְ עֶ ְר ָגה,ת ְסכּול וְ ַאכְ ָזבָ הְ ,משּובָ ה וְ הולְ לּות.וְ ֹלא נ ְמנעְ תי
בְ ה ְש ָרַאת הּשיר מּלְ חבר בְ סוף הס ְד ָרה גם אֶ ת הּשיר ה 65-מ ֶּשּלי:
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+הָ ָיה ֶזה בְ ח ֶדש מאי
סּופות ב ֶנ ֶגב העיבּו אֶ ת ָשמי
סערות החול חָ ְדרּו בְ עד חּלוני
חולְ לּו וְ חּלְ לּו אֶ ת טהר נופי
ּובְ אבֶ ְך ע ָלטת אביבי
ָשבְ תָ ה ש ְמחת לבי...

כְ ב ו ד הָ ָא ָד םיכול אדם למחול על כְ בודו אבל לא על כבוד חברו .שלא תאמר :הואיל ונתבזיתי
יתבזֶה חברי עמי,הואיל ונתקללתי יתקּלל חברי עמי .אם עָ שית כן מב ֶזה אתה
את מי שבְ צֶ ֶלם אלוהים עָ ָשה אותו .לפיכך ,אומר בן עזאי ,זה הכְ ָלל  -שנברא אדם
בצלם אלוהים ָגדול ממה ֶּשָאמר ר' עקיבא על "וַאהבְ ָת לְ רעָך כָ מוָך".

ָ +ש עָ ה ָל ָא ָד ם
אל ת ְשעֶ ה אדם מכְ בודו וכבּודו,שאין לך אדם שאין לו ָשעָ הָ .למדנו זאת מי ְפתח
הגלעָ די.הוא גורש מנחלת אבותיו,היה ראש לריקים ופוחזים ,ובצר לַאנשי גלעד פנו
אליו לעֶ זרה שיושיע אותם .ומכאן המאמר":יפְ תח בְ דורו כְ שמּואל בְ דורו" .ומספר
המדרש על דיוקליטינוס,שהיה רועֶ ה חזירים בטבֶ ר ָיה .והיו התינוקות שליד בית
מדרשו של ר' יהּודה נְ שיָאה מתקּלְ סים בו.במרּוצת הזמן נהיה למֶ ֶלך ו ָגזר גזירות על
ישראל .מ ֶּשבָ אּו אליו חכמי הדור אמר להם :אל תזלזלו ֹלא ברומי ָק ָטן ולא בגּולְ ָיר,
כלומר אף לא בעבד פחּות שבפחּותים .לכל אדם מזּומֶ נת שעה של הצלחה וכל
שעשה הקב"ה יפה עשה...

האפרסמון מבשם ומיטיב להָ ריח .כך אומר המשל על
ְ
הנ ְפ ְט ריחו רע ומסריח.טיבם של בני אדם .המתקרב לבּו ְרסקי כמותו י ְסריח ,והמתקרב למבּושם כמותו
ָיריח .הרבה תלּוי בחברּותא,בק ְרבה לבני אדם נאותים במשרדי השלטון ובתפקודי
הממשלה והחברה .זה מאציל מידות טובות וזה מסית לדבר עבירה.ה ְרחק מ ָּשכן
רע ואל תתג ָודד בחבּורת ְמפירי יושר,מּוסר ועֶ ְדנת גישה.
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ָ +ל ב ו א ב יָ מ י םהיחס לזקנים ולז ְק ָנה משת ֶנה בתרבויות העמים מהא ָד ָרתָ ם לזלְ זּולם.במסורת שלנו
שק ָנה
ָ
זוכים זקנים,אנשי שיבָ ה ,ליחס כָ בוד ,להידּור ולהערכה .אי ֶזהּו ָזקן?
חָ כמה.הבָ א ביָ מים צובר ניסיון,חָ כְ מת חיים ,תּושית ביצוע ופעּולה,ענ ָוה ומידות
ָנאות.ד"ר גודמן מזכיר במאמרו,בחוברת פרשת "אמור" ,את ַאפלטון ,שבספרו על
"המדינה" פוגש סוקרטס את קפאלוס הזקן ובדיון שביניהם על הזקנה מתבררת
מעלתה של הזקנה בכך שהיא משחררת את האדם מחֶ מדת היצָ רים בניגּוד לנעָ רים
הנש ָלטים על ידיהם.הצעירים אינם שקּולים בפעּולותיהם,נתּונים לסערת תגּובה
לשבּועות אנו
ירה שלנו בין פֶ סח ָ
בספ ָ
ואינם ראויים לשלטון במדינה בגיל צָ עירְ .
למנות את הימים הנותרים לה ָשגת
מונים את ה ָימים המצטבְ רים ,בהיפּוך למקּובל ְ
המטרה .בדרך כלל אדם מונה בקוצֶ ר רּוח כמה זמן נשָאר לו להגיע להֶ ישגיו
הנכספים ,ואילו אנו מונים להיפך מה שהשגנו ,מה שצָ ברנו בדרך למטרה שאליה
המערבית
ָ
נישא נפשנו.הבדל זה בתחּושת הזמן מציין את ההֶ בדל בין התרבּות
הנוכחית לעומת תפיסתנו הקדמונית ...אנו מתברכים במה שהשגנו ,שמחים
ומאושרים בחלקנו,מתאזרים בחדוה לעתידנו ,ואילו הנמהרים להישגים בוכים על
יום שעובר,מצרים על הזמן האבּוד,על החיים הנגמרים והולכים ,ומכאן היחס
המבטל,המשפיל,הבועט בזְ קנים שחָ לף זמנם ואין להתחשב בנמּושות הזמן והדור
תחושת ההתנשאות שבתרבּות המערבית נובעת מתפיסת הזמן הפֶ סימית .ח ָו ָית
הזמן שלנו הבאה לביטוי בצירוף "בָ א ביָ מים" מציינת אפוא את הצמיחה
וההתקרבּות לימי הגדולה והתהילה.
ָ

+ס ְפ ר ּו מ גְ ּדָ ֶל י הָ
כך נאמר לסובְ בים את ירושלים" .סבּו ציון וְ הקיפּוהָ ס ְפרּו מגְ דָ ֶליהָ ".המגדלים
צריכים להיות ְס פ ּו ר י ם ,מעטים ביותר ,ולא מתרבים וצומחים להסתיר את
ְפארה ותפארתה .ביום ירושלים נוהגים אנו להקיף את חומותיה ,סובבים
בחּוצותיה,משוטטים בשכּונותיה ופרבָ ֶריה,ולמרבה הצער והאכזבה מתכנּון ָלקוי
ושגוי אנו עדים להתנ ְשאות שחצָ נית של בנייה ראוְ תָ נית שכל עיקרה להאדיר
ָ
ולרומם את בו ֶניהָ המתג ְּדרים בעושרם ובכבודם.המגְ דלים הנועדים לפָ אר את
שמָ ם של הבונים אינם מעניקים כבוד ויוקרה לעיר הקודש.כך מחללים את
קדּושתה וייחודה התרבּותי והטופוגרפי .כך פוגמים בתפאֶ רת המקום שצריך
להעתיר תחּושת כיבוד ויראת כבוד.הפרוייקטים הַאדריכָ ליים הנישאים אינם
מש ְקפים מה שזקני ירושלים ו ָותיקיה ,שירושלים כה יְ ָק ָרה ללבָ ם,מבינים בברכת
"ירושלים הבְ נּו ָיה"...
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+אֶ פֶ ס אֶ בְ י ו ן
סבּורני,שזה הצּוּוי הָ אישי הֶ עָ מוק והחנּוכי ביותר:
"אֶ פֶ ס כי לא י ְה ֶיה בְ ָך אֶ בְ יון"
צמָך ,להשפיל כבודָך,להת ָיאש מיכולתך.
ַאל תרד לנקּודת הָ אֶ פֶ ס ,אסּור לך לזלזל בע ְ
הפ ָרט,במע ֶרכת המשפָ חָ ה,הסביבה,האּומָ ה
א ָתה הָ איש,איש ולא אֶ ביון,ה ָיחידְ ,
חד ֶליך ותחשוב שאתה
ובמרחָ בי עו ָלמֶ ָך  -אל ְתבטל את כשר ָונ ָותיך ואל ת ְתבטל במֶ ָ
אֶ פֶ ס .אל ת ְש ֶוה עצמך לאחרים ואל תקנא בהם.היה ֶנאמן לעצמך ,התבָ רך במה
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ֶשהנְ ָך .שום מּוגבָ לּות ושּום כעּור במבנה גופך אינם צריכים למוטט את שאיפותיך
ומאמציך להשיג את מבוקשך .אינְ ָך אֶ בְ יון!

ה כ ה נ י ם ה לְ ו י י ם
ברשּות השלטונית המֶ רכזית או המקומית.
זהּו המעמד החֶ ברתי שאינו תלּוי ָ
ולשרת בק ֶדש .הואיל ונמנעה מהם הפ ְר ָנסה לעצמם שהרי
תפקידם להורות תו ָרה ָ
היו עסּוקים בשירּות הצבּורי של חינוך והוראה קיבלו מכל העם מ ְתנות כהּונה
העיקרון התו ָרני הזה למערכות חיינו ולהעניק ללומדי תורה
ָ
ּולְ ויָ ה.צריך לְ ישם את
וַאנְ שי מדע ומחקר את המעמד הראוי להם בחינוך העם ופיתוחו הכלכלי,התרבותי
והבטחוני .יש להחזיר את ההכָ ָרה והכָ בוד למעמד הזה של הבְ כורה גם בְ ָימינּו.

ְ +מ נ ו ר ת ה מָ א ו רר' ישראל אלנקאווה היה מחכמי ספרד הנוצרית ,למעלה ממאה שנה לפני הגירוש הנורא .שנים
רבות קודם לגירוש האכזר (בשנת  ,) 6555התנכלו הנוצרים ליהודי הארץ ,ופגעו בהם פגיעות
קשות בחומר וברוח .הפסגה של צרות אלה ,שרק הגירוש עצמו היה חמור ממנה ,היא גזירות
קנ"א (ה' אלפים קנ"א =  6156למניינם) .הפגיעה הקשה ביותר ביהודים היתה בממלכת
אנדלוסיה ,שם המון קתולי מוסת פרע פרעות בכל יהודי המחוז (ובעיקר בבירתו סביליה ,עירו
של הריטב"א( ,ר' יום טוב אלאסבילי) .בעקבות פרעות אלה אולצו רבים מאוד מיהודי ספרד
להמיר את דתם ,או למות על קידוש ה'.באותה תקופה חיו ופעלו כמה דמויות בולטות של
מנהיגות רוחנית ,ובראשן יש למנות את ר' חסדאי קרשקש .הלה ניצל בעור שיניו מהפורעים ,אך
בנו נרצח על קידוש ה' .את ספרו הנודע "אור ה' " ,כתב ,בין השאר ,כתגובה למאורעות קנ"א,
ומתוך רצון לבצר את יסודות היהודית ולמנוע את הישנות תופעת ההשתמדות ההמונית .אחד
הנספים במאורעות נוראים אלה היה ר' ישראל אלנקאווה שנים קודם לכן חיבר ר' ישראל את
חיבורו הנפלא "מנורת המאור" ,ספר ששימש השראה גם לר' יצחק אבוהב ,שכתב לימים חיבור
דומה בשם ובתוכן .הספר היקר הזה מאגד בתוכו את מצוות התורה בהלכה ,אך בעיקר באגדה,
והוא מלקט את דרשות חז"ל השונות על מכלול עצום של דיני התורה ומצוותיה .בהקדמה לספרו
מצטנע ומצטדק ר"י אלנקאווה ,שאיננו ראוי כקדמונים לכתוב חיבור .אולם ,הוא מתאר חלום
אותו חווה ,הדומה לזה של הנביא זכריה ,ובו ראה מנורה טהורה .המנורה האירה את אור
החכמה ,והאצילה גם עליו מהודה .בהמשך ראה מגילה עפה (גם זאת כמו הנביא זכריה),
שנצטווה לאוכלה ,והיא היתה מתוקה בפיו .מכוחה של המנורה ושל המגילה זכה ר' ישראל
לחבר את החיבור ,שהאיר את עיניהם של ישראל בתקופה חשוכה וקשה זו.
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נ בְ חֶ ֶר ת הָ ע ו ָל ם
באחד הימים הציע מזכיר האּו"ם להרכיב נבחרת עולם בכדּו ֶרגל "-זאת תהיה
הקבוצה המַאחדת בהרמוניּותה את נציגי האּומות שוחרות השלום"...
ושאלו" ...אבָ ל ֶנ ֶגד מי ָאנּו נְ שחק"?
"רעיון נפ ָלא" ,ה ְפטירו אחריו יועציו ָ
" ֶנ ֶגד י ְש ָראל,כמובן""...ואיך נ ְמנע את הפגנות ההמונים והתפרעּויות מיליוני
המּוסלמים השולטים באירופָ ה"? ומשיבים המַא ְרגנים התחרות תתקיים בְ אין
רואים ,לְ לא ָקהָ ל ,ללא פרסּום מקום ּוזמן...
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+ג ּו ר ּו ָל כֶ ם הָ א י ר ו פ י ם !לא י ְרחק היום ומיליוני אֶ זרחי אירופה יהפכו להיות "היְ הּודים ֶשל
אירופָ ה"...האיסלאם ישתלט על בירות אירופה .חּוקי השאריע יונהגו בחיי יום
יום.שכּונות מגּורים ורבָ עים שלמים יהיו "טהורים" מאזרחי המקום ה ָותיקים.לא
יּורשּו אפילו לבקר במחוזות ילדּותם ,בבתי הספר ,במּוזיאונים ובאולמות
הקונצרטים שנהגו לבּלות בהם בימי נעּוריהם .כל הסטטיסטיקות צופות כי
המהפך הזה של השתלטות הע ָרבים על אירופה יתן את אותותיו ב .5659זהו תהליך
המשטרה,ובתי המשפָ ט יפעלו תחת
ָ
בלתי נמנעָ .רשויות השלטון האזרחי והמקומי,
ה ְשפָ עָ ה מכרעת של האיסלאם .צרכָ ניות וקניונים לא יּורשו להָ כיל מּוצרים שאינם
מוחרמים
ָ
חרמים מוצרים תוצֶ רת ישראל,כשם שכיום
לפי טעמָ ם .כשם שכיום מּו ָ
רטאים,אמנים,מרצים,אקדמָ אים ,קצינים ומנהיגים ישראלים להופיע בהרבה
ספו ָ
השנים כתוצאה
גורלם של האירופים עצמם במרוצת ָ
אירּועים באירופה ,זה יהיה ָ
הדמוגרפית והתרבּות האיסלאמית".יום השוָאה והגבּו ָרה" יהָ פך
מההתפתחות ֶ
ליום הניצחון של הפָ אשיזם,ה ָנאציזם והאיסלאמיזם הכובש .כובד הַאשמָ ה של
השואה על האירופים יּוחלש או יימָ חֶ ה והַאנטישמיות המּושרשת תכּו ָון בעיקר נגד
מדינת ישראל .גּורּו לכם ,האירופים ,מגורלְ כֶ ם ליהָ פך ליהודים של אירופָ ה...
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+ק ב ר נ י ט י ם
משל 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 יא ג) .בוויכוח של נח ומשה היתרון כמובן לקברניט שאינו
מסתגר אלא מי שאינו עורק מטרחת ציבור ועולו.
+ק ה לתנוהגים 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 הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל
האדם" .יש במגילה זו תערובת של תקוה ויאוש ,קדרות ואורה,שמחה ועצבות,חיים
ומות .המגילה חושפת את שני הפנים המנוגדים בחיים – הטוב והרע ,הגשמיות
והרוחניות .מצב רוחו של האדם מתהפך מנטייתו לתעתועי היצר והקנאה המנחילים
בחיי שעה עונג והנאה לבחירה נאצלת של חיי תורה .ניגוד זה בין שתי נטיות אלה
משתקף בלבטי לבו של אדם .חג הסוכות מתאים במיוחד לקריאה במגילה זו ,שכן
בעונה זו ,חל חג האסיף ,כינוס היבול החומרי והתעוררות הזיקה הרוחנית לתשובה
וחשבון נפש .דוקא בעונת השפע והרוחה נאלץ היהודי לצאת מדירתו הקבועה לדיור
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עראי ,ולהציץ בין סבכי הסכך בשמי רום .וכשם שחג הסוכות נושא את המשמעות
הכפולה כך האדם הנתון בהתנגשויות לבו נקלע להתנגשות השזורה במגילה זו.
+קורבנות
לפי הרמב"ם יש שלושה הסברים לקורבנות

א .לעקור את העבודה זרה על ידי שעובדים לה' באותו סגנון שהם עבדו (קורבנות ,בית מקדש ,כהנים).
ב .לעקור את תפיסת עובדי העבודה זרה האומרת שהבהמות הצאן והבקר הם קדושים וזאת על ידי
שמקריבים את הבהמות הללו לה'.
ג .הקורבנות הם בכלל חוקים ואין להם טעם.

הרמב"ן מביא שני הסברים אחרים

האחד על דרך האגדה והמוסר והוא ,כי כאשר יראה האדם מה נעשה בקורבן ,יחשוב שככה היה ראוי
שיעשה לו בעוון חטאיו ויזדעזע .וזה לשונו" :כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו בגופו
ובנפשו ,וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו ,לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא
דמו תחת דמו ,נפש תחת נפש ,וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו...ואלה דברים מתקבלים ומושכים את
הלב כדברי אגדה ".
והשני על דרך הנסתר "ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם" (עיין ברמב"ן שם שמאריך לבאר הסבר
זה) .הרמב"ן מדגיש שלקורבנות יש ערך עצמי ולא רק ערך על דרך השלילה.
הרמב " ן כתב שיש לקורבנות ערך עצמי המבואר בתורת הסוד.
הכוזרי באר כי הקורבנות הם למעשה תנאי שתשרה השכינה בעם ישראל.
ובתורת החסידות ביארו כי על ידי הקורבנות אנו מעלים את הבריאה כולה למדרגת קודש.

קהלת
קורבנות
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י ש מ ְש ת כ ר
+יש סופר או ְמשורר ֶשּדעְ תו מ ְתי ֶּשבֶ ת עָ ָליו לְ ה ְשתכר,
לְ שורר ּולְ ספרּ ,דוְ ָקא כְ ֶשהּוא מ ְשתכר

"ש י ר ת ה ָּד ג י ם"ירה ְקלסית
חיים בְ אר כָ תב בְ שעְ תו ֶשמ ְתמעטים וְ הולְ כים קו ְראי שי ָרהּ,וְ ביחּוד ש ָ
ֶש ָּלנּו,וְ ָאנּו נוסיף בְ ָימינּו ,כי ה ְּדבָ רים חָ לים גם על ְשָאר ה ְמקורות הס ְפרּותיים –
מ ְק ָרא,מ ְד ָרש וְ א ָג ָדה,חסידּות ּומּו ָסר...וְ הָ ָיה מי ֶשה ְמשיל אֶ ת הָ אדישּות וְ ח ֶסר
המ ְשמָ עּות לְ חייהֶ ם ֶשל הצְ עירים כְ שירת ה ָּדגים – פו ְתחים וסוגְ רים אֶ ת הפֶ ה וְ אין
שו ְמעים כְ לּום...
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ל ְס ג ר אֶ ת ה ֶּד ֶל תבמ ְש ָנה ְמדֻ בָ ר כְ ֶש ֶּדבֶ ר בָ עיר עָ ֶליָך לְ ה ְתכנס בְ ה ְסתגְ רּות בית לְ טובָ תֶ ָך.
היום ה ֶּד בֶ ר – "הכל ּדבּורים" – פושט בְ חּוצותינּו ,וְ אין מ ְפ ָלט מפ ְרכּוסי פֶ ֶלפונים,
מ ְשטיפת מוחות בידיעות וח ָדשות כָ ל חצי ָשעָ ה ,פ ְרסּומים ְמיגְ עים,ז ְמרירים
ילְ ּדּותיים,הֶ ְמית תזְ מּורים ּוצְ ריחות ב ְד ָרנים...
ְסגור אֶ ת הּדֶ ֶלת בע ְדָךְ ,סגור אֶ ת חּלון מ ְר ָקעָךְ ,קטום אֶ ת צוְ חת גּלי שּדּו ֶריָך ...וְ יטב לְ ָך
עד יעבר זעם מאימת ת ְקשו ֶרת ָימֶ יָך...

+בְ ע ָּד ן ר ְת חָ אבְ ה ְתרחש ֻפ ְרעָ נּות ,בְ ה ְתרגש עו ָלם ממגפָ ה הָ ָיה ָרבָ א סותם חּלונות ביתוֶ ,ש ֶנאמר:
כי עָ ָלה מָ ֶות בְ חּלונינּו בָ א בְ ַא ְר ְמנותינּו (ירמיה ט/ב).
וְ כָ ך הָ יְ תָ ה נוהֶ ֶגת אמו ֶשל ה ָסבָ א מ ְרחובות,ביְ י ֶלה מינְ ֶדל ,בְ ינְ קּותי הָ יְ תָ ה כְ בָ ר לְ מעְ ָלה
ממָאהּ ,וזְ כּו ָרה לי לְ טוב בְ גין הסֻ כָ ְריות ֶשהָ יְ תָ ה תוחֶ בֶ ת לְ ָידינּוּ,ובעבר לְ ָו ָיה ב ְרחובות
ירה אֶ ת מ ְש ָקפֶ יהֹ,לא
המו ָשבָ ה הָ יְ תָ ה סו ֶג ֶרת אֶ ת החּלונות,מגיפָ ה אֶ ת ה ְתריסיםְ ,מס ָ
ע ָדשות או ְפטיות אֶ ָּלא זְ כּוכיות ְרגילות כְ ֶנ ֶגד עין הָ רע,עוצֶ מֶ ת אֶ ת עי ֶניהָ  ,אּלּו חּלונות
הָ ְראיָ ה ...וְ יו ֶשבֶ ת ּדּומָ ם עד עבר זעם...
"שפעת החזירים" המ ְתפ ֶּש ֶטת בְ עו ָלמנּו גו ֶז ֶרת על בּדּוד וְ נתּוק בקּור ּומ ָגע,חסון
וה ְסתגְ רּותְ,ה ְקפָ ָדה על היגְ ֶי ָנה ּונְ קיּות.נועץ החזיר אֶ ת צפו ְר ָניו בְ חומת הבְ ריאּות
ֶש ָּלנּו ּוכְ בָ ר הֻ זְ ה ְרנּו מה ְשפָ עָ תו...
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ע צֶ ֶר ת 5פירושים:
א) אספָ ה,לשון ישעיה א/יג ָא ֶון ועצָ ָרה; ב) לשון עיכּוב,התעכְ בו ּו ְשהּו ,כך בעולי
ירה,עצּור בכל
הָ ֶר ֶגל שהיו ֶנעצָ רים אחרי ה ְשלימָ ם את חג הסֻ כות;ג) לשון עצ ָ
השמיני הסוגר
ירה היום הסוגר שבּוע ימי החג בפֶ סח,והיום ְ
ְמ ָלאכָ ה;ד)לשון ְסג ָ
ירה
הספ ָ
השבּועות הסוגר שבעת שבּועות ְ
שבעת ימי סוכות,וחג ָ

ה ָז ה ר ּו מ ן ה צְ ב ּו ע י ם
המדבְ רים ופועלים בגְ נּותּה של המדינה ולא מתנזְ רים מהטוב הכלכלי שמדינת
ה"חיָ בים" מספֶ קת ומַאפשרת ָלהם להָ מית את עצְ מָ ם בְ ָאה ָלה של תורה ולהשאיר
הקרב לה ָג ָנתָ ם.
ָ
לציונים את הָ אֶ פשרות ,החובָ ה והזְ כּות ָלמּות ממש ב ְשדות
מ י ד ו תמידות סותרות הן – מכָ אן חומרת הּדין" ,יקוב הדין את הָ הָ ר" ,ומכאן "ל ְפנים
מּשּורת הדין" ,להתחשבות,להקלת העונש .והסתירה הזאת בין המידות ,בין מידת
חומרתו ,כיצד תפעל במעגלי
ָ
החֶ סד והרחמים לבין מיצּוי הדין עד תֻ מו בכל עוצמת
חיינו? כלּום התנגְ שות זו אינה משבֶ שת לפעמים את מסלול חיינו? .כיצד נְ פשר בין
"אל נְ ָקמות" ,בין "ונקה ֹלא יְ נקה" "פוקד עָ וון ָאבות"..ל"אל טוב וסּלח"" ,לאֶ רך
אפיים" לחונן ומרחם? והרי אנו ,שבצֶ לם נוצרנו ,ומידות עליונות עלינו לסגל או
שהוטבעו בנו ,מה תהא ה מ י דָ ת י ּו ת שתנחֶ ה אותנו במהלכי חיינו?
כי תצא
ֶנאמר בדברים כא י":כי תצא למלחמה על אויבֶ יך ונתָ נו ה' אלוהיך בְ ָידֶ ָך" .ובספר
במדבר י ט נאמר":וכי תבואּו מלחמה בַא ְרצכֶ ם על הצר הצורר אתכם" ...שני מצָ בי
התקפָ תו בַא ְרצו ֶשלו,
ָ
מלחמה מתוארים כאן – ה ְפתעת האויב הקו ֶדמת מצ ְדָך,
עשּויה להנציח ניצָ חון טוב יותר מאשר המלחמה נגד הפולש לַארצך שלך,כשהאויב
מ ְקדים לה ְפתיע אותך .במקרה זה הי ְתרון ָלאויב עָ ליך .ומָ שלּו מָ ָשל על מלחמת
הרעים .אם מקדים אתה ללחום בָ הֶ ם,על הסף ,בטרם הֶ עמיקו חדור,
האדם ביצָ ריו ָ
הסיכּויים לגבור על פתּוייהם גדולים ביותר ,ואולם אם חָ דרו כבר לְ לבְ ָך המלחמה
קשה,ממושכת ,הרבה יותר...

055

י ע ק ב

ר ס י ס י ם
י מן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

נ

+י "ְך  -יְ הושֻ ע-כָ לב
כאשר יהושֻ ע וְ כָ לב אומרים :טובָ ה הָ ָא ֶרץ ְמאוד מאוד ,אומר העם ל ְסקול אותם
באבָ נים .האם בְ שם הפחד מ"מלְ חֶ מֶ ת ַאחים" מתק ְפלים יהושע וכלב? האם הם
המרגְ לית כדי למנוע "מלחמת
מּדתָ ם המּוסרית ּו ְדבקים בָ אידיאולוגיה ְ
נסוגים מעֶ ָ
אחים"? ֹלא ָוֹלא .הם דבקים בעֶ מדתם המּוסרית .כל הדור ההּוא אובד במדבר ,וכלב
ויהושע זוכים ונכ ָנסים אל הָ ָא ֶרץ הטובָ ה" .י ְך" הרעיון הציוני את מתנגדיו...
+א י ש עָ ל

המנהיג צריך להיות "איש ע ל הָ עדָ ה" ,משכְ מו ומעלה מבחינה עֶ רכית,מּוסרית.איש חזון,
המרומָ ם מן הכְ ָלל כחָ לּוץ ורב ָיזְ מָ הְ ,ראייתו היא מ ע לְ ,ראייתו למ ָרחוק ,לאופק מדיני וחברתי
נכְ סָ ף.הוא ְמתכנן פעולות ודרכים לה ָשגת המטָ רות המּוצָ בות..הוא היוצא ל ְפניהם ,הוא המוציא
אותם מק ְפאונם,הוא המוציא ּומביא ָל ֶלכת מחיל אֶ ל חיל.הוא בְ ראש המצעד של ההמונים להיות
ָנאֶ ה דורש ּו ְמקיים ,לצעוד ולהצְ עיד לביצּוען של תוכניות הפיתּוח והשגְ שוג בכל מישורי החיים.

159
+מ ֶס כֶ ת ָא ב ו תלשבּועות .וטעם הדבר –ללמוד
היא המסכת הנאמֶ רת ונלמֶ ֶדת בשבתות שבין פֶ סח ָ
"מילי דָאבות" ,מילי דחסידּות",מסכת של ֶּד ֶרְך אֶ ֶרץ ביחסי ָא ָדם וחֶ ברה התקּופָ ה
בשבועות ,אלו ימים
בניסן לקבָ לת התורה ָ
ָ
שבין השחרּור הלאּומי ביציַאת מצרים
שק ְדמה לתו ָרה .אלו
של הכָ נה לתפקיד הגדול,אלו יְ מי ההכְ ָשרה לקבלת ֶד ֶרך אֶ ֶרץ ָ
הימים שאנו נוהגים אבלּות בהם,על מות  55אלף תלמידי ר' עקיבָ א שלְ פי המסו ֶרת
לא ָנהגּו כבוד ֶזה בָ ֶזה .ובתקופה הרת אירּועים מכונְ נים אלה – שוָאה וגבּו ָרה,
הדגש בָ ראש ּובָ ראשו ָנה
עצמָ אות ויום ירּו ָשלים ,מֶ ֶרד בר-כוכְ בָ א ול"ג בָ עומר" יושם ָ
על המידות הקודמות לכל תו ָרה .הו ָקעת גסּות והתנהגּות אנוכית,כיבוד ד' אמות של
אדם ,הוא המֶ רחָ ב האישי שאין לפלוש אליו באּלימּות ְרכילּותית ופרסּומית ,כיבוד
צנעת הפרט ,ההורים ,המורים ,תלמידי החכמים ,המנהיגים ואישי ציבור
נבחרים,לרבות הכָ בוד העצְ מי שלא יזלזל אדם בצֶ ֶלם אלוהים הטבּוע בו.המסכת
מעבירה את המסו ֶרת הדתית,המו ֶרשת הרּוחנית-מּו ָסרית,המה ָּוה את הת ְשתית
לתרבּות האדם והעם .מסכת אבות – בניין ָאב למידות ָא ָדם וְ חֶ בְ ָרה.

ְש ָל מ י ם
דשא בְ ריְך הּוא אוריְ יתָ א
קורבן ש ָלמים יש בו צירּוף משּולש של הש ָלמָ ה בין קּו ָ
קרב על המזְ בח לכבוד המקום " -א ֶּשה ריח ניחוח לה'" ,
וישראל .הח ֶלק המּו ָ
ָ
אורייתא – לפי שהכהנים המקבלים את חֶ לקם ועליהם נאמר "כי ש ְפתי כהן
י ְש ְמרּו דעת ותורה יב ְקשו מפיהּו" ,וישראל החלק של הבְ עָ לים ה ֶנאכל ע"י כל איש
מישראל .ש ָלמים עושים ָשלום בין המזבח,שה ָּדם והאימּורים למזבח,הכהנים
מקבלים חָ ֶזה ושוק ,וישראל שעור ה ֶזבח והבשר לישראל .ומכָ אן ההֶ סבר (לפי ר'
לישראל המשלימים
ָ
מנחם ציון על התורה עמוד עח) שקורבן הש ָלמים מּוגבָ ל רק
את הצירּוף המשּולש הזה ומוציאים מהכְ ָלל גויים שאין להם חלק בצירוף הזה אלא
עו ָלה בלְ בד.
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ָש ָנ ה
מניין ה ָימים בכל חודש הוא ָקבּוע ,מלבד בחודָ שים חֶ ְש ָון וְ כ ְסלו; בְ ָש ָנהֶ ,שבָ ּה חשוון
מו ֶנה  55ימים וכסלו מונה  16ימים ,יש סך הכל  195ימים ,והיא נקראתָ ' :ש ָנה
סדּו ָרה' .מאידך ,מדי פעם נקבעת שנה הנקראתָ ' :ש ָנה חס ָרה' ,המו ָנה  191ימים,
ּובָ ּה מונים החודשים חשוון וכסלו  55ימים כל אֶ חָ ד .ולבסוף ,מדי פעם נקבעת שנה
משני החודשים האלה
הנקראת ָ ' -ש ָנה ְשלמָ ה' ,בת  199ימים ,ובה מו ֶנה כל אחד ְ
 16ימים.מניין הימים בגימטרייה בְ ָש ָנה ְשלמָ ה הּוא שנ"ה=.199
ש ְמ חָ ה
באֶ מצע פָ ָרשת הק ָללות אומֶ רת התורה שַאחת מהסיבות שהקללות חָ לות על האדם
היא "תחת א ֶשר ֹלא עָ ב ְד ָת את ה’ אלהֶ יָך בְ ש ְמחָ ה ובטּוב לבָ ב מרב כל" .אדם שלא
מרגיש שהמצווה מרומֶ מת אותו ומביאה אותו לידי שלמּות רּוחָ נית מפסיד את
מהּות המצְ ווה .אדם המקים מצווה לֹלא שמחה ֶנחשב לו הדבר שקים מצווה ,אבל
לא התרומם למדר ָגה הגבוהה שיכל היה לקבל ע"י השמחה.
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 ָו ח י בָ הֶ םעלינו לחיות בחיּות,באהבה וברצון,לפי החּוקים והמשפטים ,הגזרות והתקנות
שקיבלנו במורשתנו הן מידי שמים הן בתקנות המּוסמָ כים בכל דור ובכל קהילה
לת ְק ָנם .גם הדברים המּותרים צריכים להתנהל באורח ָראוי ולא כדרכם של חסרי
תרבּות ונימּוס ,ברבָ רים ופ ְראי ָא ָדם,הפורצים גבולות נוהג חיים מתוקן.
המטבע הלשוני " ָנבָ ל ב ְרשּות התו ָרה" הוא תמרּור ַאזהרה לנתב את חיינו גם
וס ָיגים באיצְ ט ָלא של "מּותר"
בספירת המּותָ ר בצורה המכובֶ דת,ולא לעקוף גדָ רים ְ

ַ+א ה ב ת הָ ַא ח ר
אהבה אמיתית היא בבחינת אהבה לשמָ ּה .לא משום תועלתּה או הה ָנָאה שאנו
מפיקים בעֶ ט ָיּה לעצמנו .כך ,למשל ,אוהבים אנו אמָ ן,סופר,שחקן,איש רעים ,בגלל
כשרונותיו ויכולתו להעניק לנו ה ָנַאת בילּוי בחֶ ברתו .אנו אוהבים להתרועע בצל
קורתו וחברּותו .ואולם בסופו של דבר הרי אהבה זו תלּויה בסיבות הגו ְררות את
הטובה לעצמנו.אנו אוהבים בכך בעיקר את עצמנו ולא את זּולתנו .ואילו אהבת
אמֶ ת אינה קשּורה בטובת עצמנו אלא בויתּור,בקיפּוח הנאותינו לטובת זולתנו.
מָ ָשל להורים האוהבים את בְ ָנם ,ויהא מּוגבָ ל או מחייב טיפּולים ה ְקרבה וה ְק ָּדשת
יטבָ ּה שאינה תלויה בסיבות
זמן ללא לאּות ,אהבה ללא ְמצָ רים – זוהי האהבה במ ָ
כלשהן אלא אהבה לשמה...
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ַ+א ב ּו – מ א ֶז ןהרשות הפ ֶלשתינאית ,האיש
המאזן" תביעותינו ותביעות ָ
האיש שנחשב לכוח " ְ
ברצח
שנמנה עם מכחישי השוָאה ,זה נושא הדוקטורט שלו ,והיה בין המעו ָרבים ֶ
ספורטאינו במינְ כֶ ן ,ועוד חבילות של "מצוות" התלּויות בַא ְשפָ תו ,הוא המכריז
ָ
היום בפּומבי שאינו מכיר במדינה כיהודית .כמוהו כחבריו "המתּונים"
דיקלים" אינם מּוכנים לקבל בשום פנים ואופן את ההגדרה של מדינת
הר ָ
ו" ָ
ישראל כמדינה יהודית ,כמדינת היהודים .סיסמת " ְשתי מדינות ל ְשני עמים"
אינה אלא מסכָ ה למטרה הסופית שלהם ,לחסל את ההתנחלויות ,להָ שיב את
פליטיהֶ ם ,להתבצר בחסּות הזרוע האיראנית-סּורית כדי למח ָות את קיומנו בבוא
היום.על מטרה זו יעידו כל הטקטיקות והגישות שלהם במו"מ ודחיית הויתורים
שלנו תמורת הכרזת "קץ הסכְ סּוך" .נדחו על הסף המאמצים לסיימו .נוצר מצב
הבטחת שלום ובטחון כָ אן
ָ
"מאוזן" כביכול :אנו נסוגים ממו ֶרשת ויעּוד לה ָשגת
כשיו,והם לחּוצים ודחּוקים כאן ועכשיו לה ָשגת היעּוד האיסטרטגי המקיף את
וע ָ
ה ְשמָ דת ישראל.
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צְ ָד ָק ה
אנו מצווים לפתוח את ידנו לצדקה .וחלוקתה צריכה להיות בהתאם לדרגות
השונות הקיימות בעוני .רמת הצדקה תהא בהתאם לרמת הנצרך והנזקק.
בחסידות משלו זאת לאצבעות היד שאינן שוות .כשאתה קופץ ידך כולן שוות אולם
כשאתה פותח את היד אתה מבחין בשונותן זו מזו .פתח ידך לתרומה ושיעורה
יהיה לפי רמת ההבדל שבדרגות העוני.

ע ו ֶנ שיש להבדיל בין עונש הבא מדרך הטבע מעונש הבא מידי ההשגחה .במקרה
הראשון מתקבל העונש כמכה מכאיבה וקשה ,אולם אם מידי ההשגחה מוטל
העונש הריהו מתקבל בהבנה ואפילו בשמחה ,כאמור ":מזמור לדוד בבורחו מפני
אבשלום בנו" ,והשאלה הנשאלת  :מזמור לדוד? הרי מן הראוי יותר לומר קינה
לדוד!..אלא שאם הפגיעה בדוד היא משום"שבטך ומשענתך" ,אם ההכאה
משמים לא באה אלא לייסר,להוכיח  ,לעורר תשובה ,לקרב את הסוטה לדרכי ה',
"המה ינחמוני" ! כאן המזמור,השמחה,ההוקרה והתודה שנפתחו דרכי הארה
ותשובה לסטייה מן הדרך הטובה,שמחת החוטא שזכה להארה משמים לתיקון
דרכו...
ע ו ֶש קעושק שכרם של עובדי המדינה הוא עוקץ ממאיר בבשר חייה של הרשות המרכזית
והמקומית .לדיקור הישראלי הזה צריך להמציא מזור לא בצורת דיקור ס י נ י
אלא דיקור ס י נ י  -ברוח הציוויים הרבים שלא לכבוש שכר שכיר...
ע ם+אם תישמע צפירת האזעקה – ו ע ם לא יחרד? עדים היינו במלחמת לבנון
השנייה כיצד לא הועם רגש האחוה בעם .יש במלה "עם" משמע של עמימות,
לפעמים דוהה היחס הסולידרי וגדל הניתוק בין חלקי העם .בשנה שחלפה גדלה
העמימות בין הפלגים ,בייחוד בעקבות ההתנתקות והגירוש האיום מגוש קטיף.
כמעט כבתה הגחלת ,כמעט חרדנו ממלחמת אחים ,והנה באה צפירת האזעקה
וליבתה מחדש את הערבות ותחושת ההדדיות .תופעות של התגייסות מלאה ,סיוע
נדיב לאנשים במצוקה ,אספקת מזון,דיור וכיו"ב גילויים של מסירות ואחוה
הלהיטו את העוממות שהקדירה את חיינו .באו ימי החרדה בלבנון ו ל י ב נ ו
כתמי פירוד ושסע באומה...
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 ְק ד ּו ָש ההקדושה נתפסת כפרישה,כהתבדלות והתבודדות משאון חברה והמולה.אדם קדוש
נחשב אפוא מי שפרוש למנזר,להתבודדות,לשוני בלבושו,בשיחו,בהגותו ובאורח
חייו מכלל הציבור .אנו מצווים להיות קדושים ,לא כפרטים ,לא תלושים במנזרים,
אלא חבורים בקהילה שיעודה להתקדש באורח חייה .כמובן שגם בצבור זה יימצאו
תמיד ה"נבלים ברשות התורה" ,הסוטים והפושעים ,הממיטים קלון על
הכלל,אלא שאין הם מלמדים על הכלל אלא על היוצאים ממנו .המטלה היא
לקדושה,למאמצים של התקדשות שלעולם אינם מושלמים אלא לתהליך שאינו
נגמר,ליעוד שאינו מתגשם אלא מחייב להמשך למרות כל הכשלונות להשגתו.
נכון הוא כי לעדה הקדושה יש גם שוליים ,ובהם בני אדם גסים ,אלימים ,רוצחים
ומושחתים .אז איך נסביר כי כל העדה קדושה? מפני שהכלל כוחו רב מלהיפגם על
ידי שוליים ,שהרי יש לו חיות ,עוצמה ולכידות שהם מעבר לסך הפרטים הבונים
אותו ,ממש כמו שערך העם וזהותו העצמית לא נעלמים עקב היות בו אנשים
שאינם מזדהים עם עמם אלא מפנים לו גב.
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ֹ+ל אהיכולת להגיד" :ל א"! היא הביטּוי לחירּות הרצון,לכוח ההכְ ָרעה של אדם מתוך
תעשה לחב ְרָך מה ֶש ָשנּוא
ֶ
קודמת לבחירה .לא
ֶ
חירה חופשית .השלילה
ב ָ
עליך,המניעה תשחרר אותך לבחור בחיּובי – וָאהבת לרעך כמוָך .כוח השלילה,כוח
ההתגבְ רות כארי ,עוצמת הרצון להיָאבק ברע,לשלול את הפסּול והמכוער ,בכך
מעט
אומר":ו ְתח ְסרהּו
המזמור
בחיובי.
לבחור
הדרך
נס ֶללת
מאלוהים",במיסטיקה היהּודית מתפָ רשים הדברים כצמצּום השכינה לַאפשר
לאדם לבחור ולהכריע מתוך רצונו החופשי .יש אמנם פעּולות
אינסטינקטיביות,אוטומטיות המּופעלות לכאורה לא מתוך בחירה רצונית אבל אין
בכך משום שלילת כוח הרצון והבחירה שניתנה לאדם לדּו ָנן,לב ְק ָרן,לתכנן להבָ א
תגובות הבאות מתוך שיקּול דעת ובחירה ולא מתוך כְ פיָ ה שאינה נתּונה לב ְט ָלּה.

נ צְ נ ּו צ י מ י נ ּו תבדבְ רי העם אל ַאהרן" :עשה ָלנּו אלוהים כי זה מ ֶשה הָ איש לא ָידעְ נּו מה הָ ָיה לו"
אנו שומעים הדים רחוקים למה שעלול להתגלגל במרּוצת הזמנים מנצְ נוצים
עמּומים לאשָּ -דת המגלמת את הָ אלוהות בָ ָא ָדם".אותו הָ איש" יופיע כסמל לאותּה
מינּות הנ ְתלית במ ֶשה והופכת אותו לדמּות אלוהית במּו ָשא אנושי.
+א י ז ּו ן ק ו ְס מ יבטבע נגרמות בלחצי איזּון הכוחות .מתחילת הבְ ריָאה נ ְקבעו
התופעות המתחולְ לות ֶ
שיעּורי גבּולות ומָ הּות .אם יבָ ָשה ֶנ ְהפֶ כת לים במקום מסּו ָים,הרי בתמּורה תיבָ ֶנה
יבשה במקום ַאחר .מסּופָ ר על שֹלמה ש ָנ ָשא את בת-פ ְרעה כי באותה ָשעָ ה ָירד
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הפ ָגם יובא על תיקּונו
גבריאל ו ָנעץ ָק ֶנה בים ונבנתה רומָ ה .החטא גורם מַאזןְ .
נברא האור לעומת
ָ
לפעמים בתמּו ָרה הרת ָאסון .למן היום הראשון
החושך.ההבדלה בין אור לחושך בין קודש לחול ,בין ישראל לעמים .מגבָ לות
בחינוך ובהנהגת האדם טבועות כבר בבריאה .גְ עָ שים,ציקלונים,התח ְממות
והפשרת קרחונים,התמוטטּות והתבּלְ טּות ,שינויים לאין ְספור המתרחשים לעינינו
ָ
הם כנראה "ה ֶגנים" הפועלים על איזה איזון קוסמי...
כ י ב ּו ש
בפעּולות מלחָ מה רובֶ צת הסכָ נה ש"ת ְרבֶ ה עָ ֶליָך חית ה ָש ֶדה".
החייתיּות.האכזריּות,ההתעללּות,ההֶ פקרּות,הביזה,החמדנות והתאווה הפורקים
ֶר ֶסן של אנושיות משחיתים את הכובש .מידות שליליות אלו של חי-טרף השקועה
בטרפה ובהישגיה כובשות לב,משפיעות על אופי והתנהגות ולכן גם בפעולות
מלחמה שאין מנוס מהן צריך להיזהר מפגיעה זו של "חית ה ָש ֶדה"...
ָל צ א ת מ ה ק ו נְ ֶס ְפ צְ ָי ה
בהקדמת
ָ
המשמעּות לדידי של שחרּור,של יְ ציאה לחירּות מקונספציה נואֶ לת היא
הידיעה,בלקיחת תרּופת המֶ נע לפני האסון" .וְ ָי ְדעּו מצְ רים" – לאחר האסון ,וְ י ְדעּו
י ְש ָראל – לפני האסון .לא להיכנע לַאחר קבלת המכות אלא לדעת להימנע מהן.
במחשבה ובפעילות נבונה להקדים את המכה.
956
+-בעקבות כותבים מגיבים

האליטה השמאלניתהשמאלנּות היא ליקוי תפישתי של המציאות,קיבעון שנובע מלקּוי זה מתאפיין
בראיָ ה מעּו ֶותת וחד צדדית .השמאל מביט במציאות דרך משקפים שאּולות
ממציאּות אחרת ומתעקש שהיא חָ לה על עולמו/עולמנו .השמאל מנסה לכפות את
המציאות המעוותת שלו על כלל הציבּור בשיטות סטליניסטיות שבמֶ רכזן חזרה על
מנטרות תלושות-אין-סוף-פעמים שיצָ ְרבּו בדעת הציבור כאמת .לפעמים זה
ולרָא ָיה הקונסנזּוס שקיים לגבי המּושגים "עם פלסטיני"" ,מדינה
מצליח להם ְ
פלסטינית "וקונסנזוס חלקי לגבי ה"נ ְקבָ א" וזכּויות הגדרה עצמית למי שמעולם
לא היה עם .אם מבינים שהשמאל הוא סּוג של מחלה -לא נכנסים לניתּוח או ויכוח
רציונלי .או שלמחלה יש תרופה או שאין.

יהודית ודמוקרטיתודמוקרטית" מתכוונים למדינה בעלת רוב יהודי וקצת סממנים יהודיים
"יהּודית ֶ
)דגל ישראל ,התקווה וכו') אך בזה נגמר הייעוד היהודי .כל מה שנותר לזהּות של
המדינה הוא החלק "הדמוקרטי" .זאת אומרת ,מדינה מע ָרבית ליבֶ רלית הנשענת
על יסודות הנצרות המערביים .בפועל מה שקו ֶרה זה שהמדינה אינה דמוקרטית
בעליל (האֶ ליטה אוכפת בכוח את הערכים המערביים  -רוב אזרחי המדינה
מעדיפים ערכים יהודיים) ויש לה רק מסווה חיצוני מזּויף חסר כל משמעות של
המושג "יהודית" .או במילים פשוטות ,הם רוצים את מדינת היהודים המח ָקה
את אירופה וארה"ב.
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"-פשע מוסרי"

נ

לסכן את חיי חיילינו על מנת לחסוך בחיי אזרחי האויב הוא פשע מוסרי .מערכת
עֶ רכית שכזו מעידה בדיוק ההיפך מצֶ לם אנוש .מי שמעדיף להיהרג במקום לחיות
ועוד ע"י מישהו אכזרי שתוקף אותו בצּורה לא מוסרית הוא אדם שאיבד את
המצפן המוסרי שלו .מי שמכריח אותנו להיות אכזריים במלחמה ולקחת חיי
הטרור של אויבינו אין אנו
אזרחים של האויב הוא האויב עצמו .בגלל ט ְקטיקת ֶ
צריכים" לוותר" לו הרי זאת בדיוק כוונתו .חייל שמקבל פקודה להיכנס לתנאי
מלחמה לא הכרחיים רק בגלל קודים "מוסריים" צריך להגיד למפקדו" :קח את
הנשק שלי אני הולך הביתה".

מ י נ ּו תלשיטת הרב שרקי המינּות מבוססת על היהדות כנגד היהדות.עבודה זרה אינה
מבוססת על תפיסת היהדות אלא על גורמי שמים,הטבע,המאליהים אותם או את
האדם לכוחות עליונים.הנצרות שונה אפוא בכך משום שהיא מסתמכת על
התנ"ך,מקורה בתפיסת היהדות אלא גילמה את הופעת הָ אל באדם,התגלמות
היהדות במּו ָשא אנושי,שהיהדות שפכה את דמו ,והגאולה תבוא או ע"י התנצרותם
של היהודים או בשפיכת דמם של "רוצחי האלוהים" .הנצרות צמצמה את שכינת
האלהות באדם אחד,בפְ רט המייצגו,לעומת היהדות שאינה בחינת " ָּדת" אלא זהּות
לאומית .אין אפוא משמעות דתית ליום העצמאות,לחגים,למצוות הואיל והקשר
נוגע לגאולת האומה כולה בקישורה לארצה וזכותה לנחלת הארץ המובטחת.
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ֹלא ת ע ֶש ה
ְשתי מּלים מקיפות כלֹ .לא – וְ תע ֶשהְ .שלי ָלה וְ חיּוב.
ֹלא תע ֶשה אֶ ת הָ רע ,תע ֶשה אֶ ת הטוב.
סּור מרע ועשה טוב
כְ מעשה אֶ ֶרץ מצְ ריםּ..וכְ מעשה אֶ ֶרץ כְ נען – ֹלא תעשּו!
ּו ְשמ ְר ֶתם אֶ ת חֻ קתי וְ אֶ ת מ ְשפָ טי א ֶשר יע ֶשה אתָ ם הָ ָא ָדם ָוחי בָ הֶ ם
ֹלא לְ הכָ נע ָלרע אֶ ָּלא ל ְשֹלט בו וְ ל ְדחות אֶ ת פתּו ָייו

כְ א ּל ּו
"כְ אּלּו ה ּו א ָיצָ א ממצְ רים" ,וְ הכ ָּו ָנה :אני,א ָתה,הּואֻ ,כ ָּלנּו ָיצָ אנּו ממצְ רים.
ההזְ ּדהּות הּלְ אֻ מית ,ההגְ ָּד ָרה הָ עצְ מית היְ הּודית ,מעבֶ ר לְ כָ ל זְ מן ּומָ קום...

כ י בֶ עָ ָנ ן א ָר אֶ ה
הֶ עָ ָנן סוכְך,מגן מחמָ ה וְ לה ָטּה,חומת מָ גן ּומ ְסתר,ת ְמרּור ְמנתב ֶּד ֶרְך ּומוצָ א,
הּוא הנ ְראֶ ה וְ הּוא ה ֶנע ָלם ,הּוא הנ ְראֶ ה למיטיבים ל ְראות גם כְ ֶשהּוא ֶנע ָלם,
הּוא התוחם בְ "העָ לְ מו" אֶ ת "וְ הצְ נע ֶלכֶ ת"!
כי ההֶ עְ לם לכְ או ָרה אינו אֶ ֶּלא "הֶ ְסתר פָ נים"

ש ו ש נ ת י ע ק באני זוכר אֶ ת ְמשּוכות הצבָ ר במו ָשבות ֶשהגנּו על פ ְרּדסים ּוכְ ָרמים

נ
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נ

מ ְפני רּוחות,מזיקים וְ שו ְדדים.
י ָתכן ֶשגם שושנת יעקב זְ קּו ָקה לְ חוחים,
ל ְהיות מֻ ֶקפֶ ת חוחים מ ְשמָ ע לחסות בְ צל ה ָג ָנתָ ם,
הם בְ חינת הּשו ְמרים עָ ֶליהָ מה ְתמזְ גּות,ה ְתבולְ לּות וְ ה ְתחזּות
יקה...
ּו ְמבו ְדדים אותּה מה ְשפָ עָ ה מז ָ

וְ תֶ ח ֶז י ָנ ה ע י נ י נ ּו
וְ ֹלא ֻכ ָּלם חוזים וְ רואים כי אנ ְחנּו בְ תהליְך ֶשל גְ אֻ ָּלהֶ .זה קו ֶרה לא ָנשים ה ְמצּויים
ירתָ ם "וְ תֶ ח ֶזי ָנה עינינּו" אֶ ת
בְ תוְך התהליְך ֶשאי ָנם ְמסֻ ָגלים ל ְראות ל ְמרות אמ ָ
הּשיבָ ה לְ ציון – אֶ ת הָ עָ ם ּושכי ָנתו ה ָּשבים לְ מול ְד ָתם...

כ נ ג דהתחמם כ נ ג ד אורם של תלמידי חכמים.המצא בדיסטנץ שלא תכוה ותבטל.
הסתפק בקליטה,בשנון וחזרה,אל תקשה בעמדה חולקת,בנסיון לפתח דיאלוג
וויכוח ,פן "תשרף",פן תשתק את כחה של האוטוריטה הכופה ומחייבת.
וידוע המאמר":כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה" .אבל ניתן לפרש זאת
כאמור ב"כנגד" שבבת זוגו של אדם – "עזר כנגדו" .והעזר יכל להיות לא רק בצורה
החיובית אלא בפעילות קונטרסטית,אופוזיציונית,המגרה וחושפת באדם את מרב
היכולות הגנוזות בו לשיקול דעת,להתבוננות מעמיקה ,לבחינת מהלכים,להכרעות
תקפות ומהימנות.כבחיי הזוגיות כך ביחסי מורה וחבריו ותלמידיו – להתחמם
כנגד,ע"י הדיאלוג,מתוך שאלות סקרניות ופרובוקטיביות ,כדי להעמיק ולחדד את
העניין הנדון.לא לסתום את מעיינות היצירה והחידוש אלא להקר בויכוח הוגן
וענייני את הבירור הקפדני יותר .ומי כמו"מ התלמודי מעורר ומעיד על כך?
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ּד בְ ר י נ ח ּו מ י ם
"מָ ה אֶ ְפ ָשר לעשות"? ּדבְ רי נחּומים לאבלים ,צער ּוְ בכיָ ה ,כְ לּום יועילּו?
האֶ ְפ ָשר לְ החזיר? איְך אומר ָּדוד? "האּוכל להשיבו עוד?
אני הולְך א ָליו וְ הּוא ֹלא ָישּוב אלי"...
וְ ַאעפי"כ ָראּוי לְ שכְך צערֹ,לא ב ְתלּו ָנהֹ ,לא בְ דבְ רי ק ְטרּוג...

נ

 ְש נ י א י ּו מ י םְשני איּומים הם על הָ אנושּות:
שפעת החזירים
וְ החזיריּות הּשופעת בָ עולם
ְ +ר א ה
א ָתה ,היָ חיד .ה ְפ ָרט בְ ֶק ֶרב הצבּורַ ,אל ת ָגרר בְ עיניים ְסמּויות ַאחרי הָ רבְ .ראה
בְ עי ֶניָך,לְ פי שקּול ּדע ְתָך,אם לְ הצְ ָטרף או לְ הבָ דל .בְ ּהכְ ָרע ְתָך ַאתָ ה קובע גו ָרלו ֶשל עו ָלם.
ירה בין טוב לְ רע ,בין הבְ ָרכָ ה ל ְק ָל ָלה ,קיֶ מֶ ת בְ כָ ל יום,
תקּון ה ְפ ָרט קובע תקּון הכְ ָלל .הבְ ח ָ
בְ כָ ל ֶרגע ּובְ כָ ל ָשעָ ה .המאבָ ק הּוא בְ פתּויי היצֶ ר הָ רעְ .ראה אֶ ת ֶשּל ְפניכֶ ם  -מה ֶּשלְ פָ נים,
יר ְתָךּ ,ו ְראה אֶ ת הנולד ,מה ֶּשכְ בָ ר הָ ָיה
בֶ עָ תידְ ,ראה אֶ ת התוצָ ָאה הָ עלּו ָלה לנְ בע מבְ ח ָ
לְ פָ ניםּ,ולְ מד ל ְקחי עָ בָ ר.
חָ כָ ם רואֶ ה אֶ ת הנולד וְ את ֶשעָ תיד לְ ה ָּולד .אֶ ת הָ אֶ ְת ָגרים הצְ פּויים וְ אֶ ת ה ְּשגיאות ֶשבעָ בָ ר.
יר ְתָך.
עיניָך הָ רואות אֶ ת הבְ ָרכָ ה וְ ה ְק ָל ָלה ֶשבבְ ח ָ

+ר עלְ קיּומָ ם ֶשל חו ְטאים יש כנ ְראֶ ה ת ְפקיד .הָ רע ָיכל לְ אּלץ אֶ ת הטוב לְ ה ְתמודד עמו.
הה ְתמו ְדדּות חו ֶשפֶ ת כחות עמֻ קים ֶשל טוב ֶשעד כה ֹלא בָ אּו לידי בטּוי .עם י ְש ָראל ֻכּלו ֹלא
יּוכל לְ מּלא אֶ ת ת ְפקידו אם ֹלא י ְהיּו בְ תוכו ְר ָשעים ֶשיְ אּלְ צּו אֶ ת ַאחיהֶ ם לְ ה ְתמודד עם
ר ְשעָ תָ ם.
ת ְפקיד ָו ֶשל כָ ל ָא ָדם הּוא ֹלא לכְ עס על הָ רע אֶ ָּלא לְ ה ְתמודד עמוּ ,ובְ כָ ְך לְ הָ פיק ממֶ נּו אֶ ת הטוב.
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כְ בָ ר פָ ְסקּו חז"ל :בְ כָ ל ְפניות ֶשא ָתה פו ֶנה ֹלא י ְהיּו אֶ ָּלא לְ ָי מ י ן!
עולים בצד היְ מָ ני וְ יו ְרדים בצד ה ְשמָ אלי...

נ

י י ן וְ ח ו מֶ ץ
תופָ עָ ה ְשכיחָ ה ֶשיין הופְך לְ חומֶ ץ .פָ חות ְשכיחָ ה התופָ עָ ה ֶשחומֶ ץ הופְך לְ יין.
זו כְ מו זו היא תופָ עָ ה קיֶ מֶ ת בְ עו ָלמנּו,
ֶשאלְ מָ לא ניסים וְ נ ְפ ָלאות הָ ָיה עו ָלמנּו עָ לּוב ּו ְמדֻ לְ ָּדל בְ שגְ ָרתו.
המאמין בְ עו ָלם ֶשנוהג כְ מנְ הָ גוּ ,ובְ בורא עו ָלם ּו ְמלואו,
ֶש ָטבע חֻ קי ֶטבע וְ ס ֶדר יְ קּום ה ָנע בְ מע ָגלו,
ֹלא י ָרתע מאמּו ָנה בו,ה ְמסֻ ָגל לְ שנות ס ְדרי עו ָלם וְ ת ָקנותָ יו,
מעל ּומעבֶ ר לחֻ קים ֶשנ ְקבְ עּו לו.
ּובְ דומֶ ה – הנבְ ָרא בְ צֶ ֶלם ה ְמסֻ ָגל לְ שנות בְ גּופו ּובְ רּוחו אֶ ת מצָ בו...

ה מ ְח ש ב ָז "ב – זכְ רו בְ ָרכָ הלְ ַאחר ָשנים ֶשל ְפעילּות צְ מּו ָדה-בְ רּוכָ ה ָנפח המ ְחשב אֶ ת נ ְשמָ תו וְ ֶנאלצְ תי להמירו בֶ חָ ָדש.
המ ְחשב ָז"ב – זכְ רו בְ ָרכָ הּ ,וכְ כָ ל מ ְח ָשבָ ה ָזבָ ה ּומ ְתהפֶ כֶ תֶ ,נעְ ֶלמֶ ת ּומ ְתכ ָּלה,מ ְשת ָנה וְ ֶנע ֶק ֶרת,
מ ְתהפֶ כֶ ת וְ אי ֶנ ָנה...הּוא ֶשּלּוני בְ ֶנאמָ נּות וְ שמר אֶ ת כָ ל ְקבָ צי..י ָזכר לְ טובָ ה.
וְ הנְ כָ דים  -חן,גילָ,אמיר,בן,טל וְ עפֶ ר ,וְ הנינים יו ָנתָ ן ,מיָ ה,ליהַ ,אלְ מָ ה,נוגה,איה,תום ואדם -
הם הָ עולים עָ לינּו,ההורים וְ ה ָסבים ,בידיעת נ ְפלְ אות המ ְחשב,בְ ה ְתנסּות מ ְרשימָ ה,וְ ָאנּו
המּומים בְ ה ְתפָ עלּות ָלאֶ צְ בָ עות ה ְמר ְקדות על ה ְקלידים ב ְמהירּות הָ ְראּו ָיה לְ ה ְתקנא...ואני
מ ְתקנא...
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955
ְש ת י ָק ה
הּשומע מפי ַאחר שכ ָּו ָנתו לְ הָ רע ,וְ הּוא שותק,וְ אינו מוחֶ ה,הריהּו שֻ ָתף ָל ָרעָ ה,וְ ֶנע ָנש גם הּוא
א ֶנ ס
הָ עו ֶשה מה ֶּשעו ֶשה מא ֶנס,הרי בָ עבו ָדה ָז ָרה "א ֶנס כְ ָרצון" וְ הָ ָיה ְמחֻ יָ ב בְ "יהָ רג וְ ַאל יעבר"
'
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זאת
ז א ת==565ת"ח  :בְ ז א ת ָיבא אֶ ל הק ֶדש,לְ מ ְש ָרתו הָ ָרמָ ה אם הּוא ת"ח תלְ מיד חָ כָ ם...

נ

+ש מָ ש
ֹלא שמָ ש אֶ חד ֶשהָ ָיה ְמ ש מ ש אֶ ת רבותָ יו הָ פְך ב ְמרּוצת הזְ מן לְ " ֶשמֶ ש" ֶשרבותָ יו החלּו
לְ שמש אותו

כ פָ ָר ה
יקנים
ָאנּו דור ֶשל ְמחּו ְסרי כפָ ָרהֶ ,שהרי אין ָנקי בינינּו ֶשבכחו לְ כפר על חֶ ְטאי הזּולת וְ הצינ ָ
ֶשבְ ק ְרבנּו ַאף תולים זאת ֹלא רק בְ ָדרי מ ָטה

ב נְ עָ ר י נ ּו ּו ב זְ ק נ י נ ּו
ֹלא תָ מיד ֶזה הולְך ,יש ֶשהנְ עָ רים מ ְשמיעים בְ קו ָלם אֶ ת הק ו נְ ֶט ר – ַא לְ ט

ק ּו ק ּו
כנּוי ל ְמ ֻבלְ בָ לְ ,מט ָרף,וְ הכ ָּו ָנה לְ ָש ר ו ן ַאחר ֹלא ל ָּשרון המ ְרצֶ ה ֶש ָּלנּו...

+א הָ ּה !
לזְ כות ל ְר ָגעים ֶשל אהָ ּה! לְ רגְ עי החֶ ֶסד ֶשל ה ְתגּלּות ה ֶנהָ ָרה,לבְ קיעת ְשמי ע ָנ ָנה וְ הופָ עת
ירה,לְ מ ְתנת הע ָנ ָקה ֶשל הבְ הָ ָרה,כְ ֶשלְ פֶ תע הכל מ ְתבָ רר ּו ְמחסל ָספק ּוְ ְדָא ָגה
ה ֶּשמֶ ש הבְ ה ָ
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+י זְ כ ו רנעצם עיניים וְ נ ְראֶ ה אֶ ת הנְ פָ שות היְ ָקרות
ְקרובים וחברים אהּובים וְ שּותָ פים
ֶשחָ יינּו א ָתם בְ מ ְסעי החיים
ְשתי ְרבָ בות וא ָלפים
ּומילְ יונים ֶשנ ְספּו בְ אפֶ ר המ ְש ָרפות
נעצם עיניים וְ נ ְראֶ ה ֻגלְ ָגלות ְמנֻפָ צות
איבָ רים ְמרֻ סקים קבְ רי ַאחים
ּובָ תי ְקבָ רות הרּוסים
נ ְראֶ ה וְ נזְ כור אֶ ת ה ְפ ָגנות ההמונים לְ שנְ ַאת י ְש ָראל
אֶ ת כְ תובות הגְ רפיטי ּופ ְרסּומי ה ֶנָאצָ ה ל ְמדינת היְ הּודים
כי ְמזימות הה ְשמָ ָדה עו ָדן נו ְשמות חיים
וְ ֶט ֶרם נ ְמחּו וְ ָשבְ קּו אימי הּשוָאה
נזְ כור אֶ ת ה ָנכים וְ כָ ל ֶשנ ְפגְ עּו בְ פגּועי ֶטרור
חיָ לים ּו ְשלּוחים בְ מע ְרכות ְק ָרב ּוב ָטחון
כל א ֶּלה ֶשאלוהים בָ ָרא אֶ ת הָ עו ָלם לְ כָ ל אֶ חָ ד מהֶ ם
כל א ֶּלה ֶשעל כל אֶ חָ ד מהֶ ם נאמר קּדיש
וְ א ֶּלה ֶשאי ָנם יְ כולים או אי ָנם רוצים בְ כָ ְך
יזילּו ד ְמעָ ה ה ְּשקּו ָלה ל ְתפ ָּלה
כי שערי ְדמָ עות ֹלא ננְ עלּו לְ מ ְשָאלות הּלב
ֶשיבָ ֶנה עו ָלם חֶ ֶסד ֶשיכון ה ָּשלום
ֶשת ְש ֶרה ה ְסליחָ ה וְ ההבָ ָנה
וְ כָ ל ֶש ָש ְרדּו ֶשּשּו ְקמּו או ֶט ֶרם נגְ אלּו
יזְ כּו עם כָ ל אחיהֶ ם ל ְמנּוחָ ה וְ כָ בוד
בְ עו ָלם ֶשּלְ פי ָשעָ ה
מ ְתמודד עם עויְ נּות וְ ש ְט ָנה
וְ איּומי הכְ חָ ָדה
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ְ +ש מ י ר ת ה ָּל ש ו ן
בעקבות ס ְפרו של הֶ חָ פץ חיים בנושא זה סיכם ָשלום רו ֶזנְ בֶ ְרג את  66העֶ קרונות
ֶשבְ הוצָ ַאת שם רע:
 פ ְרסּום אינפורמציה ש ְקרית ומזיקה
 פרסום מידע אמיתי אבל מזיק ופוגע בלי סיבָ ה
הפ ָרט
 איסּור רכילּות הפוגעת בצנְ עת ְ
 איסּור על עדּות חֶ לקית בלתי מהימָ נה,ה ָג ָנה מפני לינְ ץ' ציבּורי
 או ָנאת דברים,חץ ה ָלשון,צער פסיכולוגי
ירה
 הלְ בָ נת פנים,לעג והתלוצצּות,פגיעה בדמּות האדם בסט ָ
 חנּופָ ה כלפי אישים ומיטיבים עד לנְ פי ָלתם
ואינט ֶרסים
ֶ
 חישּוף שחיתּויות לצו ֶרך שירּות
 איסּור צְ ביעּות ,התעלמּות מרייטינג
 איסור לשמוע ולקבל לשון הָ רע

+ע י ן ט ו בָ ההשמֶ ש ,השמש הנדיבָ ה המעניקה לנו אור
בדומה ל"עין הָ ָא ֶרץ" העין הטובָ ה היא מעין כדּור ֶ
וחום .העין הטובה מ ְקרי ָנה תחּו ָשה או ְפטימית.ובסבֶ ר פָ נים ְמאירות ובחיּוך המחפֶ ה על כל
תלּונה ותרעומֶ ת מפיגה לחץ,מֶ תח,ניכּור ואטימּות .העין הטובה מסייעת להתגבר על
ייסּורים ויאּוש,היא מעו ֶדדת את הכוח הפנימי להתעּלם מציניּות ודיכָ און .עין טובה ְשקּו ָלה
כנגד כל המידות כי היא המוקד המשמעּותי לחיים של תוכן,התבונְ נות וה ָנָאה.

א י ּל ּו...
אליבָ א דק ְרליבָ ך יכול היה ָא ָדם למנוע את הגירּוש מגן-ע ֶדן .בגלל הוצָ ַאת לשון הרע על
האשה – "הָ א ָּשה א ֶשר ָנת ָת עמָ די היא ָנ ְת ָנה לי מן הָ עץ ָואוכל" – נגזר הגירּוש.
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להיות כמצו ָרע שנגזר עליו להיות מחּוץ למח ֶנה...איּלּו...איּלּו הָ ָיה אומר:
אָ ָנא,הּשם,הענש אותי ועשה בי כטוב בְ עי ֶניָך,וְ רק לְ א ְשתי ַאל תע ֶשה ָדבָ ר...
אילו היה אומר כך – לא היה נמנע הגירּוש?
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ע ָז א ז לThis is a proper noun (cf. Targum), and some say that it was the name of a
known mountain (Saadia; Emunoth VeDeyoth 3:10; Radak, Sherashim),
possibly in the Sinai area (cf. Ibn Ezra). Others say that it denotes a hard
rocky cliff, indicating that this goat was pushed off a cliff to its death (Yoma
63a; Targum Yonathan on 16:10; Sifra; Rashi; HaKethav VeHaKabbalah).
Others say that azazel means 'to be sent away' (Septuagint), or 'to carry
away sins' (Symachus; Vulgate).
There is another opinion that Azazel denotes the fact that this goat was
designated for the forces of evil (Pirkey Rabbi Eliezer 46; Ramban; Bachya;
Chizzkuni; Zohar 3:63a). By making evil part of the service, the evil of the
people's sins is re-elevated to God.
Others say that it is meant to atone for sexual crimes (Rashi, Yoma 67b, s.v.
Uza), the sin of the fallen angels, Uza and Uzael (Yoma 67b; cf. Targum
Yonathan on Genesis 6:4; Enoch 10:4,5). Some say that Azazel represents the
forces of nature (Hirsch).

א יָ י ר
.ָאביב החירות,אור הפריחה,ניצָ ן-ניסן
ָ  חודש הממשיך זיו אורו של,"חודש זה נקרא "זיו
 בי"ד בו חָ ל פֶ סח.בשבּועות
ָ בחודש זה מקיימים ב ְספירה את הימים לקראת קבָ לת התורה
 רבָ בות חוגגים מתפללים.יוחאי- חָ לה ההילּולא דר' שמעון בר,י"ח באייר, בל"ג בָ עומֶ ר,שני
,עיקרו של החודש ביום העצמָ אּות ה' באייר
ָ  אבל.ומרקדים לאור ההד ָל ָקה המסורתית
 ויום ירּו ָשלים בכ"ח באייר,שהוא ההֶ משך המסמל את החירּות והריבונּות בתקּופָ תנו
.לשבועות לכיּוון הרּוחני בעמנּו
ָ ומקום המקדש והוא קשּור כמּובן
ְ המסמל שחרּור הכותל

שירת הציפורים
.תורים ּובְ ני יו ָנה מּובאים כקורבן ָטה ָרה ןמסמלים שחרּור מכבְ לי הטּומָאה
. כדי לעּוף לגובהי ָשמים של טהרה ונקיּות,נידה
ָ , ֶקרי,השחרור הוא מעו ָגני זיבָ ה
...להישמר מפ ְטפּוטי דבָ רים כמו מפטפוטי הציפורים
ָ
אבל גם באווירה עֶ ליונה צריך
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וְ ָא ה בְ ָת
הכָ רת הערך העצמי ,טיפּוח כשרונות החבּויים בָ נּו ,ועוד כהנה וכהנה יכולים להועיל לחיזּוק
המּו ָדעות העצמית באהבתנו את עצמנו ,את הַאחר ,וביכולתנו לקבל אהבה .לא מ ְדמּות
דמיונית ,אלא מדמּות הקיימת במציאּות ,הקו ֶרמת עור וגידים -בָ ָשר ָודָ ם .בסופו של דבר-
החיים ,הם אלו שאתם אנו מתמודדים ,ולא עם הד ְמיון.

ת זְ ר י ע ְמ צ ו ָר ע
והפ ָשט – להזריע ב ְמצורע,המוציא שם רע,היושב בָ דָ ד
ְ
פָ ָרשיות מחּובָ רות בשנה פשּוטה.
לטהרתו.ולכך נסמָ כים גם שאר
ששב ָ
ָ
מחּוץ למחנה וחָ שּוב כמת ,להיוולד מחָ ָדש כָאדם
כשרת התיקּון.
נ ָגעים להורות על דרכי הטהרה ,על ההזְ ָרעה של דרכי תשּובָ ה וריפּוי,לה ָ
תורת המצורע לפי פירּושי חסידּות היא בהוצאת הָ רע שבאדם מעצמו .כיצד? כשאדם רואה
רע בזּו ָלתו ופועל שלא להידמות לו בזה ,להימָ נע ולהשתּדל שלא ידבק בו מּום זה ,הריהו
משפיע גם על הָ ַאחר שילמד ממנו .וכך יכול לצמוח הטוב גם מן הָ רע .הַאחר משפיע עליך
שלא להידמות לו ב"ַאחר" ובכך אתה משפיע גם על ַאחר ַאחר .החיבור בין תזריע ומצורע
בין ָּדבָ ר והיפּוכו לכאורה ,בין הצְ מָ חה לבידּוד וה ְפ ָר ָדה הוא כעשייה חיּובית ּו ְמניעת השלילי.

י ס ּו ר י ם ְמ מָ ְר ק י ם
הרעָ ה כשם
"יסּורין ממָ רקין עוונותיו של אדם" ,ולכן אמרו חז"ל" :חייב אדם לבָ רך על ָ
שמברך על הטובה" (ברכות נד) .כי גם בְ ָדבָ ר הנראֶ ה לעיני האדם שהוא דבר רע ,יש בו מן
הטוב ,שממרק את עוונותיו ,וממילא יצמח מזה דבר טוב ,וזה בדיּוק כמו הרופא המנתח את
החולה שזה לטובת החולה .כך במחלות ונגעי הנפש ,היסּורים הם הניתּוח שעל ידו
מתרפאת הנפש.
+ט ּו ְמ ָא ה לְ פי ר י ה" ל
הטּומאה כהֶ סברו של יהודה הלוי בכּו ָזרי מסמלת מוות ברמה זו או אחרת ובאה כתוצאה
הימנה .אבי ָאבות הטּומאה הוא כמובן גּופת אדם מת .אשה יולדת ,להבדיל ,אמנם מביאה
חיים ָלעולם אך בה במידה מתוך גּופָ ּה ָאבדו אותם חיים – ה ֻעבָ ר יצא ממנה ועל כן בלידתה
גופה חו ָוה במובן מסויים מָ וות על כן היא טמָאה .אשה נ ָּדה – משמעּות המחזור אצל אשה
הוא גם כן ָאבדן הפו ֶטנציאל והאֶ פשרּות לה ָריון ויש בכך מימד מסויים של מוות ולכן אותה
אשה טמאה .במקביל ,גבר הפולט שכבת ֶזרע – אף מתוכו יצא כח חיּות ושוב יש כאן מוות
במובן מסויים ואף הוא טמא.הסבר זה הקושר בין טומאה לביטּויים שונים של מוות מסביר
באופן חֶ לקי ביותר את כל עולם הטומאה בהלכה היהודית .אך מתוכו אנו רואים את קדּושת
החיים .עד כמה התו ָרה וההלכה היהּודית רואים את החיים כערך ָקדוש ונע ֶלה .הדבר בא
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לידי ביטּוי ביסוד נוסף של ההלכה היהודית :פיקּוח ֶנפש ,מצב של סכָ נת חיים דוחה את כל
התורה כולה .חיי אדם חשובים יותר.
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ָ +נ חָ שמהו הקשר שבין הנחש לבין חטא ה ָלשון? כל בעל חיים הפוגע בזּולתו  -עושה זאת כדי
הטרף דורסות וטורפות על מנת לאכול .הנחש ,כאשר הוא מכיש
להביא לעצמו תועלת .חיות ֶ
את ָק ְרבָ נו  -אינו מביא לעצמו כל תועלת ,מלבד "פריקת לחץ" בפֶ ה .כך הוא גם בעל הלשון.
אילו היה חָ פץ באמת בתיקּונו של עולם ,ח ָזקה עליו שהיה מוצא את הדרך לבטא את
הביקו ֶרת שלו בדרך פרּודוקטיבית ומועילה .אבל יש שהביקורת אין בה אלא פריקת לחץ
ושחרּור קיטור .לא העתיד לנגד עיניו של הדובר ,כי אם העָ בָ ר .לא שאיפה לתיקון יש כאן
המניעה אותו לפעור את
האשמָ ה .אש ההתלהבות שלוְ ,
ָ
אלא כעס .לא לקיחת אחריות אלא
פיו ,אינה שלהבת מאירה ומחממת ,אלא התלהמות באש שורפת ומכ ָּלה .על כן באים
הש ָרפים ומנשכים את הָ עָ ם .נחשים אלה ,אין בכוחם כי אם לשרוף ולכלות ,ולא
הנחשים ְ
ליצור ולבנות .דרכם לומד העם ,כי מה שנדרש מבעל הלשון אינו תכּונת הנ ְחשיּות אלא
משהו אחר :יכולת לפעול פעולה שקּולה ועקבית אשר בכוחה להשיג תוצאות .על כן אמר ה'
למשה לעשות לו נְ חש נחושת .למען ילמד העם להפוך את ה"נחשיות" ל"נְ חישּות" .ובזמן
שהיו ישראל מסתכְ לין כלפי מעלה ומשעבדים את לבָ ם לאביהם שבשמים  -לפעול
בנחישות רבה לתיקונו של עולם  -היו מתר ְפאים.וכי נחש ממית ונחש ָש ָרף ְמחיֶ ה? לא
הֶ עָ רוד ממית אלא הח ְטא ממית! גם במנהיגים .נדמה כי בידו של מנהיג בישראל להָ מית
ולהחיות בשבֶ ט פיו וברּוח ְשפָ תָ יו .אולם גם הוא אינו אלא ָשליח בידי ההשגחה האלוהית
על עמו; השגחה שאינה מונחה על ידי שיקולים פוליטיים קטנוניים וחולשות של בני אדם,
אלא על ידי מע ֶרכת מורכבת של שיקולים מּוסריים ורוחניים המובילים לקוממיותו של עם
ולתיקונו של עולם .וכאשר היו ישראל מרחיבים את אופק המבט מעל לסיבות הגלויות
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הפועלות בעולם ,מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבָ ם לאביהֶ ם שבשמים ,היו
מתגברים ומתרפאים.

ָ +נ ש י א
מעשייה ידועה במחוזותינו סיפרה שפעם יצא הנשיא חיים ויצמן לטייל בגן מ ְשכָ נו
נשמ ָטה מֶ מחטתוָ .שלישו ָאץ להרימה ,והנשיא עָ צר אותו" :בחור צעיר ,זה
ְ
ברחובות ,לפֶ תע
שלי וזה הדבר היחיד שבן-גוריון מ ְר ֶשה לי לתחוב את חוטמי לתוכו.
הרמה וחסרת התוכן לחלוטין ,נועדה
כבר הנשיא ויצמן ָידע שאין בתפקידו כל תוכן .מ ְש ָרתו ָ
לפצות את המדינאי ה ָישיש והחולה שנדחק לעֶ מדה חסרת חשיבות .לכן ,המציאו בשבילו
תפקיד הולם שבו ייהנה מתפקיד בכיר שאין בו ממש ,כבוד הנשיא.
אמר הנשיא הראשון וייצמן לטרומן :אתה הנְ ָך הנשיא היחידי במדינה ענקית של יותר
ממאתיים מיליון אזרחים ,ואילו אני נשיא במדינה קטנטנה של שני מיליון אזרחים
שבתוכם ישנם יותר מרבבות אלפי נשיאים....כך מתפרש הכתוב בספר במדבר יג ב ":כל
נשיא בהם" – ההתקהלות של העדה נגד משה ואהרון דוגמה למתי ְמרים שכל אחד מהם
חושב שהוא ראוי להיות נשיא.
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ָנ בָ ל
נבל הכרמלי – כשמו כן הּוא ,מָ לא טּוב ככ ְרמל ,כר-מָ לא ,ואינו משיב טובה אלא ָרעָ ה תחת
טובה.מידה מושחֶ תֶ ת זו מעידה על ניוּון מּוסרי .ובזה הדמיון לְ נ ָּו ל ,לנבי ָלה,
מהרמה
ָ
לכמישה,לדעיכת הפֶ רח ,ולקרבת האותיות ב'-פ' ָ -נ ב ל – ָנ פ ל ,נפילה
העֶ רכית,נבילה-נפילה מּו ָסרית .אבל נוסף למשמעּות של הנבל ככופר,מתבָ רר המּובן של
המלה בהֶ קשרים שונים במקרא גם במובן חנֻפָ ה ,הסתרת הכוונה והאמּונה האמיתיתָ ,נבָ ל
אומר בלבו דבר אחד ומשמיע ברבים ָדבָ ר ַאחר .נבל כזה גם אינו צופה את הֶ עָ תיד להתפתח
מהמצב הנוכחי ,מהמצָ ע הנפשי,האידיאולוגי שהוא ָּדבק בו ,ואינו משתכנע לשנות את אורח
חייו ודעותיו.

+נ ּו " ן ה פ ּו כָ ה
שתי נו"נין הפּוכות מציינות פָ ָר ָשה קצָ רה בפרשת "בהעלותך" ":ויהי בנסוע הארון" פרשה
קצרה המכילה  65מלים ו 59אותיות .לפי חז"ל היא מהווה ספֶ ר לעצמו ,עד כדי כך שב ְמקום
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 9חומשי תורה צריכים להיות  5ספרים ,כנדרש":חָ צְ בָ ה עמּו ֶדיהָ שבְ עָ ה" ,ולמה נכתבה כאן?
כדי להפסיק ולהבדיל בין פּורענות לפורענות .בין פורענות הבְ ריחָ ה והה ָסעָ ה ממעמד סיני,
לפרשת המתאונְ נים רע .סימָ ניות אלה של הנו"נין התלּויות בראש ובסוף המלים מסמלות
את היפּוכה של הנו"ן מנְ פילה למצב של התאו ְששּות,קימה והתַאזרות לקראת המשך
המסע .למסע ישראל מתלווה הָארון ,הצמידּות לספר התורה המצווה,ספר החיים המחזק
את בני ישראל בנדּודיהם לאורך ההיסטוריה.התפילה מבטאת את המשאלות להפָ צָ תָ ם של
אויבי ישראל ,למנּו ָסתם מן המטרה להכְ חיד את ישראל .וכל הפוגע בישראל הריהו כפוגע
ומתנכל לאלוהי ישראל,למורשת המּוסר והצֶ דק שהפכו לנחלת האנושּות כולה .אין כאן
קריאה לה ְשמָ דה כללית,טוטלית-פיזית של האויבים אלא להפָ צָ תָ ם של ְמשנְ אים שכל
מטרתם להשניא את ישראל בעיני אומות העולםָ " .נ ְפ ָלה – ֹלא תוסיף! קום בְ תּולת
י ְש ָראל"!

נעשה ונשמע
ביהדות קודמת העשייה להתבוננות והעיון .תפילין של יד קודמים לתפילין של ראש – היד
הפעילה,העושה ובונה ,מקדימה את התהייה על טעמה של העשייה".טעמו וראו" – טעם
תחילה ,התנסה ואח"כ ר א ה .אם כך ,כיצד נסביר "איזהו חכם הרואה את הנולד"? –כלום
עדיפה הראייה מראש? כלום אין החכמה מחייבת לתכנן ולשקול לפני המעשה? מסתבר
שו"ו החיבור מלכד את שני התהליכים ,תכנון וניסוי ,ראייה מראש ולאחר מעשה ,בקרה
והפקת לקחים ,תכנון ותיקון .אבל במצוות הדת – שאני! תחילה עשה,קיים,התנסה לאחר
מכן למד וחקור טעמי מצוות ומנהגים,למד ושאל,ובשילוב זה יתלבנו הספקות והפקפוקים.
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+ה מ ּו ְר ָס ה ה ְמ א ּו ָס ה
ישראל היא
ָ
הערבי .שנַאת
ָ
היא מתפוצֶ צת ומפיצה את רעלה במדינות אירופָ ה והעולם
מּורסה קיימת ופועֶ לת מּדורי דורות .שו ָרשיה בשנאה ָדתית,נוצרית קתולית,באידיאולוגיות
ופילוסופיות עויְ נות ,בתעמּולה כו ֶזבת ובהתנכְ לות ליהודי באשר הוא יהּודי ֶשתולים בו את
הטבע .אלא שבֶ עָ בר היא כּונתה בשם אנטישמיות והיום היא
כל אסונות העולם ופגעי ֶ
ישראל" .עופֶ ֶרת יְ צּו ָקה",המלחמה בע ָזה ,פוצְ צה מּורסה
ָ
מכּו ֶונת בעיקרה כלפי מדינת
השחור.השמָ צת
ָ
זו,מורסה אנטישמית חבּו ָיה ,בעידּו ָדּה של התעמּולה הע ָרבית וההון
היהּודיַ,אף הי ְשראלי ,זה הכופר אפילו במורשתו היהודית ,כמורסה המורעֶ לת בשנַאת עולם
של ה ָלכה כי ע ָשו שונא ליעקב,מפעי ָלה את ַא ְר ָסּה בח ָרמות וחילּולי קבָ רות ,בכתבי נָאצָ ה
וגרפיטים ְמסיתים המונים,בשידורי כזב ,בספרּות ופרוטוקולים,בהפגנות ובפורּומים
בינלאומיים שגורמים עויְ נים מפעילים כנגד המדינה .וכך אנו מֻ כָ שים ונפגעים ,חובשים את
מכותינו עד להתפָ ְרצּויות הבָ אות...

+ט ע ם ה ח י י םאני מנ ֶסה לרקום את הה ָו ָיה האנושית-אּוניבֶ רסלית במ ְחרו ֶזת הא"ב .כל אחת מהָ אותיות
שבהצטרפה אל חברותיה הריהי יוצרת
ָ
נושאת את צּורתָ ּה ומשמעּותָ ּה,את גו ָנּה המיוחד,
מָ הּות חדשה,משמעּותית ,כך למשל אפשר להרכיב " ָשלום"ַ",אח ָוה"ַ",אחדּות"ַ",אהבה"
ועוד ועוד .בדומֶ ה לכך לכל אֻ מָ ה ולכל חֶ ברה אנושית יש התג המיוחד המַאפיין את תרבּותה
ואת מהּותה,את תפיסת שליחּותָ ּה וטעמה עלי א ָדמות .כנגד הצירופים החיוביים ייתָ כנּו
צירּופים ְשליליים ביותר" :ר ְשעות"",שנְ ָאה"ֶ ",טרור"",מלחָ מה" וכד' .התרומה
ָראּוי הריהי בצירופים החיּוביים – בשילּוב
המתב ֶקשת לטעם חיים
המא ָרה הקלוקלת ,להעמָ קת ההאצָ לה
ההרמוני,ההֶ סכמי,לאחוות אדם ואומה,לחסימת ְ
היצְ רנית והתמיכה הה ָדדית .ייתכן להמשיל את השאיפה והתרומה לטעם חיים ָראוי
למחרו ֶזת הדנ"א ,לרבָ בות ה ֶגנים המיצְ רים חֶ לבונים בעלי ת ְפקודים ,לאיבָ רים ולפעּולות
ורקמות .כך נחרוז מדינות לגּושים פֶ דֶ רטיביים,כך נחרוז את
ְמ ָזרזות בונות ומש ְקמות תָ אים ָ
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הארגּונים הלאומיים והבינלְ אומיים להורמונים הרמוניים ,ל ָז ָרזים יצרניים,לעמול
כעמי ָלנים לבְ ניית ההרמוניה האוניברסליתְ -משיחית…

905
+לְ ֶש ב ח וְ ל גְ נ א יהגמרא מזכירה שמות של אנשים שתָ רמו למ ְק ָּדש  -בן ָקטין שהתקין ּ 65דּדים
לכיור,ומע ֶרכת גלְ ֶג ֶלת הנקראת מּוכְ ני;מונְ בז המלך ואמו הֶ ליני המלכה ,מלכת חדיב,
נברשת ָזהָ ב טבלת זהב הכו ֶללת פרשת סו ָטה;וכן
שהתגיירו ותָ רמו למקדש ָידיות ָזהָ בֶ ,
לשבח נזכרו גם
יקנור .וכשם שנזכְ רו אנשים ֶ
יקנור שתרם ְד ָלתות לע ָז ָרה ועל שמו שער נ ָ
נ ָ
אנשים לגנאי,משום שהֶ עלימו את ידיעותיהם ואּומָ נותם מאחריםְ -מתחרים.אלה היו בעלי
"פ ֶטנטים" כגון משפחת ָג ְרמּו שהיו מומחים ל ְרדיית ֶלחֶ ם הפָ נים ולא רצו ללמד אחרים
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כיצד למנועֶ את השבירה; וכן בית ַאבְ טינס המומחים למעשה הקטו ֶרת,שהיו יודעים ע ֶשב
מסּו ָים בשם "מע ֶלה עָ ָשן" שכשהיו ָשמים אותו בקטורת היה ע ָש ָנה ְמתמר כמקל ולא נע
לצדדים;מוזכר לגנאי גם הּוְ גרס בֶ ן לוי שהצטיין בקול עָ רב במיוחד ולא רצה ללמד פיתּוח
קול והשמעת נעימָ תו המיוחֶ דת שהרשימָ ה את השומע; בֶ ן ק ְמצָ ר היה תוחב  5קּולמּוסים
בין אֶ צבעות ידו כדי לכתוב את הּשם בן  5הָ אותיות בבת ַאחת .עינו של אּומָ ן צרה כידוע
בחברו ועל הנזכרים לגנאי נאמר הפוכה של הברכה "זכר צדיק לברכה".

ש בָ ת מ לְ כְ תָ א
חביבּותּה וקדּו ָשתּה של השבת מיוחדת משָאר ימי השבּוע – לְ מָ ה נדמֶ ה זאת? למלְ כָ ה
בדלת ומרומֶ מת מן העם.וכך אנו מקבְ לים פָ ֶניהָ בתפילת הבית האחרון של "לְ כָ ה דודי":
המּו ֶ
מידה ובהיפּוך פָ נים לצד מע ָרב כמי שמקבלים פני ָגדול.
בואי בְ ָשלום ,בע ָ

+ה י ד
יש מי שחש במוחש את היד שעליו ,היד הגדולה והחזקה והנטויה שנוחתת עליו בכל רגע
ובכל אירוע .תחושה של היד הנעלמה הגלויה בכובדה בכל רגע בהנהגת עולמה.וישנה היד
המטפורית ,החזונית ,הפיוטית,הנסתרת מעין כל ומוחשת לבעלי חזון ,לבעלי הרהור
ואמונה.לזה היא היד הנגלית ולזה היד הנסתרת .אך זה וזה מאמינים
בקיומה,בהשפעתה,בהאצלתה,בהפעלת תבל ומלואה .זה וזה מתפללים שתופיע גם הי"ד
הנוקמת נקמת רשע ופשע...
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ַ+א ְר ב ע ת ה מ י נ י םבפֶ סח מסובים לשולחננו ארבעת ה בָ נ י ם – כל אחד וייחּודו ,כל אחד ומעלותיו וחֶ סרונותיו,
שמבעט במצוות
מי שתָ אב לשמוע,ללמוד ולקיים ,מי שאינו מבין או אינו מסוגל להבין ומי ְ
מכל וכול .תהליך זה מסתיים בסּוכות באיגוד ארבעת ה מ י נ י ם .מין מין וייחּודו .לזה טעם
וריח,לזה טעם לֹלא ריח ,לזה ריח ללא טעם ולזה לא טעם ולא ריח .רק באיגּודם הם
הפרט וה ָיחיד יכול לתרום,
מרעיפים ומאצילים מ ֶזה לזה מכשרונם ויכולתם .לעצמו אין ְ
מצטרפים ומתַאגדים לפעולה משּותפת תצלח
ָ
להשפיע ,להועיל לחֶ ברה .רק כשכל יחידיה
רקם סמי הקטו ֶרת ,התורמת
פעולתם וברכָ תם לעצמם ולזּולתם .כך החֶ לבנה,שריחּה רע ,במ ָ
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מעיזּו ָזּה ונחישּותה לעשרת הנותרים .מרובה אפוא השמחה בסוכות "זְ מן ש ְמחָ תנּו" ,כשאנו
מרקדים ומקיפים במעגל מאוחד לשאוב שמחה והתחשבות וסוכת שלום תחפוף על ראשינו.
+אֶ ְפ ר י ם
אפרים צָ עיר מָאחיו מנ ֶּשה הבכור ,אבל פו ֶרה וחשּוב ממנו .אפרים -לשון "פריה ורביה"
שמשמעה תוספת חידוש גשמית ורוחנית" .אתה מוצא בכל דבר ,אפרים קודם למנשה:
בשופטים ,בדגלים,במלכים ,בקרבנות וכו' ,ולמה זכה אפרים לכך? מפני שהיה מ ְמעיט
עצמו  ,אמר הקב"ה":הואיל ומיעט עצמו ,יזכה לכבוד הזה" .פירות ענוה זו של אפרים
ביהושע שעתיד לצאת ממנו" ,ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו ,שעתיד יהושע לצאת ממנו,
שינחיל את הארץ ,וילמד תורה לישראל" (בר"ר מח ,יט).
כח הנהגה זו של יהושע נבע מגודל ענותנותו "ומשרתו יהושע בן נון נער לא יָמיש מתוך
האהֶ ל" ,שבטל עצמו למשה רבנו ,ואמרו חז"ל שהיה מסדר את הספסלים והמ ְחצָ אות בבית
מדרשו ,וכך אמר ר' יונתן בן עוזיאל על הפסוק "ויקרא משה להושע בן נון יהושע"" -כד
חזא ענותנותיה דיהושע" הוסיף לו אות על שמו .וזהו "אחיו הקטן" -שהיה מקטין את
עצמו ,ובגלל זה זכה להגות בתורה ולחדש בה בפלפולו " ,ו ָילֶן שם בתוך העמֶ ק" ש"לן
בעומקא של הלָכָ ה".
+ע ל א מ ּו ָנ ה ּו ב ָט ח ו ןהאלוהים,לפי ליאו בק ,אפּוף מסתורין ,אין הוא הָ אל הנג ֶלה ,כי אם האל המתג ֶּלה .כל שעה
בה קיימת ירַאת כבוד ) (reverenceגדולה באדם ,וממנה נובעת נכונּות גדולה כלפי אלוהים
 באותה שעה עצמה קרוב האדם אל אלוהיו .מאחורי כל ו ָּדאּות עומדת העְ ָלמה :מאחורי כלבהירּות  -מסתורין חדָ ש ...ומאחורי כל אלה ,מעל לכל אלה ,ומתחת לכל אלה ,המיסתורין
הגדול ,שהוא מעבֶ ר למֶ רחב ולזְ מן ...אין בנמצא מחשבת אדם אשר פיענחה אותו או תוכל
לפענחו .אך יראת הכבוד ,אותה יראת כבוד שבלעדיה אין האהבה יכולה לחיות והנאמנות
להתקיים  -יראת כבוד זו יכולה להתקרב אליו ,והיא שומעת את הקול בוקע ממנה "אהיה
אשר אהיה".
נברא ויש לו ראשית בזמן; הבורא קדמון לכל דבר ואין ראשית לראשיתו; היקּום
העולם ָ
נברא ברצונו של הבורא בריאה מתוכ ֶננת בחכמה ובתבּונה; הבורא אדון עולם ואינו מזוהה
הטבע; חוקי הטבע שחָ קק הבורא לא ישבותּו; חּוקות מוסר ומשפט נתן הבורא לכל בָ אי
עם ֶ
ירה ,ובחירתו זו מעמידה
עולם ולא רק לישראל; האדם נברא בצֶ לם אלוהים ,והוא בעל בְ ח ָ
אותו בניסיון בלתי פוסק ...
הסלע החזק ביותר  -ע"י דיבּור .
האמונה והב ָטחון ,יש בכוחם להוציא מים חיים אפילו מן ֶ
האמונה בסגּולת ישראל הגנּוזה בלב כל יהודי ,יש בכוחה להזיל מים של קדּושה אפילו מלב
הקשּוח ביותר; לא במכות ולא במקלות ,כי אם בדיבּורי נועם .תוכחות בדרכי כעס
האֶ בן ָ
ושלילה לא א ְפ ְשרּו את הכניסה לארץ ישראל ותיקּון זה צריך להנחותנּו.
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+מ ת נ ת ה ה ת ג ל ו תאין בידינו לשנות מהלכים בטבע .יש בידינו לשנות מהלכים בטבענו .עולם כמנהגו
נוהג,תופעות אסטרונומיות במקומן עומדות .כדור הארץ סובב על צירו – יום ולילה .הירח
מקיף אותו והרי לנו חודש בחודשו .אנו במערכת השמש סובבים ומקיפים מדי שנה.
המהלכים קיימים ועומדים ,חוקות שמים וארץ .אבל את השבוע לא הטבע קובע אלא צו
הבריאה.שבעת ימי הבריאה הם המפתח להבנת המשמעות של הקיום האנושי-יהודי .אין
לך הוראה חינוכית מובהקת ומשמעותית כמו הבריאה הראשונה של האור ביום הראשון
ומן ההבדלה שבאה ביום השני .יצירה – ומגבלה .עשייה ובקרה.הכרת תחומי העולם
הברואים והרוחשים בים ביבשה ובאוויר.בריאת האדם ביום השישי ,אחרון לברואים,הוא
והעזר כנגדו מרמזים לו :אתה שהונחלת בכושר היצירה להידמות לצלם היצירתיות שטבע
בך בוראך ולא להיות כיתוש שקדמך .ביום השביעי באה ההפרדה,המגבלה מימי
המעשה,מרצף הוורקוהוליות,מסירוב החורגים לפוש,מהוראת החיוב לשבות,להפריד בין
עשייה למנוחה,להתבוננות ולימוד,לקדושה ופרישה מהחולין היומיומי .שבת וינפש,מה
הוא –אף אתה.מכל המיתוסים שבעולם על מאבק אלים בינם לבין עצמם והתעללותם בבני
האדם,שונה המיתוס שלנו בזיקת הבורא ליצוריו,ברחמיו על כל מעשיו,ברצותו לעזור ולחונן
את האדם בכושר החידוש והיצירה .המחסום והמגבלות הם כורח החינוך.בגו עדן שבו שהו
אדם וחוה בשבוע הראשון ,שבו ניתנה להם הזכות ליהנות מכל טוב הגן ,פרט לעץ הדעת,
שם ואז נפרצה הגדר,בפיתוייו של הנחש המסית ומדיח ,לפרוץ גדרו של עולם ולעבור על
החוק והמגבלה שהם כורח הצמצום של תאוות אין סוף .במוצאי שבת נעלם אור בראשית
והאדם שוהה בחשכת המציאות ,וכשהוא מתמלא פחדים מורה לו הקב"ה להקיש רעף
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ברעף כדי להדליק ניצוצות של אור וחום .מכאן ואילך הרי בכוחות עצמו הוא צריך לדאוג
לקיומו,להמשיך בכוח התגלות הכוח האלוהי את היעוד להמשך היצירה.מכאן ואילך נובעת
המשמעות האמיתית של טעם החיים .ללמוד את היכולת לריסון הכוח,למשול בתאוות
הלב,להפעיל את כוח הדמיון והעשייה ,ההמצאה והשכלול של הבריאה.מכאן ואילך עליך
ללמוד מיוצר כול להבדיל בין חושך לאור,בין טהור לטמא,בין אסור למותר ,בין חשכת
המעשים הבלתי מוסריים לאור החסד והתבונה ביחסי אדם לאדם ועם לעם .ההתגלות
האלוהית היא המפעימה את היצירה האנושית.לחיות עפ"י ערכי דת ומוסר,מאמץ
והרפיה,התמכרות ובקרה,הרפתקנות והתבוננות .הצלם שבאדם צריך לשקף את מתנת
היוצר במהדורתו האנושית.
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+אֶ לְ חָ ָנ ן
לפני שנים רבות ֶנחטף ילד יהודי בגרמניה ,אלחָ ָנן שמו .הוא חֻ נְך כנוצרי במנזר ,עלה
במדרגות הכמּורה עד ש ֶנ ְהפְך לַאפיפיור .אלחנן ,שבָ לט בחכמתו הרבה ,לא ָידע כלום על
מוצאו .עובדה זאת י ְסרה אותו ,ואכן הוא הצליח לגלות את האמת .אז ציווה להביא אליו את
ר' שמעון ממ ֶגנצה שבגרמניה .אלחנן חָ קר אותו ,ואכן ר' שמעון סיפר שאחד מבניו נחטף,
והוא עדיין עּול לימים .ר' אלחנן מָ ַאס בנצרות .מזמן הטיל בה ָספק .כשרצו זדים לח ְסלו,
עלה למגדל הכנסייה והפיל את עצמו כדי ש ָידיים טמאות לא יגְ עּו בו.
ר' שמעון בן יצחק מראשוני חכמי אשכנז (בסביבות  .)596-6656ר' שמעון הגדול ,כך ָקראו
לו ,היה איש תורת הסוד ,ואחד מקדמוני הפייטנים האשכנזים ,חדשן בסגנונו ובָ היר
בביטוייו .דמּותו של ר' שמעון עלתה בזכרוני בעקבות פיוט נפ ָלא שהוא חבר ליום השני של
ָשבּועות .שני החלקים הראשונים של הפיּוט מתארים את מעמד הר סיני ,ועשרת הנוספים,
את עשרת הדברות.
א ם  -א ּל ּו
השפות .הַאנגלית למשל,
'אם' ו'אּלּו' .ההבחנה הנפלאה שביניהן אינה קיימת בכל ָ
משתמשת בשני המקרים במילה '' .'ifאם' מתייחסת לְ מָ ה שאנו יכולים לעשות או מה
שעָ לול להתרחש במציאות שלנו' .אילּו' מובילה אותנו למציאּות ַאחֶ רת ,לעָ בָ ר שלא התממש,
לעולם שבו שלטת חּוקיות שו ָנה .ה'אם' הוא ריַאליסט ,ה'אילו' חו ֶזה ,מדמיין ,חולם ,הו ֶזה,
במילים אחרות ,מַאפשר את הופעתן של הספֶ קּולציה הפילוסופית ,המּדָ ע הבדיוני והפלפול
הטבע ,ואף להרשיע אותו.
לטרנטיבות ובְ גין כך מסוגל לשפוט את ֶ
התלמודי .ה'אילו' רואה ַא ֶ
רק בגלל הסתכלות נועזת זאת ,יכול ה'אילו' להפוך ל'אּולי' ,וה'אולי' עָ שּוי להתממש
ולשנות את העולם .ואין לך 'אילו' גדול יותר מאשר "וְ ָגר זְ אב עם כֶ בֶ ש".
+ש נְ ַא ת י ְש ָר א ל
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בכל גלגּולי ההיסטוריה שלנו הציקה הַאנטישמיות ליהּודים אם משּום היותם זרים
ונבדלים מן העמים שבתוכם ָישבו  -בלבּו ָשם,במנהָ גם ובאורח חייהם (למשל פולין)  -אם
משום היותם מעו ָרבים יתר על המידה בחיי העמים שבתוכם ָישבו .נאּוצָ ם ָנבע בגלל
היהודים שתָ פסו עמדות שליטה בחיי הכלכָ ָלה ,הספרּות והאמָ נּות (למשל גרמניה),
נשטמּו
ְ
ובקריאות ה ֶנָאצה "לְ כּו לפ ֶל ְשתי ָנה" גורשו והורחקו מהם.ומששבו לארצם ישראל
ונרדפו ע"י שכניהם הע ָרבים .צֶ אצָ אי ישמָ עאל וע ָשו ,מדינות האיסלם והנצְ רות ָשטמו אותנו
וסבל מרדיפות הרומאים,
ואין ח ֶקר לסיבות השנאה .ר' שמעון בר יוחאי ,מי שהתנ ָסה ָ
ישראל" .כלומר הלכה למשה מסיני ,ואין להסביר את
אמר" :ה ָלכָ ה ,בְ ָידּוע ע ָשו שונא לְ ָ
שנאת העמים לישראל אלא בסיבות נעלמות ונסתרות מהבָ ָנתנּו ,כפי שתולים הלכות שאינן
ברּורות ומקובלות "הלכה למשה מסיני" .כך גם כושל הניסיון להסביר פ ֶשר רדיפת ישראל
בשורשים קדּומים נעלמים שאין להם הֶ סבר רציונלי.
ָ
ושנאת הגויים אותנו אלא בנעיצָ תו
שנאת ישראל משת ֶקפת בדברי אבימֶ לך ליצחק ":לך מעמָ נו כי עָ צ ְמ ָת מ מֶ נ ּו ְמאד" –
קנאה בהצלחת המיעוט היהודי ,הצלחה התלויה בניצּול הרוב הגויי" ,עצמת ממנו" ,מא ָתנּו,
מָ צצְ ָת את ָדמנו להעצים את חילך...שנאת ישראל היא ד ו ְר בָ ן מתמיד להשמיץ ולה ְפליל
אותנו בכל תחלּואי העולם .היא מוצאת את ביטויה ברחבי תבל ,בארצות "נְ אורות" ועויְ נות
אינטרסים כלכליים,מנהיגים ופקידים שכירי הון
ֶ
ובפורּומים בינלאומיים הנשלטים בידי
ושלטון של הנפט השחור וקנאות האיסלאם השואף להשתלט על העולם.
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י ָּששכָ רכְ ֶשעצָ תו אמּו ָנה,נְ בו ָנה ויעי ָלהָ ,יבוא על ְשכָ רו ,אבָ ל אם יודע הּוא בי ָנה רק
לְ ע ת י ם ,ועצָ תו ֹלא מֻ צְ לחתְ ,שגּו ָיה ,י ָס כ ר פיוָ .לכן נ ְתבָ רך ל ְהיות
יודע בי ָנה ָלעתים – לְ ה ְתבונן בְ כָ ל ָּדבָ ר לְ פי הָ ענְ ָין וְ הזְ מן.

חסידים ראשונים
הגמרא מספרת על הנהגות חכמים שהיו מצניעים את קוציהם ואת רסיסי זכּוכיותיהם כדי
למנוע הֶ יזקים ותקלות לזולת .מידת חסידּות גם מתפָ ֶרשת בהשָא ָלה להטמָ נת חסרונות
ומעלות המטרידות את הלומד .הכוונה בקוצים וזכּוכיות לצער ודָאגות ,אלו הקוצים
הדוקרים את שלות הנפש ,והזכוכיות אלו המעלות המזהירות ונוצְ צות ,שגם המתפָ אר בהן
מסיח דעתו מלימוד והצְ נע ֶלכֶ ת...

_בְ צ לְ מ ו
צֶ ֶלם אלוהים ה ָיחיד הידוע לנו :אלוהים בורא עו ָלם ,אלוהים שיש ביכולתו להפוך ַאין ליש,
לחתוך  -בקיפְ און הָ ַאין ,או בָ עבי התוהו ובוהו ,בעבי החו ֶשך ,באין סוף המעגל ,לחתוך
ולעשות ראשית ,לחתוך ו ָלתת טעם לחסרי הטעם .זוהי הדמּות הַאחת והיחידה שבָ ּה
מהטבע
ֶ
מתג ֶּלה לנו אלוהים בעו ָלם .וזהו הכוח הסגּולי אשר ניחן בה האדם ,בזה הוא נבדל
כולו ,זהו "ו ְתח ְסרהּו מעט מאלוהים" וזוהי נשמת אפו של אלוהים באדם :כוח היוצר אשר
בו ,וכוח יוצר לא אבטומטי ,אור ָגני בלבד ,כלשאר בְ רּואי עולם ,כי אם כוח יוצר מּדעת,
משמע יצּור רצוני ,בעל ברירה לעשות או לחדול ,ברירה שאינה קיימת ביצּורים האחרים,
השמש או ְשביל הֶ חָ לב.
מקטון הפרוטונים עד למערכת ֶ
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אֶ חָ ד
 יחיד ומיוחד בעמדותיו ואינו," " ָיחיד בדור,איש אחד – ֶי ְח ָטא! החושב שהוא אֶ חָ ד
 הוא אינו," "אני וַא ְפסי עוד,ה א ח ד הזה נשאר תמיד בייחּודו,מתחשב בדעות אחרים
. הוא ה ח ו ט א הוא שיחטא במה ָלכיו,מאּוחד עם ציבּורו וקהָ לו
האות ָד ֶל"ת במלה א ח ד ("שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד") מּוד ֶגשת ומּוב ֶלטת שלא
 וכן להיפך, שהרי בכך אתה מחריב את העולם,להחליף ָדל"ת ברי"ש ולקרוא חו"ח ַא ח ר
.בהיפּוך המלה ַא ח ר ("לא תשתחווה לְ אל ַאחר") לאֶ חָ ד – גם בזה אתה מחריב את העולם

איראן
 המשיח הסולל,65-אחמדינג'אד הנשיא של איראן רואה עצמו כמבשר בואו של האימאם ה
.את הדרך למלחמת הקודש להשלטת האיסלאם בעולם ולמחיקת ישראל ממפת העולם
Backed by an ideology of martyrdom through suicide or fighting - an ideology
with deep Shiite roots, now disseminated from Teheran - radical jihadist Muslims
have come to seem invincible. Whether in Afghanistan, Iraq, or Lebanon, they
are starting to believe they can triumph over the forces of democracy, reason, and
justice.
They are starting to think they can destroy Israel, win back Spain, and impose
shari'a law in Europe.
Just as our parents and grandparents fought the dark ideology of Nazism in
the 1930s and 40s, so I believe this generation has the heaviest of
responsibilities face to face with this growing threat to all civilized values.
Not just the West, but the peoples of the Islamic world too may see their way
of life changed for ever should the totalitarian spectre impose itself and its
deadening hatred of life on all we and they hold dear.

י

ס

י

ם

0 5 5

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

465
+-מ א ב ק ה חֶ לְ ב ו נ י ם

י ע ק ב

נ

י

ס

י

ם

0 5 5

י ע ק ב

נ

ר ס
י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
הכול חלבון .החלבונים הם הבונים את התאים ומערכות הפעולה של הגוף ואיבריו.
הם בוני הדנ"א,ה ֶגנים,האֶ נזימים,ההורמונים ומה לא? אבל כשם שיש חלבונים
"טובים" יש שהם מייצרים גם את ה" ָרעים" – הייתי מכנה אותם "ח ְר ב ו נ י ם",
חלבונים המחריבים את יוצריהם .משל למלחֶ מת היצָ רים שבָ ָא ָדם ומחקר המדע
הרדיקלים החופשיים האלה המנסים לערער את יציבּותנו
חותר לגלות ולפענח את ָ
בטכניון קיבלו
ובריאּותנו באופן ָרדיקלי למדי .וכידוע שני מדענים ישראלים ֶ
את פרס נובל על מחקריהם בתחום זה של גילוי החלבונים ההורסים בצד החלבונים הבונים
כל הכבוד למאבק החֶ לְ בון ב"חֶ ְרבון"...

ס ּו ֶז ן ב ו יְ ל
היא בת  ,55בת כפר באנגליה ,שעדיין לא נשקה מימיה לבחיר לבה ...היא אינה מגלמת את
היופי הנשי במיטבו ,אבל מגלמת הפתעה עולמית.בעֶ רב אחד ,בתכנית "כוכב
נולד",כשהוזמנה למבחן ע"י השופטים נענתה לשאלותיהם המקנטרות והמגחכות למראה
"הזְ קנה" ,אמנם חטובת גו אבל לא סבֶ ר פנים " ָסביר",והשיבה כי היא מוכנה להשמיע
ֶקטע ממחזה ה ֶזמר "עלּובי החיים" .ולפתע האולם ,והעולם שצָ פָ ה בתכנית ,חָ ש בפליאה
ובהתפעלות בקול מקסים וזמרה מרתקת.השופטים והקהל הריעו בלי הפוגה וביקשו
לשמוע יצירות נוספות .עד מה ָרה הפכה האלמונית לפיגּורה בינְ לאּומית ,וכבר הֶ חתימו
אותה על הופעות וחוזים .שיירות נוסעים כבר אּורגנו במֶ טרופולין לביקּור בכפר שבו גדלה
ובו היא חיה.נוכחנו כיצד "בויְ ל" – מ ְתבּשל בלשוננו,וכל כשרון חָ בּוי,ל ֶטנטי,
פו ֶטנציאלי,שטרם מיצה את פרסומו יכול במרוצת הזמן לכבוש את העולם...

ס ו ָנ ט ת הָ ָא ב י ב
בשיעּורּה של ָיעל ָלביא( )61.5.65שמענו את הסונטה הזאת של בטהובן.הביצועים היו של הרמן ֶשרינג
כינור ושל ַאן סופי מּוטֶ ר .סונטה מקסימה זו מצטיינת באיזּון שבין הפסנתר והכינור.הדיַאלוג שביניהם
ממש מבשר ניחוחות של פריחה משלימה באביב.לא הכינור מנסה להשתלט על הפסנתר,ולא הפסנתר על
הכינור.ההתאמה מושלמת במקצבים,הרגשות,הפעימות,הנקישות,ההבלטות וההחלשות של הצלילים.
הסקרצו (אינו נמשך מ 65שניות,וחריג מהמבנה של  5חלקים בסונטה
ֶ
התרשמתי בעיקר בחלק השלישי,
במקום ,)1הסקרצו הזכיר לי את ה  - scratchסריטות וגירודים של צלילים הנקטפים ממיתריהם.
אין ספק שסונטה זו "מגרדת" את ההתפעמות מיפי הריטוטים.
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ה ּד ּו ר מ צְ ָו ה
מחטיאים את הכ ָּונה בהידורה של מצוה ,לא מעריכים יותר את תוכנה ומשמעּותּה,
הפנימי וההתבוננּות בעֶ רכּה וטעמָ ּה.כמה משקיעים בנוי החיצוני,בכְ לי
את עניינּה ְ
יידרש לא רק לנוי החיצון אלא
יקרות משּובָ צות בַאבני חןֶ ".זה אלי וְ ַאנְ והּו" ָ
כֶ סף,מנורות ָ
העיקרי.
ָ
ל ָנ ֶוה הפנימי שבו ישכון הע ֶרך
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ב ְר כ ת מ ו ד י ם
הפקּודות",על כל פסיעה
ברכה זו לה ָודות על "חיינו המסּורים ועל נשמותינו ְ
תק ָנה ָ
הּו ְ
ונשימה,ועל כל תנּועָ ה ,שהרי אין בעל הנס מכיר בניסו וסבּור שעולם כמנהָ גו נוהג .תפילה
והישרדות.
ָ
זו הותקנה עֶ רב ובו ֶקר וצָ הרים להודות על כל הח ָסדים של קיּום

ְש ל י ח צ ב ּו ר
והקריאה א ָל י ו היא ממעמקים ,הן
הש"ץ יורד לפני התיבָ ה .אין גבְ הּות לפני המָ קוםְ ,
שיישמע מּותר לו לעמוד במקום ָגבוה  1טפחים.
ָ
מע ְמקי הלב הן מעמקי המָ קום הפיזי ,וכדי

נ ו ְת נ י צְ ָד ָק ה
יש הנותנים לשם ָשמים גם למקבל שאינו הגּון,ויש הנותנים למקבל הגּון אבל לא לְ שם
הצדקה שהיא מצילה ממָ וותּ ,ומי שאין לו לעשות צְ ָדקה? הוא ָיכול לְ פָ חות
ָ
ָשמים .נאמר על
לעורר אחרים שיש ָלהֶ ם ויזכֶ ה בכך להי ָגאל מייסּורים.

י ו ם ה ּש ו ָא ה וְ ה גְ ב ּו ָר ה
יום כ"ז בניסן נקבע בת ָקנות המדינה כְ יום זיכָ רון לשואה ולגבורה .ת ָקנה זו לא תואמה עם
שקבעָ ה את ע ָשרה בטבת ,או הציעה למזגו עם תשעָ ה בָאב ,שכן בחודש ניסן אין
הרבָ נותָ ,
הש ָנה שלנו
אומרים תחנּון,אין נושאים הֶ ספדים ומנהגי אבלּות .ומכיוון שהּו ְקבְ עָ ה בלּוח ָ
מיעצים ליחד תאריך זה לציּון נצחון השרידים והמשפחה היהודית שלא נכחדה
למרות "וְ כא ֶשר יענּו אותו" אלא להרבות ולהתרבות בעוצמת האּוכלוסיה ומ ְספָ ָרּה.
שתישמע ביום זה תעורר בנו את תחּושת ההזדהות עם הנ ְספים בה ְשמָ ָדה
ָ
הצְ פירה
משימת הייעּוד לריבונּות ועוצְ מָ ה כהמשך לצ ָּוַאת הנופלים.
והעו ְמדים בגבּו ָרה ובעיקר את ְ

ה צ ל ה ְמ ל ֶּו ה
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צל זה צריך להיות לא של האדם בקיּומו העצְ מָ אי הנוכחי ,העכְ ָשווי,אלא בצֶ לם שהוקבע לו
כייעּוד חייו ,להיותו דומה ל"מָ ה הּואַ...אף א ָתה"...התורה מזהירה אותנו שלא נְ שקץ את
נפשותינו בכל המיאּוס שבָ ָא ֶרץ,שלא ניטמָ א ונט ְמטם בפתּויי השפלות והָ ַאכ ָזריות אלא
נתע ֶּלה ונתקּדש לפי המתוקן והמקודש.

465
ע ו ו נ ו ת ְמ ש ְמ ר י םאת הפָ סּוק " ָואֶ ְשת ְמ ָרה מעווני" בשירת ָּדוד אפשר לפָ רש בכפֶ ל פנים.
כפשּוטו :במאמצי האדם להי ָזהר מכֶ ֶשל עָ וון ,ואילו בכוונה הפּוכָ ה אפשר בציניות להסביר
כי כך ּדרכם של סותרי אמונה ,הבָ זים ולועגים לסדרי תפילה ואורח חיים ָּדתי או מּו ָסרי
באומרםְ ":ראּו כיצָ ד אני משתמר – במעמדי,בבְ ריאּותי,במָ מוני – למרות כל העוונות
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הכרוכים באורח חיי ,שאינם לפי הנואלים הללו המש ְמרים חוקות תורה וסדרי מדינה...

 ְמ ש ל הָ ע ו ף"אם תשכְ בּון בין שפ ָתיים כנפי יו ָנה ֶנ ְחפָ ה בכֶ ֶסף ואברותיה ביר ְקרק חָ רּוץ (תהלים סח/יד)
נמשלו ישראל לעוף המעופף מן המצּו ָקה ,להי ָנצל מביזת הבז,למצוא טרף-תרּופָ ה להצָ ָלה.
כך דרכם של ישראל להעְ תיר בש ְפתי תחנונים בקהילות עולם ,לשלוח שליחים לקבץ
"ירקרקים חרוצים" בדו ָלרים ירוקים או בצבָ עים אחרים.כך ניהלו את חייהם בעזרת
"החלוקה" מתפּוצות ישראל או מעצָ מות זרות ,מנדיבי עמים ובתמרונים ושכנּועים
להצלת יונת השלום ,ליציבות הסוכה הנופלת הזקוקה לתמיכה וביטחון .הורגלנו לחסות
משל .ממשיכה היונה בעזרת זק ֶניהָ המדי ָנאים ובעלי
בצל הכנפיים של אילי הממון והמֶ ָ
ההשפעה לעזור במעופה בעולם לשחר לעזרה מכל הבָ א.אך ניצי ה ָנאצים טרפּוהָ ואשליתה
פרם את שדות אירופה ולמן
נגוזה במשרפות ההשמדה .מיליוני יהודים מד ְּשנים באֶ ָ
תקּומָ תָ ה של הריבונות בישראל אנו עמלים להעדיף את הֶ חָ סּות תחת אברות ההגנה שלנו...

ג ְד ל ּו ת ֶנ פֶ ש
בָ ָאסון הגדול ש ָנפל בחלקו של אהרון ,שנ ְש ְרפו שני בָ ָניוָ ,נ ָדב ואביהּוא,במלאות ימי
המילּואים ,אנו עדים לגדלּות הנפש של אהרון "ויּדם אהרן" ,שתיקה רועֶ מֶ ת ,שאינה מטחת
דברים .אין הוא קובל ומתלונן ,האם מתוך צידּוק הדין או שאין אנו יכולים לדעת מה
התרחש בנפשו.כלום חָ ש תרעומֶ ת? צער ֶשּשתק את תגּובתו?לפי הפרשנים הוא גילה בכך
התעּלּות בלתי טבעית.לפי רש"י קיבל שכר על שתיקתו בכך שנאמרה לו הפרשה על ְשתּויי
יין.יש שהדמָ מָ ה מש ֶקפת את עוצמת הטרגדיה כמשהו מיוחד וחריג ביותר.
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כ ָש ל ו ן פֶ מ י נ י ְס ט י
המנהיגּות הפמיניסטית אצלנו כרּוכָ ה בעיקר בהשגת מטרות פוליטיות-אידיאולוגיות
ְשמָ אלניות בעיקרן.במאמרים שונים שהתפ ְרסמו נ ְפרסו המאמצים והת ְמרונים לשמר את
הה ְשפָ עה הזאת ,שלא תמיד הּשיקה לה ָטבת הזכּויות המנּועות מהָ אשה ,לתיקּון העו ֶשק
במשרתָ ה,בתפקּודה ובשויון מצָ בָ ּה לגבר .מה ָק ָרה אפוא לדל ָיה איציק,ל ֶזהָ בה
ָ
במעמדּה,
גלאון,לציפי לבְ ני?כיצד סיכלו הבחירות את מאמציהן של ֶשלי יחימוביץ,מרב
מיכָ אלי,,ליפקין שחק ,כרמלה מנשה? מדוע נכשלו כל הקריינים והמראיינים הבכירים כמו
אברמוביץ,פז,חס ָוןֶ ,ק ֶרן ֶ נויבך,גאּולה אֶ בן,דולב ,יעל דן,וכל הנ ְש ָרכים ַאחר הוראות השמאל
כשד ֶגל
ֶ
שבְ גּלי צה"ל ,בידיעות אחרונות,ובֶ עָ רוץ ?66כל השוחרים יותר לזכויות הפ ֶלשתינים,
זכּויות האשה מוכתם במגמות פוליטיות שמאלניותָ ,נחלו בבחירות האחרונות תגּובה
מוחֶ צת על השתלטות מּו ָס ָרנית-ה ְס ָואתית של פֶ מיניזם המתובָ ל בהון ושלטון.
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ַ+א נְ ט י ש מ י ּו תהשטח ורק
האנטישמיות לא ֶנעלמה מן העו ָלם .היא חיה במשך כל הזמן הזה מתחת לפני ֶ
מתפש ֶטת לשדרות רבות של האוכלוסיה
ֶ
להסתער שּוב על קרבנּה.היא
ָ
מחכָ ה להזדמנּות
ולהנהגה הפוליטית העולמית.אנחנו שומעים קריאות להחרים יהודים ,פרופסורים
ירקות של יהודים באיטליה ,על עסקים יהודיים
שמ ְרצים בישראל ,ח ֶרם על חנויות ָ
בטּורקיה ,בוונצואלה ובדרום אפריקה,ובעיקר ה ְשמָ צת מדינת ישראל הנו ֶקטת בדרכי
הנאצים לדכא את הפלשתינים .כלּום לא הוכיחו מתנגדי היהדות כי בפעּולותיהם נגד העם
היהודי הם פָ עלו גם נגד עמיהֶ ם הם? הנאצים התגייסו להשמדת היהדות והביאו בסופו
ברמת חייהם חָ וּו גם עמים אחרים אשר פגעו
של ָּדבָ ר לשוָאה ולהֶ רס עצמיים .פגיעות ָקשות ָ
ביהודים.כך ָק ָרה לספרד ,שבעקבות גירוש היהודים מעל אדמתה איבדה את המעמד הָ ָרם
שהיה לה בת ְרבּות העולמית .כך קו ֶרה גם בארצות ערב .בכל אחד ממקרים אלה הּוכח כי
היהודי מייצג אנושיות חיּובית וע ָרכים רמים בכל תרבות שבה הוא נוטל חלק ואת הלקח
ההיסטורי זה אין לומדים...
+ח בְ ר ּו תָ אהלימּוד בחברּותָ א מטפח את ההבנה ,את הירידה לעומֶ ק העניין .הדיַאלוג מברר אמת
נטרנים ,שכל מגמתם לקפח את הדוברים שאינם סוברים
לאמיתה .אבל יש בחבּו ָרה ק ָ
נתקל כל מורה ומרצה ,כל מנחֶ ה
כמותם.עם גסי רּוח כאלה אין תלמודנּו ב ָידנּו .בתופעה זו ָ
הנכשלים במידה ָרעָ ה זו .יש חובלים זה לזה
ָ
שיח חברים .יש להיזהר מ"חריפים" אלה
בהלכה ויש מנעימים זה לזה.המפלְ פְ לים בדרך עקּומה משבְ שים ָּדבָ ר על בּו ְריו .הם
מטרידים בויכּוחי ְס ָרק,בפלפולי הֶ בֶ ל,במסקנות שגּויות,בהטחות מילּוליות אלימות,כי
עניינם לא במ ָשא ּומתן אלא במסע ְמריבה ,בנגיחות מצח נחּושה,בפרובוקציות של קיפּוח
הקהָ ל בהתקלסּויות ובלהטּוטי ָלצון .תלמידים שלא ָנהגּו כבוד זה בזה
דעות ובכיבּוש דעת ָ
וזה לזה גרמו לחורבן ושנאת חינם וזו היתה גם גורלם של גדולי עולם .המת ְקנים ומלמדי
מּו ָסר יועצים לנו להרבות בהגותם של ספרי המוסר – האומנם זו התקנה?
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ל ו ֶק ה ב ְמ שֻ ָּל ש
מָ ָשל לאחד שאמר לעבדו צא והָ בא לי דג מן השּוקָ ,יצָ א והביא לו דג מן השוק – מבְ איש.
אמר לו:בגזרה,או תאכל אותו או תלְ ֶקה מָאה מכות או תיתן לי מאה מָ ֶנה .אמר לו:
הריני אוכל .התחיל לאכול ,לא הספיק לגמור עד שאמר :הריני לו ֶקהָ ,ל ָקה שישים.
שתם.
לא הספיק לגמור עד שאמר :הריני נותן מָאה מָ ֶנה .וכך ָל ָקה בשלו ָ
וכך לוקים ומשּלְ שים אנו בגּופנו,ברּוחנו ובמָ מוננו על פחז הח ָלטות ומעשים...
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מ ה ָל כ י ם
ישנם מהלכים בדרך העו ָלה אל הישּועה ולגאּולה השלמָ ה הנראים כנְ סיגה ,אבל באמת הם
ירידה לצורך עליה .והזיג-זג העולמי מזכיר לנו את הָא ָדם הרוצה לקפוץ למֶ רחק.הוא צריך
להתרחק מבור הקפיצה בשביל לרּוץ ולקבל תנּופה .גם במהלכים הסטוריים של קפיצה
קדימה יש לכאורה לפניהם התרחקּות ומשברים המביאים בסופו של דבר ל ְקפיצת דרך.

ה ְת נ ְת ק ּו ת וְ ה ְת ח ב ר ּו תמשבר "ההתנתקות" צריך להָ ביא בסופו של דבר ל"התחבְ רּות" .התנתקות מחבֶ ל
אֶ רץ,מע ָרכים ,ממּו ָסר,מהשו ָרשים היהּודיים ,מ ְּשָאר חֶ לקי העם תיקּו ָנּה בהביאה
להתחברות .כנרמז :אותיות ניתוק הן בהיפוך אותיות תיקון ,והתיקּון להתנתקּות
בהתחברות לעם ישראל ולאנושות כולה  -התחברות לארץ,לשורשים היהודיים ,למסורת
ישראל,ולאמונה בגאולה שלמה במהרה ב ָימינו ָאמן

+ש י ר ת הָ ֻע בָ ר י ם
כפוטנציאל העּוברי ,כן טמּונה השירה לגילוייה בכל הדורות.
כשירת הע ָשבים הבוקעים מג ְרעינם,מ ֶזרע מחצבתם,כן שירת העּוברים מצְ טמחת ממקו ָרּה.
המאירה לעּובָ ר לשורר על נפלאות וחסד הבריאה.
ְמשּולה הבֶ ֶטן,לפי המדרש ,כַא ְספ ְקלריה ְ
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גְ א ּו ָל ההגאולה היא מעין קופָ ה שמּורה נושאת ְר ָוחים.
הקרן הקיימת היא של זכּות ָאבות,הבטחה לראשונים,נושאת רווחים מזכּויות
צטרפות בכל דור .פרעונה של הגאולה בצֶ בֶ ר הזכויות הראּויות להיפָ רע ביום מן הימים.
מ ָ
ג א ו ל ה  -ג-גְ רוף אָ-אבות ל-זְ כּות ה-בָ נים
להּשיב את רּוח הגאולה במב ְש ָרּה.

+ה בָ ס י ס  -בָ א ְח ּד ּו ת
סינקרטיזמּוס,של ְפסיחָ ה על שתי
ֶ
ַאחדּות באּומה יכולה להתקיים גם במקרה של
הסעיפים.הביקורת יכולה להיות חריפה על הנכשלים בעבודה זרה ,אבל אפשר להתַאחד
העיקרית .הַאחדות אינה מחייבת לטשטש את הביקורת
ָ
סביב האמונה הגדולה הבסיסית
מרתּה אין היא פוגעת
על הפ ָגמים והטעּויות של הטועים .ועם שהיא חייבת להיות בכל חּו ָ
ובעיקר העמוק היסודי .יש הסכָ מָ ה המַאפשרת ומחייבת לשמור על
ָ
בהכרה שבשורש
האחדות כנגד האויב מבחוץ ,כנגד הדעות שכופרות בָ עיקר המשּותף ורוצות לכלות את הכול.
אין צורך להמתין עד שהאויב יסכן ויאיים על עֶ צם הקיום כדי להתאחד .אפשר וצריך
להתַאחד לפני האיום והסכנה .חכמינו אומרים על הפסוק "ּופ ְרעה ה ְקריב" שפרעה הקריב
שמקרב את ישראל לאביהם
ָ
את ישראל לאביהֶ ם שב ָּשמים .ובכל דור ודור יש פרעה
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שבשמים .אין צורך לחכות לאויב שיקרב אותנו זה לזה ,ויקרב אותנו לאבינו שבשמים,
צריך הדבר לבוא מעצמנו מתוכנּו.

כְ נ ע נ י ם
מאזְ ני מרמָ ה בידם,וכדי לַאזן את המרמה הּוטל עליהם לפנות את הארץ ליורשיה ה ֶנאמָ נים.
בָ אים הפ ֶל ְשתי ָנאים ומתייחסים במוצָ איהם לכנענים ,וכמותם עומדים ושורפים,מקצצים
ומחריבים,סותרים בניין וסותמים בְ ארות מ ְח ָיה,האם לא תחול גם עליהם הגזירה?

מ ְש ְפ ט י ה ת ו ָר ה
בשמים מלאכים די והותר ,ולכן עלינו להיות ב א ר ץ "ַאנְ שי קו ֶדש".
אמר הקוצקאי :יש ָ
חוקי התורה שונים מעֶ רכָ אות העמים וכוונתם לסדר את החיים ,להמשיך את הבלתי מוגבל
ואת האין סוף ָלעולם הריאלי.היחסים בינינו לקוננו ובין אדם לחברו צריכים למצוא את
שראתם במקורות שלנו ולא בבורות הנשבָ רים של חוקות עמים ,כפי שקיים
תיקונם וה ָ
עדיין במדינתנו...
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ב ְר כ ת ה ח מָ ה

בָ רּוְך עו ֶשה בְ ראשית
ּובָ רּוך כָ ל אֶ חָ ד מא ָתנּו ה ְמסֻ ָגל לְ ה ְתחיל מבְ ראשית ַאחרי מה ֶּשעָ בר עָ ָליו...
-מצב של ספק
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[א] "אולי"  -כאשר המדבר מעוניין שהדבר המסופק אמנם יתקיים;

נ

[ב] "פן"  -כשהוא חושש מכך ,ומעוניין שלא יתקיים"[ .השמרו לכם פן יפתה לבבכם"]
[ג] מלת "שמא"  -כאשר איננו נוטה לשום צד ,והוא שוה נפש לענין התוצאות.

השומע שחברו נהנה מדבר מה ,והוא לא נהנה כמוהו
מיד ,נחלה בשישים מחלות (בבא קמא דף צ"ב(

ל א ת ק ל להאיסור לקלל נובע,לדעת כמה מפרשנינו (ראב"ע,רמב"ם,אברבנאל) ,לא משום חשש שיש
לקללה ממש ,אלא למנוע נזק נפשי מהמקלל ,לתיקון מידותיו ,כי לא בזעם ובצעקה וקללה
יביא מרגוע לנפש .הבעיה היא פסיכולוגית ולא אובייקטיבית .האיסור מיועד למנוע כעס
ונקמה בלב המקלל.ולדעת המפרשים ש"לא תהא קללת הדיוט קלה בעיניך" הכוונה כאן
לתרעומת מבוססת מצד המקלל וטענתו המוצדקת תמצא את תגמולה מצד אלוהי המשפט.

לברכה ולא לקללה
להצלחה ולא לקלקלה
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ה ת ְר ג ו ֶל ת וְ ה ה ְת ר גְ ל ּו ת בָ ע ב ו ָד ה
בְ כירי מפְ ֶל ֶגת "הָ עבו ָדה" ְפטּורים מּלְ ה ְתרגל בָ עבו ָדהֶ ,שהרי הם מֻ ְר ָגלים בָ ּה מָאז ּומ ֶק ֶדם
לְ הצְ ָטרף לְ כָ ל מֶ ְמ ָש ָלה ,בין ֶשל לבְ ני בין ֶשל נְ תנְ ָיהּו.הָ ע ָקר ֹלא ל ְהיות מחּוצָ ה ָלּה.
י ְשבּו בָ אופוזיצְ ָיה הצְ עירים ,ה ְמקנְ ְטרים ּו ְמקנְ איםֶ ,שתוכָ ם אינו כְ בָ ָרם .תוכָ ם תאות שלְ טון
ּובָ ָרם נְ גיחת שלְ טון ֶשֹּלא ק ְרבָ ם .תוכָ ם ל ְש ָר ָרה ּובָ ָרם ְמתֻ ְסכָ ל בְ מֶ חָ ָאה סור ָרה.

מֶ ְמ ֶש ֶל ת ז " להּליְ ָלה  6בְ א ְפריל  5665תֻ ְשבע מֶ ְמ ֶש ֶלת נְ תנְ ָיהּו.
המֶ ְמ ָש ָלה ֶשֹּלא ת ָזכר לְ טובָ ה.
המֶ ְמ ָש ָלה המו ָנה ָ 16שרים וְ 5ס ָגני ָשרים,מֶ ְמ ֶש ֶלת -15ז"ל...
ת ְקצּובָ ם יע ֶלה ָלנּו יותר מ 166מילְ יוני ְש ָקלים לְ מימּון
יהם וְ כָ ל ְשָאר הֶ ְסּדרים מיטיבים.
יהםְ ,מש ְמש ֶ
ַאבְ ָטחָ תָ ם,מ ְש ָר ָדםְ ,מכוניות ֶ
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הּלכּוד ֶשהציע בָ אופוזיצְ ָיה לְ הגְ ביל אֶ ת מ ְספָ ר ה ָשרים לְ 65-
ירתו.
הכְ פיל אֶ ת ְמ ְספָ ָרם בְ הגיעו לּשלְ טון וְ הכְ פיל בְ כָ ְך גם אֶ ת בְ חי ָלתנּו בבְ ח ָ
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+א נ י ה ּו א הָ ַא ח ר
אם מ ְתיחס אני אֶ ל זּו ָלתי כְ ַא ח ר
וְ הּוא אלי כְ ַאחר
הרי אני הּוא הָ ַאחר ֶשל הָ ַאחר
וְ כָ ְך שּוב אי ֶנני בבְ דידותי
בָ ח ָז ָרתי אֶ ל עצְ מי
לְ ה ְשכים בְ ב ֶקר החיים
לעמל וְ ליצור ב ְמלוא הָ אונים
אּולי נזְ כֶ ה ל ְהיות גם המ ְשקים
אֶ ת יְ בול החיים בְ ַאחרית היָ מים
ה ֶּש ֶקר ָיכל לְ הּלְך על קביים
גם ַאחרי ֶש ְמקצְ צים לו אֶ ת הָ רגְ ליים
וְ ָלכן צָ ריְך להזימו עד כְ לות רּוח אפיים

 +ת ק ּו ן ה נ ֶז ק
חבָ לות ּונְ ָזקים הפוצְ עים אֶ ת ר ְקמת החיים החֶ בְ ָרתיים מ ְתחיְ בים
ב 9-פצּויים :נ ֶזק-צערֶ -שבֶ ת-ב ֶשת-רפּוי
ר"ת :נץ – ֶשבֶ ר :הנצים ג ְורמים ל ְשבָ רים,לחבָ לות ּונְ ָזקים,
וְ תקּון הנ ֶזק ְמקֻ פָ ל בְ שנּוי ס ֶדר הָ אותיות :
ר פ ּו י – י ּו פ ר
תקן מה ֶּש ה פ ְר ָת בבְ ריאּותו ּובְ תקינּותו ֶשל הנזק ,מה ֶּשיּופר יְ ֻכפר!
ב ֶש ת – ֶש בֶ ת
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בי ְשתו בָ רבים ,הֹלא ת ב ש! אּלצְ תו לְ ה ְסתגר מחמת בּו ָשתו  -שּלם ְּדמי בָ ְשתו
ֶש בֶ ת  -ת ב ש
מחמת הנ ֶזק ָש ב ת ה ֶנ ְחבָ ל וְ ה ְפסיד ְּדמי עבו ָדה וְ העָ ְדרּות  -פצה אותו על הֶ ְפסדו
צ ע ר – ָר ע ץ
ָר ע צְ ָת אֶ ת כְ אבו,שקעְ ָת בו ְמרירּות ח ְסרת שלְ ָוה ,עצר בְ ת ְשלּומֶ יָך אֶ ת יסּו ָריו
נ ֶז ק – ְק ָנ ז
ְקנוז ּו ְקנוס אֶ ת החובל על כל חבָ לותָ יו
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ל כ ּו ד ּו מֶ ֶר ץ
תשלּום מופרז שילם נתניהו לשותפיו בהקמת ממשלתו ,וביחוד לעבודה  .הוא הותיר את
הליכוד ללא תיקים משמעּותיים בממשלה וללא ועדות מרכזיות בכְ ֶנסת.בכך התקיים מאמר
דומה למה שהכריז בשעתו ָּדוד בן גּוריון " ממשלה בלי חירּות ּומק"י ...והיום :ממשלה בלי
ליכוד ומֶ רץ....אבל הליכוד עם ָש ָרה נמשך במֶ ֶרץ כתמיד...

מ ּו ב א ר ק
גם אחרי  16שנות שלום קר מקפיד להימנע מלבקר בישראל .לא ראוי שמנהיגי ישראל
יירדו אליו לרגל וישפילו כבודם וכבוד ארצם ועמם .מאמרי ש ְטנה נגד ישראל מופיעים
בחגיגיות לכבוד המאורע .בראש המנגְ חים את ישראל עיתונאים" ,אנשי רּוח"
ואקדמיה,וביחּוד כהני הדת,ובעקבותיהם כל הפוליטיקאים מחליקי הלשון מסוג עמרם
מוסא,נציגים במוסדות או"ם ובכל פורּום בינלאומי המצר לישראל.

ְ +ש ת י ְמ ד י נ ו ת
הנחה מּוטעית היא כאילו ארץ ישראל המערבית ,בין הים לירדן ,המשתרעת על  55%בלבד
מארץ ישראל השלמה באמת ,ההיסטורית והמנדטורית – ניתנת לחלוקה .מדובר ביחידה
גיאו-פוליטית אחת ,ואין בה מקום לשתי מדינות .השלום אינו מותנה בפינוי יהודים
מהתנחלויות ,והגירוש מגוש קטיף הוכיח זאת .יתר על כן ,החמס צפוי להשתלט על הרשות
הפלשתינית ,כי העם הפלשתיני בחר בו .ישראל אינה רשאית לסכן את מעמד ההרתעה
אלא לשלול את שלטונו על הגדה ובעזה כי הצהרתו הבלתי נלאית היא השמדת ישראל.

ְ +מ הָ ְר ס י י ך ּו מ ח ר י ב י י ך
עדויות מפוקפקות של שני חיילים שהשתתפו במבצע 'עופרת יצוקה' הצליחו להסעיר את
התקשורת שלנו .העיתונים' מעריב'' ,הארץ' ועופר שלח ,איש ערוץ  ,66כל אלה ,ואולי גם
אחרים ,ביקשו לעצמם את הקרדיט על הזכות להיות מבשרי קלונו של צה"ל לעולם כולו,
גם אם בירור קצר העלה שבהחלט יתכן שהדברים מבוססים על פרי דמיונות ויצירי
שמועות של חיילים בלבד.במיוחד יצוין לגנאי העיתונאי ינאי ישראלי ,ממערכת אתר
"וואלה" המפליג בזוועות צה"ל וטבח חיילינו באוכלוסיית עזה.הוא ידוע בהפגנות בילעין
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והשמאל ,חבר בארגונים "שוברים שתיקה" ו"האומץ לסרב" ,ודבריו מטפטפים שנאה
וסילופים ולא ידיעות מבוססות,בדוקות ומהימנות.

445
 ְק ר י ָא ה ו ה בָ ָנ תָ ּההבָ נת הנקרא תלּויה ב 1-שלבים הרמּוזים בפתיחת ספֶ ר ויקרא:
וי ְק ָרא-ויְ ּדבר-לאמור.
הטקסט תלּויה בדיבּור ,בדיַאלוג המתפתח ,בויכּוח,בשיחה,
הקריאה היא הזימּון,הבנת ֶ
בהבהרה וחידּוד המשמעּות ,עד לצּווי ,לאומֶ ר :עשה מה ששמעת,קיים את המסקנה.
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+ע ל ה ר ָג ב ו ּהעָ לית להר גבוה אל יּשיאָך יצר הגא ָוה להתפעל מהגובּה שהוענק לך בזכּות הָ הָ ר הגבוה.
נ ְפרש לפניך נוף מקסים ומרהיב המרומם את התנ ְשאותך .המצב הטופוגרפי הוא שה ְק ָנה
לך תחּושת גובה ּוכְ אדם המע ָלה מתחייב אתה להצניע ֶלכת ,לחּוש ֶיתר ענוה ,להקשיב
הממזְ ערות את רּוח ההתנ ְפחּות,המכּוְ צות
לילְ לת הרּוחות ש"בָ הָ ר הקרח",לרּוחות הסוערות ְ
את האני ,את הָא ֶל"ף הזְ עירה שבסוף המ ָּלה ויקרא ,זו האל"ף הזעירה המרמֶ זת לאנוכי את
פסוקו של מיכה ":ו ה צְ נ ע ֶל כֶ ת"...
ה ְפ ָס ָק הפשרת הטמָ עָ ה והבנה של החומר
הפסקה היא חלק מתהליך תפיסה ּולמידה.היא המַא ֶ
הנלמד.שהּות להתבונְ נּות.פֶ ֶסק זמן לצורך הרהּור,חשיבה,בְ דיקה וה ְפ ָנמה .כך למדנו
בקשיים לפתרון בְ עָ יה,בלבְ טי פענּוח
ָ
מחוקרי הש ָנה ,כי ייטב לעוסק בסּוגיה,לנתקל
והכרעה,לקיים את המאמר האנגלי – SLEEP ON IT ":ש ָנה מיטיבה ל ְשנות ולשנות ביתר
הצלחה.פּוגת מה מונעת פזיזּות גדולה המחטיאה מ ָט ָרה.
+ק צ ב  -א ֶש ר ָנ ש י א ֶי ְח ָט אעל חוטאים נאמר בפרשת ויקרא על אדם" :אם" ,וכך לגבי כהן גדול ,וכך לגבי
סנהדרין ,אם ת ְתעּלם מעיני הע ָדה ההו ָראה והפְ סיקה הנכונה ,ואּולם לגבי ה ָנשיא לא
נאמר "אם" אלא "א ֶשר ָנשיא יחטא" – ורעיון מעניין משמיע לנו רבן יוחנן בן זכאי –
"א ֶשר" לשון א ֶשרַ ,א ְשרי הדור שיש לו ָנשיא חוטא ,שאינו מּו ָרם עד כדי כך מקהל הָ ע ָדה
שרצים תלּויה לו ..כן
שאינו חוטא .וכשם שאין ְממנים פ ְרנס על העדה אלא אם כן קּופָ ה של ָ
לגבי נבחרי העם ומנהיגיו ,שאינם אלא ככל האדם ,שנגּועים גם הם בחּולשות בָ ָשר ָו ָדם,
ולפיכך תּוצְ נע ה ְש ָת ְררּותָ ם,תּשח קומת גא ָותָ ם ,והנשיא לא י ְתנ ָּשא...
ע ל ה ָק ְר בָ נ ו ת
אנו מתפּלְ לים לכינּונו של בית המקדש ,האם גם לחידּוש עבודת הקורבנות?
"ּונְ שּלְ מָ ה פָ רים ְשפָ תינּו" זה התחליף המקּובָ ל מאוד על הוגים ופוסקים רבים.הם מסבירים
בהשגת האלהּות .מתפיסה פּולחָ נית ויזּואלית
ָ
כי הקורבנות היו ח ֶלק מתהליך של השתּלְ מּות
פשטת.לאל עֶ ליון אין גּוף וֹלא ְדמּות הגּוף.הוא אינו ָזקּוק ל ֶזבח ומנְ חָ ה,לריח
לתפיסה מּו ֶ
הטהורה האבסטר ְקטית .לשמוע
ההש ָגה ְ
ָ
ניחוח של בְ ָשרים צלּויים אלא לניחוחות
ולהקשיב במקום לה ְקריב ח ֶלב אילים .רּוח נ ְשבָ ָרה עדיפָ ה מזְ בָ חים .בית המקדש יכון על
בסיס זה של בית תפילה לכל העמים שהתפתחו מהצורך הפולחני של ע ֶגל ה ָזהָ ב לטהרה
עֶ רכית מּו ָסרית.
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+י ו ם ָר עָ ה" ביום טובָ ה היה בטוב וביום ָרעָ ה ְראה"  -קהֶ ֶלת ז/יד
מה צריך לראות ביום ָרעָ ה?
ידה! חּלץ את הפסימיּות בתק ָוה האו ְפטימית!
את הטובָ ה הָ עת ָ
כך ָנהגנו בימי מאורעות ופרעות ,במלחמות ובאינתיפָ אדות,
וכך ננהג בכל הטלטּולים הצפּויים לתקּומָ תנו וריבונּותנו.
הרעה בימי שלְ ָוה  -לזכור ולהָ פיק לְ ָקחים.
ל ְמדּונּו חכמים לראות את יְ מי ָ
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ט ו בָ ה ְמ א ּו חֶ ֶר ת
אין בָ ּה מועיל ולכן אומר הפ ְתגם :טול וְ ה ְשליכֶ ָנה אֶ ל הקוצים.
מעשה בא ָּשה שהכֶ ֶלב ָגרם ָלּה להפיל את עּובָ ָרּה וניסה בעל הכלב להרגיעָ ּה באומרו
כי עּו ְקרּו שיניו ואינו נושך ,על כך השיבה הָ אשה :הָ ָיה עליך לאוסרו ולמונעו מּלְ ה ְפחידני.
טובָ ה מאוחרת ח ְסרת תועֶ לתָ ,רציתָ בטובָ תי אך הֶ ְחמצְ ָת את ה ָּשעָ ה...
+א נ י ל יאם אין אני לי – מי לי? איני חָ פץ להי ָגרר ַאחר ּדעת קהל ,להיות מושפע משטיפת מוח של
תקשורת,מאחיזת עינים ּו ְשבי לב של נואמים מחוננים,אמָ נים וַאנְ שי שם השובים בְ ל ְקחָ ם,
להיות מּוכֶ ה בסנורים,בחבְ לי ְמשיכָ ה של ַאנְ שי נועם ומיטיבי טעם ולהעדיף נאמָ נּות
לעצמי,לשמור על עֶ קרונותי ,על גישות ונקּודות ראּות ממקורי ולא להיבָ טל בדעת הרוב,
בק ְסמָ ן של סיסמאות ולהתנהג בהתאם לשפיּות שיפּוטי,ביקורתי והכרעתי .לפי צו מצפּוני
אתמודד עם איּומים פנימיים ּולְ חָ צים חיצוניים.
ת ו ָר ה בְ ֶק ֶר ן ָז ו י ת
ואינטרנט,זכתה תורה שבע"פ לגילּוי
ֶ
בעו ָלמנו המשּופע בפרסּומים,בתקשורת
אוצרותיה,לפסקי דין,לפירּושים נרחבים,לבירּורי סתּומות,לחידּושים והֶ סברים,ואנו
בקרן זווית ולומדיה אינם זקוקים לרבנים וחכמי תורה הואיל
אומרים שּוב :מצּו ָיה תורה ֶ
והכול נכתב ומתפרסם,ואעפי"כ אין אנו מו ְתרים על מרביצי התורה וממשיכים ללמוד מהם
ולשאוב ממעיין חכמתם והדרכתם כי אין גבול ללימוד וחידוש.
+ש ח ר ו ר ש ב ו י י םב 6555 -החזרנו את חייל המילואים החטוף אברהם עמרם בעסקה בה שוחררו  56מחבלים
פלסטיניים ,ומאז תג המחיר רק עולה לא רק לטובת החזרת חיילים חיים גם כלפי גופות
של חיילים .כך למשל ב 6551 -שוחררו מהשבי שישה חיילי חטיבת הנח"ל תמורת 5566
עצורים בטחוניים ממחנה אנצאר בדרום לבנון ,ב 6555 -החזירה ישראל שישה חיילים
ואזרחיים מהשבי הסורי תמורת  556חיילים סורים ,ב 6559-הוחזרו לישראל  1חיילים
תמורת  6696מחבלים וביניהם ג'בריל רג'וב ,אחמד יאסין וקוזו אוקאמוטו וב 5665-הוחזר
אלחנן טננבאום תמורת  566אסירים פלסטינים.
נקיטת מדיניות שחרור שבוייה מבטאת את הפן ההומאני של ישראל המחבר אותה אל
קהילת המדינות הדמוקרטיות בעולם ,השאלה היא מהן ההשלכות העתידיות של אימוץ
מדיניות שכזו על עוצמתה של ישראל ויותר מכך על מידת חוסנה של החברה הישראלית.
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+ש ו נ א מ ָת נ ו ת
מידת חסידּות לא להיות ָלהוט אחר מתנות שלא יחניף לבְ ריות וימָ נע מהוכיחן.
ומסּופר על רב גידל שביקש לקנות קרקע והקדימו רבי אבָ א ּו ְק ָנאה.התלונן רב גידל על
כך ,וכשנתבקש רבי אבא להסביר את מעשהו אמר שלא ָידע על כוונת רב גידל לקנות אותּה
קרקע .פָ סק רב יצחק נפְ חָ א שעליו להחזירה לרב גידל .סירב רבי אבא ואמר שאינו מּוכן
שקנה,
למכור לו את הקרקע כי זו ראשונה ֶש ָקנה ואין זה סימן טוב למכור קרקע ראשונה ָ
אבל אם חָ פץ רב גידל בָ ּה מוכן הוא לתיתה לו במתָ נה .סירב רב גידל לקבְ ָלּה שכן "שונא
מ ָתנות י ְח ֶיה" ...ורבי אבא לא השתמש בה הואיל ונ ְקנְ תָ ה שלא כּדין .היתה הקרקע
הֶ פקר ונתכנְ תָ ה"קרקע של חכמים" לשימושם של תלמידי הישיבה.
קראתי פעם בדרּויאנוב שאיזה ליצן פירש פסוק זה בלשון יידיש:
שיי ֶנא מתו ֶנס איךֶ - - -יה!
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+ח נ ּו ְך וְ ט פ ּו ל
שתי גישות הן ,סותרות ומשלימות זו את זו.
בס ָיגים כפּויים  -לתאוות,לריסּון רגשות
החינּוך כרּוך בהגבָ לות ,במחסומים מּו ָטליםְ ,
והתפרצּויות,לנימּוסים מחייבים,לכל מיני צמצּומים":עד כאן"! הטיפּול מרחיב את
הרצּועות המה ְּדקות שחרּור ,פותח שערים,ממריץ פיתּוחים אישיּותיים ,לפרוץ מסלולי
יצירה וביטּוי לקיטור כבּוש שנדחק ונכבש בחֶ ביון נפש.

+ה ב ן ה ח מ י ש י
ּדא ָגתָ ם של הורים ּומחנכים שבליל הסדֶ ר יהיו מסּובים לא רק ארבעת הבָ נים
אלא גם ה ב ן ה ח מ י ש י  ,זה הבן שֹלא בָ א ולא ָרצָ ה לבוא ולהָ סב עם כולם.
מק ְרבים? כיצד מַאחדים את השּורות של ַא ְחּדּות המשפָ חָ ה והאּומה?
מה עושים? כיצד ָ
הבן החמישי ,גם הוא יקיר לי ,אבל מוקיר רגליו ממני ,זה ה ָקץ כבר
בה ָגדה,ב ְשאלה,בשיחָ ה,בקבָ לת דעָ ה שונה  ---איך רותמים לע ָגלה גם את הגלְ גל החמישי?

וְ ה ג ְד ָת...
מסכת תשּובות ל ְּשאלות הנשאלות ע"י הבנים .מה טיבו של ס ֶדר זה
הה ָג ָדה היא בעצם ֶ
השו ֶנה מסדרי שגְ ָרה .הוא ערּוך כדי לעורר ול ָגרות בייחּודו שאלות והבנות מה טיבו.ואם אין
בן שואל  -שואֶ לת האשה,ואם אין אשה  -שואלים זה את זה ,ואם גם אלה אין ָ -א ָדם שואל
את עצְ מו ואפילּו הוא חָ כָ ם ,מצְ ָוה להודיע...
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ב א ו ת ו נ ו ש א+ישראל מנודה בבירות העולם ,לרבות בפורומים בינלאומיים המשמשים בימות להשמצת מדינת
היהודים.העולם "הנאור" איבד שפיטה שפויה,הערכה נאותה של כלל נסיבות המאורעות .היפלא
שהציבור בישראל נואש מעולם עוין ובחר בממשלת ימין?נוכח אתגרי הביטחון והכלכלה אין ספק ,שרבים
מהבוחרים היו מעדיפים שתקום ממשלה רחבה,המצורפת מגושי מרכז ושמאל מתון.גם נתניהו עצמו אינו
להוט אחר ממשלת ימין צרה ומחזר בעקביות אחר "קדימה" ו"העבודה" כדי לאחד כוחות לקראת
ההתמודדות הצפויה עם ההתנכלויות של טרור חיזבאללה וחמס בתמיכת איראן .ממשלה צרה תעצים את
הלחצים לפינוי התנחלויות ומאחזים או ויתורים בתחומי ביטחון,קליטת פליטים ושחרור אסירים .עמדות
במשרות ממשלתיות בכירות כמו משרד החוץ,הביטחון והכלכלה שיפלו בחלקם של נציגים ימניים
קיצוניים ,יעוררו תגובות קשות בעולם וביחוד באיחוד האירופי,כפי שכבר התבטא סולנה.גם אמריקה לא
תשבע נחת ותפעיל לחצים .והעם בישראל כבר נלאה מתקוה לתמיכת העולם "הנאור" ובחר בימין.נוכח
הפגזות של טילים ורקטות במשך  5השנים האחרונות,ותחושת האימה של הכחדה מוצהרת מצד מדינות
האיסלאם ,בחר בדרך שכל אומה נורמלית היתה נוקטת כדי להישרד ולגונן על קיומה.אימת ההכחדה של
 ,6505כשמדינות ערב תקפו את ישראל מכל עבריה והתנכלו להשמידה ,חזרה ונתעוררה נוכח מאמצי
איראן להשגת נשק גרעיני ,ובייחוד הצהרות גלויות רשמיות מצד אל-קעידה,איראן,ושאר ארגוני הטרור
האיסלאמי קבל עולם ומלואו על כוונתם למחוק את ישראל ממפת העולם ולהקים במקומה מדינה ערבית
מן הים למדבר.המאבק היהודי-פלשתינאי אינו רק מאבק אידיאולוגי,לאומי,אלא צו דתי איסלאמי-
ג'יהאדי.הבית הלאומי שלנו שוב אינו אותו מבצר בטוח,מחסה ומקלט לעם היהודי ,אלא מטרה חוזרת
להשמדה כניסיונות הקודמים של הגנוסייד הנאצי.תחושה זו של התערערות הביטחון האישי והציבורי
דרבנה את המפנה ימינה והחובה לפעולה נמרצת יותר לתקומה יציבה .ב 1-השנים האחרונות של ממשלת
קדימה-עבודה נעשו מאמצים למצוא הסדרים מתואמים עם הרשות הפלשתינאית .זאת בהמשך לממשלות
קודמות שהעניקו לפלשתינאים אופציות רחבות לשלטון בגדה והכרה במדינה שכנה בצידה של ישראל.
מאמצים שלא הביאו לתוצאות כלשהן .הטרור נמשך.האידיאולוגיה להשמדת ישראל הועמקה במוסדות
החינוך של הנוער .הארגונים רכשו נשק ואימונים לקראת ההתמודדות הסופית להכחדת ישראל.
הויתורים של ישראל כללו הכרה בירושלים החצויה כבירה לשתי מדינות .פינוי עשרות אלפים מתנחלים
מהגדה .אדם מישראל לא יכול להלך בבטחה לא בשטחי ארצו וכל שכן בשטחים של אוכלוסיה ערבית.איך
אפשר לחלום על כינון שתי מדינות שוחרות שלום החיות ביחסים נורמליים אם אי אפשר
לסחור,לבקר,לתור בכפרים וערים ערביים? מי מעז להאמין לדברי שלום ואמת? כלום היה יוצא בשלום
מגוב הטרור האורב? כלום יישובי הצפון ובייחוד בעוטף עזה לאחר הפינוי ב ,5669מסוגלים להאמין
למשחירים את השלום בהפגזות בלתי פוסקות ובהפרות הסכמים והסדרים?ההרס הנפשי שנגרם במשך
כל השנים לילדים וערעור האמונה בשלום במבוגרים הגבירו את היאוש והתסכול ממאמצים כושלים
שהרחיקו את התקוה לשלום.ישראל נדונה ברותחין על מבצע "עופרת יצוקה" .מדינאי עולם האשימו
אותנו בחריגה מתגובה מתונה והולמת וב  .OVERDOINGעדים היינו להתעלמות מבישה מן התקפות
הטרור עלינו ועל פעילות המונית לגינוי ישראל בחוצות העולם .חלום הבלהות מתגבר עם היכולת של
איראן לפיתוח הנשק הגרעיני .העולם הפוליטי,האקדמי והכלכלי שב וחוזר לגנות חד-צדדית את ישראל
באשמות כבדות של כיבוש,התעללות,השמדת הפלשתינאים נוסח הנאצים,ובהגשת כתבי אישום לערכאות
משפטיות לאומיות ובין-לאומיות.מאמרים ועצרות מפגינים מאשימים אותנו באפרטהייד,בפשעים נגד
האנושות וכיו"ב דברי בלע מתוך התעלמות מוחלטת מאחריות הרשות הפלשתינאית ושאר מדינות ערב
"המתונות".הנסיגה מעזה הזימה את ההנחה שבכך תיסלל הדרך לשלום .ממשיכים להפגיז,ומה יהיה אם
נפנה את הגדה?מה יקרה לתל-אביב,לנמל בן-גוריון,למפעלי התעשייה במפרץ חיפה? מדברים כיום על
איחוד הכוחות של הפלשתינאים – הפתח והחמס .אם נפנה את הגדה ,כלום לא ישתלט החמס על השטח
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ויביס את הפתח .מי ישפיע על מי  -האם הפתח ירסן את החמס או החמס יקצין את הפתח? הערבים דחו
את פתרון החלוקה ב ,6555והם דוחים גם את הפתרון העכשווי של שתי מדינות .מגמתם העיקרית ברורה
ומוסתרת לפעמים בממל צבוע לשלום".הפתרון הסופי" הוא להשתלט בלעדית על האזור כולו.ייתכן,כפי
שסבורים פרשנים שונים ,כי המגמה הרבה יותר רחבה ומקיפה ,ישראל היא סף הזניקה לכיבוש אירופה
והעולם ברוח האיסלמיזם הקיצון השואף לחידוש הח'ליפות והשלטת השריע בעולם.כל עוד לא יכירו
הערבים השכנים ,הקרובים והרחוקים ,בלגטימיות של קיום ישראל אין כל סיכוי להסדרים של שתי
מדינות ולוויתורים הנדרשים מצד ישראל לפנות יישובים,לקלוט פליטים ערביים ,ולמוטט את קיומה של
המדינה בתוקף דמוגרפי או טרוריסטי .זאת הסיבה שממשלת לבני-ברק לא השיגה תוצאות וזאת הסיבה
למפנה שחל בתחושת העם בישראל נוכח הסכנה לקיומו.

445
ָש כָ ר ט ו ב
השכָ ר הטוב המוענק למי שמושל ביצְ רו ?שנמנע מרוגז,מכעס,מכנּויי גנאי בעמיתו,
מהּו ָ
מריב ּו ְק ָטטה,מאלימות והתקפה,מאיבּוד שליטה ברּוחו?
שלא נפגעת בריאּותו ,שמרגיע את רתיחת ּדָ מו ,שלא נתקף בדום לבו ומוחו,שמסּלק מידה
רעה מנפשו,שזוכה לתיקון שאין לשערו...


עו ָל ם ּו ְמ ל ו א ו – ע י ָל ם וְ חֶ ְס ר ו נ ו
לפי הגמרא ַאנשי עילם היו גסי רּוח .נאמר עליהםָ":אחות ָלנּו ְקט ָנה וְ שּדיים אין ָלּה",
כלומר אין הם יונקים מ ְּשדי התו ָרה ,אינם מחבְ בים לימּוד ומסורה,והמעטים הדגּולים
שבקרבָ ּה אינם מסּוגלים להשפיע על גסי הרוח הנמ ָנעים בעילם ללמוד מהם על עו ָלם
ּו ְמלואו.

+צְ ר ו ר ה מ ו רזְ כור! כי בכל צרור של צָ רות צרּור גם המָ זור,הוא ה מ ו ר – ה ֶלקח ה מ ו ֶר ה שלא לחזור על
טעּויות ושגיאות כְ בֶ עָ בָ ר הֶ עָ כּור

ת ו ָר ה – ע נ י ּו ת ו ע ש י ר ּו ת
עניּות בתורה היא סימן לגסּות הרּוח
עשירּות בתורה – סימָ ן לענְ ָוה.
ואין לך דור שֹלא מָ צינו הכְ חָ שה למאמר זה?



+א ָד נ י םהאדנים שימשו במשכָ ן כיסודות המבְ ֶנה.מפָ רשים אֶ ֶדן – לשון ַא ְדנּות,
והשר ָרה היא בת ְחתית ֹלא בהתנ ְשאּות...
ָ
הוה אומר :תשתית השלטון
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
+פ י ל ו ס ו ְפ ָי ה
עיקר ,כי הֶ חָ כם לומד מכל ָא ָדם,
פירּושַ :אהבת החָ כְ מָ ה.וַאהבת החכמה היא הָ ָ
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ובכך הוא מוכיח את ַאהבָ תו לחכמה.
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
ְפ ק ּו ָד ה
יש שאנו מצּווים ל פ ו ק ד ה – למונעה ולב ְט ָלּה ,כי מי לא חָ ש בשגגה היוצאת מה ְמפקד?

ס פָ ק י ם
ספָ קי מזון,תנּועה,רפּואה,ביטחון ושלום ,שּורת הדין מחייבתָ ם להחליף סחורה פגומה
ושרות פסול.מזון מתליע,מחמיץ,מרקיב,שרּות בלתי ָאדיב,דוחה ומרחיק,ואין ָספק
הפסּול
כי רחוק הסיפּוק מתיקּון ְ
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ֶ +ל ק ח לְ ד ו ר ו תפָ ָרשת ע ֶגל ה ָזהָ ב ְמלמֶ דֶ תֶ ,שח ָוית הה ְתגּלּות אי ָנּה מבְ טיחָ ה לְ שמר שיאים רּוחניים
וְ ה ְתנהגּות אמּונית .ה ֶּלקח הּואֶ ,שה ָּדבָ ר תלּוי יותר ביְ כ ֶלת הָ אישית וְ הקבּוצית לְ הָ ביא
לְ ה ְש ָרַאת ה ְּשכי ָנה ֹלא ּדֶ ֶרְך עראי  .נוכְ חּות ה ְּשכי ָנה ְתלּו ָיה בְ מעשים ּובה ְתנהגּות ֶשל החֶ בְ ָרה
הָ אנושית וְ ֹלא ב ְּשכי ָנה עצְ מָ ה .לְ שם כָ ְך יש צ ֶרְך בְ ַא ְחּדּות ,בְ ה ְתמָ ָדה ,בנְ כונּות לְ ה ְשקיע מאמָ ץ
לְ מען המ ָט ָרהּ .דור ְממֻ ְרמָ רְ ,מ ֻפ ָּלגָ ,אנוכי וחסר סובְ ָלנּות לְ עו ָלם ֹלא יּוכל לבְ נות חֶ בְ ָרה ֶשת ְה ֶיה
ְראּו ָיה לְ כָ ך ֶשה ְּשכי ָנה ת ְש ֶרה בְ תוכָ ּה.

-

מָ ה רוצים הָ ע ָרבים? להפך אֶ ֶר ץ חֶ ְמ דָ ה לְ מ ּו ח מ ּדָ ה ...

"קול ע נ ו ת ָא נ ו כ י שומע"!
מהּו הקול ֶשָאנּו שו ְמעים בימי בְ חירות אּלֶה? הקול הבוקע מכָ ל המ ְשּדָ רים וְ הָ ראיונות
וְ הפ ְרסּומים  -מאישים ,ממֻ עְ מָ דים,ממ ְפלגות,מסיעות – ָא נ ו כ י ! ָא נ ו כ י ! ָאנוכיּות
יטה אֶ ת צָ רּות הָ אופֶ ק,אֶ ת הָ אינְ ֶט ֶרסנְ טיּות,אֶ ת הה ְתב ְּדלּות וְ הה ְתיהרּות...
המבְ ל ָ
ָלמָ ה נ ְשמָ עים ָלאנוכיּות ה ְמע ָנה?

ק ּל ּו ת ר א ש
( ָראשי אהּוד ְשניים)
איְך אב ְדנּו אֶ ת הָ ראש ,הגאֶ ה,ה ָזקּוףּ,ובְ פָ ָרשת שּליט ה ְשמ ְטנו אותו בְ קּלּות ראש?
איְך מעז הֶ חָ מָ ס לגְ בות ת ְשלּום-מס כה כָ בד?
איְך נוַאלְ נּו בָ 6666ימים לנְ טש אותו בְ שבְ יו?
לָמָ ה נָלין על המנְ היגים אם לְ דורנּו אלּו הם הפָ נים?
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ק לְ ָק ל ת ע ו ָל םנְ גידי עו ָלם ֶנא ָספים ל ְמנע ה ְתמו ְטטּות כלְ כָ לת הָ עו ָלם
ּובְ עוד הם ֶנאחָ זים בְ ק ְרנות המזְ בח ֶשל הכלְ כָ ָלה הָ עו ָלמית
ה ְק ָר נ ו ת ְמנגְ חות אותָ נּו...
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+ח ו ב ת ּד ּו ּו ח
על הפסוק:וְ הביטּו ַאחרי מ ֶשה עד בואו הָ ָאה ָלה" (שמות לג/ח) אומר המדרש
שליצָ ני הדור היו מרכלים בוְ :ראּו כמה ָשמן עו ְרפו וכמה ְשמנים שו ָקיו ,שהוא אוכל ושותה
וספק והאשימו
מ ֶּש ָּלנּו .גם במנהיג כמשה שנאמר עליו":בְ כָ ל ביתי ֶנאמָ ן הּוא" הטילּו דופי ָ
הכספים שנתרמו .למנוע לְ זּות ְשפָ תיים מָ סר משה
ָ
אותו שנהנה מתרומות המשכן על חשבון
דו"ח מפורט על כל הנאסף מהעם .ה ֶלקח הוא לגבָ אי צְ דָ ָקה ,לנאמני הציבור החייבים לדווח
ולהסיר חשד לשחיתּות ושחד כי הָ אצילּות מחייבת.
ע ב ו ָד ה ע בְ ר י ת
לפי הפרשן ספורנו חָ רבו שני המ ְקדשים שלנו משּום שנבנו לא ע"י אּומָ נים עברים אלא
השכינה בהם וניתנּו בידי כובשים ָזרים.
בידי צורים וצידונים ולפיכך לא ָש ְרתה ְ
לייבוביץ רוצה להקיש מכאן על בניין היישוב בא"י על בָ תי הכ ֶנ ֶסת ש ָנפלו במלחמת
השחרור בידי הערבים וה ֶלקח לגבי כל היישּובים אם יבְ נו את ביתנו הלאּומי לא בעבודה
עברית אלא ע"י גויים  -האם לא יהא גו ָרלם לא כגורל המשכן שלא נפל בידי זרים אלא
כגורל המקדשים?...

ְ +ק ד ּו ָש ה וְ כָ ב ו ד
בשמים,או בְ כָ ל מָ קום" משמשים בהגּותו של של
בטּויי הילדים על מקומו של אלוהים ָ " :
פרופ' שלום רוזנברג לשתי תפיסות פילוסופיות :הטרנסצֶ נדֶ נטלית והאֶ מ ֶננטית ,זו שמעבֶ ר
לטבע",אי ָשם בשמים" בלשון הילדים ,שאין לנו מושג מהי דמּותו והיכן מושבו,זו
ֶ
התפיסה המרחיקה את אלוהים מתפיסתנו ,מק ְרבָ תנו,מתחּושת נוכְ חּותו,וידיעתו או הכרתו
היא במישור הקוגניטיבי-מושגי .תפיסה זו ,לדעתו הו ֶלמת את מושג הקדּושה.
הקדוש ברּוך הוא,הקדושה הרחוקה,המנּותקת מאתנו.ייחודית היא ְספירה זו שמשוררים
ושגיבּותָ ּה.
בה קדוש,קדוש,קדוש ואין אנו בני האדם מסוגלים לתפוס את פרישּותָ ּה ְ
התפיסה האֶ מננטית היא תחּושת הישּות המצּויה ב ֶטבע,בעולם ,בכל מקום ,במקדש הלב
שהשכי ָנה שורה בו .זה כבוד ה' הממלא את חדרי לבנו,בתי כנסיותינו,מקום
ְ
והאדם,
מקדשנו ,ובאשר נפ ֶנה ונביט נש ֶּוה אותו בָ ח ָויותינּו לנגדנו.ואנו מדבְ רים ומתפלְ ְפלים בהבָ נת
ָ
מּו ָשגים אלה של קדּו ָשה וכבוד,בין שהַא ְספ ְקלריה מּוארת או מעּורפלת ,בין בהשתקפּות
הפנים ,החּוץ שמעל ומעבֶ ר או התוך שב ְפנים.
הפָ נים או הָאחור ,בין בתפיסת הפָ נים או ְ
ה ְּשכי ָנה – לשון נְ קבָ ה ,הָ אם הקרובה,שאנו מתר ְפקים לעֶ זרתה וחנּו ָנּה ,הכָ בוד שאנו נוהגים
הממצֶ ה
הקדוש הוא הָ ָאב הנּוקשה יותר,המחמירְ ,
בה בסוכְ כָ ה כאומֶ נת,בתפקּודה כהשגחהָ .
דין,הק ָנא ונוקם,אבל גם החונן ומ ְתרצֶ ה ,הוא המעורר בנו את הי ְרָאה ,הערצת הכלָ -יכל
שאנו נתבעים לעובדו.י ְרָאה וְ ַאהבָ ה,קדּו ָשה וכָ בוד אלּו ההורים בהגּותנּו על השֻ ָתף בה ָו ָיתנּו.
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מספרים שהרבי מקוצק אמר שאפשר למצוא את אלהים בכל מקום שבני אדם מרשים לו להיכנס.
המחפשים אותו ימצאו את היכולת להגיע להישגים רוחניים וחברתיים גדולים.
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כמה מתחבְ טים אנו בשאלות מה ישפר את כח הזכרון?
הוא דוהֶ ה,הוא מתב ֶּלה,הוא מתרוקן ממאגרו,מתקשה בקליטה,שליפה ופליטה.
ומה מוצע לנו בשלהי ימינו?
יינספָ אSHARPER ,
הקשב והריכוז,להתַאמן בתוכנות מחשב לסוגיהן (בְ ר ְ
לחּדד את ֶ
, )MEMORYלפתור תשבצים,לקחת ויטמינים (בייחוד מסּוגי B6 B12 Q10אומגה)1
וכמובן פעילות גּופנית ,ההליכה הּוכרה כמשפֶ רת,והפעילּות המוחית מרכזת
האזנה,העשרה,חשיבה וזכירה.בקצרה :גם לזיכרון כמו לגוף יש חדר כושר משלו...

פוטר מים
"פוטר מים ראשית מָ דון" (משלי יז/יד)
נמשל לימוד התורה למים,המים המחיים ומרווים את הנפש ,ומי שפוטר את עצמו
מלימודה ָנדון תחילה על הזנחתה כי זו תחילת דינו של אדם.הלימּוד קודם למעשה .הלימוד
הוא המביא את האדם למעשה .וכך אנו אומרים בתפילתנו :השיבנו אבינו לתורתך ,ואחר
כך:וקרבנו לעבודתך.

ָא ז ָי ש י ר
אם יש מ ֶשה ,מישהו המסּוגל ל ְמשות את העם לשיר בעקבותיו,אם המנהיג פוצח
בשירה,הריהו מעורר את העם לשיר יחד עמו.כך חווים אנו מן הניסיון ,כי כאשר נמצא
ב ְקהָ לנו,בחבּורתנו ,בבית ,בבית הכ ֶנ ֶסת ,בתנּועת הנוער ובצָ בָ א ,בכל מסיבה שאנו מּוזמנים
אליה – אם נמצא אותו מנהיג הפותח ומעורר את הרבים לשיר בעקבותיו הרינו מצטרפים.
כך גם בשירת הגאּולה על ים סּוף .אז ָישיר משה,לפי שעה הוא ָיחיד ,אבל בשירתו הוא
משורר מפעיל ומעורר את הציבור לשיר עמו ,וכך באמת נאמר בהמשך :מ ֶשה ּובְ ני י ְש ָראל,
אם לא כ ל בני ישראל הרי לפחות ח ֶלק מהם.

ש ָנ ה בְ ש בָ ת
ידּוע הנוטריקון של שבת :ש ָנה-בשבת-תענוג ,אבל יש מפרשים ש נ ה מלשון שנּון ּולְ מידָ ה,
כאמור (ירושלמי שבת) :לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה".
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בטּוי ה ָלקּוח ממשנה ְש ָקלים ו/ב על שם שער המים ש ֶלעָ תיד יצְ אּו ממנו מים חיים ממעיין
הנובע מבית ק ֶדש הקדשים ב ֶז ֶרם ָּדקיק כשל ק ְרני ח ָגבים וילְך ויגְ בר בזרימתו עד היותו
ל ָנהָ ר שוטף .באזור שער המים כמּות הזרימה תהיה כשיעּור המים היוצאים מפי הפְך,
ומכאן הבטוי מים ְמפכים.
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 61ה ְשתח ָויות
ב 61מקומות היו משתחווים במקדש ,כנגד ְ 61שעָ רים ,ויש אומרים כנגד ְ 61פ ָרצות שפרצו
מלכי יוון בע ָז ָרה וכשנצחו החשמונאים ו ָג ְדרּו אותן תקנו  61השתחויות כנגד כל פ ְרצָ ה גדורה
השתחויה.
בְ ָגדים ְשחורים
רבי אֶ לְ ע א י ה ָז ק ן הוא הממליץ לאדם שיצְ רו מתגבר עליו ללכת למקום שאין מכירין
אותו,ללְ בש בגדים שחורים ולהתכסות בשחורים ויעשה כמו שלבו חָ פץ (גירסת המשנה
קידושין מ/א) – והכוונה כי בטלְ טּולי הדרכים ,בבזּוי הה ְתע ְטפּות בשחורים,יתגבר על
תא ָותו,ימָ נע מּלְ שמש דוגמה בפרהֶ סיה.אולי יתגבר ו י ְת ע ֶּל ה העושה לפי עצת הזקן...

+צּורי וְ גואלי
לְ עת צָ ָרה ּו ְמצּו ָקה אֶ ָשא עיני ל ְרפּוָאה ּולְ מח ֶסהלְ החָ לץ מעוני ,מּשפֶ ל רּוחי,מ ֶּשבֶ ר ת ְק ָוה וְ שבֶ ר הצָ ָלה
ּדייני בְ ריב עם ְריבוני ּובין ָאבי ָנה בהגיגי
מֶ ה חָ דל ָאנוכי...
חָ קּוק צּורי בְ ֶסלע אמּו ָנתי
כי צּורי הּוא ה צ ר י לגְ אּו ָלתי
הּוא הּשיקּוי וְ הסיכּוי לְ עֶ זְ רי
מ ְשַאלְ תי ּוב ָק ָשתיָאמ ְרתי כי צ ְד ָקתי תצילני בְ יום ְמרודי ּובְ יום שּובי מר ְשעי ֹלא יכירני עווני,
וְ כָ ְך שוט ְטתי מקיצוני לְ קיצוני,מחיּובי ל ְשלילי,וְ ֹלא הּלכְ תי ב ְּשביל הבָ ריא ,ב ְשבילי הבינוני,
ירא כיצָ ד יחָ רץ גו ָרלי
ָאמ ְרתי אֶ ְח ָטא וְ ָאשובָ,אשּוב וְ אֶ ְח ָטא וְ ָלמָ ה א ָ
עד ֶשבינותי לְ עת ז ְק ָנתי לְ הביע מ ְשַאלְ תי כי תחָ שב ל ְרצוני ב ָק ָשתי ל ְתשּובָ תי
ּובְ ֶסלע צּורי תחָ רת ח ָר ָטתי ּובְ מעמקי לבי תימוג ְמשּובָ תי...
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העגל והכרובים
מטרתם של עובדי העגל לא היתה לעבוד את העגל עצמו ,אלא את מי שהעגל מהווה לו
מרכבה ,זאת מתוך הבנתם שהאדם החומרי זקוק לכלים ממשיים על מנת לחוש קרבת
אלוקים .הבנה זו אינה רחוקה מן האמת ,כפי שמסתבר מהציווי האלוהי לבניית המשכן,
שבמוקדו הארון והכרובים שמביניהם מתגלית השכינה .העגל הוא בנו של השור ,אחד
מארבע החיות במרכבה שחזה יחזקאל .השור מסמל את הפעולה הטבעית,את חוקי הטבע
שעולם כמנהגו נוהג ,ואילו פני האדם שבמרכבה ,ודמותם של הכרובים במשכן מסמלים
זאת ,הם פני האדם משנה הטבע,היוצר ומחדש ,אלו פני הרוח המרחפת ,זאת עבודת
המשכן והמקדש שבלב האדם לכונן את בית חייו לפי חזון רוחו.

המפקד לפי מחצית השקל
כאשר הפרט אינו רואה את קיומו הפרטי כמציאות שלמה העומדת בפני עצמה ,אלא רואה
את עצמו כמחצית בלבד ,ומחצית השקל מסמלת את התחושה וההכרה הזאת,מחפשת את
השלמתה במסגרת הכלל  -אזי גם בפרטיותו אינו אלא איבר מאיבריו של הכלל הגדול ,ובכך
"לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם".לפי מספר המחציות מניין הנפקדים.

לוחות ושברי לוחות
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במעמד הנשגב של קבלת התורה בסיני התנפצו הלוחות .הלוחות הכתובים ע"י אלוהים
נשברו.הלוחות השניים פוסלו בעם ונכתבו בידי אדם .בארון ניתנו הן השבורים הן
השלמים .המעמד השני של מתן הלוחות ,לאחר ארבעים ימי השהייה של משה בהר מר"ח
אלול עד יום הכיפורים ,היה פחות נשגב,ללא רעמים וברקים,אש וקול שופר ודבר
אלוהים.הכפילות היא השלמות .השראה וקדושה אלוהית מכאן,וכפיפות לתנאי הזמן
והמקום של בני האדם מכאן .יניקה מחזון וכפיפות לחלום מתגמד.

+פנים ואחורמדוע לא ייראו פני אלוהים,יוצר העולם והאדם .מדוע הסתר הפנים? מדוע רק אספקלריה
לא מאירה ,רק את אחורי ולא את פני? ושאלת השאלות מדוע דרך רשעים צלחה? צדיק ורע
לו רשע וטוב לו .נסתרות דרכי ההנהגה .שהרי אילו היה אדם נשכר או נענש בגלוי ומיד על
כל מעשה הרי היתה מתבטלת הבחירה החופשית .התנ"ך אינו אלא ספר ההמלצות
לאדם,ובסיפוריו,חוקיו ,נבואותיו ואמרי החכמה והשיר אינו אלא משקף את מהותו
ואפשרות בחירתו והכרעתו של האדם עצמו החורץ הוא עצמו את גורלו.חוסר ההבנה
בהתנהלות דרכי העולם מטיל על האדם את האחריות והשליחות להיות ב ח י ר .לשאוף
ולהשיג את המדרגה הרמה בכוח הכרעתו ורצונו.
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כ פ ּו ר י ם כְ  -פ ּו ר י םפּורים הוא חג הניצחון על הָ מָ ן הָ א ָגגי .ניסּו להשמידנו ולבסוף ניצחנו את עמָ לק.
שקרה במעמד סיני.
חזרנו וקיבלנו את התורה מחָ ָדש ,הפעם ללא כְ פייה כפי ָ
מתקרב לדרגת פּורים לקבָ ָלה
ָ
לפיכך אומרים חז"ל :כפּורים כְ -פּורים .יום הכיפורים
מרצון ,בהכרה מלאה ובהתחייבּות פנימית מּוצהרת ו ֶנאמנה .גם זה ניצחון על עמלק.
לקרר את ההתלהבות והשאיפה והדריכּות
הספקָ .
עמלק ניסה להטיל בנו את ָ
לירּושת הָ ָא ֶרץ .על האֶ ֶרס הזה עלינו להתגבר ,ובכל דור לכפר ולהיטהר מכחש
זהּותנו,מר ְפיון רּוחנו ולשּוב אל עצְ מֶ נו וזהּותנו ויעּודנו.

+בְ נ ְד נ ד ת ה זְ מ נ י םָאנּו מטלְ ְטלים בין ה ְק ָטבים,
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מ ְפשירים לְ פי ה ְת ָנאים וְ המצָ בים,
קו ְפאים,או זו ְרמים,
מ ְתיצְ בים ,או מ ְתמו ְססים,
ק ְרחונים או צונְ חים בְ אֶ פֶ ס אונים,
אְך צו מָ ְר ְדכָ י בְ עו ָלם ְמאים לְ אבד
ָזכור נזְ כר וְ ָאסּור ָאסּור לְ אבד:
ֹלא לְ ה ְפשיר
וְ ֹלא לְ הּשיר
אֶ ת זְ הּות היְ הּודי הכָ שיר
לְ קים ּולְ קבל בְ כָ ל ֶר ֶגש ּומח
ֶשֹּלא לכְ רע תחת לחץ וְ כח

+מ ה מ צ י ע הָ ָא ָט ד?בואּו,חָ סּו בצּלי .אני שיח קוצָ ניְ ,ס ָרק הּוא מצָ עיּ,ומה יש בְ כחי?
דורהּ,ולְ הצית אש ְמכ ָּלהַ ,א ְרזי לְ בָ נון לאכי ָלה...
לְ העניק ה ָס ָקה,קוצים ל ְמ ָ
ּו ְמשל יותָ ם לְ עינינּו ֹלא תם,כי כָ ל מ ְפל ָגה וְ סיעָ ה ָאטידית,
מ ְתימֶ ֶרת לְ הציְ ע אידיאולוגְ ָיה עתידיתּ,ובְ חָ סּות פְ רוגְ ָרמָ ה לְ אֻ מית,
יקנית
יקה ר ָ
ת ְתלהט בְ ָלשון ה ְר ָסנית וְ ֶרטור ָ
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+ח נ ו כ ה
פרשת "מקץ" לעולם תחול בחנוכה ,והרי רמזים לכך מן הפרשה:
* הפרות והשיבולים הרעות והדקות מסמלים מסירת הגיבורים ביד חלשים
* "ויהי מקץ שנתיים" – ר"ת :ובעת יוחנן הכחיד יוונים מבית קודשנו ציוונו
שנדליק נרות תמניא יומי חנוכה
* ש נ ת י ם  -ר"ת  :שמאל נר תדליק ימין מזוזה
* "וטבוח טבח"  -בגימטריא 55 :כמניין נרות חנוכה עם השמשים
* "חמש ידות" – כנגד  4פעמים "יד" שבתפילת "על הניסים" :גיבחורים ב י ד
חלשים ,רבים ב י ד מעטים ,טמאים ביד טהורים ,רשעים ביד צדיקים,
וזדים ביד עוסקי תורתך
* ובהפטרת חנוכה בספר זכריה על המנורה" :וגֻ ָּלה על ראשה"  -בגימטריא 55
כמספר הנרות עם השמשים
* מספר תיבות פרשת מקץ  – 5554נר= , 545כפול  5נרות =  5555ועוד  54כמניין
חנו -כ "ה
+ח ל ב ו ן
חלבון הוא מחרוזת ארוכה ,שמורכבת מאבני בניין קטנות (חומצות אמינו) .כל חלבון
מתחיל את חייו בתור שרוך חסר צורה ,אבל בתוך חלקיקי שניה כל שרוך כזה
מתקפל למבנה תלת מימדי יפהפה וסבוך .כל החישובים התיאורטיים מראים שזה
לא יכול להיות :החלבונים לא אמורים להתקפל .ובכל זאת ,בלי הקיפול של
החלבונים החיים לא היו אפשריים .חלק מהמחלות הקשות ביותר ,למשל מחלת
האלצהיימר ומחלת הפרה המשוגעת ,נגרמות על ידי חלבונים שלא הצליחו
להתקפל כמו שצריך .הביואינפורמטיקה מציעה להתייחס לאבני הבניין שמרכיבות
את החלבון כאותיות ,ואל המחרוזת שהם יוצרים כטקסט .הרצף הזה יכול ליצור
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"משפט" בשפה החלבונית .אם נדע לפענח את הדקדוק של השפה החלבונית ,נוכל
להבין מה "כתוב" בכל חלבון ,ולהבין איך הוא מתקפל.
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פרשת "מקץ" לעולם תחול בחנוכה ,והרי רמזים לכך מן הפרשה:
* הפרות והשיבולים הרעות והדקות מסמלים מסירת הגיבורים ביד חלשים
* "ויהי מקץ שנתיים" – ר"ת :ובעת יוחנן הכחיד יוונים מבית קודשנו ציוונו
שנדליק נרות תמניא יומי חנוכה
* ש נ ת י ם  -ר"ת  :שמאל נר תדליק ימין מזוזה
* "וטבוח טבח"  -בגימטריא 55 :כמניין נרות חנוכה עם השמשים
* "חמש ידות" – כנגד  9פעמים "יד" שבתפילת "על הניסים" :גיבחורים ב י ד
חלשים ,רבים ב י ד מעטים ,טמאים ביד טהורים ,רשעים ביד צדיקים,
וזדים ביד עוסקי תורתך
* ובהפטרת חנוכה בספר זכריה על המנורה" :ו ֻג ָּלה על ראשה"  -בגימטריא 55
כמספר הנרות עם השמשים
* מספר תיבות פרשת מקץ  – 5659נר= , 596כפול  5נרות =  5666ועוד  59כמניין
חנו -כ "ה
חלבון
חלבון הוא מחרוזת ארוכה ,שמורכבת מאבני בניין קטנות (חומצות אמינו) .כל חלבון מתחיל
את חייו בתור שרוך חסר צורה ,אבל בתוך חלקיקי שניה כל שרוך כזה מתקפל למבנה תלת
מימדי יפהפה וסבוך .כל החישובים התיאורטיים מראים שזה לא יכול להיות :החלבונים
לא אמורים להתקפל .ובכל זאת ,בלי הקיפול של החלבונים החיים לא היו אפשריים .חלק
מהמחלות הקשות ביותר ,למשל מחלת האלצהיימר ומחלת הפרה המשוגעת ,נגרמות על
ידי חלבונים שלא הצליחו להתקפל כמו שצריך .הביואינפורמטיקה מציעה להתייחס לאבני
הבניין שמרכיבות את החלבון כאותיות ,ואל המחרוזת שהם יוצרים כטקסט .הרצף הזה
יכול ליצור "משפט" בשפה החלבונית .אם נדע לפענח את הדקדוק של השפה החלבונית,
נוכל להבין מה "כתוב" בכל חלבון ,ולהבין איך הוא מתקפל.
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חנוך
חנוך היה בנו של קין ,בנו של הרוצח הראשון עלי אדמות ,השם שנתן לו אביו מבטא את
הכרתו של קין שצריך לחנך את האדם למידות טובות מ נ ע ו ר י ו ,ולא זו בלבד אלא שם זה
 חנוך  -ניתן גם לעיר שבנה וקרא שמה כשם בנו ,להורות כי גם את הסביבה צריך להכשירלחינוך סביבתי של מעשים טובים ולא להסתפק רק בבית.
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+ח ט א
פרשני המקרא מונים חטאים שונים בעונשו של משה .אברבנאל מונה למשל עשרה חטאים,
ועל כך אומר שד"ל :כל ימי נמנעתי להתעמק בעניין זה,כי יראתי להראות את כוח החידוש
בזה ,ויצא חלילה עוד חטא על אדון הנביאים...
בדומה מחטטים אצלנו בפרשיות של מנהיגים ועסקנים ומוסיפים חטא על פשע.
על הקשר שבין המצב הרוחני של יושבי הארץ לבין טובה הגשמי למדים אנו מהמשנה (סוטה
ט/יב) :רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע ,מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין
בו קללה ,ולא ירד הטל לברכה,וניטל טעם הפירות ,רבי יוסי אומר אף ניטל שומן
הפירות...ובגמרא תענית כג/א מסופר שבימי שמעון בן שטח ירדו גשמי ברכה עד שנעשו
חיטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ,ועדשים כדינרי זהב ,וצררו מהם דוגמה לדורות
להודיע כמה החטא גורם
+ח ט א ה ע ג ל
מה הציע הקב"ה למשה? "הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" ..העם
היוצא ממצרים הכזיב .אינו ראוי להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש"...
ומהי תגובת משה? "אם תשא חטאתם ...ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" ,
משה אינו מסכים לבנות עם חדש אלא להתמודד עם הבעיות והקשיים שבעם הנוכחי .הרועה
הנאמן אינו נוטש את צאנו ,אינו מוותר על אחיו,היש בנו בכל אחד מישראל סגולת משה זו –
להבין ולסלח ולפעל במשתף לתקון?
+חידודים
נאמר ביתרו "ויחד" ,שנעשה בשרו חידודים חידודים כאשר שמע על כל הטובה שעשה ה'
לישראל על המצרים .במקורו היה יתרו יועץ פרעה ,ומשנגזרה הגזירה על ישראל לא הסכים
לה וברח ונעשה כוהן למדין .ואף על פי כן כאשר שמע מפי משה על הקורות את מצרים,
מוצאו ומקורו ,נעשה בשרו חידודים ,שעם בשורת השמחה של ישראל הריהו מצר על גורלם
של המצרים .מכאן המאמר אל תבזה באוזניו של גר אפילו עד עשרה דורות את בני עמו
לשעבר.
חנוך
חנוך היה בנו של קין ,בנו של הרוצח הראשון עלי אדמות ,השם שנתן לו אביו מבטא
את הכרתו של קין שצריך לחנך את האדם למידות טובות מ נ ע ו ר י ו ,ולא זו בלבד
אלא שם זה  -חנוך  -ניתן גם לעיר שבנה וקרא שמה כשם בנו ,להורות כי גם את
הסביבה צריך להכשיר לחינוך סביבתי של מעשים טובים ולא להסתפק רק בבית.
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חלוץ
לכאורה אפשר היה לטעון נגד הרמטכ"ל שלנו ,דן חלוץ ,שבקדוח המלחמה התעסק במכירת
מניותיו ,מה שאסרה התורה על המלך (קרי :מנהיג בעמו) שיהיו עיניו ולבו פקוחים על עסקי
עמו ולא ייפנה לעסקי עצמו .כך לגבי סוסים ונשים ושאר דברים כיוצ"ב הגורמים לשעות
בדברים שהנפש מחמדת אותם .אבל נראה לי ,שהתקשורת הפליגה בקטרוג זה עליו ,הן
משום ששניות מועטות אלה שבהן נתן את ההוראה לפקיד הבנק אין בהן משום הסחת דעת.
להיפך ,יש כאן עדות ליכולת של מנהיג ,קר רוח ,המסוגל לתת דעתו גם על עניינים "שוליים"
בעיצומה של התלקחות מהממת ומסחררת .יתר על כן ,ניכר כאן יתרונו של מנהיג לראות
דברים מראש הדואג לתוצאות טובות יותר .בין לעצמו בין לצאן מרעיתו .גורם מסוים,
המעוניין בהדחתו ,התסיס אל הציבור בעניין זה וכולנו נלכדנו למזימה עוינת זו .ואין
בדברים אלה כדי לפטור אותו מאחריותו הכושלת בניווט המלחמה בכללותה .ושוב לזכותו
שהעניש את עצמו והסתלק מכהונתו בניגוד לראשי המדינה הנאחזים בקרנות המזבח...
+ח י י ם
בחייו האישיים של כל אדם ניתן להשקיף על הקשיים בשתי דרכי מבט .ניתן לראות בעולם
מקום מלא קשיים וצרות ,התוקפות את האדם על לא עוול בכפו ,ומבקשות רק להרע לו.
אולם ,ניתן גם לראות בעולם מקום מלא אתגרים ,אתגרים שתפקידם לאלץ את האדם
למצות את כוחותיו ,ולהביא את כשרונותיו לידי ביטוי מלא ,לטובת בניינו ותיקונו של עולם
Life is
a little sunshine, a little rain
a little loss, a little gain
a little happiness, a little pain
not all sweet, nor all sour
now a weed, now a flower but
a goodly average of sunshine and shower

שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב עשרה דברים ,ובין השאר:מה יעשה אדם ויחיה?
השיבו לו :ימית את עצמו ,כלומר את יצריו הרעים ,את הכוחות השליליים המבזבזים
כוחותיו לריק .ומה יעשה אדם וימות?הרוצה לקרב את קיצו? השיבו לו :יחיה את עצמו,
כלומר יתפרק וישחרר את יצריו הרעים ויבזבז כוחותיו לריק.
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חיזבאללה הוא חיל החלוץ האופרטיבי של המהפכה האיראנית השיעית.
המטרה :החייאת הח'ליפות הימי-ביניימית כדי להפוך את המזרח התיכון למדינה
איסלאמית אחת.
מאוחדים השיעים בחיזבאללה והסונים בחמאס בהכחשת השואה אבל מתכננים את
השואה הבאה.
רדיו החיזבאללה "אלמנאר" משדר הסתה נגד היהודים האשמים בכל הצרות שבעולם למן
המהפכה הצרפתית ועד מלחמות העולם במאה העשרים .הם שתכננו את פיצוץ מגדלי
התאומים ב 66בספטמבר ...ושקר זה מופץ ומקובל בהרבה ארצות ערביות.
החיזבאללה והחמאס הצליחו למחות מלב הרבה ישראלים את "רגש האשמה".
המו"מ המדיני עם הפלשתינאים חובל בגללם במעשי התאבדות והפגזות יישובי ישראל
לאחר פינוי הרצועה .במקום להתרכז בבניית היישות שלהם בטריטוריה הריבונית שלהם
הם התמקדו בפגיעה ביישות הציונית.
הלבנונים והפלשתינאים התומכים בחיזבאללה ובחמאס צריכים להבין כי עליהם לשלם
את המחיר עבור תיאולוגיה של גנוסייד.
פעולות ישראל בלבנון ועזה עשויות להועיל לממשלת לבנון ואבו מאזן כדי לשקם את
שליטתם ולמנוע את השתלטותם של גורמים איסלאמיסטיים פונדמנטליסטיים
ורדיקליים.
המלחמה בלבנון העניקה לישראל )6 :תמיכה מובהקת מצד אמריקה  )5פיצול במחנה
הערבי  )1ליכוד עם ישראל במלחמת אין ברירה פרט לקומץ שמאלנים מפגינים .כשם
שאריק שרון זכה לתמיכה בינלאומית ביציאה מעזה כן עמיר פרץ "יונת השלום" זוכה
להכרת העולם בזכות ישראל לחזור שוב לעזה וללבנון.
ההתגרות מצד החמאס והחיזבאללה בישראל לאחר פינוי לבנון ועזה רק תגביר את
ההתנגדות בעם לפינוי נוסף בנוסח "התכנסות" וה"התפנות" .
כוח ההרתעה של ישראל,שנמוג בפי נאסראללה כ"קורי עכביש" ,ישוקם במחץ האויב.
מלחמת הקיום נגד חיזבאללה אינה חזרה על מלחמת לבנון הראשונה אלא
מלחמה בנוסח מלחמת העולם השנייה נגד הנאציזם שביקש להשמיד את ישראל.
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חופה
בן  65לחופה ובן  61למצוות ומעשים טובים ,לפיכך היה מן הראוי בברית המילה להקדים
בברכה "שיגדל לתורה ולמצוות ולמעשים טובים" ואחר כך לחופה– לפי סדר השנים ,ולמה
החליפו את הסדר ומברכים לתורה לחופה ולמעשים טובים?
 התורה היא החופה החופפת על בניין הבית היהודי
 ה ָגדל בתורה יבחור בבת זוג נאמנה השותפת לבניין הבית היהודי
 התורה מגינה,מצלת ומדריכה כיצד להימנע מכשל נישואין
 והלצים מסבירים כי קודם כל מעוניינים להשיאו ולחתנו ואחר כך יבואו המעשים
הטובים...
חוקים ומשפטים
ישנם חוקים שאינם נהירים ומובנים לשכל האנושי ,כגון :שעטנז,פרה
אדומה,חזיר,כלאיים,בשר וחלב ,עגלה ערופה,יבמה,פטר חמור,שעיר המשתלח וכד',
חוקים שנחקקו מטעם אל עליון,ולעומתם משפטים,שגם אלמלא נתנו מסיני היו מקובלים
על דעת הניסיון והיזמה של בני אנוש,כגון :גנבה,רצח,עריות וכד' .מאז ומתמיד נחלקו
בישראל אם לפשפש בטעמן של המצוות ,הבלתי מוסברות ,ואולם הצורך להעמיק ולחפש
פשר תחיקה אינו מרפה.
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ז א תזאת החּוקה ,זאת התורה ,זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה – לפי המגיד ממזריץ'
שני סוגי הנהגה מרּומזים במלה זאת :הנהגת הטבע וההנהגה שמעל ל ֶטבע .הנהגת הטבע
מרומזת באות הראשונה שבמלה זאת – ז' – כנגד שבְ עת ימי הבְ ריאה שבהם נברא עולם
הטבע ,ובשאר האותיות  -א-ת  -מרומזות אותיות התורה מאל"ף עד ת"ו כלומר ההנהגה
התורית,הניסית ,שהיא למעלה מן הטבע...
_הגימטריא של זאת =  , 565שהיא שלוש פעמים  , 610כנגד צום=,610
קול=,610ממון= .610צום קול וממון  -כנגד תשובה תפילה וצדקה  -המעבירים את רוע
הגזרה .זאת התורה – צום העדפת הקניינים הרוחנים על הגשמיים ,צמצום הרדיפה אחרי
ההבל ,מיצוי מידת הדין האמת והשלום; קול – תפילה,עבודת ה' ,העמדת תלמידים הרבה,
השקעה מירבית בחינוך והנחלת ערכים ,ממון – גמילות חסדים ,מעשי צדקה סולידריות
חברתית ותמיכה בנזקקים ובפעולות הרווחה...
Life is
a little
sunshine, a
ח דֶ ש
little rain
a little loss, a
little gain
a little
happiness, a
little pain
not all sweet,
nor all sour
now a weed,
now a flower
but
a goodly
average of
sunshine
and shower
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גר ותושב
צירוף זה מקורו בדברי אברהם לבני חת .צירוף המכיל מושגים נוגדים .כשאני גר הריני
בבחינת תושב בעולמו של הקב"ה ,ואיני מתייאש ,וכשאני תושב הנני חושב את עצמי כגר
שאינו מתבולל ונטמע בעמי הארץ .צירוף מקביל בניגודיו הוא אזרח וסוכה – "כל האזרח
בישראל ישבו בסוכות" .אזרח במשמע של קבע ,סוכה – במשמע של ארעיות .ובסוכות
עושה אדם שוכתו קבע וביתו עראי .דיור הקבע צריך להנחיל את התחושה של ארעיות
החיים בעוה"ז .וארעיות הקיום – בחינת הסוכה –צריכה להנחיל את תחושת הביטחון
לאזרחות קבע למרות הדווי והייאוש.

גשם
שמה של הברכה שבה מבקשים אנו מריבונו של עולם שיזכנו בגשמי ברכה ,הוא " :גבורות
גשמים" .ירידת הגשם היא הזרמת שפע חיים לעולם .יום ירידת הגשמים מושווה בדברי
חז"ל ליום תחיית המתים .אולם גם הגשמים ,אילולי יוקצבו למידה נכונה ,עלולים הם
להביא חורבן וכליה לעולם .על כן ,ראויה הברכה בה אנו מבקשים גשמים להיקרא" גבורות
גשמים ",משום שרק באמצעות מידת הגבורה ,המגבילה ,ויוצרת את הכלים הנכונים
לקבלת השפע האלוקי ,מסוגלים אנו באמת ,להפיק תועלת מן השפע האלוקי המושפע
עלינו מאת ריבונו של עולם" ,החותך חיים לכל חי ".לכן ,כאשר אנו מרגישים שמידת
הגבורה של הקב"ה מתגברת בעולם ,עלינו להבין שהקב"ה מבקש להשפיע רוב טובה על
ישראל עמו ,ועל העולם כולו ,והוא מבקש להכין את הכלים לקבלת השפע .בזמן כזה ,עלינו
לעשות מצדנו ,ולהכין עצמנו לקבלת השפע האלוקי באמצעות קיום המצוות ,לימוד התורה ,
ועבודת התפילה.
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מספרים באחד ,שהיו לו אבנים טובות ומרגליות מזויפות ,ועשה חילופין עם אחד במיני
צבעים יקרים ,ולבסוף נתן לו הלה תיבות עפר ,וכאעשר התאונן שרעהו רימה אותו ,השיב
לו הלה :מה בכך ,אתה סיקלת אותי באבנים ואני קברתיך בעפר"...כספך היה לסיגים" –
אתה נתת כסף מזויף ,ולכן סבאך מהול במים – קיבלת יין רע ,נפסד ...ועל זה נאמר":אל
תונו איש את אחיו" – אפילו אחיך ברמאות אסור להונות בכל אופן...

ז כ ו רקריאת פרשת זכור נחשבת כמצווה מהתורה .אף שלמדנו במשנה (ידים ד,ד) ש``כבר עלה סנחריב מלך
אשור ובלבל את כל האומות`` ,עדין עומדת מצוות `זכור` בתוקפה כחובה מדאורייתא .מכאן למדו חכמים
ופרשנים כי מצוות זכרון זו אינה מיוחדת רק לעמלק האתני אלא גם כלפי כל שונאי ישראל לדורותיהם,
וכנגד אויביו הקמים עליו לכלותו בכל דור ודור .זה החיבור שבין `שבת זכור` לבין פורים ,והקשר שבין
עמלק להמן האגגי .מאז ועד ימינו הזכרון היהודי אינו מתפוגג אלא מתעצם וחי .הוא גם היסטורי וגם
אקטואלי .הוא לא ארכיאולוגי ,אלא מתחדש בכל תקופה .למצוות זכור יש משמעות אקטואלית גם בדורנו.
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גורלנו
אשרינו ,מה טוב חלקנו ,מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו –
הלא כך לשון רמב"ם:
"וכבר הבטיח לנו ה' יתעלה ע"י נביאיו ,שאנו לא נכלה ולא נכחד ;
[ויתרה מזאת] לא נעדר מהיות אומה נעלה! וכשם שלא יתכן לתאר ביטול
מציאותו [של ה ]'יתעלה ,כך לא יתכן להכחידנו ולכלותינו מן העולם.
אמר [ה'] 'כי אני ה' לא שניתי ,ואתם בני יעקב לא כליתם' (מלאכי ג,
ו) .וכן בישר לנו והבטיחנו יתרומם שמו ,כי מן הנמנע לפניו ית'
לשנוא את כלליותנו ,ואע"פ שמרדנו בו והמרינו מצותו .אמר' :כה אמר
ה' ,אם ימדו שמים מלמעלה ,ויחקרו מוסדי ארץ למטה ,גם אני אמאס בכל
זרע ישראל על כל אשר עשו ,נאום ה'!" (ירמיה לא ,לו) כלומר כשם שזה
אי אפשר ,כך זה אי אפשר.
ש ו ו ה
ג ז י ר ה
זו מידה שנייה מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן.במקרים מסוימים
מלמדת ,ששני חוקים או מקרים נפרדים ,שאין
ומוגדרים ההלכה מסיני
קשר ביניהם ,משליכים אור ומשלימים זה את זה בשני אופנים:
מלה מסוימת מופיעה בשניהם ,למשל" :במועדו" .נאמר (במדבר
(א)
כח ב) בעניין קורבן התמיד המובא בכל יום שיובא במועדו גם
בשבת ,וכן גם קורבן פסח שחל בשבת יש להקריבו במועדו (שם ט
ב) .וראה פסחים סו.
כששני המקרים צמודים זה לזה – היקש ,לומדים על הליכים
(ב)
משותפים,למשל בענייני גירושין ונישואין ,נאמר בדברים כד ב
באותו פסוק "ויצאה מביתו ..והיתה לאיש אחר"  -ההיקש בין שני
המצבים במצב המשפחתי בפסוק אחד מלמד על הליכים לגליים
הקשורים בשינוי הסטטוס האישי .ר' קידושין ה.
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קשור בבעל ולא בשני הצדדים .הוא המשלח אותה מאתו .כך בנוסח הגט הוא המגרש
ברצונו .הנוסחה ברורה ומפורטת לא מעורפלת שהרי הוא המנתק ומסייים את הקשר.כ
ר י ת ו ת .יש בגט שני חלקים התורף – שהוא העיקר ,והטופס .בטופס הנוסח
השגרתי.כתוב בארמית ,אשורית,ובכל שפה ובכל עט המשמר את רישומו".וכתב לה" –
גט לשם האשה .יכול בידי שליח להולכה או לקבלה .והעיקר שיהיו שני עדים רואים
וחותמים .הלשון גט יש מפרשים כמניין  21שורות ולפי הגר"א – שתי אותיות אלה ג'
ט' אינן מצטרפות בשום מלה בתנ"ך .סמל להתנתקות .הפרטים צריכים להכיל
תאריך,מיקום,כל השמות – לרבות הכינויים של בעל השם ,למשל :יעקב ג'ורג',חיה
סימא ,יוסף זונדל וכד' .הגירושין הם מתוך רצון ,לא מאונס וכפייה ,שם האשה הפוטר
אותה מעתה ותהא שולטת בעצמה ורשאית להתחתן עם כל גבר ולא יוכל איש למחות
בידה .בתורף שם האשה,זמן,מקום,מותרת ,ובטופס הרחבת הלשון.
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שופרות
 61שופרות היו במקדש,צרות מלמעלה ורחבות מלמטה,עקומות כעין שופר,
מפני הרמאים שלא יוכלו להכניס ידן לתוכן להראות עצמן כאילו נותנין לתוכן ונוטלין
מתוכן ...ומאז לא נ ש ת פ ר טבע האדם ליטול ממון מקופת הציבור...

ארון הברית
לפי המסורת נגנז ארון הברית בימי יאשיהן והמשנה (שקלים ו/ב) מספרת על כהן אחד,
שהיה מתעסק בבדיקת העצים למזבח שלא יהיו מתולעים .במלאכה זו שבלשכת העצים
התעסקו כהנים בעלי מומים .הוא הבחין אגב היותו מתליע את העצים כי הרצפה משונה
מחברותיה ,כלומר שאינה שווה ליתר אבני הרצפה ,והבין כי תחתיה נטמן הארון.בא ואמר
לחברו ,ולא הספיק לסיים כל דבריו עד שיצתה נשמתו .סודות יש לשמור ולא לגלות שמא
יוודע מקום הארון לאויבי ישראל.

+בר-דרומא
נהגו אנשי טור-מלכא שלפני חתן וכלה היוצאים מחופתם מציבים תרנגול ותרנגולת כדי
לסמל ולאחל את פרים ורבים ("והעוף ירב בארץ") .גדוד חיילים רומאים שעבר לידם ביקש
לעקור מנהג זה ,שמא ירבו עליהם בני ישראל ,ואולם אנשי החופה הכום וגירשום .התלוננו
החיילים ואמרו לקיסר :מרדו בך היהודים .שלח גדודים נוספים אך הגיבור היהודי בר-
דרומא,שהאגדה מספרת עליו שהיה מדלג אלפיים אמה והורג כל שנקלע בדרכו ,הביס את
חיילי רומא .על נצחונו זה היה מתפאר שכוחו וגבורתו שלו עמדו לו להכות ברומאים
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והקב"ה עמד מנגד .על כך נענש והכישו נחש בבית הכיסא.הקיסר התנקם ביהודים והחריב
את העיר וריבץ את רחובותיה בדם היהודים .בתלמוד נאמר שעל כך חרבה העיר ,וזו אחת
משלוש סיבות לחורבן ירושלים,טור-מלכא וביתר  -על בר-קמצא שגורש מהסעודה,על
תרנגול ותרנגולת ,בטור-מלכא ועל אשקא דריספק (דופן עגלה) – ארז שנעקר לתיקון היצול
של בת הקיסר והיה מיועד לחופה וגרם לחרבן ביתר.

על יצול של עגלה נחרבה ביתר.
היו נוהגים בביתר ,כאשר נולד תינוק  -היו שותלים ארז ,וכאשר נולדה תינוקת  -היו
שותלים תורנית,וכאשר היו מתחתנים זה עם זה  -היו קוצצים את העצים ועושים מהם
חופה.יום אחד עברה שם בתו של הקיסר ,נשבר יצול העגלה בה נסעה ,קצצו עבדיה ארז
והכניסו לעגלה.באו בני ביתר ,התנפלו על עבדי המלך והכו אותם.באו ואמרו לו לקיסר:
מרדו בך היהודים!בא עליהם למלחמה".גדע בחרי אף כל קרן ישראל" (איכה ב ,ג) ,אמר
רבי זירא אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :אלו שמונים אלף קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר
בשעה שלכדוה ,והרגו בה אנשים ונשים וטף ,עד שהלך דמן ונפל לים הגדול.

915
"הֶ פ י" – ֶג ֶנ ט י ָק ה
האושר הוא ביכולת הנתּונה לנו להשפיע על הקוד ה ֶג ֶנטי הטבּוע בנו לטובת בריאּותנו ,אם
ננהג באורח חיים של ְמניעה והקפָ דה על כ ָללי יסוד  :תזּונה מאּוזנת,מיעּוט אכי ָלה ,שמירה
על המשקל ,הפסקת העישּון,פעילּות גּופנית,חיי אישּות ומשפחה מהנים,הפָ גת ְמתחים –
והדברים ידּועים  -כל אלה יכולים למנוע מחלות ,לשנות תורשות ולמנוע מ ֶגן משפחתי
מסוים להתעורר בעזרת גורמים התנהגותיים.

מצְ ות יּשּוב הָ ָא ֶרץכותב הרמב"ן:
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"על דעתי זו מצות עשה היא ,יצוה אותם שישבּו בארץ ויירשּו אותּה כי הוא נְ תָ נָּה להם ,ולא
ימאסו בנחלת ה' .ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנְ ער או ארץ ַאשור וזולתן
ולהתישב שם ,יעברו על מצות ה' .ומה שהפליגו רבותינו (כתובות קי ע"ב) במצות הישיבה
בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה ,וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה
לארץ ישראל ,וכן האיש ,בכאן נצטווינו במצוה הזו ,כי הכתוב הזה היא מצות עשה .ויחזיר
המצוה הזו במקומות רבים ,באו ורשו את הארץ (דברים א ח)".
ָי ת ד בָ א ֶז ן
לא ישמע ָא ָדם דבר שאינו הָ גּון אלא ָיניח את אֶ צבעותיו באוזניו ,כאמור":ו ָי ת ד תהיה לך
על א ז נ ָך" – אל תקרי אזנך אלא ָא זְ נ ך.ומשנתרבו מדורי לשון הָ רע בכל אמצעי התקשורת
לסּוגיהם ,נמשכים רבים להטות אוזן לרכילּות,לחידּודים תפלים ,להשמָ צות והתקּלְ סויות
באישים ונבחרי ציבור ,וכל השומע ירחק מהֶ ם.
אֶ חָ ד בְ מנְ ָין
+אבא קובנר
בכל משבָ רי שפקדּוני לאו ֶרך הדרך  -דבר אחד לא נ ְשבר .לא חדלתי להיות ָא ָדם מאמין .אף
בגדול שבשיברוני לא נתמו ְטטה אדמת אמּונתי .אמּו ָנה  -מרכָ ָזּה העבודה ,נשמָ תָ ּה  -תפילה.
אין שירה אמיתית ,שאינה בבחינת ְתפילה .בשבוע הראשון ל ְהיותי בָ ָארץ עָ מדתי ליד
הכותל המערבי .אימי ז"ל היא לא ציוותני דבר .שכן לא נפרדנו .עמדתי במרחק של פסיעה
מהכותל ,מן האבנים .והרגשתי שאיני שייך .שהנני נטּוע בהווייה אחרת .שלא פסעתי צעד
הצטרפתי למניין.
ָ
שאצטרף למניין .חבשתי כובע,
ָ
נוסף .אך מישהו מָ שך בשרוולי ,ביקש
אמרתי תפילה מנחה ,והגעתי.
זהו דבר יהודי ,היותר ייחודי שביהדות ,להיות אחד במנייןָ .לדעת כי הת ְשעה זקוקים
לעשירי ,והאחד לתשעה .אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות .ואין דבר יותר
ייחודי ויהודי בתנועה זו בה חּונכתי .תפילתי תמיד להיות אחד מכולם .שמילותי הטובות
יצטרפו למלים ,שממלְ מל הציבור .גם הקרוב לתיבָ ה ,הוא העובר לפני התיבה  -ולא יותר.
עדיָך -
בזיקתָ ם אל הה ָו ָיה ,אל המלים שבאו ֶ
ָ
אין משמעּות לחיים ,אם הם לעצמם .רק
ובאים מרחוק לקראתֶ ָך ,יש משמעות לעמידה .אחד  -אבל אחד בציבור.
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מעשה חושב
החושב לעשות וְ ֶנאנס וְ ֹלא עָ ָשה – ֶנ ְח ָשב לו כאּלּו עָ ָשה
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+לְ בָ ט י ם
הּלְ בָ טים הם הבָ תים ה ְפתּוחים ל ְקליטת הָ רעיונות המ ְתּד ְפקים לְ מעשים
מ ע ֶר כֶ ת ה מ ְש פָ ט
מבְ חָ ָנּה – ֹלא בְ פ ְסקי דין ארֻ כים שו ְפעי רעיונות אֶ ָּלא בְ ָרמת הּשרּות ָלאֶ זְ ָרח
ֶשענּוי הּדין פוגע בו ומ ְמאיס אֶ ת החק וְ שלְ טונו
ְת נ ּו ע ו ת פ ו ל י ט י ו ת
זוכְ רים אֶ ת ד"ש? אֶ ת שנּוי? אלּו י ָזכְ רּו כ ְתנּועות פוליטיות-חֶ בְ ָרתיות ֶשאין ָלהֶ ן כסּוי
וְ הָ ְפכּו לְ חורים ְשחורים ֶשנבְ לְ עּו בָ ריק הָ אינְ סופי
מָ ה מ נ י ע?
מָ ה מניע אֶ ת ה"נבְ חָ רים" ֶש ָּלנּו לְ כס הּשלְ טון?
תאות ְש ָר ָרה,חֶ ְמּדת הָ ֶרכֶ ב וְ הּל ְשכָ ה,פנּוקי ְש ָרד ּופֶ נְ ְס ָיה טובָ ה,
וְ הָ ע ָקר – לְ שּוק וְ ל ְמכר רעיונות בְ חֶ ְשבון עובר ָו ָשב
ְ +ש מ ע י ְש ָר א לְשמע ספּורי ָאבות כיצָ ד ָשרּו עם אֹלהים וא ָנשים,
ְשמע אֶ ת הקול ה ְמּדבר מבין ְשני הכְ רּובים הפונים איש אֶ ל ָאחיו,
ְשמע אֶ ת קול המצְ פּון ה ְמדובב אֶ ת מ ְקּדש הּלב,
ְשמע כָ ל ֶשמ ְשתמע מּל ְקחי עָ בָ ר וְ חָ זון הֶ עָ תיד,
ְשמע וְ ה ְשמע ,בכְ תָ ב ּובְ ע"פֶ ,בהגיג ּובְ שיר,כל ֶש ָראּוי לְ ה ָּשמע
גם כְ ֶשמונְ עים מ ְמָך לְ ה ָּשמע
+הָ מָ ן ה פ ְר ס יהּוא חי וְ קיָ םָ ,קם ל ְתחיָ ה היְ שר מ ְמגּלת אֶ ְסתר,
יסלאם,
יס ָטן ּובְ רבות מַא ְרצות הָ א ְ
ְמצּו ָדתו ְפרּו ָסה בְ ַא ְפ ָגנ ְ
אח ְשּד ְרפָ ָניו ְמריצים אגְ רותָ יו וְ ה ְת ָגרּויותָ יו
יקה ּו ְשָאר הָ עו ָלם,
יס ָטן ּובְ אירופָ ה ,ב ְדרום אמר ָ
בְ פק ְ
ּומָ ְר ְּדכָ י היְ הּודי ֹלא יכְ רע וְ ֹלא י ְשתח ֶוה
ְפ ָרט לְ איזו נְ מּו ָשה חרדית ְשחּוחת מ ְראֶ ה,
ּולְ פי ָשעָ ה המצָ ב הּוא הֶ ְסתר פָ נים,
אְך המאמין על הנסים עוד יְ זמר,
או בזְ כּות ה יָ ד הפועֶ ֶלת מאחורי ה ְק ָלעים
או בזְ כּות ְפעּולות ָידינּו ֶשעוד י ָר ְשמּו בְ דבְ רי היָ מים,
יסלאם,עם ה ָסעּודי התכְ כָ ן ֶש ְממ ְמ ָנם,
וְ עם הָ מָ ן הפ ְרסי ,או הָ מָ ן הָ א ְ
עם הּשו ְטנים הָ א ָקדמָ אים בָ עו ָלם,שונְ אי היְ הּודים ּו ְמדי ָנתָ ם,
וְ כל הָ עמָ לקים וְ ה ְמ ָנאצים החו ְתרים לְ ה ְשלים אֶ ת ְמזימת שוַאת י ְש ָראל
א ָתם עוד נ ְתח ְשבן,עם ֻכ ָּלם החֶ ְשבון עוד ֹלא תם...
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ת ְח פ ו ש ו תמ ֶּשפע הדּוגמאות על תחפושות בעלי חיים וצמחים ב ֶטבע למדנו על שתי צּורות עיקריות:
ה ְס ָואה וחקּוי .ההסוואה היא ה ְתָאמת הגּוף,מבנהּו,צבעו,התאמתו לתנאי הסביבה ֶשבָ ּה הוא
חי.בני האדם למדו מן "הזיקיות" הללו כיצד להערים על האויב ולסכל את מזימותיו.
הצורה המדהימה יותר היא החיקוי כאן משתקפות ההמצָ אות המרהיבות עין ביפי
הצבעים,בתחבּולות הפיתּויים ובכו ֶשר ההידמּות לטורפים מַאיימים ולה ְרתעת מזיקים
אחרים .כנפי הפרפרים,טבעות הנחָ שים,עיניים מַאיימות ומבהילות,התָ זת ריחות ְורעָ לים,
וממקשים.
ושלל תכסיסים ַאגרסיביים,מרתיעים,מפתים,מטעים ְ
טבע האדם במאבקיו לשרידּות והתקפה,הגנה וה ְטעָ יה ,גם הוא התפתח במהלך האֶ בולוציה
למגְ ון התחבולות של החי והצומח .לְ בּושים ותחפושות בקרנבלים ּו ְשָאר ְט ָקסים חושפים
מאויים כמּוסים ,מסורות של תחפושות ְק ָרב ,מּדי ְש ָרד,וכיו"ב מסכות להתפָ ְרקות
זמנית או מתוכננת להתקפת פֶ תע ,למזימות ונְ כָ לים,להמצאות הו ָנאה ותחבולות אילּוזיה,
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להצגות ְס ָרק ממּוחשבות המפילות בפח ,להולכת שו ָלל של מודיעינים לסוגיהם.וכמובן,
כמו בפּורים שלנו ,גם לתחפושות המעניקות חופש הבָ עָ ה לאדם במאבקיו ויצָ ָריו...

כ פָ ת י לְ ָר א ש י
כפָ תי לְ ָראשי – היא זְ הּותי ֹ /לא כ ְתעּודת הזְ הּות ה ְתחּובָ ה בְ צ ְקלוני
אשם בְ ָגלּוי ְתעּודת זְ הּותָ ם
רעי ְמהּלְ כים גְ לּויי ראש – לְ גּלות מה ֶּשבְ ָר ָ
אני אֶ ת חותָ מי אֶ ָשא בְ ֶלכְ תי ּובְ בואי – כְ כפת ה ָּשמים הכְ פּו ָיה מעל ָראשי

+ה ְמחזר ַאחר א ָּשה – ְמחזר ַאחרי אב ָדתו
וְ יש המוצא ְמציָאה – הָ עו ֶדפֶ ת על ּד ְמיונו

כָ ל הָ עָ ם חו ֶזה וְ רואֶ ה,שומע וְ נְ ְדהָ ם,
כיצָ ד איש אֶ ל רעהּו נ ְדבָ רים נבְ חָ רי הָ עָ ם,
ּובְ ספֶ ר הזכָ רון ֶשל הָ אֻ מָ ה
יכָ תב השיח ֶשל ְמהּומָ ה על ְמאּומָ ה
צו ְרחים,צוהלים,שואגים,וְ הָ ָאזְ ניים יצְ ָללּו
ּולְ תעתּועי המ ְראות הָ עיניים י ְדמָ עּו
וְ אלּו ָלאלּו ילְ עָ גּו על אֶ ֶּלה ֶשנבְ חָ רּו
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יְ ק ּו ם ה ָי ק ּו ם?
מי ָיקּום? ה ָיקּום היְ קּום ֶשבְ מו ָידינּו ָאנּו מ ְשחיתים?
הצופים בו כבר מנבְ אים לנו את התוצאות הקשות!
מי ָיקּום? אני ,אתה ,וכל מי שאינו ְמחמד להשחית את טּובו,
להתאּשר ביגיע כפָ יו ולשמר על איכּות חייו,
ְ
כל שאינו עָ מל
מי ָיקּום ביקּום נ ְש ָּדד,מּותָ ך,מנֻצָ ל,מרֻ ָּשש מכל מ ְשכיותו?

י ו נ ת ה ָש ל ו ם
מדוע נבחרה היונה כסמל לשלום?
לאחר המבּול הביאה היונה לְ נח "עלה זית ָט ָרף בפיה"
היא ראתה את חורבן העולם שנטרף על חָ מָ ס ועל מה יבָ נה עולם חדש?
על השמן הזך המּופק מן הזית ביגיע כפיים ,להָ איר עולם באור השלום
ולא על ג ֶזל וניצּול ותאוות חמס...
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מ לְ כ ּו ת ש ּד י
במה תָ לּוי תקּונו של עולם? בע ָקרון שאמר הבורא לעולמוּ :ד י !
מידות ההסתפקּות,האיפּוק,הצניעּות,בלימת התאוְ ָתנּות,ה מ י ָד ת י ו ת!

נ

בָ נ י ם לְ בָ ֶנ י ָך
אחּולי השלום והָ א ֶשר הם " ָסביב לְ שֻ לְ חָ ֶנָך" ,גם כשהשיחות צורמות לפעמים,
כי המֶ לודיה וההרמוניה אינה נפגעת גם כשבוקעים צלילים דיסהרמוניים.
יש כמובן ְפעָ רים ,אבל העיניים אינן צָ רות אלו באלו .האשה-הָ אם היא
ה ֶגפֶ ן הפוריָ ה שבצילה חוסים ,שמטעמיה ערבים ,ע ֶקרת הבית היא העו ֶקרת ְמ ָדנים...

+ש בְ ע י ם פָ נ י םהמקרא ח ְסכָ ני ביותר בתיאּור פרטים של נוף,הרגשות,מראות אדם וטבע לעומת הי ָונים,
שבעקבותיהם גדולי הסופרים והמשוררים בעולם לא נלְ או לשרטט סריטות ופגימות
שמאחורי זקנם של גיבורים וייסּורי נפשות אמּולות בתחומי חיים שונים ומגּו ָונים.לתוך
הֶ חָ ָלל הזה משייר לנו המקרא מָ קום להמריא בדמיוננו,לסבר את הארּוע והעלילה במיטב
יכלתנו כי עיקרו בפְ נים,בתוְך,במּוסר ההשכל,בסיפור המַאלף,ב ֶלקח הנלמד,והרשּות נתּונה
בשבעים פָ נים,מספר סמלי בלבד ,להביע את ההש ָלמות,ההֶ סברים,הח ָויות כדרכם של
המדרשים וגדולי הרומניסטים והמשוררים.
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ח ֶש ן  -ח ֶס ןהמלה מ ְח ָסן נגזרה מהפסוק שבישעיהו כג/יח :לא יָאצר ולא י חָ ס ו ויש מפרשים כי
החשן שבבגדי הכהן הגדול הצָ מּוד לאפוד היה כפּול,מעין כיס,שבתוכו היו מּו ְח ָסנים
האּורים והתומים ,שהיו שואלים בהם את דבר השם המודיע את המשפט ,ומכאן הצירוף
ח ֶשן-מ ְשפָ ט.הח ֶשן והאפוד עשויים "מעשה חושב" -אולי נרמזת כאן עָ צְ מת
שרָאה השאּובה מרּוח הק ֶדש.
החשיבה,שיקולי התבּו ָנה וההכְ ָרעָ ה הסמּוכים להֶ ָארת הה ָ

+ש ְר ְש ר ו ת ע ב ת
ל ְרכס את שרשרת הָאבות והבָ נים במו ֶרשת היהדות
ֶלאפד את ח ֶשב הקיּום בתרבּות
להעלות את תֻ מת האור בהוי החיים
לְ ש ְרשר את מס ֶרת הָאבות בחנּוך הבנים
לְ פתח פתּוחי חותָ ם אמֶ ת בצביון הּדור
לאור בְ נר ה ָתמיד,בֶ עָ מָ ל אֶ זְ ָרח ּומנְ היג,
מו ֶרה וְ תלְ מיד,לְ עודד אֶ ת נ ְשמת היוצר
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נ

ש ְר ְשרות ָאבות וְ אמָ הות כְ ש ְר ְשרות גְ בָ עות וְ הָ רים
הם ש ְר ְשרות הגבְ לּות ֶשעָ לינּו ְמגינים
בֶ ֶג ד בְ ג י ָד ה
הבגדים החיצונים מרמים ואינם מעידים על ה ְפנים.
ידים פָ נים
הבגדים בוגדים בחישוף הכ ָּונות בדומֶ ה למעמ ְ
סיפורי המקרא ְמגּלים את המערּומים:
בגדי החמּודות של יעקב המרמה את ָאביו;
כְ ת ֶנת הפסים שהאחים מרמים את אביהם;
ָתמָ ר העו ָטה בגדי זו ָנה ומתחפֶ ֶשת לרמות את יהודה;
ָא ְסנת התופסת בבֶ ֶגד יוסף לרמות את בעלה;
יוסף הלובש בגדי מח ָלצות להתנכר אל אֶ חָ יו;
אותיות ב-ג-ד מעלימות את הא' הראשונה בסדרת הא"ב
כי בגד בוגדים בגדו…

לְ ת ְפ אֶ ֶר ת י ְש ָר א ל
מדליקי המּשּוָאה בחגיגת העָ צמאּות נבחרים לספר או ליצג משהו לתפאֶ ֶרת מדינת ישראל
לְ ת ְפאֶ רת עצמם – על פעילּות חֶ ברתית,יצירה מקורית,קליטה והתישבות,מדע ומֶ חקר,
וכיו"ב סיפורים מופלאים על בחירי אדם  ,בְ חינת "י ְש ָראל א ֶשר בְ ָך אֶ ְתפָ ָאר",
והכונה במלים "לתפארת המדינה" להרים ק ְר ָנּה בעולם ולהורות לכל באי עולם אלו מעשים
מתוקנים ראויים לפָ אר את מדינתם
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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 התחתון
גבוה מ־ )3( )52רמת הטריגליצרידים בדמכם גבוהה מ־121
( )4רמת 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  42ומעלה ובבדיקות הדם שלכם
התגלו באקראי רמות סוכר מעל 111

+כ ן י א ב ד ו
בעקבות הריגתו של סדאם חוסיין כותב העצני :
ישראל הייתה צריכה לשלוח אזהרה לכל המרצחים הפוליטיים בעולם מארגוני החבלה
הפלסטינים ,דרך נשיא סוריה שידיו מגואלות בדמם של חרירי וג'ומייל ורבים אחרים ,ועד
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לצורר מטהרן .גם למי שאחראי לרצח ההמוני בדרפור ,סודן ,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 צבוע ,מוג 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.

מדרגות במקדש
כהן גדול ,סגן 5,קתילוקין 5,אמרכלין 1,גזברים 69,ממונים
כך מצאתי לפי העיון במסכת שקלים ה/א

תלמוד תורה
כנגד כולם! קיום הבריאה תלוי בכל רגע בתלמוד תורה ואלו נפסק היה חרב העולם.
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ה מָ נְ ע ּו ת מ ע ב י ָר ה
ירה לְ ָידו אְך ה ְתגבר על יצְ רו וְ ֹלא חָ ָטא –
ָא ָדם ֶשבָ א ְּדבר עב ָ
על המָ נְ עּות זו ְמקבל ָשכָ ר .כְ גון מה ֶשכָ תב רבנּו יו ָנה:
מי ֶשהזְ ּדמן לְ ָידו לְ ה ְתעּשר בְ או ָנָאה וְ ת ְרמית ,וְ אין רואֶ ה וְ אין יודע,וְ ה ְתהּלְך בְ תֻ מו
ּובור כפָ יו – ְשכָ רו על ֶזה כְ זורע לצְ ָד ָקה וְ טורח בְ מצְ ָוה.
ל ְתשּומֶ ת לב ְמנהלי הבנְ קים וְ יועצי הה ְש ָקעות...

ש ְח ר ּו ר ְמ ח בְ ל י ם
ְתמּורת ש ְחרּור גלְ עָ ד שּליט ָאנּו מּוכָ נים לְ שּלם "כל ְמחיר".
אדה?
כל ְמחיר? כְ לּום ע ְסקת ג'בְ ריל ֹלא הולידָ ה אֶ ת הָ אינְ תיפָ ָ
כְ לּום ְתמּורת מצְ ות פ ְדיון ְשבּויים ֹלא קבלְ נּו ַאלְ פי " ָק ְרבָ נות ָשלום"?
יס ְטר ֶטגְ יות
צָ ריְך ל ְשקל גם תוצָ אות א ְ
יקט ה ְמרצְ חים היו ְשבים בכֶ ֶלא ֶש ָלנּו
בְ ש ְחרּור ב ְרגּוטי וְ סינְ ד ָ
יסטים כו ְתבים על הסכָ נות בְ חזּוק ה ֶטרור,
ּוכְ פי ֶשא ָנל ְ
צוקה".
ב ְפתיחת המעבָ רים,בְ הכְ ָרזת נצְ חון הֶ חָ מָ ס על מבְ צע "עופֶ ֶרת יְ ָ
האם ֹלא יּו ְש ְפעו חיָ לינּו מחֻ לְ שת המֶ ְמ ָש ָלה ויפ ְק ְפקו בְ תכְ לית הֶ ְמשְך שרּותָ ם?

ח ְש ב ו נ ו ת ּו מ ְח ְש ב י ם
כְ ֶנ ֶגד "יצֶ ר לב הָ ָא ָדם הָ רע מנְ עּו ָריו" יש ָלנּו מאמר קהֶ ֶלת:
כי הָ אֹלהים עָ ָשה אֶ ת הָ ָא ָדם ָי ָשר אֶ ָּלא ֶשהח ְשבונות הָ רבים קלְ ְקלּו
אֶ ת טבְ עו המּו ָסרי .בין "הח ְשבונות" ה ָללּו נ ְמ ֶנה גם אֶ ת ה מ ְח ְש ב י ם,
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אֶ ת ההֶ ְפקרות הפו ְרנוגְ רפית,אֶ ת ס ְרטי הנאּוף וְ הזְ נּות,עלילות כחניות
ירה.
וכיו"ב ס ְרטי בּדּור ה ְמעו ְררים יְ צָ רים אפלים ּו ְמ ָגרים לעב ָ

ֶנ פ ּו ט י זְ ם
ְרמָ זים לְ הע ָדפת ְקרובים לְ מ ְשרות כְ הֻ ָנה נלְ מד אּולי מן ה ֶנאמר לְ מ ֶשה:
"וְ א ָתה ה ְקרב א ֶליָך אֶ ת ַאהרן ָאחיָך וְ אֶ ת בָ ָניו אתו ...לְ כהנו לי"...
ַאהרן נבְ חר בזְ כּות מ ֶשה ּובְ ני ַאהרן בזְ כּות אבְ יהֶ ם.
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מ ָס ב י ב ל נְ ק ּו ָד ה
אין לך אדם שאין לו איזו נקּודת זכּות אחת ,ואם מסביבּה תמָ צאינה נקּודות נוספות הרי
תתקבל מחרו ֶזת חיּובית ,היא מחרוזת הזכּות המזכָ ה את האדם לכף זכּות.וזאת הבעיה,
שאנו מח ְטטים בנקודות השפֶ ל,בפסולת ה ֶנפש,ודנים בעיקר לחובָ ה.וכאן תחּום פעּולתו
והתגדרּותו של הָאב,המורה והמנהיג – לחולל מסביב לנקּודה הטובָ ה הַאחת ולחרוז אליה
נקודות נוספות...

נ ְד ב ת ה ּל ב
זאת התרומה שצריך לקחת מכל אדם .מדה טובה ,הנהגה טובה ,שאתה מגלה בכל אדם
שאתה נפגש עמו .קח תרומה אישית זו,והתרומם עם נדבת הלב הזאת ,שעליה אמרו כי זו
הדרך ללמוד מכל אדם...

ש ְמ ח ת פ ּו ר י ם
אי ֶזהּו יום טוב שהּותרה בו מ ָלאכה? פּורים! – שנאמר בוּ":ובְ כָ ל ְמדי ָנה ּו ְמדי ָנה ש ְמחָ ה
וְ ָששון ליְ הּודים מ ְשתֶ ה וְ יום טוב (ח/יז) ואעפ"י שנאמר בו יום טוב הּותרה בו המ ָלאכה – זו
תחפו ֶשת פורים מ ְּשָאר ימים טובים ב ָּש ָנהּ...ומשמע מהרמב"ם שהָ עו ֶשה מלאכה אינו רואה
סימן בְ ָרכה ,כגון הזורע אינו מצְ מיח .אבל מלאכה שלא יהיה לו הֶ פסד ָּדבָ ר של שמחה הוא
ופורים ָּ -דבָ ר של שמחה...ובכל מיני מגבָ לות מלאכה ,שפסקו כדי שלא להיבָ טל מש ְמחת
הפורים ,הרי גם אלו שהם ב ֶגדר " ְמ ָלאכָ ה גמּו ָרה"  -אם צריך להן לצורך פורים – מּותר.
גזירות פורים להשמיד להרוג ולאבד נועדו לאבד את ה ג ּו ף ,לבטל משתה ושמחה,ולכן
בהצָ ָלה אנו חוגגים ע"י משתה ושמחה.מכאן מצְ ות סעּודת פורים ,לרבות אכילת פת כמו
בשבת וימים טובים.
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ש כְ ר ּו ת  -ע ד ה י כָ ן?
נפסק שחייב אדם לבְ סּומי בְ פּור ָיא עד דלא ידע בין ָא ר ּו ר הָ מָ ן ( גימטריה )965 -
לְ -בָ ר ּו ְך מָ ְר ְּד כָ י ( .)965הואיל והגימטריה ָש ָוה ,ואינו יודע להבחין ביניהם ,חייב
להפסיק לשתות ופָ טור מלהשתכר עוד.
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+ת י ק ת ְק ש ֶר ת
כישּו ֶריה לפרום ק ְשרי ַא ְח ָוה
לחטט ברכילּויות כל סיעה ומפל ָגה
לטלטל ולטמטם אותנו במּוצרי צְ ריכה
לפשפש בחדירה לנגְ עי אדם וחברה
ליּדות בנבחר ציבּור חיצי שיקּוץ של השחָ תָ ה
לפרוש בה ָנָאה קלקלות מנהיגים בכלכָ לה
ּובין לְ בין לגרוף ח ָדשה מסעירה
למצות את הדין עם אמָ ן,ספו ְר ָטן וידּועָ ן
ולגלגל בכוח שלטון ההון המשּומָ ן
את היתרון והמונופול
בְ ר י ת ה ז ּו ג י ּו ת
העכשווי מאפשר נישּואין שלא עפ"י ההלכה ,נישואין בחו"ל המּוכָ רים ע"י המדינה
ָ
המצב
וע"י בית-המשפט העליון .מה היתרונות ב"ברית הזוגיות"? מתן אפשרות חּוקית לאנשים
שאינם יכולים להי ָנשא לפי ההלכה ,וכן לגויים ,ומניעת בעיות של ממזרּות,עגינּות וסירּוב.
החסרונות :פגיעה בזהּות של המדינה כיהּודית וכן משיכת רבים להינשא בדרך זו ולא
ברבנּות ,וכמו כן הכרה לגיטימית בנישואי תערובֶ ת .מהּו אפוא הפתרון? שיהיה מסלול
עיקרי ליהודים רק דרך הרבנות ומסלול שני,אזרחי ,לאלה שהרבנות מסרבת להשיאם
במסלול זה.

ר כֶ בֶ ת י ְש ָר א ל
יטאות פוליטיות .ההתנתקּות
 15רשימות נגשו לבחירות תשס"ט .לא יאּומן מספר זה של ג ָ
בחברה הישראלית עודנה בתוקפה.
כולנו נוסעים ברכבת אחת ,אבל יש השועטים מ ָקרון לקרון ,או לק ָטר או למסעדה ,או
לנּוע בירּושת "בנְ סע ה ָקרון"...
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ּ+ד י ל בְ כָ ל ג י לבְ כָ ל גיל יש דיל-ת ְרגיל
ב ָגן – על צעצּוע ֶשל ְפל ְסטיק או בְ דיל
בְ ביה"ס – על ה ְתקּלְ סּות וְ תחרּות וחברּות כָ ָרגיל
ב ְתנּועת הנער – על כבּוש הּלְ בָ בות ֶשל הָ ריבות
בצָ בָ א – על ַא ְחות לוחמים,ה ְשת ְמטּות וְ ה ְק ָרבָ ה
יטה וירּו ָשה
בְ חיי המ ְשפָ חָ ה – על ת ְמרוני ְשל ָ
ישה
בָ עבו ָדה – על מאבק ה ָש ְרדּות,קּדּום ּו ְפר ָ
בְ ג ְמ ָלאּות – על לאּות ּובְ דידּות ,חיים בְ לי איש או א ָשה
ישא...
ּולְ עת ְקבּו ָרה – דיל עם החֶ בְ ָרה קּד ָ
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ת ו ָר ה ְס ח ו ָר ה
הלקח החיובי בהשוואה הוא במאמצים להגדיל תורה ולהאדירּה ,כשם שהסוחר מגייס את
כל מאמציו להגדיל פריונו והכנסותיו .הלקח השלילי הוא בס ְפסרות,בהימורים,בבזבּוזים,
בדלדלול ההכנסות ובהתמוטטּות ההשקעות.כך אלה שאינם מתמידים בעיסּוק
בתורה,בשקידה ,בהתמסרות לה ,מאבדים את ברכתּה וטובתּה.

ְת ר ּו מָ ה
תרומה ניתנת מנדבת הלב ,מרוממּות הרצון מעל ומעבֶ ר לכל חיּוב,כְ פייה,מס .התרומה
מרּומֶ מת מכל מ ְרמָ ה,כשרה בנְ כָ סיה,בכוונת התורם לשמָ ּה ולא לשמו,להגדלת כבודו.
נטּולה היא מעבירות של ניצּול ועושק ,הלבנת הון ומניפּולציות לא כשרות .וכל העו ֶשה
לשמּה ולא לשמו הריהו בעל מידות תרּומיות...

פָ נ י ם
כשהפָ נים איש אל ָאחיו ,כמעשה הכרּובים במשכן,הרי המבט הוא אֶ מפתי,ההתעניינות
היא במצבו של הָ ַא ח ר .וכשהפנים הם "לְ עבֶ ר הבית" ,כגירסת דברי הימים,המבט מצּו ָדד
לעבר הבית ,לביתו של כל אחד המעוניין רק בטובתו הפרטית לעצמו ולביתו שלו.

ה ג ב א י ,חוזר וטופח על גבי כדי שיפלוט כיסי מה שי ְטפיח את טובתו ( יש גם כזה).

ועשו ל י מקדש – ל"י :לשון יחיד,הוראה לכל יחיד,לבנות את מקדשו בו בעצמו,
כדי שת ְש ֶרה השכינה בו ,כדי שיתקדש האדם היחיד בְ צֶ ֶלם יוצְ רו.
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הוא מבע לשוני של זוג מרכיבים הסותרים זה את זה ,שצירופם יוצר משמעות חדשה מעבר
להגיון  -פרדוקס  -וזו על מנת להגביר את הרושם וההפתעה .המונח מקורו ביוונית,
ופירושו" :חד" ( )oxyו"קהה" ( .)morosכיום ,אנשים רבים משתמשים במונח
אוקסימורון כדי לתאר ניגוד כלשהו ,אך המונח המקורי מיועד לתיאור ניגוד מכוון כאמצעי
רטורי  -הדובר בוחר במילים אלו בכוונה תחילה":.דממה רועמת" ",זעקה אילמת"
",פגישה לאין קץ"" ,עיניים עצומות לרווחה" "גירוש מרצון"",קדושת החולין"...
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ָא ָד ם נ כְ ָס ף
ָא ָדם נכְ ָסף למעשה ָי ָדיו ,בְ כָ ך הּוא דומֶ ה לְ יוצר הָ ָא ָדם,יוצר בְ ראשית ,הנכְ ָסף גם הּוא לְ מעשה
ָי ָדיוָ ,לָא ָדם יְ ציר כפָ יו ,לנוצָ ר בְ צלְ מו ּו ְדמּותו .אני ָוהו נכְ ָסף לְ מּלא אֶ ת ְשליחּות הבורא ל ְהיות
יוצר ,לְ ה ְמשיְך ּולְ חּדש מעשה בְ ראשית ,ל ְהיות יוצר בְ צֶ ֶלם יוצְ רו.

ה מָ ק ו ם
ּדע ,איפה ַא ָת ה עומדֹ ,לא רק ל ְפני מי.
ה מָ ק ו ם ה ּו א יפֶ ן מ ְמקומו .א ָתה אינְ ָך רּשאי ל ְחרג מ ְמקו ְמָך.
ָאנּו חו ְטאים בחצית הקּוים ,ב ְפריצת אמות הקיּום לְ חיים טובים,
וְ כָ ְך ָאנּו מּו ָדחים  ,וְ המָ קום יְ רחם...

מָ ת י י ְת נ צ ל ה ּו א ל ְפ נ י הָ עָ ם ?

ב " ה
נו ְטריקון ֶזה מ ְתפָ רש בְ דֶ ֶרְך כְ ָלל  :בְ עֶ זְ רת הּשם,
וְ אּלּו אני הָ ייתי מ ְמליץ לְ צָ רף כְ ֶנגְ ּדו נו ְטריקון נו ָסף :בֶ ֶדק הבית!
ֹלא רק ל ְסמך ,אֶ ָּלא ל ְפעל בְ גיּוס כָ ל המאמצים לְ תקּון כָ ל ה ְס ָדקים,
ל ְסתם כָ ל ה ְפ ָרצות ,לְ בעור ה ְפס ֶלת ,לְ חסּול הכעּור וְ הבָ אּוש,
להפְך כָ ל יום לבְ דיקת חָ מץ ,לְ נ ְקיון ְפנים וְ חּוץ – ֶזה מה ֶּש ָנחּוץ!
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תכלית המשכן לא היתה לבנות בית של חומר של עצי שיטים ,נחושת ועורות אילים ,אלא
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כח ח) .השראת השכינה בכל אחד ואחד מישראל
תוכל לשרות רק כשההשתתפות של הציבור באה מנדבת הלב .הקב"ה אינו צריך מקום
בכדי לשכון בו שהרי כבודו מלא עולם .אנו ,בני האדם ,צריכים את הצמצום של המקום .זה
הדבר אשר יאפשר לנו במדרגתנו לספוג ולקלוט את הקדושה .מטרת המשכן היא "ושכנתי
בתוכם" ,כלומר :עלינו להפנים את הקדושה לקרבנּו .לעתיד לבא ,תתפשט הקדושה בכל
מקום " -והיה ה' למלך על כל הארץ " "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".
חטא העגל
ע"פ הספורנו ,לולא חטא העגל ,לא היה כל צורך בצמצום הקדושה למקום אחד .יתרה מכך,
לא היה אף צורך בצמצום הקדושה לשבט אחד ,שבט לוי ,מאחר והקדושה היתה שוכנת
בכל בית ובכל משפחה .חטא העגל הוכיח שעם ישראל עדיין איננו מסוגל להתמודד עם מצב
של קדושה ללא גבולות וללא צמצומים ,ועל כן בא הצורך החדש להגביל את הקדושה
במימדי המקום (משכן/מקדש) ,במימדי הזמן ("ואל יבוא בכל עת אל הקודש") ובבני
האדם (שבט לוי) .חטא העגל גם הוכיח שעם ישראל עדיין אינו מוכן לעסוק בקירוב
רחוקים ,אלו הגרים ,הערב-רב שעלה אתם ממצרים .ראשית עליו לבסס את אדני קדושתו
הפנימית ,בטרם יתקן עולם במלכות שדי.
הכרובים
"פניהם איש אל אחיו" .ניצבים הם יחדיו ,על קרקע משותפת ,ועל סמך בסיס משותף זה
פונים הם "איש אל אחיו" ,מתוך תחושת סולידריות ,אהבה ואחווה .דמותם של שני
הכרובים כפני תינוקות .סמל לדרך שבה צריכים ילדים מישראל לגדול ולצמוח .להיות
מחוברים למורשת" ,מקשה אחת",לא חיבור חיצוני אלא אורגני ,טבעי ,הצומח מתוכו .ועל
אף שהתינוק מחובר לבסיסו ,עליו להיות "פורש כנפיים למעלה" ,שואף כל העת לעלות
לגבהים חדשים .קיים שוני בין המשכן למקדש שלמה בכיוון עמידתם של הכרובים.
במשכן היו "פניהם איש אל אחיו" ,במקדש שלמה היו "פניהם לבית".לפי התלמוד :
כשעושין רצונו של מקום " -פניהם איש אל אחיו" ,בזמן שאין עושין ישראל רצונו של
מקום " -פניהם לבית",כלומר לעבר החומריות ,ולא למצוקתו של חבר.והקול היוצא "מבין
שני הכרובים" ,כיוצא מפיהם של תינוקות שלא טעמו טעם חטא ,ואמירתם אמת היא.
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האות והטקסט
לפי ההלכה אסור שבספר תורה תיגע אות באות .נגיעה פוסלת את הספר.ומסביר שלום
רוזנברג עפ"י החסידות "שכל אחד שורשו בתורה באחד מאותיותיה" .לכל אדם יש אות
בתורה .מכאן" ,שכל אות ואות יהיה נפרד מחבירו בלי נגיעה ...שלא יבוא בגבול אות זה
אות אחר ,כי אם כל אחד על מקומו" .החברה כולה מהווה מעין טקסט" ,אחדות אחת".
האות הבודדת מייצגת את היחיד ,את האינדיבידואום .ניתן וצריך ,לבנות טקסט ,חברה,
מבלי שאות תפלוש לאות המייצגת את האחר .אז יהיה זה טקסט בר-קיימא ,בה כל אדם
יוכל לממש את עצמו ,מבלי שאותיות עשירות או מושלות תפגענה בו.
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 ְמ ל ְמ ד י ת י נ ו ק ו תנער הָ ייתי גם ָזקנְ תי ּוב ְשלבי חנּוכי מ ֶּשנגְ מלְ תי מינְ קּותי ּומּלמּודי בחרּותי
יטה ְראּויים הָ יּו גם המורים ל ְמ ֻב ָגרים לְ ה ָקרא " ְמל ְמדי תינוקות"
וְ הגעְ תי ל ֶסמי ָנר וְ ָלאוניבֶ ְרס ָ
הואיל וְ ָאנּו התלְ מידים ָאהבְ נּו ל י נ ו ק אֶ ת תו ָרתָ ם.
ה ְשתוק ְקנּו בְ כלְ יון עיניים לְ שיעּוריהֶ ם ,ל ְשמיעת ל ְקחָ ם וְ ה ְש ָקפת עו ָלמָ ם.
ָשמעְ נּו אֶ ל ה מ ו ר י ם כי הָ ָיה ָלהֶ ם מָ ה לְ ה ְש מ י ע ָלנּו...

פֶ ָד ג ו גְ ָי ה ְמ ֻע ָּל ה
ָק ָראתי במ ְד ָרש ה ָגדול בהו ָראות ל ְמל ְמדי תינוקות את ההו ָרָאה הבָ ָאה:
ְראה ,היַאך א ָתה עו ֶשהֹ ,לא תטיל עליהֶ ן תו ָרה בְ ָשעָ ה ֶשאי ָנּה ע ָתּה,
וְ ַאל ְתיגְ עם בתו ָרה,וְ ַאל ת ְמנע מהן דבְ רי תו ָרה,
ֶשכל המונע ה ָלכָ ה מפי תלְ מיד הָ גּון כְ אּלּו גוזְ לו מנחלת אבותָ יו.
תן דע ְתָך עליהֶ ם ֶשֹּלא תניחם וְ תצא וְ ָיבואּו לידי ס ְרחון...

ְת ר ּו מָ ה
ה ְתרּומָ ה ֶשהביאּו בְ ני י ְש ָראל לבְ נית המ ְשכָ ן הָ יְ תָ ה מעל ּומעבֶ ר לנ ְד ָרש.
בְ כָ ְך עָ ְמדּו במבְ חָ ן ֶשל ההצְ הָ ָרה "נע ֶשה וְ נ ְשמע" כְ ֶשהביאּו כְ כָ ל ֶשנ ְתב ְקשּו .
פָ ָרשת ְתרּומָ ה ְסמּוכָ ה לְ מ ְשפָ טים – כְ ֶלקח לְ כָ ל הּדורות ,ל ְסמך אֶ ת הגְ ָשמָ תָ ם
לְ מע ֶשה ֶשל כל המ ְשפָ טיםֶ ,של כל ההבְ ָטחות וְ הּדבּורים היוצְ אים מהפֶ ה.
הג ְמלאי הּוא פֶ נְ סיונר ,כְ לומר פ ָנ ָס א י – ּו ְתרּומָ תו אי ָנּה נ ְפ ֶס ֶקת אֶ ָּלא
הּוא ָיכל לְ ה ְמשיְך ל גְ מ ל ּו לְ הָ א י ר לְ חֶ בְ ָרתו...
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מּדּוע הָ עו ֶשה בְ חובָ ה ְשכָ רו ָגדול יותר מהָ עו ֶשה בְ ה ְתנ ְּדבּות? ּומ ְסביריםֶ ,שּל ְמ ֻצ ֶוה וְ עו ֶשה יש
עדיפּות מ ְפני ֶשהּוא דואג ּומצְ טער יותר פֶ ן יעבר על הצּוּוי ,ממי ֶשאינו ְמ ֻצ ֶוהֶ ,שיש לו פת
בְ סּלוֶ ,שאם י ְרצֶ ה ָיניח.
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+ע מָ א ְפ ז י ָז א
הרווח
כנּוי זה מכּוון לבני העם שבפחזותו ובפזיזּותו רודף אחרי מוקשי ה פָ ז,אחרי ֶ
והמופרז...
ָ
המָ היר,המיידי,אחרי הפז המּופז

ת ם וְ ט ְמ ט ּו ם
אמר כבר הֶ חָ כָ ם מכל אדם (משלי יא/ג) :תֻ מת יְ ָשרים תנְ חם וְ ֶס ֶלף בגְ דים יְ ָשּדם – לאן תנחֶ ה
לס ֶלף הצהרתם והכרזתם
אותם תּומָ תם וט ְמטומם? להתעּלם מכ ָּונת החומסים אותםֶ ,
לכאורה של מושחתים ורשעים שבסיסמאות ָשוְ א וכָ ָזב מנסים להפילם וללוכדם.

ָי מֶ י ָך א מ ּל א
הברכה לפי שמות כג/כו לפי חשבוני כך היא:
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א מ ּל א =  ,55ומשהגעת לגיל זה ,ומספר ימיך צריך כמובטח יותר להתמלא ,הרי תגיע גם
לָ -י מֶ י ָך =  .56שמונה השנים החסרות מ 55ל 56מתמלאות אפוא מ 5האותיות שבשתי
המלים ימיך-אמלא...
א פֶ ק א פ ּו קמי אינו שואף להגיע ָלאופק ,למפגש הנשיקה של ָשמים וָא ֶרץ? ואולם ככל
שנלך,שניסע,שנטּוס ונרחף ,להשגת המטרה  -היא תתרחק מאתנו...הניסיון והחישוב
מוכיחים שתשוקה זו לעולם לא תבוא על סיפּוקה .האם מסקנה זו מלמדת אותנו להתאפק?
להימנע מההשתוקקּות? כשבמלוא התודעה וההכרה אנו יודעים שהסופי מנוע מהשגת
האין-סופי?..

דור יתום
זאת התחושה של בני הדור כיתומים מאבות-מנהיגים .יתומים ואין אב לא ברשויות
השלטון ,לא בהנהגה הרוחנית-דתית .תופעות השחיתות ועוותי השליטה,האלימות
והכוחנות שהשתלטו ביחסינו משרים עלינו את אוירת הנכאים של דור יתום,חסר ישע,
עם שרוי בפשע ,נטול חזון ורצון לתקון.
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כְ ר י ת ת ה בְ ר י ת
מעמד הר סיני הוא ההכנה וההכשרה לכריתת הברית בין ישראל לאלוהיו.הנציגים מצד
הדרג המדיני) ,אהרון ובניו (הכהּונה)  56הזקנים (השופטים).משה מגיע
העם הם:מ ֶשה( ֶ
לדרגה הגבוהה ביותר ,הוא העו ֶלה בהר ושוהֶ ה לקבלת התורה  56יום .זה מניין הטהרה
לּלידה החדשה של העם .תחילתם בז' בסיוון וסיּומם בי"ז בתמוזֶ .טכֶ ס הברית נערך
כמקובל בין הכורתים והמכריזים על הסכמתם לתנאים" :נעשה"!..עוברים בין ב ְתרי זבח
נזרקת על העוברים והמחצית על המזבח שנבנה.כך מסתמלת הַאחדּות
הקרבן .מחצית הדם ֶ
של שני הצדדים ומתחזקת ההסכמה באמירה" :נע ֶשה וְ נ ְשמע" .לבסוף מסיימת הסעּודה
את ההֶ סדר .טופס אחד של ההסדר הוא ספר התורה שבידי העם,השני נשמר בארון
הבְ רית .הביטוי "נעשה ונשמע" מבליט את המעשה הקודם לשמיעה.ערך העשייה עָ דיף על
הלימּוד שאינו מביא לידי מעשה וקיום המצוות.הברית מחייבת ה ְסכָ מה ָורצון פה אחד
מבלי להתחּשב בפירּוש הניתן לטעם המצוות.קיומן אינו מתוך פרישּות וסגפנּות כי עבודת
ה' מתקיימת גם כאשר האדם עוסק בצורכי גופו והנאותיו.

ֶש ֶק ר
ש – ק – ר מעיד על עצמו ,שהרי אחרי השי"ן בנסיגה מאותיות א"ב צריך להיות רי"ש ולא
ק' ,וכך הוא מרחיק את הס ֶדר הנכון.
השקר גורם להעדרה של האמת ,ובסנהדרין צז נאמר" :ו ְתהי הָ אמֶ ת ֶנעְ ֶּד ֶרת" – שנעשית
ע ָד ר י ם ע דָ ר י ם והולכת לה" .עדרים של שקרים ,רבים ומתרבים דבְ רי שקר וכָ ָזב,
וה ְמריבות באין אמֶ ת בין איש לרעהו ועם לעם גו ֶררות את העבירות הנוראות האחרות של
ֶרצח,גניבה וניאּוף .ומכאן הַאזְ הָ ָרה :ה ְרחק מן ה ֶּש ֶקר! ממנו ומן הנגררות ממנו...
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ְש מ ע י ְש ָר א ל
שמע את הקול המהדהד בתולדותינו מאז הצהרנו :נע ֶשה וְ נ ְשמע.הורים ומורים,מנהיגים
ונבחָ רים וכל אחד מהדורות הנוכחים והבאים חייבים לחזור ולהשמיע את ההכרזה
לראשינו ,וככל
המחייבת לשמור על תנאי הברית .שני הכְ תָ רים עשייה ולימוד עטּורים ָ
שנעדיף לעשות יותר מלשמוע לפרשנים,למרואינים,לתקשו ָרנים,ולכל המּוחזקים
כ"מּומחים" כן ייטב לנו לשנן לנו ולבנינו כי גדול הלימוד המביא לידי מעשה...

ב נְ עָ ר י נ ּו ּו ב זְ ק נ י נ ּו
יש המטילים גְ נּות בנערים המנוערים מנימּוסים ,מכיבּוד מבּוגרים,מסּורים לפריקת עול
מצוות ומסורת אבות,וכיו"ב קּופות של שרצים בהתנהגּות ובאורח חיים .אבל בצירּוף הנ"ל
מּוקדמים הנערים לזקנים מתוך ֶשבח והכרה בכוחות העלּומים,ביכולת הפעּולה והרעננּות,
בהתמודדות עם קשיים,בהתגברּות על תלאות החיים ,בכושר להשרדּות ועודֶ ...שכן הנעּורים
בטרם עת .הנערים הלוחמים למעננו הרי
הם הסמל ל ה ת נ ע ר מן הזקנה הקופצת ֶ
בגבּורתם ּובדמיהֶ ם אנו חיים...
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התו ָרה ֶשתצא ָלנּו ,כְ תורת החיים בְ כָ ל זְ מן לְ פי נְ סיבותָ יו,היא מן ה צ י ּו נ י ם ֶשָאנּו נו ְתנים
לתו ָרה ֶשבכְ תָ ב וְ ל ְפסיקות הה ָלכָ ה .הֶ עָ רות וה ָלכות,ציּונים על ְסמָ ך ְמקורות,מסורות וְ שקּולי
דעות,ע"י בְ קיאיםּ,ו ְמקֻ בָ לים בָ עָ ם כְ מֻ ְסמָ כים,אלּו ַאבְ ני ה ֶּד ֶרְך לְ ה ְתפ ְתחּותָ ּה ֶשל תורת חיים,
ֹלא חנּו ָטהְ ,מאֻ בֶ ֶנת ּו ְקפּוָאה ,אֶ ָּלא הו ֶלמֶ ת אֶ ת צָ ְרכי הזְ מן וְ ת ְהפּוכותָ יו ב ְקביעת החֻ ָקהְ ,פ ָרטי
הּדינים,הה ָלכות וְ ההכְ ָרעות בְ הֶ ְתאם למּדות וְ לס ְמכּויות הנ ְד ָרשות.

מ ת ן ת ו ָר ת נ ּו
ֶזה הנּוסח ב ְתפּלת חג ה ָּשבּועות "חג מתן תו ָרה" – התו ָרה "ֹלא ב ָּשמים היא" אֶ ָּלא הֻ ְט ָלה
יקתָ ם ֶשל חכָ מֶ יהָ ּו ְמל ְמ ֶדיהָ .תו ֶשבְ ע"פֶ היא
עָ לינּו,כְ מתן תו ָרתנּו ,לְ דָ ְר ָשה ּולְ קיְ מָ ה לְ פי ְפס ָ
אפוא המכְ ריעָ ה אֶ ת ת ָורה ֶשבכְ תב ,ה ָלכָ ה עו ֶק ֶרת אֶ ת המ ְק ָרא.ה ָלכָ ה לְ מ ֶשה מסיני לְ עתים
ְמהפֶ כֶ ת אֶ ת דבְ רי התו ָרה ֶשבכְ תב.זו הס ְמכּות ֶשנ ְת ָנה לְ לו ְמדי התו ָרה ל ְפסק ה ָלכָ ה.

+ג ר וְ אֶ זְ ָר ח
הגר הּוא הָ ָרחוק,ה ָזר,הָ ַאחר,הבלְ תי ְמק ָרב.מצְ וות התו ָרה חוזְ רות ּומזְ הירות אותָ נּו בְ יחסינּו
יסטורית וְ אּולי
אֶ ל הגרים .גרים הָ יינּו ּו ְתחּושת ה ָזרּות וְ הנכּור מֻ ְטבעת בָ ה ָו ָיתנּו .בָ ה ָו ָיה הה ְ
בָ ָש ְרשיּות הביולוגית ֶג ֶנטית המּו ֶר ֶשת ָלנּו .נצְ טּוינּו ֶשֹּלא לְ קפח אֶ ת זְ כּויותיהֶ םֶ ,שֹּלא
לְ ה ְפלותָ ם בְ כָ ל ָדבָ רַ .א ְרמָ ָאה אפּלּו עד ע ָש ָרה דורות ַאל ְתב ֶזה ארמי בְ פָ ָניוַ .אל תזְ כיר לו אֶ ת
מוצָ אוַ,אל ְתג ֶנה אֶ ת עבָ רו .הנמּוס ְמחיב ֶשֹּלא לְ הכְ לימו בְ פָ ָרשיות ֶשל עבָ רו .כָ ְך גם בעלי
ְתשּובָ הֶ ,שאין חוזְ רים וְ תולים אֶ ת ַא ְשפת ה ְּש ָרצים ֶשבְ חייהֶ ם .אפּלּו ָגדול כְ ר' יוחָ ָנן נכְ של
בְ גנותו אֶ ת ריש ָלקיש כְ ב ְריון לְ ֶשעָ בָ ר .חֻ ָקה ַאחת לגר וְ ָלאֶ זְ ָרח .נ ְתבונן במ ָּלה אֶ זְ ָרח :
מ ְּשני צּדֶ יהָ הָ אותיות א-ח ,וְ המ ְשמָ עּות בְ רּו ָרה לְ ַא ְח ָוה וְ ק ְרבָ ה וְ ַאהבָ ה .ביניהֶ ן ְשרּו ָיה המ ָּלה
ָזר ,כְ לומר הגר מָ צּוי כְ ָזר,כְ ָדחּוק בין ְתחּושת הָ ָאח.וְ ָאהבְ ָת לגר ְמצ ָּוה התו ָרה כְ שם ֶשא ָתה
ְמ ֻצ ֶּוה לְ ַאהבת רעָך .ה ְקנה לגר אֶ ת ְתחּושת הָ ַא ְח ָוה,הק ְרבָ ה וְ ַאל ְתבו ְדדו כְ ָזר.
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כריתת הברית
מעמד הר סיני הוא ההכנה וההכשרה לכריתת הברית בין ישראל לאלוהיו.הנציגים מצד
העם הם:משה(הדרג המדיני) ,אהרון ובניו (הכהונה)  56הזקנים (השופטים).משה מגיע
לדרגה הגבוהה ביותר ,הוא העולה בהר ושוהה לקבלת התורה  56יום .זה מניין הטהרה
ללידה החדשה של העם .תחילתם בז' בסיוון וסיומם בי"ז בתמוז .טכס הברית נערך
כמקובל בין הכורתים והמכריזים על הסכמת לתנאים "נעשה"!..עוברים בין בתרי זבח
הקרבן .מחצית הדם נזרקת על העוברים והמחצית על המזבח שנבנה וכך מסתמלת האחדות
של שני הצדדים ומתחזקת ההסכמה באמירת "נעשה ונשמע" .לבסוף מסיימת הסעודה
את ההסדר .טופס אחד של ההסדר הוא ספר התורה שבידי העם,השני נשמר בארון
הברית .הביטוי "נעשה ונשמע" מבליט את המעשה הקודם לשמיעה.ערך העשייה עדיף על
הלימוד שאינו מביא לידי מעשה וקיום המצוות.הברית מחייבת הסכמה ורצון פה אחד
מבלי להתחשב בפירוש הניתן לטעם המצוות.קיומן אינו מתוך פרישות וסגפנות כי עבודת
ה' מתקיימת גם כאשר האדם עוסק בצורכי גופו והנאותיו.
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ָס נ ג ו ר ו ָק ט ג ו ר ו
כְ גון :הנותן צְ ָד ָקה מכֶ ֶסף ֶש ָגנב ,או ָשכיר ֶש ְשעותָ יו ְמכּורות לְ מעבידו וְ הּוא יוצא
ירה היא בְ ָידו.
לְ ענְ ָי ָניו לְ קים מצְ וותֹ ,לא לצְ ָד ָקה יחָ שב לו אֶ ָּלא עב ָ
וְ כמָ ה מנְ היגים ֶש ָתמכְ נּו ּובָ ח ְרנּו בָ הֶ ם כְ ָסנגורים
וְ הָ ְפכּו אֶ ת עו ָרם וְ הָ יּו לְ דידנּו כְ ָקטגורים!

"ג י ל ח נ ּו ְך"
יש מהחכָ מים הָ או ְמרים כְ בֶ ן ששֶ -שבע ,וְ יש או ְמרים כְ בֶ ן תשע-עֶ ֶשר,
וְ הכל לְ פי חריפּותו ֶשל ה ָק ָטן -
אם עו ֶדנּו ְמנ ְמנם בְ ת ְרדמת ח ֶרף או ֶשהחל לְ הָ נץ ּולְ נצְ נץ בְ פעמי ָאביב

יוצר אור
ירה ּולְ חּדש מעשה בְ ראשית,
ָא ָדם בְ צֶ ֶלםֶ ,שיֻעד לְ ה ְמשיְך בְ מעשה היְ צ ָ
ָזכָ ה לְ קבל מיוצר כל אֶ ת ְשתי הָ אותיות י' ו' ֶשבמ ָלה י ו צ רֶ ,שהן ְשתי
הָ אותיות ֶשל ה ָו ָיה .מה נ ְשַאר במ ָּלה לְ ַאחר נְ טילת  5הָ אותיות הנ"ל?
צ ר ,כָ ָאמּור":ו ְתח ְסרהו ְמעט מאלהים" ...הָ ָאדָ ם כְ יוצר אור יְ בָ ר א
אֶ ת הח ֶשְך,אֶ ת אפלת הָ רע וְ י ְתאמץ לְ הָ פיץ בְ ע ָקר אֶ ת הָ אור!

+מ ְש פָ ט וְ ָש ל ו םאם יש מ ְשפָ ט – אין ָשלום ,וְ אם יש ָשלום – אין מ ְשפט.
בטּוי ֶזה ְמשקף ָקטגו ְריות ֶשל דין ּו ְפ ָש ָרה,עו ָלם ה ֶזה וְ עו ָלם הבָ א,
יקב הּדין אֶ ת הָ הָ ר או חֻ ְרבָ ן הנגְ ָרם כְ תוצָ ָאה מהעמָ דת ְּדבָ רים על הּדין.
מ ְתחּלת הבְ ריָאה כְ בָ ר תארּו הּשמות הָ אֹלהיים לְ חּו ְמרת הּדין וְ הָ רחמים.
אין הָ עו ָלם ָיכל לְ ה ְתקים אֶ ָּלא בְ שּלּוב ְשניהֶ ם.רק בְ ה ְפ ָרדת הָ עו ָלמות -
הָ עו ָלם ה ֶזה –ל ְפ ָש ָרה וְ ָשלום,לְ ותּור ּו ְסטיָ ה מהנו ְקשּות המ ְשפָ טית,
יקה כְ בית הּלל ,וְ הָ עו ָלם הבָ א – עו ָלם הָ אמֶ ת ,לְ חּו ְמרת בית שמאי.
ל ְפס ָ
המ ְחֹל ֶקת בְ תורת המּו ָסר היא בין ה ָקטגו ְר ָיה המֻ ְח ֶל ֶטת ֶשל מּו ָסר,אמֶ ת,
מבְ לי לְ ה ְתחשב בתוצָ אות ,ובין הגְ מישּות הנ ְד ֶר ֶשת בְ חיי ָא ָדם וְ חֶ בְ ָרה
ֶשאי אֶ ְפ ָשר לְ צית לחוק ָתמיד ּולְ ֹלא ְפ ָשרות...
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ומצאתי בשיחות לייבוביץ על פרשת השבוע עמ' 111
+אמרה של אֶ מֶ ְרסון:
GOOD MEN MUST NOT OBEY LAWS TOO WELL

969
הֶ עָ נ י ע מָ ְךה ְשכן בְ ָך אֶ ת הָ עניוּותַ .אל ת ְתנשא גם אם חוננְ תָ ביכ ֶלת רּוחָ נית וְ ג ְשמית.
כְ ֶשא ָתה תורם,מ ְרצֶ ה ,מ ְרביץ תו ָרהְ ,מ ָשרת צבּורְ ,מסיע בְ גּוף ּובְ ֶנפֶ ש ּובְ מָ מון – הרי ֶזה
ירָך,
מּשּום ְפריעת הפ ָקדון ֶשהֻ ְשַאל לְ ָך לְ מ ָתן לְ רעָך,לעניי ע ְ
לְ כָ ל הנצְ ָרְך לכ ְשרון וְ ליְ כ ֶלת המֻ ְפ ָקדים בְ ָך לחלֻ ָקה...
וְ עוד מסמָ ני הֶ עָ ָנו ֶשאינו ְמפ ְרסם בָ רבים צ ְדקת פזְ רונו
אֶ ָּלא נוהג עם הֶ עָ ני בחשאי ,כְ בינו לְ בין עצְ מו.
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נ

ח מ ו ר ש ו נ א ָך
מיהּו השונא? הּוא או ְתָך? או א ָתה אותו?
החמור הּוא אּולי דּוגְ מָ ה לְ ֶשבֶ ר כָ לְ ֶשהּו,חו ְמרי,מו ְטטּות כלְ כָ לית,או נ ְפשית ְפסיכולוגית.
בין כָ ְך ּובין כָ ְך "עזוב תעזב" – אבָ ל ע מ ו! ,פרּוק ֶר ֶגש השנְ ָאה בְ עֶ זְ ָר ְתָך לו או בְ עֶ זְ ָרתו לְ ָך
ְמ ֻב ָסס על עֶ ְקרון הקיּום וְ ה ְתלּות הה ָדדיתְ .מקו ָרּה ֶשל השנְ ָאה יונק מסכְ סּוכי ְשכנים,
ירה אישית וְ הע ָלבָ ה וכיו"ב.
מתחרּות ב ְתחּומים שונים,מקנְ ָאה,מ ְפעּולות איבָ ה,מחת ְ
סיטּוַאצְ יות ֶשל פֶ גע ְמחיְ בות הֶ חָ שת עֶ זְ ָרה ועשּויות אּולי ל ְפרק מ ְטעָ ני איבָ ה וְ שנְ ָאה...

מ ח ָל ה מ ק ְר בֶ ָך
כמָ ה חוזְ רים ּומ ְדגישים בְ ָימינּו כי המח ָלה היא מ ק ְר בֶ ָך ,כְ לומר ַא ָת ה הּוא הגורם
אֶ ת הָ ָרעָ ה לְ עצְ ְמָך .נ ָקיון,ה ְשמָ נת ֶיתֶ רְ ,פעילּות גּופָ נית,המָ נְ עּות מעּשּון ,בְ דיקות מֶ נע,
יסמת "אגֻּדת הבְ ריאּות" בְ ביה"ס הָ עמָ מי,
ְתזּו ָנה נְ כו ָנה,וכו' וכו' – זוכְ רים אֶ ת ס ְ
ב ְשנות הָ עֶ ְשרים וְ ה ְּשלושים? "זְ הירּות עדיפָ ה מרפּוי"! וְ גם כיום ֻכ ָּלם חוזְ רים ּו ְמשנְ נים
יסמָ ה נְ כו ָנה זו ֶשל עדיפּות ה ְמניעָ ה ֶשל המח ָלה...
ס ְ
אבָ ל גם היום חו ְטאים ָאנּו ּובָ נינּו וְ ֹלא נזְ הָ רים לְ קיְ מָ ּה...

צְ ָד ָק ה ּו מ ְש פָ ט
ה צְ ָד ָק ה – ל ְפנים מּשּורת הּדין .ה מ ְש פ ט – הּדין.
יקב הּדין וְ ת ְתגמש ה ְפ ָש ָרה בצְ ָד ָקה.
הגיד לְ ָך ָא ָדם מה טוב – ָא ָדם בא ֶשר הּוא ָא ָדם:
עשות מ ְשפָ ט – ּד ְקּדק כְ לפי עצְ ְמָך בְ חּומָ ָרּה,
וְ ַאהבת חֶ ֶסד – הָ קל לְ ַאחר ,ותר,ה ְתפּשר.
צמּוד ֶזה יְ ל ֶּוה אותָ נּו בְ יחסינּו ֶזה ָל ֶזה.
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965
ה ר נ ח ָל ה
שבְ נּו אל נחלתנו והָ הָ ר עומד ֶנגדנו
כָ פּוי עלינו הר השנְ ָאה והה ְתנכְ לּות לקיּומנו.
לתֻ מנּו חשבנו כי שבנו אל המנּוחה והנחלה
ַאך ההר חוסם את רוְ חָ תנו ,הר העצָ ה הָ ָרעָ ה,
הָ הָ ר הקודח בלבת תאוה להשמידנו...

ְ +ס ֻג ָּל ה
אומרים מ ְּשמו של ר' דוד מללוב
"ו ְהייתֶ ם לי ְסגֻ ָּלה" (שמות יט/ה):
ְס ֻג ָּל ה כ ֶסגול הזה שבנקּוד ֶ כל שתסובְ בהּו י ָּשאר תמיד ֶסגול
כך טיבו של היהודי ככל שיתפתל ויהפך צּו ָרתו – י ָּשאר יְ הּודי...
ירה זו תואֶ מֶ ת אֶ ת ה ְטמיעָ ה וְ הה ְתבולְ לּות בְ תולְ דותינּו?
האֻ ְמ ָנם אמ ָ
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+כְ נ צְ נ ּו ץ ה בָ ָר קכְ נצְ נּוץ הבָ ָרק מתוְך הֶ עָ ָנן
פו ֶרצֶ ת איר ָקה מתוְך הָ ע ָרפֶ ל,
כנר הבודק ס ְדקי תעלּומָ ה
מבְ ליח הפ ְתרון לְ אֶ ניגְ מָ ה ְסתּומָ ה,
כְ ֶק ֶרש ההצָ ָלה בְ געש ההצָ פָ ה
נבְ קע ח ֶסר הָ און בְ ֶישע הת ְק ָוה,
כְ קול הּשופָ ר המ ְתחזק וְ עו ֶלה
מושְך המ ְדעָ ן אֶ ת לּוח המ ְש ָואון,
ּובְ חֶ ְשכת הזכָ רון יש ֶשפ ְתאם
יְ הבְ הב אי ֶזה רעיון,
ּוכְ מו בְ סער הפֶ ֶרץ
בה ָויות ֶשל יום יום
י ְשקע או י ְמריא
פ ְתרון או ח ָּדלון
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961
ְש מ י עָ ה ט ו בָ ה
כלנו שומעים את הדברים אבל לא כלנו ְמחֻ ָּדדים בהבָ נת משמעותם.
הטרור העולמי,
הרדיקלי וסכנת ֶ
שומעים על מלחמת הציויליזצְ יות ,על האיסלאם ָ
על חמּו ָשּה של איראן בפצָ צה הגרעינית ,על סכנת עולמנו מחמָ מת ֶיתר ופליטת גזים
על הכלכלה המתמוטטת ועוד ועוד – והדברים נכנסים ויוצאים כלעומת שבָ או.
איך מזעיקים את ההבנה והפעולה בעקבות השמיעה?
איך מפתחים את השמיעה הטובה? נאמר בי ְתרו חותן משה" :וי ְשמע י ְתרו" –
איך מפתחים את ְש מ י ע ת ה ֶי תֶ ר? את המנגינה המצטלצלת בין השיטין?
יש שומע וְ ה ְפסיד ,יש שומע וְ נ ְשכָ ר.

בָ ר ּו ך ה ּש ם
מיהּו ֶש ָטבע את הבְ ָרכָ ה הזאת? ממי ָלמ ְדנּו בטּוי ֶזה?
מ י ְת ר ו ה ג ו י! (שמות יח/י)

ע ו ב ד צ ב ּו ר
היה נשמע פעם כמעט ב ְקדֻ ָּשה ,כסמל לא ֶרך רּוח,
המֻ ָשג CIVIL SERVANT
לסבלנות אין קץ ,לנמּוס קפדני ,סבֶ ר פנים אמנם רשמי אבל צייתָ ני,עומד לשרּותי,
YOUR OBEDIENT SERVANT
זוכרים את המכתבים החתומים בסופם בנוסח זה?
אבל מעלה זו של צייתָ נות ושירּות משועבד לצבּור כנראה שהיא נחלתה של תקופה שעבר
אסט" בזמננו...
זמנה – צייתנות שאינה "הציְ יט-ג ְ
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נ

א י ֶז ה ּו חָ כָ ם?וְ ָשנינּו בפרקי ָאבות :הּלומד מכָ ל ָא ָדם!
לקלים,מן הַאנטישמים
וכי אפשר ללְ מד מ כָ ל אדם? מה נלמד מן הפחּותים והמקּו ָ
והאויְ בים? אלו "מעלות" נּוכל לסגל מהם?
ופשוטה התשובה :ללְ מד כיצד ֹלא ל ְהיות כמותָ ם! ללמד כיצד ָלסּור מרע ולעשות טוב...
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ע ל ה פָ נ י ם
צָ ריְך לְ הָ בין בטּוי ֶזה כְ מ ֶשהּו א ָרעי,חולף,מצָ ב או ארּוע ֶשאינו לְ פי ָשעָ ה אֶ ָּלא בְ ֶנ ְח ָשלּות זְ מנית
ּונְ פָ רש זאת על פי מה ֶּש ֶנאמר בע ֶש ֶרת ה ְּדבָ ריםֹ":לא י ְה ֶיה לְ ָך אֹלהים אחרים ע ל פָ נ י",
ּו ְמפָ רש ָשם רש"י ":כָ ל זְ מן ֶשאני קיָ םֶ ,שֹּלא נצְ טּוּו על עבודת כוכָ בים אֶ ָּלא אותו הּדור"...
כְ לומר ה ָספק בְ קיּומו כבְ ָיכל הּוא חֻ לְ שת הָ אמּו ָנה בְ דור ְמסֻ יָ ם.

ָש וְ א וְ ֶש ֶק ר
קולע מ ֻכ ָּלם רש"י בְ קצּורו וְ דיּוקו:
ְשבּועת ָשוְ א וְ הֶ בֶ ל כְ גון הנ ְשבָ ע על עץ ֶשהּוא עץ וְ על אֶ בֶ ן ֶשהּוא אֶ בֶ ן,
וְ אּלּו ְשבּועת ֶש ֶקרְ ,שבּועָ ה ה ְמש ָנה אֶ ת היָ דּוע ,כְ גון :על אֶ בֶ ן ֶשהּוא ָזהָ ב...

ֶּד ֶר ְך אֶ ֶר ץ
הָ עו ֶשה ְס ֻע ָּדה י ְש ֶקה הּוא בְ עצְ מו אֶ ת ה ְמסֻ בים
ָלמ ְדנּו זאת מַאבְ ָרהָ ם ֶשּשמש למלְ ָאכים ֶשנ ְדמּו לו כְ ע ְרביים
ּוכְ רבָ ן ג ְמליאל ֶשעומד ּומ ְש ֶקה לר' אליעֶ ֶזר וְ רבי יְ הושֻ ע וְ רבי צָ דוק
(קידושין לב/ב)

ָש ע ו ת זְ מ נ י ו ת
ְמחּלְ קים אֶ ת היום מ ְתח ָּלתו וְ עד סופו ל 65-ח ָלקים ָשוים וְ כָ ל ח ֶלק נ ְק ָרא ָשעָ ה זְ מנית.
יש ְמח ְּשבים (כְ "מָ גן ַאבְ ָרהָ ם") מעלות הּשחר עד צאת הכוכָ בים
וְ יש ְמח ְשבים (כהגר"א) מהָ נץ החמָ ה עד ְשקיעָ תָ ּה.
בקיץ ֶשהיָ מים ארֻ כים ָשעָ ה זְ מנית היא יותר מּשּשים ּדקות,
בח ֶרף ֶשהיָ מים ְקצָ רים היא פָ חות מּ 06-דקות.
בין כָ ְך ּובין כָ ְך ְּדַאג לְ חיי ָשעָ ה ֶשל טעם וְ ספּוק...

ל ְר א ו ת אֶ ת ה ק ו ל ו ת
כמָ ה ּדבּורים וְ הבְ ָטחות ָשמעְ נּו מן המּועְ מָ דים לבְ חירות,
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ּוכְ ֶד ֶרְך ֶשה ְּדבָ רים נכְ ָנסים כָ ְך הם יוצְ אים
אֶ ָּלא אם כן ָאנּו רואים אותָ ם בְ ה ְתג ְשמּותָ ם ּובְ ה ְתמ ְמשּותָ ם.
זאת כ ָּו ָנת הכָ תּוב :ל ְראות כיצָ ד מת ְרגְ מים הקולות לְ מעשים

966
נ ע ֶש ה וְ נ ְש מ ע
ֶזה הסוד ה ָגדול ֶשל ַא ְחּדּות הָ אֻ מָ ה:
אם כָ ל אֶ חָ ד י ע ֶש ה אֶ ת המֻ ָטל עָ ָליו
וְ עם זאת י ְש מ ע גם אֶ ת המֻ ָטל על חב ָריו.
לעשות אישית  -וְ ל ְשמע איש אֶ ל ָאחיו,
כָ ְך יְ חֻ בר המח ֶנה הָ אֶ חָ ד וְ ֹלא איש לְ ָאהָ ָליו.
כָ ל ה ְתפ ְתחּות היא א ט י ת – לְ רבות הה ְתפכְ חּות הָ אֶ ת י ת
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נ

ְש עָ ר י ם
מונים מ"ט ְשעָ רים ֶשל טֻ ְמָאה ומ"ט ְשעָ רים ֶשל ְקדֻ ָּשה
וְ ָאנּו מטלְ ְטלים בְ כָ ל יום מּשער לְ שער עד ֶשמגיעים ל ְשני ה ְּשעָ רים הנותָ רים
וְ ָאז מ ְתחבְ טים איְך לְ הבְ קיע אֶ ת הבְ ָרכָ ה לְ מָאה ְשעָ רים

+ק ו ל ה ת ו ר
ּומהּו הקול הנ ְשמָ ע בְ ַא ְרצנּו בְ עָ ְמּדנּו בתור?
"בֶ ן-יו ָנה" חזור לְ ָאחור"!

ְש מ ו ר מֶ ְר חָ ק
ירה,כי מ ְשמָ עּות ההגְ בָ ָלה -מ ְשמֶ ֶרת
עשה ְס ָיג לְ ה ְרחָ קת ה ְתאּו ָנה,לְ רבות ְתאּונת-עב ָ
ירה לְ ח ְטא,מכָ ל
לְ מ ְשמֶ ֶרתָ ,לסּור מרע,לְ המָ נע מ ְפריצת ָגדר,ל ְשמר על ְטוח המֶ ְרחָ ק מ ֶּש ֶקר,מגְ ר ָ
המֻ ְקצֶ ה לְ כעּור וְ חֶ ְרפָ ה,מכָ ל המֻ ְשחָ ת ּו ְמחו ָלל מכל ָוכל.
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966
כ פָ ה
הָ רוצֶ ה ל ְמשל בכפָ ה – יכְ פֶ ה ק ֶדם כל אֶ ת עצְ מו ֹלא אֶ ת מָ רּותו על זּו ָלתו

בְ ח ג ה נְ ט י ע ו ת
ח ּו ג בין אי ָלנות היֻחָ סין
חקר מַאין בָ אתָ
ּולְ ָאן הולְ כים?
ל ְטעון פירות?
או לְ קּשּוטי ְס ָרק?
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ועלי ספֶ ר וְ תולְ דות המ ְשפָ חָ ה
ְשַאל אֶ ת עצְ ְמָך בְ חּוגְ ָך-
אי ָלן ,אי ָלן ,במָ ה ת ְתבָ רך ּובמָ ה י ְתבָ ְרכּו בָ ְך?

מ נְ ה י ג
כְ בָ ר הזְ היר י ְתרו אֶ ת מ ֶשהָ ":נ ב ל ת ב ל"!
ּומנְ היג ָנ בָ ל מיטיב ל ְראות בפ ְטריוטיזְ ם אֶ ת מ ְפ ָלטו הָ ַאחרון,
או מ ְתנּדב ל ְשכב על הגְ דרות וְ ָלשאת אֶ ת עי ָניו לְ זרי הּד ְפ ָנה

ְתחּושת רבים היא ֶש ְמדינת תלָ-אביב הָ ְפכָ ה ל ְהיות ה ֶגטו ֶשל ְמדינת היְ הודים.
יטה בָ הָ ר ּובפֶ ריפֶ ר ָיה כְ בָ ר מסיקים אֶ ת כ ְשלו ָנה ֶשל מלְ חֶ מֶ ת ע ָזה
מן הּותּור על ְשל ָ
ּופ ְרכּוסי הנסּוחים ה ְמ ֻע ְרפָ לים על " ָשלום כלְ כָ לי"...
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בְ א י ן חָ ז ו ן
תעמולת הבחירות ב 66בינואר  5665התמקדה בכמה אישים שהּוצגּו כמועמדים בראש
רשימתם .אפשר לומר שהבחירה התרכְ זה בויכּוחי אין סוף במֶ ְדיה ובעיתונות מי מהם יהא
לראשות הממשלה ולהרכיבה.לא שמענו מנהיג ומועמד כלשהו שיחזור ויציג את
ָראוי ָ
חזונו I HAVE A DREAM :
עתירם שבָ חים על עצמם ועל מפלגתם או חּולשות ופגמים
ָ
ראינו אותם בהתרברבּותם ,בה
במתחריהם ויריביהם .לא שמענו כיצד בְ אין חָ זון יפָ רע עָ ם...

א מֶ ת ל א מ י תָ ּה
"אמת" זו רשימת "העבודה" ,זו סיסמת הבחירות שלה ,ואין זו אותה אמת שאפיינה את
מפושרת,
ֶ
מפא"י ,אין זו מפלגת העבודה של מנהיגיה המיתלוגיים ...זו אמת לאמיתה ,אמת
פו ֶזלת משהו ימינה ,מסתגלת לקוניּוקטּורות פוליטיות ,מרכֶ כת את מצָ עָ ּה
ועקרונותיה,מסּובֶ כת ביריבּויות אישיות ובתאוותנות שלטונית מדּולדלת מבְ סיסי
התיישבות ופלוגות נוער עובד ולומד,אמת שוקעת באין תנּופָ ה אידיאולוגית.
לאמיתה – אין זו אותָ ה הָ אמֶ ת ,האמת הידועה,המוכרת והאהובה מאז ומכבר...

מ ְד ב ר ס י נ י
המדבר – סמל לשמָ מה,להפקרּות,לצָ רות ותלאות,לב ְרבריּות,לשלטון
ְ
צירּוף של הפָ כים.
הסיף של פ ְראי אדם ,לעומת סיני – התורה שניתנה בו כספֶ ר החיים ,מו ֶרשת דת ותרבות,
הסיף והספֶ ר ירדו כרּוכים והבחירה היא להינצל מזה או לשמור את זה...

+ל ב אֶ חָ דהרגש והמחשבה,הבחירה
פעם היה הלב מקובל כמרכז הכובד של הרצון והה ָגיוןֶ ,
וההכרעָ ה,ומכאן הביטויים על לב טוב ולב רע ,על משכן היצָ רים בלב .היום אנו יודעים
ָ
שפּונקציות אלו מקומן במח ולא בּלב.הלב הוא רק המשאבה המזרימה את ּדם החיים
התאים
לאבָ רים ,וביחוד למח השליט על הפעולות,הזיכָ רון,הדיבּור,התחּושות ומיליארדי ָ
הפועלים במגעים חשמליים להפעיל את תפקּוד האיברים,העצָ בים וכד'.
מקובל היה אפוא בספרּות הקדּומה ליחס ללב את היכולת הזאת להתגבר על חּולשות
לרמת הזכּוך
ותכּונות נוגדות וסותרות ,כצירּוף הידּוע על "כְ איש אֶ חָ ד בלב אֶ חָ ד" ,והכוונה ָ
שזכו ישראל במעמד הר סיני להגיע לצְ ריפת הזוהמה עד הדרגה הגבוהה של ל ב א ח ד...
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מָ ש י ח כָ ה/חָ א/חָ ה
למשוך בחבלי משיכה בואו של משיח ,למשוח את תקות הגאולה בחבלי משיחָ א
למשוך בעול הבשורה כי יבוא גם אם י ְתמ ְהמָ ה
******* *******
ְש ל י ש י
 ביום השלישי אברהם נושא את עיניו ורואה את המקום מרחוק – בראשית כב/ד
 ביום השלישי בהיותם כואבים באו שמעון ולוי על אנשי שכם – בראשית לד/כה
 שלושה שריגים  1ימים ובעוד  1ימיםפרעה ישא את ראש שר המשקים – שם מ/יב
 וכן שם מ/כ – פרעה בעוד  1ימים ישא מעליו את ראש שר האופים
ויהי ביום השלישי...ויעש משתה
 יוסף לאחיו ביום השלישי "זאת עשו וחיו" ...שם מב/יח
 בחודש השלישי – מעמד הר סיני – שמות יט/א
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 ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר – שמות יט/טז
 אסתר לובשת מלכות ביום השלישי – אסתר ה/א

נ

ג ּל ּו י ְש כ י ָנ ה
גלגלי המֶ רכָ בה שבָ ּה נוסע כביכול הקב"ה משמיעים קולות ְרעָ מים .הבְ ָרקים הם לפידי
הָ אש המאירים את דרכה .קולות וברקים מפחידים ומה ְממים כחיצים המוטלים באויבים.
עָ ב הֶ עָ נן מסתיר מעין רואה את חופת סוכָ תו ומקומו .קול השופר מבשר כי קרוב בואו.
זעזוע וח ָרדה ּופחד גדול על כל הבריאה.מראֶ ה אש ומסּוְך עָ ָשן.נו ָרא הוד ורעד עד.
כבוד הופעתו כופֶ ה את מו ָראו.

ה ָנ ח ו ת מֻ ְט ע ו ת
 שטחי יהודה ושומרון אינם מהּוים ֶנכס היסטורי ובטחוני אלא מהוים ְקלף מיקּוח
הרשּות הפלשתינאית
במשא ומתן עם ָ
ְ " ש ָטחים תמּורת שלום" הוא הפ ְתרון במקום מלחמה ב ֶטרור
 יש להתמקד במגְ ָננה,באיפּוק,במבצעים נקּודתיים וזמניים ולא במערך צבָ אי כולל
הדמוגרפי,הלחץ האמריקני,דעת הקהל הבינלאומית מַאלצים ויתּורים
 השד ֶ
ולהתחשב במהלכים מדיניים-אסטרטגיים
 כל שעל אדמה שהופקר או יופקר לא יהָ פך לתשתית ֶטרור
" מפת הדרכים" .מדינה פלשתינית ,בצד מדינת ישראל ,הם המ ְת ֶוה לשלום

תהליך אבולוציוני דורש יצירת מוטציות ,מוצלחות או מוצלחות פחות .השרידות שלהמוצלחות תוך ניפוי הכושלות היא שמוליכה לשיפור.מי שלא מאפשר למוטציות
להיוצר,מחשש לנזקים שהן עלולות להביא בטווח הקצר,מונע בכך את האפשרות
לשפר את המערכת בטווח הארוך .הכשלונות הם המחיר ההכרחי לשיפור.
החשש מכשלונות הוא שמביא אותם.
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ה ּו מ נ י זְ ם ת י א ו ל ו ג י
כמסופר במדרשים ובדברי חז"ל הרי הקב"ה מה ֶסה את המלאכים האומרים לפניו שירה
כשמעשה ידיו טובעים בים .גם כשהוא עושה צדק ברשעים ,כגון מטביע את מי שציוה
הראוי אין הוא ָשש על מפֶ לת הרשעים.
בהטלת העונש ָ
ָ
להטביע כל היּלוד במים ,גם
גם אומות הָ ר ְשעָ ה הרי הם בבחינת בָ ָניו של יוצר כל ,וכך אומר הנביא ישעיה יט/כד-כה:
בָ רּוְך עמי מצְ רים ּומעשה ָידי אּשּור וְ נח ָלתי י ְש ָראל...
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נ

+מ ּו ל הָ א ֹל ה י ם
כָ ְך מציע י ְתרו לְ מ ֶשה":היה א ָתה ָלעָ ם מּול הָ אֹלהים" ומפָ רש רש"יָ :שליח ומליץ בינותם
למָ קום ושואל משפטים מאתו" .הָ בָ ה נדייק בסיפָ א "שואל מ ְשפָ טים" – המנהיג האמיתי
אינו רק ( YES NANר' תגובת ר' יוחנן על אלעזר בן פדת שבא במקום ריש לקיש ולא
הניח את דעתו בהויית בית המדרש באשר הלה רק נענע בראשו בחיוב על כל פסק של ר'
יוחנן ולא הקשה  55שאלות כדי לחייב את ר' יוחנן להשיב  55תשובות על קושיותיו,
וכפי שנאמר על המסוגלים לומר ק"ן טעמים על טהור וק"ן טעמים לטהרו)...כלומר:
או חברותא או מיתותא ,אין בית המדרש יכול להתקיים אלא בהתנצחות אמת בענייני
הלכה ופסיקה ,וכך הרי הפטיר חוני לאחר  56שנה בבואו לבית המדרש ולא נענה
כשלא הכירו בדברי תורתו ופסיקותיו .כך נפרש גם את המלים האחרונות בדברי רש"י
לשאול משפטים מאת הקב"ה ,להיות מּול האלוהים ,לבוא עמו בשאלות,כפי שעשה
אברהם בשעתו ,וכפי שאמר הנביא ירמיה "אְך מ ְשפָ טים אדבר אותָ ְך" ..במָ קום שיש מָ רּות
חייבת להיות התנצחות ,בלי דיַאלוג אין חברּותא ,בלי דיונים וסברות וויכוחים עדיפה
מיתותא .לקואליציה דרושה אופוזיציה לבל תיהפך לדיקטטורה...

ש ו נְ א י בָ צ ע
דיינים ,מנהיגים,נבחרים,עסקנים,פוליטיקאים,בכירים וכמובן אנשים "פשוטים",
מנּועים משוחד מלים וכספים,מחנּופת "רייטינג" ,מטובת פרסומת כבוד ושררה,מהנאה לא
כשרה כתוצאה ממניפולציות ומקומבינות של הערמות ותכסיסים עוקפים ומטים את הדרך
היש ָרה ליישור הדּורים.שנאת הבָ צע כתוצָ ָאה ושנאת הבֶ צע-הבצּוע בדרכים להשגתה.
ָ

ויחן
הד ָרש על לשון יחיד "ויחן ָשם י ְש ָראל" – כְ איש אֶ חָ ד בְ לב אֶ חָ ד.
ידוע ְ
אבל אין האחדות נפרמת גם כשעומדים " ֶנ ֶג ד הָ הָ ר"...
גם לקראת העלייה בָ הָ ר יכולות להיות מחלוקות בעניין הנתיבים המתאימים,
ההכנות,הציּוד,היְ עָ דים,המהלכים בפועל ,המדריכים הראויים וכד'
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ה מ כָ ה הָ א מ י ת י תהמכָ ה האמיתית במצְ רים אינה בגּוף האדם,ביבּול ובמ ְק ֶנה.
המכה האמיתית היא בנ ְפ ָשּה של אּומה שה ְסגידָ ה את עצמָ ה,
שה ְקנְ תָ ה לעצמה מֶ גלומנְ ָיה אלוהית.
כובד הלב וכובד אין-האונּות להושיע לעצמך הם המכריעים .זה הלקח
לכל עובדי האלילים .זה המהפך התודעתי הצפוי בהכרת חדלונו של האדם .

נ

י

ס

י

ם

0 5 5

י ע ק ב

ר ס
י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+ז ע ק ת הָ א י ָל נ ו ת
היא מרקיעְ ה ְשחָ קים באוסטרלְ ָיה הבועֶ ֶרת בְ אש יערותֶ יהָ
ומאפילה על ָשמינו בְ אימָ תָ ה לתבל ַא ְרצנו
לאדישּות יושביה לריאות הירוקות ושמירתם מסביבנו.
יום ט"ו בשבט הוא יום ההצְ ָדעָ ה ָלאילן ,ראש השנה לטבְ עונּות,
לאיכּות הסביבה והשיבָ ה ל ֶטבע.
שלום רוזנברג שולל את התפיסה הפילוסופית שאין אנו אחראים לּדורות הבָ אים,בניגּוד לתפיסת חז"ל ולסיפורים על הנו ְטעים לא לעצְ מָ ם אלא לצֶ אצָ איהם.
הטכנולוגיה המודרנית ,ה ֶגנּום וההנדסה הג ֶנטית עלולים לחבל בטבע ואוצרותיו,
ובלשונו :ה ֶגנּום עָ לּול להפוך לְ גיהינום בעקבות שעְ תוק ושיבּוט מסוכן.
הקשר בין
חג הנטיעות צריך לטעת בנו גם את הסכנות הצפויות מניתּוק ֶ
ידי.
כשוי-והעת ְ
הקודם-הע ָ

נ

ע י נ ו ת ּו ְת מָ ר י ם
בתחנה אילים שחנו בני ישראל היוצאים ממצרים נאמר שהיו בה  65עינות מים ו56
ְתמָ רים .מספָ רים אלה נדרשים יפה כמקבילה ל 65-שבטי ישראל 56 ,זקני ישראל
ו  56הפנים לתורה .לאמור :הזקנים,מנהיגי האומה ,שואבים את כוחם מכל שבטי העם,
אינם תלּושים מרחשי הציבּור המגּו ָון בדעותיו ובצְ ָרכיו .בתחנה ראשית זו מסתמל
המשך המסע הלאומי מתוך יניקה מתמדת ממעיינות התורה והחכמה והתחשבּות
רקם חֶ ברתי יוצר ומפרה.
ופרשני חיּובי התורם למ ָ
ָ
בפלּורליזם רעיוני

י

ס

י

ם

0 5 5

י ע ק ב

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

נ

969
א י ש ת ְח ָת י וזה הצוְ ":שבּו איש ת ְח ָתיו ַאל יצא איש מ ְמקומו"...
הראּוי ולא לצאת מג ְדרו,
צריך אדם להכיר את מקומו ָ
ָל ֶשבת ת ְח ָתיו משמע להיות עָ ָנו ,לא להתרבְ רב ולה ְתנשא,
וכמה אנו מפרים את תורת המּוסר והצניעּות שביהדות וחסידות.

+ע צְ מ ו ת י ו ס ףה ֶלקח הנלמד מהעלאת עצמותיו ַארצה הוא כי אין סיכּוי ל ְחיות כיהּודים בנכָ ר.
במינסטריונים
ֶ
יוסף מסמל את ההצלחה הקר ֶיריסטית של יהּודי הֶ חָ צר,שירּותי היהודים
ובמוסדות פיננסיים ומינהליים בגולה,וסופם הכחָ שת פעולתם ותרּומתם .לאחרונה חלה גם
ההסתָ ה והש ְט ָנה על
ָ
ירידה משמעותית בדעת הציבור האמריקאי על ישראל ע ֶקב השפָ עת
היהודים כשליטי עולם,כגזענים ,כמאּוסים ומשּוקצים .העצְ מּות הריבונית תיתָ כן רק
בשכֶ ם והּובא לקבּורה ב ְשכֶ ם .את השנאה
בארץ ישראל .בגלל שנְ ַאת ַאחים הוא נ ְמכר ְ
צריך ל ְקבור ולפעול ְשכֶ ם אֶ חָ ד לַאחדּות הלבבות ...העצמות היבשות מסמלות את
העקשּות הנופחת באופי האישיות,יְ בשּות ב ְתגּובָ ה ,לשלוט ברּוח ,להתַאפק ולא לנקום
בַאחים שהרעּו לו בשנאתם.
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נ

ֶק בֶ ר ָר ח ל
בתקופתו הראשונה של יצחק רבין כראש ממשלה ,זה שניהל דיוני אוסלו וחלוקת ארצנו
בינינו לבין אויבינו ,הפליט מפיו כי לא אכפת לו אם אזרחי ישראל יצטרכו לנסוע לקבר רחל
בבית לחם ע"י השגת ויזה ירדנית .אמר אז רצי"ה קוק" :מי שלא איכפת לו מארץ ישראל,
גם ארץ ישראל לא איכפת לה ממנו!" כלומר ,זכות הארץ לא תגן עליו מפני הסכנה .ובאמת,
מרה היתה לו באחרונה.

ט"ו בשבט
יום הנישואין שלי עם רחל
יום הזיכרון של נעמי לחיים
קישורים המשתרגים בדברי ימינו
965
ַא גְ ֶר ס י ב י ּו ת
בנְ עּורינּו פָ עלְ נּו בְ ֶיתֶ ר ַאגְ ֶרסיביּות
בְ ז ְקנּותנּו ֶנ ְחל ְשנּו בְ ֶיתֶ ר ָס ב י ּו ת
ב ְתזּו ָנתנּו ָאנו אוגְ רים סיבים וְ סיביות
ּומסבָ ה זאת אּולי ת ְה ֶיה הסבָ ה לְ ֶיתֶ ר חיּות...
ר ב י ור' ח יָ א"אם רבי ֹלא ָש ָנה ר' חייָ א מניין"? (נדה/סב)
הֶ שגי תלְ מידינּו מ ְתמעטים וְ הולְ כים,
נמּוסי צְ עירינּו ְמבישים ּו ְמביכים,
ְפני הּדור כ ְפני המורים
כ ְפס ֶלת הָ אישית ֶשל הנבְ חָ רים,
ְשחיתּות בְ ֶק ֶרב ָראשי עם וְ רבָ נים
מ ְשחיתָ ה מּדות בְ ֶק ֶרב ההמונים,
ע ְקבי הצאן – לְ פי הָ רועים
לְ פי מה ֶּשהם רואים,
וְ שננְ ָתם ק ֶדם כל לְ מנְ הי ֶגיָך:

!Error
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יסם מבין ש ֶניָך...
טול ק ָ

נ

ה ְמ חָ ָש ה
ה ְמחָ ָשה בְ מ ָּדה מיטיבָ ה לְ הָ בין אֶ ת הנ ְשמָ ע
ידה על הנְ ָשמָ ה
אבָ ל גְ דּו ָשה ּומגְ זימָ ה מכְ ב ָ
!Error

פ ְת ח ו ן פֶ ה
פ ְתחון פֶ ה בְ חּוגי ה ּש ב " ּךְ ֹלא ָשבק
ֶזה ה ְפ ָגם ֶשבְ ב ְטחון ָש ֶדה ָדבק

ה מ ְר א ו ת ה גְ ד ו ל ו ת
ה ְתקינּו אֶ צְ לנּו,בחדר המ ְד ְרגות ֶשל הּדיּור המּו ָגן ,מ ְראות גְ דולות,
וְ ָשאלּו אותי חברים ,מה פ ְתאם ָרָאה המנְ כָ "ל לְ בזְ בז כְ ָספים על הוצָ ָאה זו?
השבְ תי ָלהֶ ם בבְ דיחּותָ א ד ְרצינּותָ א:
יוקנְ ָך,
ירה אֶ ת ְּד ָ
עד בואָ ּה ֶשל המעלית ֶשהזְ מנְ ָת ה ְשהּות בְ ָי ְדָך לְ ה ְתבונן ָיפֶ ה במ ְרַאה המ ְחז ָ
ה ְתבונן ,חָ בר ,ה ְתבונן ָיפֶ ה בְ ֶט ֶרם תסיע או ְתָך המעלית לְ קומָ ה ת ְחתו ָנהּ,ובְ חיּוְך מבְ טיח
ירה
ְרמוז ָלּה  -עוד ָאשּוב לעלות ,לְ כָ ְך אקוֶ ,זה הקו ,ל ְרצות וְ לעלות ,וְ המ ְרָאה הגְ דו ָלה מחז ָ
בְ חיּוְך ָלצוןָ ,אכן – ֶזה הָ ע ָקרון ,הכל ָתלּוי בָ ָרצון...
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+כְ ָש ל י ם

י ע ק ב

נ

וְ ת ק ּו ָנ ם

כשלונות רבים נובעים לא רק מפעּולות לא נכונות ,אלא גם מעיתּוי מּוטעה ,או מחוסר נכונּות
ההבשלה וההכ ָנה המתאימה.לַאחר שלב
ָ
להמתין בסבלנּות עד למיצּויו המלא של תהליך
ולהישמר שלא לשקוע בייאּוש ובתחּושת כשלון.
ָ
תיקון כל הכְ ָשלים ,יש להיזהר
במילים "כי ָאמר אֹלקים פֶ ן ינָחם הָ עָ ם בִּ ְראֹתָ ם ִּמלְ חָ מָ ה וְ ָשבּו מצְ ָריְ מָ ה" ניתן לקרוא את
הביטוי 'ל ְראות מלְ חָ מָ ה' לא רק כ'לצפות ולחשוש מפני מלחמה' המתרגשת לבוא ,אלא גם
כ'ל ְראות באופן ממשי את תוצאות המלחמה' שהיתה.לא ניתן להגיע להצלחה ולניצחון,
כאשר אנו מניחים לנגד עיננו באופן מתמיד את כשלונות הֶ עָ בָ ר.
יש לצרוב בזיכרון הלאּומי לא את כ ְשלי המלחמה ,אלא דווקא את גבּורת הלוחמים ,מסירּות
נפשם ,ודבקּותם במטרה .כך יש סיכּוי לא רק להתגבר על מ ְשבר ,אלא להתגבר מתוכו ,לא
לנסות ולשכוח את שהָ יה  -אלא להצליח לצמוח מתוכו.

לְ ה ְש ב י ע ָר צ ו ןהשפע
המָ ן ָירד לכולם באותה צּורה ,אך בכל זאת ָטעם בו כל אחד מה שהיה רוצֶ הֶ ,שכן ֶ
היורד מן השמים נכנס לתוך הכְ לי שבו ֶנה לו האדם ,וכלי זה הוא הָ ָרצון.
על האדם לבְ נות את רצונו .כח הרצון הוא הכח המֶ רכזי באישיּותו של האדם ,והוא הנותן
משמָ עּות לכל הדברים שרוצה האדם הקובעים גם את עולמו הרּוחָ ני .נאמר על הקב"ה
שהּוא "מ ְשביע לכל חי ָרצון" ,לרצות דברים שישביעּו גם את נשמָ תנו ולא רק את
גּופנו.ל ְרצות דברים גדולים  -בָ ָרמָ ה האישית וברמה הלאּומית " -כא ֶשר יחלְ נּו ָלְך" –
וכאשר יחלְ נּו,וככל שביקשנו  -אותם נקבל.

נ ְח ש ו נ י ּו ת
נחשון בן עמינדב העז ו ָקפץ ראשון ליָ ם,מבְ לי להתוכח ולהתנצח מי ירד ראשון .עד שזה
אומר "אני" וזה מסרב ואומר "איני" הכריע בדּוגמה אישית ,ולפי המדרש זכה שהמלּוכה
תבוא מז ְרעו  -דוגמה של מלּוכָ ה ,של מֶ משל עצמי.
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נ

א ל י וְ ַא נְ ו ה ּו
איך אפשר להכְ ניסו ,אֶ ת הָ אל ,אֶ ל ה ָנ ֶוה שלי ושל כל אחד?
בסיגּול מידותיו ,בהידמּות לדרכיו ,רחמים,חנינה,חסד,אמת וכד'.

965
+ה ס פ ּו ר ה מ ְק ָר א יההיסטוריה מתרחשת כדי ל ס פ ר אותה והמטרה של המציאּות  -הסיפור שנוצר!
המקרא אינו בא לספק לנו תעּודות היסטוריות,ולא לשמש חומר ארכיאולוגי,
ולא ללמדנו פרקים בפיסיקה ואסטרונומיה ורפואה אלא את המשמעות של הסיפור עבורנו,
עבור הקוראים אותו היום ובכל יום.
על פרשת מצרים אומר ד"ר מיכה גודמן כי במצרים יותר משאלוהים יוצר היסטוריה הוא
יוצר סיפור באמצעות ההיסטוריה.הוא מכביד לב פרעה בשל אילוצים ספרותיים על מנת
שהגיבור יבצע את תפקידו ויאפשר את התגלגלות הדרמה.קהל היעד של הסיפור ":למען
תספר באוזני בנך ובן בנך ,ובעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ".
את סיפור המרד במצרים מחקים ("מימזיס") הפוריטנים שברחו מאנגליה והתישבו
באמריקה,לוחמי השויון (מרטין לותר קינג) ועוד ,ובכך ביקשה המציאות לחקות את
הסיפור .זה כוחו של הסיפור המקראי לא רק לספר על העבר אלא לכונן את העתיד.
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נ

א ל י ָש ע ַא ח ראלישע בן אבויה נטש את היהדות הואיל ונדמה לו כי ננעלו שערי תשובה .ו ַא ח ר זה היה
צריך לנהוג ַא חֶ ֶר ת  -לא להרפות ,אלא לחזור ולדפוק על דלת נעולה .שהרי בכל יום יוצאת
בת קול וקוראת":שּובּו בָ נים שובָ בים" .אפשרות זו של חזרה בתשובה לעולם אינה ננעֶ ֶלת,
גם כשלכאורה כָ בד הּלב .הכל תלוי באדם עצמו ,האפשרות ננעלת אם הוא עצמו עקשן
בהתמרדּותו ומכביד את לבו כפרעה .א ל י-ש ע – אילו היה ש ו עֶ ה אל אלוהיו ,לא חָ דל
מל ְשעות ולהפציר היה ְמהפך את הַאחר...

עֶ ֶר ב בְ ח י ר ו ת
יקאי:
אומר הפוליט ָ
על הקב"ה בָ רּור לי ֶשֹּלא אּוכל לְ ה ְשפיע,אבָ ל על הָ רבָ נים – אני ְמנ ֶסה ּומ ְשתדל...

לְ ז כ ו ת מ י ֶש ה ּו
לְ ֶשבח – הכ ָּו ָנה טובָ ה,לְ העניק לו זְ כּות,
לגְ נאי – לְ זכְך ּולְ צָ רף אֶ ת לבו ֶשיְ הא ָזְך...

+מ ּו ָס ר א ו י ל יהנהגת המדינה והצבא אינם בוחלים בהקרבת טּובי האזרחים כדי לא לפגוע במשפחות
הקרבָ ה של חיי אזרחים על מזבח מּוסר מסּולףַ ,אכ ָזרי ודמיוני .מנהיגות זו
ָ
אויבינו .יש כאן
נושאת במלוא האחריות על כל שפיכּות דם.מעולם לא תוכל הנהגה זו לומר" :ידינו לא שפכו
את הדם הזה" ולנקות את עצמה מכתב האישום שהתורה מנסחת בפסוק זה נגד כל סוג של
מנהיגות המפקירה דם.יש כאן עיוּות מחפיר של המּוסר היהּודי .לאור ריבויים של פסידו-
המלומדים עטורי כיפה המטיפים מוסר מסולף זה עשרות בשנים .כבר על הפסוק "וחי
אחיך עמך" דרש רבי עקיבא ,וכך היא ההלכה  ":עמך ,חייך קודמים לחיי חברך" .ואם בין
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יהודים כך ,על אחת כמה וכמה שחובה להעדיף חיי אחינו על פני חיי כל אדם אחר בעולם,
אנשים נשים וטף .לפיכך ,כל בר דעת ,וכל שכן כל אדם המתיימר להיות נאמן לדרכי ה',
חייב לקבוע שבדי ֶלמה בין חיי חייל ובין חיי כל אדם אחר שאינו מעמנּו ,אין מקום להיסּוס,
ועל הצבא לנקוט בכל הצעדים הדרּושים כדי להָ גן על חיי חיילינו ,יהיה המחיר אשר יהיה
אפשרית אם וכאשר הדבר נדרש,
ָ
מן הצד השני .על כוחותינו לרמוס את אויבינו בכל דרך
וללא כל נקיפת מצפּון .מנהיגות המסּוגלת להתפאר בעובדה שנמנעה מפגיעה במשפחות
האויב ,ויחד עם זה אינה מסוגלת להבין שהיא הורסת משפחות מבני עמה  -היא היא
אכזרית ,ולא יהיה לה כל מחילה לעולמי עולמים.מדין תורה אין שום מקום להתחשבות
בחיי אחרים בשעת מלחמה המסכנת אותנו .עובדה אחת חייבת להיות קובעת :טובת עמנו.
על הנוהג אחרת כבר קבעו "כל המרחם על הרשעים סופו להתאכזר על הטובים",
והמתעלם מכך מפר את "האמנה החברתית" ומקעקע יסודות העם כולו .אם אין העדפת
בני עמנו על פני בני עם אחר ,אין מקום לשום זהות ושייכות לאומית.

מושל
מסופר על אחד האדמו"רים שאמר:פעם עמלתי וביקשתי להיות מושל על כל העולם ולא
עלה בידי,הורדתי משאיפותי וביקשתי להיות מושל על מדינה אחת – וגם לכך לא הגעתי.
התחלתי לחלום להיות מושל על עירי – ונכשלתי .אולם כשהתעוררתי והתחזקתי וניסיתי
למשול על עצמי נוכחתי לדעת כי מי שמושל על עצמו מושל על כל העולם.
 ָד מָ א בֶ ן נְ ת י ָנ האני שומע בצליל שמו דָ מָ א=דמים ,כסף ,נתינה – נתינת כסף ,שהרי אותו נוכרי אשקלוני
יקרות לחו ֶשן,אך בְ נו
יכול היה להרויח הון עתק מחכמי ישראל שביקשו לקנות אבנים ָ
לא העיר את ָאביו ה ָישן ,של ְמראשותיו היו המפתחות לאוצָ ר.כעבור ָש ָנה התבָ רך דָ מָ א
בעֶ גְ ָלה אדּומָ ה וכשבאו חכמים לקנותה לא ביקש אלא אותו מָ מון שהפסיד בפעם הקודמת.
הוא לא ניצל את האפשרּות לקבל ממון הרבה יותר .לומדים מסיפור זה עד כמה גדול כיבּוד
ָאב כדּוגְ מָ ה לכל .אלא שחכמים מעלים את כבודָ ם של חכמי ישראל בכך ,שהיו מּוכָ נים
לשּלם כל הון שבעולם כדי לקיים מצְ ות "פָ ָרה אדּומָ ה" ,שהיא מצוה שאינה
שכְ לית,הֶ גיונית ,כמו כיבוד אב ואם,שהיתה מקובלת על בן נכָ ר כמצוה שכלית.
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