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+ש פ ה ַא ח ת
חטאו של דור הפלגה היה חמור מזה של דור המבול .המבול השחית את בני הדור המושחת,
אבל לא נתפרש חטאו של דור הפלגה.פרשנים והוגים מסבירים,כי לאחר שניתנה הבטחת
הקשת ,שלא יושמד עוד העולם ,נענש דור הפלגה בפיזורו והפצתו על פני האדמה ,כדי
למנוע את השאיפה הטוטליטרית-רודנית לתורה החדשה של שפה אחת ודברים אחדים.
בסיסמת השלום הכוזב ובפיקוח מגבוה ,ממרומי המגדל המגיע השמימה ,על מעשי בני
אדם ופקודתם,התימרו בני נמרוד ,המורדים בקדמונו של עולם,לאחד את האנושות לשפה
אחת.מין דיקטט "אספרנטו" של האו"ם המחייב לא פלגנות פלורליסטית אלא "דברים
אחדים" .עקרונות מאחדים,ולא תורות מפוצלות,הם שיעצבו את הגזע האנושי המושל מכח
עצמו ולא בכפיפות לאידיאות ודתות שונות .התפוצה,הפיזור וההפצה הם העונש ההולם
התנשאות וניסיונות השתלטות של תורות גזעניות-לאומנויות-דתיות .סיפור דור הפלגה
הוא ביקוע גרעין המסוה של השתלטות על העולם.
+ח ו מ ו ת י ר ּו ש ל י ם
עת לבנות ועת להרוס .עת לבנות את חומת הַאחדּות של העם ,להתבצר ולהתמודד עם כל
ניסיון להבקיעה .ועת להרוס את החומות המפצלות ומפרידות בין חלקי האּומה.עת לכונן
את החומה הבצורה,החסונה,המלּוכדת להגן על ריבונותּה וייחּודּה ,ועת לנתץ את חומת
ההתבדלות,ההסתגרות,הייחּודיות הדתית,האידיאולוגית,ההורסת את יסודות הקיּום
הלאומי ומפוררת את הדבקּות הסולידרית.חומות ירושלים הן דגםָ-אב לכפל המשמעות
של החומה.
+נ י ר ח ד ש ּו מ ח ּו קכך המשילו את החינּוך בגיל הצעיר,לכתּוב וחקּוק בנייר חדש ,המקנה בבהירּות ובהשרשה
גירסא דינקּותא לאורך השנים ,לרציפּות אורח החיים וההתנהגּות.והלומד בזקנּותו הריהו
ככותב על נייר מחּוק,דהּוי,משּובש,שאינו ברּור לחיּווי סעד ניהּולי מתּוקן.ואולם למדים אנו
מקורות הימים בעבר ומהמתרחש לנגד עינינו כי הנערים שאמּורים היו לבלום את יצר
הרוע,בלימה שהּושתלה בהם בנעוריהם ,הופכים את הרוע לרע,ואת הגירסא שבנייר החדש
משבשים,מתקנים,ומסלפים לגירסה חדשה שלילית במהותה,הנקלטת יפה גם בשנות
העמידה והזקנה שלהם .וכשם שכהנים גדולים עלולים לעת זקנתם ליהפך לצדוקים ,כך
קשישים קשוחים ומעוותים חוזרים להיות מתוקנים ומיושרים.הנייר בימינו מסוגל להכיל
את כל הגירסאות ,והחריש בלבבות צריך להיות לא על הנייר אלא על הניר ":נירו לכם
ניר"...
צהר וחלון
בהוראות לנח בבניית התיבה הנאמר":צהר תעשה לתיבה" ,ומפרש רש"י "יש אומרים
חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם" .ובעל הטורים מפרש :צהר – בגימטריא לאור
האבן .צהר – מלשון צהריים ,כשהאור בעיצומו ,בזניט .כלומר האבן הטובה המלוטשת
ומבריקה מפיצה אור במחשכי התיבה .בהמשך הפרשה (ח/ו) נאמר :ויפתח נח את חלון
התבה אשר עשה" .ניתן לפרש אפוא את ההבדל בין צהר וחלון כמו ההבדל בין הראי
והחלון .הראי מחזיר למסתכל את דמותו ,ואילו החלון מאפשר למסתכל לראות גם מבעד
לד' אמותיו ,את המתרחש בחוץ .וזה מוסר השכל .לחרוג מההסתגרות בתיבת עצמו ,לדאוג
להתבונן במתרחש מחוצה לו .לעזור לנצרכים ,לחזק נחשלים,לתמוך ולפעול בחברה.
1

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
966
ב ר א ש י תעיקרון יסוד ורעיון מקיף:
הבכורה – וחשיבותה כראשית; מעשרות,ביכּורים,חלה וגז – תרּומה ותמיכה וחסד מעשה;
הקנית חינוך בראשית החיים; ראש חודש,ראש שנה,ראשית ככח דחף להמשך וַאחרית;
תורה המכּונה ראשית,המתוה לכל יצירה; ישראל נקראו ראשית;מידת צניעּות לחכם וגדול
העומד תמיד בבראשית למרות ידיעותיו,חכמתו ומעמדו;בראשית – ברית-אש;בראש
ית';ישר-תבא;בראשונה-ראה-אלוהים-שיקבלו-ישראל-תורה;אחרי מפלה להתחיל
מבראשית;ביטחון-רצון-אהבה-שתיקה-יראה-תורה;בינה-ראייה-אמירה-שמיעהיישוב-
תלמוד;ביאה-רחיצה-אכילה-שתייה-ישיבה-תרדמה;בראשית כנקודת זמן,או כציון פעולה
מקדמית;בראשית – היווצרות יקומים מַאין אין-סופי,גופי ישויוות של עולמים הנהרסים
ונחרבים ומתעמתים באנרגיות עצומות במרחבי מערכות שמשות כלות ושוקעות
ומתחדשות...
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
אתמהה
מניין היתה לאדם ה ד ע ת לבחור בפרי עץ הדעת ולא החיים?
אנו המנוגדים לחיי נצח (לשמוע בכל יום את הפרסומות הנואלות?את מקרי השוד והרצח?
שפע התאּונות? סבל המחלות?נצח המלחמות? )...תמהים ושמחים בחלקנו מי שם דעת
באדם  -עוד לפני שטעם מפרי עץ הדעת  -להעדיף בבחירתו את הדעת על חיי נצח?...
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ל מ ה ח ר ה ל ק י ן?
לכאורה הרי נאמר במפורש":ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאוד ויפלּו פניו"...
ומשיבים בדרך צחות :חרה לו לא על הפסדו שלו אלא על חברו שהרויח...
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
יודעי בינה
הבינה לבני יששכר ,זה השכר הניתן לבני בינה,להיות יודעי בינה לעתים –
לדעת מתי העת המתאימה לכל דבר :עת לטעת ועת לעקור נטּוע,עת לפרוץ ועת לבנות,
עת לשמור ועת להשליך,עת לקרוע ועת לתפור...הבינה אינה לעתים ,לפעמים,מפעם
לפעם,אלא חּוט שדרה להיגיון בריא לפעולת תמיד בשּום שכל...
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+נ ע ש ה ָא ד םזיקת שיתּוף ,עשייה הדדית ,פעילּות אנושית חברתית אוניברסלית ,להמשך
עשייתו,שכלּולו ושיפּורו של האדם בצלם .זו הוראת העשייה לחברת האדם .לא בשמים
היא אלא בידי אדם להיטיב ולא להרע ,לחדש ולתקן ולא להתנכל ולהרוס,לא לחבל
ולהשמיד אלא לפתח ולקדם ולתמוך בחלש ונחשל .ואולם חבורות אדם-חיה התלכדו
במרוצת הדורות להשתלטות,רודנות,השמדה,להתנשאות בלעדית גזעית-לאומנית וסילפו
את יעוד האדם שנברא בצלם ודמּות.לא טוב היות אדם לבדו ,בחינת פלג גּוף שלא נאמר עליו
בהבראו "כי טוב" עד שהושלמה יצירתו בעזר כנגדו .וכך לא רק בחיי הזוגיות
והמשפחתיות ,אלא בחברה הסובבת המקיפה ,הקרובה והרחוקה .,לעזרה הדדית ,לפיתוח
משותף של משאבי אנוש וטבע ,להרמת קרנה של החברה האנושית בערכיה המוסריים-
הדתיים .סיפורי המבול ודור הפלגה הם כבר תמרּורי הַאזהרה בראשית הבריאה לכשלונו
של האדם והחברה ,ביכולתם למשול ביצרי הרוע,השחיתות,ההמרדה וההתנשאות לפיקוח
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עולמי של שלטון טוטליטרי-רודני.הקשת בענן צריכה לנצנץ בריבוי גוניה לאורות היצירה
המגּוונים,ולהשבית קשת מלחמה וחמדת כיבוש והשמדה.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
966
מודה ועוזב
העובר עבירה ומתודה וחוזר לעשותה – כמי שטובל ושרץ בידו,וכל מימות שבעולם לא
יטהרּוהו כל עוד לא שמט את השרץ מידו.אימתי מודה ועוזב ירּוחם? לא בסממנים
החיצונים של לבּוש שקים,צום,והנחת אפר על ראשו אלא בכוונת הלב .כך נאמר בַאנשי
נינוה" :וירא אלוהים את מעשיהם כי שבּו מדרכם הרעה"...מעשיהם ,לא את שקם
ותעניתם אלא דברי קבלה ככתוב בנביאים":וקרעּו לבבכם וַאל בגדיכם"...

ע י נ י י ם פ ק ּו ח ו ת
מה ראו אדם וחוה בגן עדן ,קודם החטא של אכילה מעץ הדעת ,לפי פיתּויו של הנחש :
"והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע"? הם ראו ולא התבוששו ,כלומר ראייתם היתה ברמה
שונה לגמרי מזו שנתפכחו לה אחרי החטא .מרמה רוחנית וטהורה נפקחו עיניהם לראות
את ערייתם ,את הרמה הגּופנית,המינית ,את עירּומם ,הסחת ראייתם למוקד ַאחר לחלּוטין.
הידע התגלגל לארוס המחלחל,ליצרי לב ופעלוליו .לחש הנחש מָארס את לב האדם ,מוליך
שולל,מסית ליומרה רודפת כול .אנו נזכרים באותו גאון עולם שהמשיל את הישגי הדעת של
האדם לנער המשחק בגרגירי החול על שפת האוקינוס ומתיימר להכיר את צפונות העולם.
מר ממות
למה תולים באשה את קללת המיתה? למה מאשימים אותה באסון לאנושּות? והרי בהצעת
הפּרי של עץ הדעת,בטעימת מהּותו ,יש משהו ייחּודי לאדם הסקרן ,תאב הדעת,לחשוף
מסתרי הבריאה?מהו אותו עץ שנאסר? תאנה?גפן?חיטה?אתרוג?האיסור מגרה את .תאבון
הגילוי!מדוע יבצר מן האדם להשביע את סקרנותו?כלום יצר החיקּור אינו תורם
לאילּוף,לייצּור,להמרצת התחרות וההישג,לקנאת סופרים המרבה חכמה? מדוע תגּונה
האשה כ"מר ממות"?ולא זו בלבד אלא שבתחיית המתים עלּולה גם היא לחזור לתחייה
ולמרר לנו את החיים....לפיכך ראוי יותר להפך בזכּותּה ולהטעים דווקא את הָאמּור בה
לטובה":מצא אשה מצא טוב" .ואלמלא "חטאּה" של האשה מי יודע אם היינו אנחנו זוכים
להיוולד ולטעום טעם חיים במעּוף חיינו ...לפי חז"ל שני דברים מעמידים אותנו על רגלינו
ביקּום :אשה טובה וממון.ולפי ראשי התיבות שלי :א ט ו"ם – זו כנראה פצצת האטום
המיטיבה עמנו להתקיים ביקום...

ראש ועקב
לדעת המפרשים את הנחש כיצר הרע,שטן,מלאך חבלה ומשחית ,כביטוי לתאוות
השליליות המפתות את האדם להתנשאות,לגאווה,לתשוקה שאין לה שבעה,הרי גם הקללה
אינה מכוונת אלא אל האדם עצמו ,שיצרו רע מנעוריו" .הוא ישופך ראש" ,כלומר יצר הרע
מזין בראשו של אדם את כל המזימות הנאלחות ואולם אתה ,האדם המפותה ,תשופנו עקב,
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תכניעהו לדרגת העקב ,לענוה ,להילוך בצנעה,מאיגרא רמא ,מהשתקעות ברדיפה אחר
הגדולה ,לבירא עמיקתא של יראת כבוד והצנע לכת...

960
+כ ת נ ו ת ע ו רפסוק זה מסיים את קללת אלוהים לאדם לאמור" :כי עפר אתה ואל עפר תשּוב" ,והתמיהה
– מה הקשר? אדם קורא שמות לכל נפש החי ,ואילו בכח הקוגניטיבי והאינטלקטואלי
שנתברך בו הוא חסר אונים לקרוא בשם לאשה שנלקחה מצלעו ומכנה אותה רק בשם
העצם הכללי אשה ולא בשם פרטי .מדוע נבצר ממנו לקבוע שם לעזר כנגדו?למה בוששה
היכולת לכנותה בשמּה? מה סיבת ה ע י ר ו ם?נבצרּות השכל? הכשל בניסיון גן העדן מלמד
את האדם כי נגזר עליו לא להיות נצחי ,עליו למּות ,בזעת ַאפו יאכל לחם ואחרי תוכחת השם
לנחש,לאשה ולאדם הוא מתפכח להבין כי להמשיך את השושלת של האדם ,צריך להכיר
בחוה כאם כל חי .מעתה הוא מסוגל לתת לחוה את שמּה הפרטי.אין המשך לחיים בלעדי
האשה.מקומה נקבע אפוא בצימּודּה לאדם כמכשירת רציפּות התרבּות האנושית .אם כל
חי,היא אמא האמהּות,אם כל החיים .כך תתגשם הברכה שניתנה לאדם
לרבות,לרדות,לכבוש.כך תמשך גם פעולת העשייה – "אשר צוה ל ע ש ו ת".לאחר בריאת
היש מַאין ממשיך האדם מהיצורים הברּואים את פעולת התרבּות,והציויליזציה נמשכת
מדור לדור.המשך זה אינו יכול להתקיים אלא מכוח האשה ,מכוח אם כל חי .וכאן התמיהה
מדוע זה המקום להלביש את האדם ואשתו בכותנות עור? הפירוש הידוע הוא עור-אור!
לפקוח את העיניים למעמדה של האשה ,לצו הזוגיות הנוסך אור זך,צלול,בוהק בהכרת
השויון והזכות .ויּותר לי לפרש כי גם בחיי הזוגיות הנאצלה יש מקום לכותנות עור ,ולא רק
כמדרש אור .שכן האור חושף,זוהר ומגלה,ואילו העור אוטם ומכסה .כך בחיי
הזוגיות,המשפחה ,וגם ביחסי אדם לאדם יש צורך לפעמים להתכסות ,להתעלם
ולהעלים,מידע,מראית עין,ומושג העזר כנגדו צריך להתפרש גם במובן העזרה שמקבל בן
הזוג דווקא מצד הניגוד לעמדתו ודעתו .להיווכח בנקודת ראות שונה ,ללבן תפיסה ושיקּול
דעת מכוח העימּות והניגּוד שבחילּוקי דעות ,או בתפיסות שונות וחורגות מהמקובל .שהרי
זה מהותו של בית המדרש .ביתו של אדם צריך להיות מבחינה זו גם בית מדרש לבירור
עמוק,פנימי,מהותי,חוויתי ולא להשתלטות אישית ,רעיונית שאינה מקצה רשות לדעה
שונה מבעל הבית...

נ ז ּו פ י ם
ימים קשים עוברים עלינו בסוכות ת ר "ע
מתנכלים לנו במקום הקדוש להרע,
גם ה"ידידים" נספחים לשוללים את קיומנו כאן במקומנו,
מסיתים,משמיצים,מעלילים,מהפכים את זכּותנו,
וד"וח גולדסטון נפרש בעולמנו כמגילת השטן להרע...
ודומה עלינו כי נזּופים אנו ל מ ק ו ם והגיעה העת לרחמנּו...
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969
ק נ ָא ה
ובקנאתי באש עברתי דברתי (יחזקאל לח/יט)
ובאש קנאתו תָאכל כל הארץ (צפניה א/יח)
עד מה ה' תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך (תהלים עט/ה)
קשה כשאול קנאה ומשּולה לאש אבל אינה כלולה בתרי"ג המצוות לפי שלפעמים
אין היא לשלילה ,כגון לדרבּון פעּולה ,לעוררּות מוטיבציה ,כקנַאת סופרים שתרבה חכמה,
או בקנאּות חיּובית במקומּה,בשעתּה ובשיעּורּה.

כבשונו של עולם
דברים ה מ כ ּו ב ש י ם מהכרתו וחקירתו של אדם ,כגון דרכי הנהגת העולם ,שאלות של
מוסר ואמונה שעליהן נאמר" :הצּור תמים פעלו ,כי כל דרכיו משפט,אל אמונה ואין
עול,צדיק וישר הוא"...והפורצים גבּולות עצה זו כּובשים להם דרכי תשובה משלהם
לשאלות יסוד אלו למרות הנאמר :כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי" או
במאמר השם למשה ":וחנותי את אשר ָאחון ורחמתי את אשר ארחם" – הכל לפי רצונו
שלא תמיד משביע את רצון החי...

נחש
זה כינּויו של יצר הרע,השטן,מלאך המשחית ,החטאת המכרסמת בלבו של אדם,הלחש
המכיש ומפתה לפחז החטא.משימת האדם לכתת את נחש הנחושת ,את נחישּות הרוע
המקננת באדם מנעּוריו .הנחש כסמל הרפּואה הוא ה-ח ש ן על לבו של אדם לצנן את
החום והלהט של החטא המפרכס להשתלט...

+ב ר א ש י ת ו י צ י ַא ת מ צ ר י ם
פרשת בראשית מלמדת שהעולם נברא ואינו קדמון .שיש בורא סיבת כל הסיבות.בבראשית
 תולדות האנושות!יש אב אחד לכולנו .והשאלה המפורסמת היא מדוע נתנו חכמי ישראלאת היתרון ליציאת מצרים? הדבר בא לביטוי גם בעשרת הדברים בהדגשה "אנוכי..אשר
הוצאתיך"...התשובה לרוב היא בכך שהיא מבליטה את ישראל מהעמים,שיש בה חידוש
5
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מעשה בראשית והשגחת השם בברואיו.ואולם עיקר יתרונה במופת הראות .על הבריאה
שמענו,במסורת המועברת מאב לבן ,ואילו בניסי מצרים וכל המופתים נוכחנו וראינו,עדים
היינו.פרשת בראשית מספרת על אלוהי עולם,בורא שמים וארץ ,יציאת מצרים – על בחירת
עם ישראל וזיקתו לתורה.

966
ַא ר ב ע י םלמספר זה יש כידוע משמעּות רבה במסורת היהודית והנוצרית ,ומסתבר שכך גם באיסלם.
אצלנו ידועים  07ימי עלייתו של משה 07 ,שנות הנדּודים במדבר 07 ,יום לפני הלידה" ,בן
ארבעים לבינה" ועוד .באיסלם מסופר שמוחמד נולד בשנת  607ונבואתו החלה לאחר 07
שנה בשנת  .917כאן מתחילה תקופת מכה עד  966ולאחר מכן הגירתו לי'תריב=היא מדינה
עד פטירתו ב .936נזכור גם את  07המלקות למי שראוי לקבלן...
פ נ ת י א י ז םאין לזהות את אלוהים עם הטבע .בגימטריא אלהים=הטבע=69
כי ביהדות אלוהים הוא מעל הטבע,בורא היקום וחוקי הטבע ,המוסר והמשפט.
ולפי מעשיו נקראים שמותיו (צבאות,שדי,הויה,אדנות וכד').
השביעיים חביבין
כמה מרּובים הפירושים והדרושים על המספר  0וכפּולי .0מכולם בחרתי את הפסוק
הראשון בתורה :בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ –  0תיבות .ומספר האותיות
הוא  66=0X0כמניין כח .ומכח שבעת הימים של חג הסוכות ומכח  0המינים המאוגדים
לנטילה וברכה בחג ומכח שבעת המינים התלויים בסּוכתנו לכבוד תנּובת ארצנו,ומכח 07
הפרים המוקרבים לכבודם של אומות העולם ,ושבע ההקפות ,וכפולת  0ב( 3-שלושת
המועדים העיקריים :ראש השנה,יום הכיפורים וחג הסוכות) =  61יום מראש חודש תשרי
להושענא רבה,ושבעת הרקיעים הנפתחים לפתקא טבה על כל אלה ואלה שלא הזכרנו
הרינו בשבע ובשביעיים למצוות ושמחה...
מ י ד ת ה ר ח מ י םאף על פי שיצר לב האדם רע מנעוריו אין מידת הדין ממצה את עומק הדין .אין קיּום
לאנושּות אלא בהמתקת הדין ע"י מידת הרחמים ":כי לא אוסיף לקלל עוד את האדמה
בעבור האדם" .אדם מחונן ביכולת שכלית ,בהכרעה מּוסרית ובתשובה .מידת הרחמים
מזומנת להיענות לכפרה...העולם אינו יכול להתקיים על מידת הדין בלבד ,וכדי ל ד ּו ר בו
עלינו להוסיף את מידת הרחמים ד " ר (דין-רחמים) .פעמים שאנו מקדימים דין לרחמים
ודנים לעומקו ולאמיתו של דין ,ופעמים אנו מקדימים מידת רחמים לדין ר "ד ויורדים
מחומרת עומק הדין כדי לדון לפנים משורת הדין.
ל ד ע ת6
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מלה זו מקפלת הן את יחסי האישּות הנאותים ,רוּויי החיבה והעדנה ,הן את אוצר
הידיעות,יכולת ההבנה ובינת האירועים והתופעות .בקשת היחסים האישיים נרקמות
הנימות לגוניהן – סער ותשוקה ,כיבוש ובידוד ,ויתור והבנה,תוכחה והוקעה.
למורכבּות והתרככּות,להתרגשּות ופיּוס,עת לדעת ועת להתעלם מן הדעת...
עת לטעת ועת לעקור טעות הדעת...
960
ה ק פ ו תההקפות נערכות במעגל .ולמעגל אין ראש ואין סוף .אין בו חשּובים יותר ואין חשּובים
פחות .כולם יחד רוקדים לכבוד התורה .בַארבעת המינים אנו נותנים לכל אחד טעם או ריח
ומאגדים אותם כדי להאציל מזה לזה ,לנסוך מטּוב הטעם והמעשים לפי היכולת של כל
אחד על משנהּו .כך אנו מצטרפים בשמחת ההקפות למעגל הכוחות ,לשיתּוף הפעולה,
להקיף בצוותא את כל היכולות לטיפּול ולתיקּון,לעשייה ולימּוד.

ש ש ו ן ו שמ ח ה.מטרה והישגה .זאת תנועה מתמדת שאינה נינוחה אלא בהשגת
המטרה .השמחה היא פעולת התנוחה וההודיה על מילוי המשימה .כפל פנים כאן ליגיעת
הששון המספקת את שמחת ההשגה .משל למוזג יין והשותה כבר לחיים...

מים
בריאת העולם היתה ברוח אלוהים המרחפת על פני המים .הרחיצה והטבילה מטהרים
אותנו אפוא בזכות וצחות בראשיתית .אל המים שמעל לרקיע ,לרוח המרחפת בכליון נפש
ואידיאלים,אנו משתדלים להגיע בכוונת מכוון ברחצה במים היורדים אל התהום ,אל מי
בראשית.ייקוו המים במקוה טהרה והטובל בהם כנולד מחדש...

כסכוסים
בנענועי הלולב אנו פונים לארבע רוחות השמים למעלה ומטה .אנו מודים ומכירים בהווייה
העליונה שאין אתר פנוי הימנה .אנו מתנועעים ביראת כבוד כלפי הכס לשכינה
שמלוא כל הארץ כבודה .עמידתנו בחלל ששת הממדים מזכירה לנו את חשיבות
השבעה,שבעת הימים של חג השמחה ככל השביעין החביבים.
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963
הופעה
יפעתּה לאו דווקא בהזרחת אור של שובבות ושמחה ,בפעלּולי טכניקה ותנּועה מרשימה של
בלט ומּוסיקה .הופעה מתגלה באמנותה,אמנות הבמה ,להאיר גם נבכי נפש קודרת
ואמלה,בחישּוף זיו הנפש הנבוכה ואפלה.
מ ּו פ ל ג י ם
זכינו בהווייתה של מדינת ישראל הן למּופלגים בתורה והן למופלגים מן התורה...
+ר ב ב ו ת ק ו ד ש
כך מכּונים אנחנו בני ישראל ,וכמה מרבבים אנו ברבבי חטא...
+י ש א מ ד ב ר ו ת י ָךמה ש מ ת ד ב ר בתוכנו .לשאת ברמה את הקולות הראּויים להישמע .קולות של תוצרי
ההפנמה.קולות המתדברים בנושאי ה ד ב ר ו ת .קולות סער ודממה שקיבלנו בנעשה
ונשמע,קולות השבּועה למשמרת המורשה.
+י ש ּו ר ּו ן
תוספת נּו"ן מעידה על הקטנה.ישראל מכּונים בשם ישּורּון,יש שקטנה בהם מידת היושר...
+מ ל ְךאותיות יורדות ממ"ם ללמ"ד לכ"ף ,לאמור :גם שליט עליון,נישא ומרומם במעמדו,ראוי לו
ל ה י מ ל ך בקטנים ממנו .הביטוי "אין מלך בישראל" אולי מעיד על חוסר התייעצות עם
הגורמים המסוגלים לתרום לטיפול במצב .נוכחנו באירועי המדינה כיצד פשּוטי
עם,ורחוקים ממשרות שרד ,תרמו לטובת החברה .בהסתייגות מן הציבור ,מן הקהל הרחב,
בהעדר מגע אישי של שרים ומנהיגים נפגמת ההסכמה,הַאחדות הנחּוצה למעשה.
לפי סנהדרין (כ ):נחשב המלך שלמה כמלך בעולם (שה"ש ג/יא) ולאחר חטאו הצטמצמה
הכרתו למלך ישראל (משלי א/א) ואחר כך למלך ירושלים (קהלת א/א)…
וכך יורדות אותיות מ ל ך ממ"ם ללמ"ד ומלמ"ד לכ"ף ...
ב ה ת ַא ס ף
בחג הָאסיף אנו נאספים,עולים לרגל ונקהלים ,והמעמדים של במקהלות ישראל מרובים.
אנו מציגים את פירות היצירה ,כינּוס היבּול של יגיע שנה ,סיכּום שנה ולקחּה,חשבון נפש
לתיקּון ותמּורה.זה האסיף של חלקי העם המניפים את תנופת כוחם ורוחם.
המחזור המעגלי והשגרתי של עונות השנה אינו מעורר את האדם להתחדשות אמיתית אלא
אם כן תיסוב שנה לא על ציריה אלא על י צ י ר י ה .על יצּורי אדם המושלים ביצרם.
תפארתו של אדם לא ב י ג ע ּו ת אלא ביגיע כפיים  ,בתנובה החומרית-גשמית ובהתעלות
הרּוחנית מוסרית.
8
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מספר
פירּוש הביטּויים "מתי מספר"" ,מספר יהיּו" לשון מיעּוט .וָאנּו בלשון העם אומרים כיום
על גדלה,שפע וריבּוי "מספר חזק"! ...

966
+ד ל י ק ה
זה קורה ,זה קורה,
ועל מסיחי הדעת ֹלא יעלה
כי בפינג'אן,בפלטה ובמקלה
התבשיל כבר קודח ,בואש וכלה
בפלטה
האש מתלקחת בשמן החביתה
והיא חובטת ושורפת אותּה עד תמּה
לֹלא כל פליטה...
בפינג'אן
מתבשלות ביצים קשות
והן ננטשות לאנחות
עד שנאפה הכלי עם הקליפות
המ ק לה –
חמּור יותר במקרה
מי מחמם בו פלסטיק?
הרי זה טמטּום נקלה!
כְך קורים האסונות
כשמסיחים את הדעת
כשבאותן השעות הקשות
נשרפים הכלים והמזונות
ואלמלא ַאנשי הבטחון
הנזעקים במועד הנכון
לאתות נּורות האש
היה המצב ממש מיאש...
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961
+ש מ ע ו ן ו ל ו יבברכת יעקב לבניו זוכים שני האחים לנזיפה חמורה בהם" :כלי חמס
מכרותיהם""...אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" ...פעולתם בשכם בעקבות עינוי דינה
אחותם מעוררת את זעמו של יעקב החושש פן יעכירו ויבאישו אותו יושבי הארץ.בקנאות
קיצונית אכזרית אין פותרים בעיות.העוקץ ברּור לשומע ,יש לחלק את המידה הזאת של
תגּובה וקנאּות בגבּול ישראל לשיעּורים קטנים .למהול את הקנאּות המתפוצצת ללא רסן
למידות קטנות במקומות שונים בזמנים שונים ובשיעּורים שונים.כנגד זאת ,בברכת משה
לבני ישראל לפני מותו הוא מחלק שבחים מופרזים ללוי ואינו מזכיר את שמעון מכול וכול
בברכת שאר הבנים .כל אחד מהבנים זוכה למלים ספּורות ,ואילו לוי ,יהּודה ויוסף זוכים
לפסוקי ברכה רבים יותר .מדוע? משה דומה בגורלו ליוסף ,שניהם מגידּולי בית פרעה,
והרבה מדרשים מצביעים על הקווים המשותפים בחייהם .הוא מזדהה אפוא עם שנּוא
אחיו ,גדולתו למנהיגות ,היותו המשביר לכל הארץ.לוי זוכה לשבחים לתפקּודי הוראה
והרבצת תורה.הלויים הם שנזעקו לקריאתו של משה מי לה' אלי .הם שלא נרתעו לפגוע
בסוטים.הם לא היססו בחטא העגל להרוג איש את אחיו ואת קרובו כשלושת אלפים
איש.ומשה אומר להם:מלאו ידכם היום לה' ולתת עליכם היום ברכה .הברכה נפרעת היום,
ערב הסתלקותו של משה בהערכתם .כשם שיוסף הוא המשביר לכל הארץ ,המשביר
החומרי ,כך לוי הוא המיועד להיות המשביר הרוחני.ונראה לי ,כי כאן פורע משה מעין
חשבון אישי עם שבט שמעון ,שהרי בחטא בנות מואב פרע נשיא השבט זמרי בן סלּוא את
תורת המוסר של ישראל ולעיני השמש ולעיני כל הקהל ניאף בקּובתו לבעל פעור עם כזבי
בת צּור.פינחס ,בן שבט לוי,הוא שהתעורר לפגוע במחלל השם ,הבועל ארמית .משה עומד
אין אונים ונוכח כיצד קנאּות במקומה ובשעתה הראויה רצּויה וזוכה לברכה .לפני מותו
מעריך אפוא משה את לוי ומתעלם לגמרי משמעון .וכך נבלע גם שמעון במרּוצת הזמן בשבט
יהודה ולא זכה לייחּוד ארצי ,כשם שלוי לא זכה לנחלה בהיותו מוקדש לשירּות בקודש.

+מ ט ו ת מ ס ע יפרשיות מחוברות אלה מסיימות את ספר במדבר .סוף שאינו אלא התחלה חדשה ליטול את
מטה-הנדודים ולצאת ממדבר הישימון אל מסעי החיים בארצות החיים ,אל מרחבי אין סוף
של נדודי חפץ .לצאת מהסגירּות ומהבדידּות שבמדבר החיים אל נופי עולם ותרבּותו.
לשוטט,לתּור,לחוות ולהתרשם מן הַאחר ממך ,לחרוג מד' אמות של ישּות עצּורה ומכונסת
בעצמה לקראת פתיחּות עצּומה של רב-גונּות מרהיבה בתופעות מּופלאות של חיים אחרים.
המדבר אינו כר מרעה לחפץ האדם .שרף ועקרב וצימאון אינם ניחּומים לבדידּות המזהירה.
ישנה ארץ חמדה מעבר לכאן,מחוץ לשיכּון בדד.מכוח המטה לבית ָאבות ,ממשען מקל
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הנדּודים של מורשת ומסורת אבות צריך לצאת אל מסע החזון ,למסעי החיים המרווים את
צמאון הדעת והתשוקה לכל צבעי הקשת ושונּות אורחות חיים של הבריות .היציאה הזאת
אינה התלשּות והתנתקּות מגרעין ההויה המתגבש בשבט ּובעם המולדה .זו חובת החינוך
והתרבות לכל עם ואומה להשכיל ביציאה מן הגבולות המצומצמים של ההוייה ,מסייגי
התולדה,לשוטט בספרות עולם,בתרבות כל בני האדם,לחיפּוש כל ביטּוי של יצירה,להעשיר
את אופק ההכרה,את יכולת ההכלה של היופי וניצני הפריחה שבמקל הנדודים בכל חברה.
מקל הנדודים ינץ ויפריח פרחים מופלאים בצאתָך ובבואָך מהספר לספר וממגרש החניה
למרחבי ים .צא ממך אל האחר.ועל מטה מסעך יתנוסס הדגל הקורא להכיר את כל
משמעויות החיים...אלוהי החיים שלך אינו מונע את החתירה להכיר "אלוהים אחרים".
967
ע ש ר ה פ ס ּו ק י ם
אין פוחתים מעשרה פסוקים  3מהתורה 3,מהנביאים ו 3מהכתּובים ומסיים בפסוק
מהתורה בתפילות "מלכּויות"",זכרונות" ו"שופרות" כנגד:
*עשרה מאמרות שבהם נברא העולם בראש השנה
*עשרת הדברות שקול שופר נשמע באמירתם
*עשר פעמים שנזכרת מלת "הללו" בפרק ק"נ בתהלים
"הללּוהּו בתקע שופר".

+ה ב ל ה ב ל י םהמלה ה ב ל אינה מייצגת בקהלת שטּות,טפשּות,תפלּות ,אלא כהבל הפה המתאדה ונעלם
כן תופעות החיים חולפות .האירּועים נמוגים ונשכחים ,היּו ואינם".הסתירות" שבמגילה
מתפרשות אפוא כמעשי בני האדם החולפים וכלים כנגד הקים בעולם .חכמה
וסכלּות,שמחה והוללּות,חיים ומוות ,כעס ועמל אינם מנּוגדים ועומדים בסתירה אלא
משקפים את אישיּות האדם בתוך החברה לאירועיה .במעגלי שנה חוזרות העונות,וכן
החוויות,הרגשות,ההגיגים.מהם חולפים וכלים,מהם נעורים ומתחדשים ,וסוף דבר הכל
נשמע בחזירתו לא כבמעגל ליניארי ,כרצף כרונולוגי,אלא כבמעפל ספירלי בסחרּורי
ההתחדשות הספיריטּוַאלית...

+ז ק נ ה ּו נ ע ּו ר י םחז"ל מייחסים את שיר השירים משלי וקהלת לשֹלמה המלך .הוא אמרם וחזקיה המלך
ובני סיעתו כתבּום.בּוכּוח איזה מהם קדם יש גורס כי שה"ש קדם ,שכן כשאדם נער אומר
דברי זמר,הגדיל – אומר משלות,ומשהזקין – אומר ,כבימי הָאסיף ,אסיף החיים ,הבל
הבלים .בן פלּוגתו גורס ַאחרת :כולם נאמרים לא ברצף כרונולוגי ,הזמן אינו ליניַארי ,עבר
הווה עתיד,אלא בתפיסה סינאופטית ולא סינכרונית .הזקנה אינה שוללת את צהלת
הנעורים ועזם,כשם שאין הנעורים משּוללים מתבּונת הניסיון והזקנה של הבאים
בימים.לא הגיל הכרונולוגי מסמן את הגּות הרּוח,כוח היצירה ותשּוקת החיים .בעונת הסתו
אנו קוראים את המגילה בחג הסוכות .ימים של חילּופי מזג אוויר ,התעננות ובהירּות
בשחקים.רגשות והגיגים כלים ונפלטים בהרהורי התרפקות וגעגועים ,ברגשי ַאכזבה
ותסכול,בניצּוחים תיאולוגיים ופילוסופיים על משמעות ההויה .כך שבסופו של דבר
11
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ה כ ל נ ש מ ע .כל הקולות,כל "הסתירות" ,כל הפעימות וההתפעמּויות,ואף האדם שאינו
כפוף לפירוש התיאולוגי המהותי שבמגילה כפירוש המסורתי,יאמר :יש בּה ויש בּה חפץ!

966
י ח ץ ל ח ב ש  -מ ח ץ ל כ ב שאם תרבה לרב-כוחן חסד וסולחן – הּוא ירבה להיות הופכן,טרחן וסרבן
כשהטוען :קרתה תאּונת תאנה – תזעק האביונה בתַאן  :תאניה ואניה
גדול הכאב מפה ּומפה – ּולפי שעה אין רפוא – למה אקו אפוא?
הּוא הגביר – אְך היא הגברתנית,החולטת וחלטנית,השולטת ּושתלטנית
LICENCIA POETICA

 -פה הפואטיקה ֹלא באתיקה אלא באסתטיקה

אני צופה ותוהה – מתי הּוא יתגלה? הּוא  -המוחה את העננים השחורים ּומפציע לנּו תכלת
שמים בהירים?
הסרבים וסלונים שלנּו הם יושבי הסלונים ,המשתמטים מגיּוסים ּומתיהרים
כפציפיסטים הדורשים שלום עולמים
למָארש אשה נָארש בארשת שפתינּו כי ביתו יתנוסס וֹלא יהרס
התפילה אינּה סתּומה בסתמיּותּה אלא פתּוחה לכל הכּוּונים בתחנּונים ּובמבעי הגיונים
משָאלות לב לימים הנוראים של כל ימות השנה:
רוח – לדפּוקים ; משפט – לעשּוקים; מרפא – למכים; תשּובה לחוטאים;
תמיכה – לנזקקים; שלום אמת – לכל הנאנחים...
הנבּוָאה לשוטים – כי היודע אינו מדבר ,והמדבר אינו יודע
הבּורסה בנדנדת הכספים – מצמיחה רוחים או פוקעת כמּורסה המשלחת רזון במשמנים
זריקות אבנים מזריקות עגּולי שנָאה – כעגּולים החוזרים במי מריבה
12
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כלם לומדים שטוב להיות תמיד בשמחה – אבל כמה מהם מגיעים לתעּודת ההסמכה?
תארי ל ְך או תארי ל ע צ מ ְך – רמּוזים לאשה לשפּור דמּותּה
בכרם ישראל מצטמחים עשבים שוטים,חרּולים וקמשוניםּ,ובמקום להללו בשגשּוגי פירות
מעדנים מקטרגים ּומסגסגים אותו בפירות באּושים
להסיר בשת פנים ולקראת חיים מתּוקנים הבה נצחצח את כל הכתמים הרבים ּומרבבים
ללבנם מגעּולם עד היותם צחים וזכים
966
+י ו ם ה ו ל ד ת
בתורה נזכר יום ההולדת בחגיגת פ ר ע ה .כיצד נתגלגל מנהג גויי זה והועתק להווי חיינו?
אולי בזכות הטוב שצמח לנו ממסיבת פרעה ,שזימן את יוסף לפתור את חלומו ונישא וגידל
אותו במלכותו ...במקורות שלנו חלוקות הדעות .יש הפוסלים מנהג זה מכל וכול .ויש
המסיימים מסכת ועורכים סעודות ,או צמים כבכל יום של חשבון נפש .המשמעות
המרכזית היא :יום שאדם מקבל שפע כוחות חיים מתחדשים מדי שנה.אנו ,שנולדנו בעונת
הסתו ,מתרעננים משרב הקיץ הלוהט ומתכוננים לחודשי הקרה והאביב לצמיחה חדשה.
תמול שלשום חגגנו את ראש השנה ,יום בריאת אדם ועולם.וכמקובל בימים אלה של שנה
במעגלה,אנו נתונים לחשבון נפש אישי,קולקטיבי וכלל עולמי.כך יום ההולדת – יום של
סיקור ודיון,חיקור ושפיטה עצמית – מאין לאן? גם חיתום הדין הוא בידי האדם עצמו.
הוא החותך את גורלו .כיוון שנוצרתי – למה יועדתי? מה שליחותי ותפקידי בקרב בני
ביתי,בני סביבתי ,קהילתי עמי ועולמי? מה השגתי ומה יכול אני להשיג?יום ההולדת הוא
מעין יום הלידה מחדש.אנו יוצאים מרחם הגיל והזמן ובודקים את עצמנו כמסתכלים מן
הצד .כיילוד הניתק מרחם האם אנו מתנתקים לעצמאות ההסתכלות בעולם וטיבו .נעים
עם אירועי הזמן ופלאי הטבע וקסמו לקלוט את כל גוני הבריאה ואפשרויות היצירה.
חגיגה זו של יום ההולדת היא משורש ח ו ג ,לנוע במעגלי התקופה לא בחוגה השטוחה
אלא במעגל הספירלי העולה דרגה משנה לשנה .כך אנו מוסיפים בימים אלה של בין כסה
לעשור "לעילא לעילא" ,להתעלות,לשפר ולשכלל דרכי חיים ובריאות .לא להיצמד
לשגרה.לחרוג,להקיף,לפעול בצירים להשגה יותר עליונה .אלו הכוחות שאנו שואבים בימי
ההולדת .אלו ימי בית השואבה שלנו – להתחזק,להתאזר,לנצל את הזמן בצורה היעילה
ביותר .יש משפחות הנוהגות ביום ההולדת לברך את ה י ו ל ד ת ,את האם,ההורים,ביום
13
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הרת עולמנו .זה היום להכיר בתרומת המורים,המחנכים,הספרים,האירועים שתרמו
לעיצוב אישיותנו.אבל העיקר להתרכז בראייתנו עצמית,ולבדוק כל הטעון ביקורת ותיקון.
הורציוס המשורר הרומאי אומר – CARPE DIEM :היאחז ביום ,ובמקביל לו אומר הלל
הזקן שלנו "אם לא עכשיו – אימתי"? מנגינה זו תלווה אותנו בכל ימות השנה והיא
שעוררה בי את השורות הבאות שכתבתי...

יום

הולדת

/

יעקב נימן

יום של סיקור ודיון,חיקור ושפיטה עצמית – מאין לאן? גם חיתום הדין הוא
בידי האדם עצמו .הוא החותך את גורלו .כיוון שנוצרתי – למה יועדתי? מה
שליחותי ותפקידי בקרב בני ביתי,בני סביבתי ,קהילתי עמי ועולמי? מה השגתי
ומה יכול אני להשיג?יום ההולדת הוא מעין יום הלידה מחדש.אנו יוצאים
מרחם הגיל והזמן ובודקים את עצמנו כמסתכלים מן הצד .כיילוד הניתק מרחם
האם אנו מתנתקים לעצמאות ההסתכלות בעולם וטיבו .נעים עם אירועי הזמן
ופלאי הטבע וקסמו לקלוט את כל גוני הבריאה ואפשרויות היצירה .חגיגה זו
של יום ההולדת היא משורש ח ו ג ,לנוע במעגלי התקופה לא בחוגה השטוחה
אלא במעגל הספירלי העולה דרגה משנה לשנה .כך אנו מוסיפים בימים אלה
של בין כסה לעשור "לעילא לעילא" ,להתעלות,לשפר ולשכלל דרכי חיים
ובריאות .לא להיצמד לשגרה.לחרוג,להקיף,לפעול בצירים להשגה יותר עליונה.
אלו הכוחות שאנו שואבים בימי ההולדת .אלו ימי בית השואבה שלנו –
להתחזק,להתאזר,לנצל את הזמן בצורה היעילה ביותר .ביום ההולדת נברך את
ה י ו ל ד ת ,את האם,ההורים,ביום הרת עולמנו .זה היום להכיר בתרומת
המורים,המחנכים,הספרים,האירועים שתרמו לעיצוב אישיותנו.אבל העיקר
להתרכז בראייתנו עצמית,ולבדוק כל הטעון ביקורת ותיקון.הורציוס המשורר
הרומאי אומר – CARPE DIEM :היאחז ביום ,ובמקביל לו אומר הלל הזקן
שלנו "אם לא עכשיו – אימתי"? מנגינה זו לוותה אותנו מימי נעורינו "אם אין
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אני לי מי לי? וכשאני לעצמי מה אני? ואם לא עכשיו – א י מ ת י ? שתמשיך
ללוותנו המנגינה הזאת בכל ימות חיינו...
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960
י ו ם ח ג נ ּוראש השנה – ראש לכל החגים בהכנות לקראתו .בשאר החגים אנו כרוכים יותר
בעשייה,מצות,ניקּוי הבית,בניית הסּוכה וכד' ואילו לקראת ראש השנה,יום דין
בקשת סליחה ורחמים ,אנו מתנקים נפשית,רוחנית,לדיווח עצמי,לביקורת ולתיקון,
להיערכות מחודשת לקראת השנה הנעה במעגלותיה .ולכן יום זה אינו מסומל
ב"ושמחת בחגך" אלא בחגך  -בחוגך במעגל הדין לחתימה טובה .הברכה ביום השני
היא אפוא לא "תיכתב ותחתם" אלא "חג מבורך" ,בתקוה שהחיתום הוא לטובה...
"ע ם ה ע ב ר י נ י ם"עם אילו עבריינים? עם השוגגים והמזידים? עם הטועים ומתחרטים או עם הע ו ב ר י ם
ושבים?נפרוש חופת חיבה על הטועים .לא נטפל לדקדק עם השוגגים ,אלא נתפלל עם
הבאים להתמרק מעוונם .כי מי מאתנו אינו "עבריין"? מי אינו טועה ומתחרט ,המכיר
במשּוגתו בשובבּותו ובשגיָאתו ומתכוון בכנּות לתקנתו?אתפלל עם העבריין שבי ועם
העבריינים שכמותי ,בני סביבתי .אבל עם המזידים?השוגים במזיד?בכוונה
להזיק?במּועדים לשוב ולחטוא? עם הצמודים לרוע ללא ניתוק?קחו למשל נהגים שהואשמו
בעשרות ומאות עבירות ופגיעות וממשיכים לפגוע ולנצל את קלות העונש מצד השופטים
החנּונים – עם עבריינים כאלה להתפלל? לחון ולקרב ולסלוח? ימצּו את הדין  -עד תום...
ערב חין ערכי לחכי
ּומדּוע ֹלא ימתקּו אמרי פי גם לשכני?...
עבודה זרה
יש להרחיב מושג זה ממעגלו הדתי המסורתי להקשרים חברתיים-לאומיים ופסיכולוגיים.
נטשנו סיסמאות חלּוציות של עבודה עברית,עבודה עצמית .העדפנו העסקתם של
ערבים,חורנים,פיליפינים וסינים ועובדים זרים מכל רחבי תבל .מספרם מגיע כבר למאות
אלפים .אבל עבודה זרה היא גם בגּופו של האדם עצמו ,היא היצר הרע המסית ומדיח
לפעולות נָאצה,למזימות מעּותות ,לדעות זרות,להשקפות עקּומות ,לחבלות בשפיּות
ההכרעה והבחירה .המצוה המּוטלת עלינו היא להכרית את העבודה הזרה המשתרעת בכל
התחומים,בעבודת הדת,בדת העבודה ,בעבודת פנים וחּוץ...
ת ק י ע ה ּו ת ר ּו ע ה
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יש תקיעה של שמחה ,ויש תרּועה של צער.יש תרועה חגיגית,למעמד המלּוכה וההמלכה,
ויש תקיעת בשורה,תקיעת שופר לזכרון עקדה ומעמד עם .התקיעה והתרועה בחצוצרה
ובשופר מרעידים את הלב כצפירת הַאמבּולנסים המפלסים דרך לחילוץ הכואב והכאב.
לפי הפירושים תקיעה-תרועה-יבבה-גניחה-יללה אנו נקלעים למצבים
האישיים,החברתיים,הציבוריים והבינלאומיים של חרדה,תקוה,תפילה .למקבץ כל
היבבות שבעולם הפרטי והכללי ,להכלת כל התרועות ושברי התרועות ביום הדין ובכל
הימים שאנו נתקעים עם כולן ,להתחרד נוכח משמעותן ולהתייחד עם זכרן...
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969
ֹל א ב ש מ ים ה י אפסוק זה במקורו (דברים ל/יב) ,במקורו "ולא מעבר לים" ,מובנו בהקשרו כי צריך לעסוק
בתורה גם אם המאמצים להשיגה נדמים עליך כטיפּוס לשמיים או להפלגה
באוקינוס.ורש"י מפרש :שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה ללומדה...כלומר
התורה בת-השגה,לא נפלית ולא מכּוסה ממך ואין שום תירוץ להתחמק ממנה כרחוקה.
"בפיָך ּובלבבָך לעשותו".ברצון טוב ובכוונה נכונה ניתן לקיימה .כך הפירּוש בהקשרה,
במדרשּה מּוסברת הכּונה שהתורה לא תימצא במי שמגביּה דעתו עליה בשמים .לא בגסי
הרוח,בגאותנים,ברודפי תענוגות,אלא נקנית היא לצנּועים,לבעלי נפש המכוונים לקבלתּה.
כך גם בעניין ההשָאלה למים ,שכן דברי תורה משּולים למים המרוים המחיים צמאים.
המים אינם מתכנסים במדרון,במקום גבוה ,אלא נמוך  -כך אין דברי תורה בגאוותנים.
במחלוקת המפורסמת שבין ר' אליעזר וחכמים משתמש ר' יהושע בשם החכמים החולקים
עליו בפסוק זה כדי להורות שגם בבת-קול היוצאת משמים ומכריעה לטובתו של ר' אליעזר
אין משגיחים ,שהרי התורה פסקה במפורשַ":אחרי רבים להטות" .משניתנה תורה אין
צורך בראיה נוספת מבת קול  ,לא לחסרון,לשינוי,לתוספת ,כי אין לגרוע ולהוסיף מקבלתם
של חכמים.ר' אליעזר,הפוסק יחיד,ויהיה נחשב כגדול ויחיד בדורו ,אינו מוסמך לפסוק
כנגד דעתם של החכמים הסוברים אחרת .עיקרון זה היה צריך לשמש יסוד מּוסד ביהדות
שלא היחיד קובע ,כדי שלא תיהפך התורה כעשרה תורות...
האומנם כך קרה וקורה?האם דברי ימינו בגולה ובַארצנו אינם מערערים יסוד זה?

כנגד עשרה
בקריַאת התורה למנחה של שבת ובימי שני וחמישי מעלים לתורה שלושה קרּואים ,ואין
קוראים פחות מעשרה פסוקים .בסידורים שלנו מודפסים המקומות לסיום הקריאה
לכהן,לוי וישראל .למה דווקא עשרה פסוקים?
לפי מסכת מגילה (כא ):כנגד עשרה בטלנין שבבית הכנסת – כך לדברי רבי יהושע בן לוי.
לפי רב יוסף – כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני .רבי לוי אומר :כנגד עשרה
הילּולין שָאמר דוד בספר תהילים .ורבי יוחנן אמר :כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא
העולם .ובבית הכנסת שלנו ,בדיור המוגן עד  ,167אמנם מצויים בטלנים  -אבל לא עשרה,
ואילו היו מצויים  -היינו מקיימים תפילות במניין בימות החול ובשבת מנחה .רק בשבתות
ובחגים ,בעזרת השלמות מתושבי השכונה ,נברא גם עולמנו להילּולים ראּויים...

על פחי הנפש צריְך לתופף ֹלא רק בימים הנוראים אלא בכל יום כדי לבדק אם
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ֹלא הגיעה השעה לשֹלח את תכנם למחזּור...
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+א ם ֹל א ע כ ש י ו – א י מ ת י?כה אמר הלל ה ז ק ן.

והורציּוס ( 6-96לפנה"ס) ,מגדולי המשוררים הלירים הרומים ,בן זמנם של ורגיליוס
ואובידיוס .ספרו "אמנות הפיוט" (בלטינית" ,ארס פואטיקה" ; )Ars Poeticaבו פורטו
חוקי וכללי כתיבת השירה הטובה ,נחשב על ידי משוררי זרם הקלאסיציזם באירופה של
ומה הוא אומר?
העת החדשה...
CARPE DIEM MINIMUM CREDULA POSTERO

לאמור :הָאחז ביום הזה וַאל תָאחז בתקות מחר...

+ל ה ָא ח ז ב ע ק ר אנו מתרכזים אמנם בענייני ביטחון אבל ממעטים להיאחז במוקד:
בהודאה על זכותנו .בהכרה כי זאת הארץ שהובטחה לאבותינו ולנו.
כי כתבי קודשנו מעידים על מוצאנו,קורותינו,יעודינו ומשימותינו.
כי דברי ימינו מעידים בכל הדורות על השאיפה לחזור לארצנו לבנותה ולהיבנות בה.
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 להיאחז בעיקר של "ובחרת בחיים" – מצוה וחובה זו צריכה להדריך את רשויות
השלטון שלנו להגן על האזרחים מפגעי אלימות ושחיתות ,סעד ורוחה,ובמיוחד להגן
על חיילינו העומדים בעמדות הגנה וקרב.
 להציף את האינטרנט וכל בימות עולם בכתבות,בפרסומי הבלוגרים
לסוגיהם,באמצעי תקשורת המונים לסוגיהם על הסכנה האיראנית-גרעינית לשלום
העולם ולמניעת שואה חדשה מצד האיסלמיזם הקיצוני.
 ועיקר העיקרים ההכרה שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב .הבחירה ניתנה לכל
אדם לבחור בטוב או ברע .אין גזירה וכפיה מגבוה אלא הכל מסור לאדם "-הרשות
נתונה" .האחריות היא אישית,קולקטיבית ,כלל עולמית לכל בני אנוש.
ועוד ציטוט עיקרי של הורציוס:

את הכתוב אפשר למחוק ,אך את הנאמר אין להשיב
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960
+ע ו ב ד ו ת(לפי יורם אטינגר)
*ב 1667לחצה האדמיניסטרציה האמריקראית על ישראל להימנע מבנייה בירושלים
והכרזתה כבירת ישראל.בן-גוריון בנה והגביר את יישובה והכריז עליה כבירה.
* - 1690ארה"ב לחצה נגד סיפוח ירושלים המזרחית לוי אשכול סיפח ואיחד את ירושלים
לרבות הרחבתה ברמות אשכול.
* – 1607לחץ אמריקני לוותר על השליטה בחלקים של ירושלים גולדה מאיר בונה את גילה
רמות ונוה יעקב ( 177.777תושבים).הם לחצו אנו בנינו והרחבנו את שליטתנו האיסטרטגית
* – 1606מחלקת המדינה בארה"ב,הפנטגון,CIA ,לוחצים על בן גוריון להימנע מלהכריז על
עצמאות ישראל.
* – 1691הנשיא קנדי לוחץ על ישראל להפסיק את בניין הכור הגרעיני.
* – 1690הנשיא ג'ונסון לוחץ נגד פעולות המניעה שלנו כלפי התקפה מצרית-סורית-ירדנית
* – 1600הנשיא קרטר לוחץ על בן-גוריון לוותר על מגע ישיר במו"מ עם סאדאת ובמקום זה
לוועדה בנילאומית שתדון בבעיה הפלשתינאית וירושלים.
* – 1661הנשיא ריגן לוחץ על ראש הממשלה בגין להימנע מהפצצת הכור העיראקי.

העמידה בפני לחצים כרוכה בטווח הקצר בתשלום מחיר יקר אבל
בטווח הארוך היא משתלמת לביטחון הלאומי .כניעה ללחצים
מגבירה לחצים .ויתורים כדי למנוע לחצים מוליכים לאובדן מטרות
איסטרטגיות.
*דעת הקהל באמריקה ,ובייחוד בקונגרס ,תומכת בישראל .דו"חות רשמיים ומשאלי דעת
קהל ונבחריו מעידים על פניות לנשיא אובאמה לשנות את לחציו על ישראל בדבר הפסקת
הבנייה וההתנחלויות.
*ישראל היא במקום הרביעי של המדינות המועדפות על אמריקה.
*במלחמת המפרץ  1661ישראל ביקשה עזרה דחופה אבל בוש ובייקר דחוה .הקונגרס תמך
בישראל וישראל קיבלה סיוע כספי וצבאי.
*ב 1667בוש/בייקר ניסו לקצץ  6%מהסיוע לישראל בגלל הפעילות של ההתנחלויות
הקונגרס התנגד בתוקף מעמדו הליגליסטי שאינו תלוי .זה המבצר התומך שיטתית
בישראל מאז .1606
*התמיכה באובאמה צנחה מ 96%בינואר ל 67%-בספטמבר .הוא ניצב גם בפני מחסומים
פנים מפלגתיים בקרב הדמוקרטים.
*אובאמה לא נבחר כדי לעקור התנחלויות ולעכב פיתוח ירושלים.לא על זאת תלויה הצלחתו
הפוליטית.
*הסכסוך הישראלי-פלשתיני אינו ברום בעיותיה של אמריקה.הוא זקוק לתמיכת אוהדי
ישראל ,לשדולה היהודית,לישראל מבחינה איסטרטגית,גם לטובת קידום מטרותיו
החשובות יותר בבית ובחברה הבינלאומית.
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963
ל ש מ ו ע א ת ק ו ל ןקולן של הנשים,בכיין,מרי רוחן,תפילתן בקול רם ונישא או ברחש שפתיים,אלו הקולות
העולים מן הקריאות בתורה בשני ימי ראש השנה .קולות חודרים ומזעזעים את רחשי לבנו
להזדהות,להבנה,להפנמת הקול המשווע לישועה ,להחלצות ממועקה.אנו נקהלים "לשמוע
אל הרינה ואל התפילה" ואכן בצד הרינה ורוממות האוירה בהתקדש עם,אנו ש ו מ ע י ם
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את קולות הנשים הנזכרות בקריאת התורה בשני ימי ראש השנה.ביום הראשון אנו
קוראים פרשת שרה והגר.אברהם משלח את הגר עם לחם וחמת מים והיא משליכה את
הילד תחת אחד השיחים ופורצת בקול בכי רם ונישא.אנו שומעים את הקול המריר של
המגורשת ע"י שרה גבירתה .בהפטרה אנו קוראים על אשה אחרת ,חנה ,המוכעסת ע"י
צרתה פנינה ,ומתפללת בשילה לפרי בטן.כמרת נפש היא בוכה ונודרת להקדיש את בנה
לעבודת השם .היא מתפללת חרישית ועלי שומר את שפתיה הנעות וקולה הבלתי נשמע.
אנו שומעים כאן את התפילה העמוקה מרחשי הלב,את קול הדממה הדקה .ביום השני של
ראש השנה אנו קוראים את פרשת העקדה .בה נזכרים אברהם ונעריו,יצחק והחמור אבל
אין זכר לאשה .שרה אינה יודעת מאומה .נעלמת היא מן הסיפור (לפי חז"ל היא נפחה את
נשמתה בהיוודע לה דבר העקדה) .האיל המוקרב במקום יצחק הוא המזכיר לנו את מצות
התקיעה בשופר .ראש השנה כידוע אינו נזכר בתורה כיום דין,גם לא בשם זה אלא בציון
הראשון בחודש השביעי .ציונו העיקרי הוא "יום תרועה" או "זכרון תרועה" כשאין
תוקעים בשבת .להזכיר לנו לפי המסורת את העקדה והשופר במעמד סיני .ואין הכוונה
להרחיב בנושאים אלה כאן אלא להמשיך בדמויות הנשים שפתחנו בהן .בהפטרה לעקדה
אנו קוראים בירמיהו על תשועת ישראל ועל רחל האם שקולה ישמע ברמה לא בבכי
תמרורים אלא בקול מבשר תקוה וגאולה על הבן יקיר המרוחם .שמענו בקריאות אלו של
ימי חשבון נפש והתעמקות במשמעות ההולדת של האדם מדי שנה ,קולות רמים של בכי
תמרורים ,קולות בלתי נשמעים של צקון לחש התפילה.ועל אלה הקולות הייתי מוסיף עוד
קול אחד של אם סיסרא המיבבת על בנה הבושש לחזור עטור נצחונות .לפי מסורת חז"ל
סדר התקיעות – תקיעה ממושכת של צריחה מתפרצת ,קול מקוטע של בכיה,שברי
אנחה,וקול יבבה קולות הנדרשים מן הפסוק "ותיבב אם סיסרא" גנוחי וילולי ,יללות
וגניחות של תרועות קצובות כנקודות שבירה .ונראה לי שהרכב זה של הנשים –
הגר,שרה,רחל ואם סיסרא מעורר מחשבה על הקול של האשה,של האם ,הבוכיה
ומתחננת,המתפללת ומיחלת ,בין שהיא הגר,אם סיסרא ,או נשות ישראל – נשמע בימי
ראש השנה את קולן של כל הנשים הבוכיות ובתפילותינו ותקוותינו נייחל לאהבת אדם
וגאולת המין האנושי כולו ...התפילה לא כמצוות אנשים מלומדה אלא בהבנת המשמעות
העמוקה של כל מלה.מתוך חזרה וצלילה להבנת הנאמר ונשמע מלוטשת התפילה
ומתנוצצת ביפעת זוהרה .הקול האנושי מבטא את המבע הרגשי-חוויתי של התודעה
ורבדיה בדממה ובסערה,בכל גוני ההבעה של הנשים העולים מתוך הנשייה של הצער
והמצוקה,ההשתפכות הנפשית ופריצת התודה .שמע ישראל! נשמע גם בימים אלה של
בהתחדש שנה את קולן של כל הנשים הבוכיות ומתפללות לישועה...

966
+מ ר י ב ה ב ב י ת
מתי היא פורצת? כשכלים המזונות ,ובלשון הגמרא":על עסקי תבּוָאה" .בבית חשּוְך אוכל ,
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בבית של ילדים רעבים.בבית שמזויו ריקים,שאין פת מצּויה לקטנים וגדולים שם תהיה
המריבה מצּויה בשפע ,במתח,וקול התגרה ישמע ברמה.אבל צריך להרחיב את המשמעּות
לא רק לבית הפרטי,האישי,המשפחתי אלא לבית הלאומי! אם מתעלמים אנו ממצבן של
האוכלוסיות העניות ,מהמשתכרים פחות מהשכר המינימלי,מנכים,ניצולי שוָאה ,עולים
וחסרי בית וכל "הדפּוקים" המחטטים בערמות הנזרקות של השווקים,או במתדפקים על
בתי התמחּוי,לא רק בשבתות וחגים אלא בכל ימות השנה ,באין עזרה מקפת ומספקת
משלטונות הרווחה והסעד ...למה נתפלא על המרירּות,המריבות,התגרות,העוינּות
לַאחר,איך נחלצם מן השקיעה בהישרדות תוך מאבק באחר?
+כ ב ו ד ה א ש ה
הברכה לפי דרשות חז"ל מצויה בזכות האשה .שהרי הפסוק אומר במפורש":ולאברהם
היטיב בעבּורה",בזכות שרה" ,ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות
וגמלים" .ומכאן לכל הבתים בעולם ,כמאמר רבא ":כבדּו את נשותיכם כדי שתתעשרו".
ומתעוררת אצלי השאלה :האם זהו הכיבּוד לשמּה? או שמא היא האמצעי להתעשר?האין
זה כיבּוד שבסופו של דבר אינו אלא לטובתו של המכבד?...
מ י ד ת ה ה ס ת פ ק ּו ת
התורה נקנית,בין השאר ,במידת ההסתפקות במּועט":כך היא דרכה של תורה,פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן" (אבות,ו) ,והצירוף "קב חרּובין" מבטא זאת,
כאמור "וחנינא בני די לו בקב מרובין" .ואולם בויכוח המפורסם בין רבי אליעזר וחכמים
בעניין תנּור של עכנאי ,אומר ר' אליעזר ,כדי להוכיח את מידת הסתפקותו במועט:
"אם הלכה כמותי,חרּוב זה יוכיח"! ולפי המסופר נעקר החרוב ממקומו...אלא שהחכמים
לא נעתרו ולא הּושפעּו ולא התרשמו מתופעה זו (כשם שלא הכירו בשאר התופעות (אמת
המים,כותלי בית המדרש,בת קול משמים) ואמרו:אין מביאין רָאיה מן החרוב .לפי
הגר"א,אות החרוב אינו מספיק להוכיח שהמסתפק בקב חרובין אכן צודק בטיעונו.

+ת ש ר י
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ידועה המחלוקת בין החכמים – מתי נברא העולם ,בתשרי או בניסן?הבעיה אינה בויכּוח
קטנוני על תאריך ההּולדת של העולם אלא בתפיסה עמּוקה יותר של הגישה למעגלי
השנה,לתחושת המחזור של התחדשּות וכמישה .הגורס תשרי פותח באוירת הסתו,
ערפילות האוירה,עמימות הזוהר הקייצי הולכת ומתעצמת לחורף קשה .הלילות ארוכים,
האור מועט ,נקודת הפתיחה היא ללכת מחיל אל חיל מן העגמימות והפסימיות אל תקופת
האביב הנכספת ,לעידן הפריחה והתנובה בקיץ.לא בכדי אנו קוראים בסתו הימים את
מגילת קהלת הכבדה בעוגמה של רפיון וספקות,תשישּות ונוגּות המחשבה .הגורסים בניסן
נברא העולם מסתמכים על הכתוב המפורש בתורה "החודש הזה לכם ראש חודשים",
ואולם נקודת הפתיחה היא של אביביות,זוהר,אמונה ותקוה.נאזרים בתחושת פריחה
והתחדשות עם כל הטבע להתעצמות ואגירת כוחות לקראת חודשי הקרה העגומים .לא
בכדי אנו קוראים את מגילת שיר השירים .ימים של אהבה,אהבת אדם ואלוהיו,אהבת
הטבע ,שכרון חושים המתבשמים מהדר הבריאה .הכרעת ההלכה היא כי הבריאה היתה
בכ"ה באלול וביום השישי,א בתשרי נברא האדם .זה יום הולדתו של האדם ,המיצג את
המין האנושי.וביום ההולדת מריע ותוקע האדם לכבוד הבורא ומעשי הבריאה והיצירה
ולהזכיר לו מדי שנה במעגלותיה את תפקודו וחובתו...
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961
+כ ה א מ ר ע מ ו ס ע ו ז:"בשנות השלושים האנטישמים הניפו כרזות שקראו :יהודים,לכו לפלשתינה ,ואילו עכשיו
קוראות הכרזות :יהודים ,לכו מפלשתינה...הם לא רוצים שנהיה שם.הם לא רוצים שנהיה
פה.הם לא רוצים שנהיה"...
ו כ ה א ו מ ר מ ו ר ה ו:
מה נאמנו הדברים שנאמרו גם לאחר שבעים שנה .עודם מכחישי זכות קיומנו כאומה
וכזכאית למדינה ריבונית.ההסתה העולמית שלהם מתפשטת כי אנחנו האחראים לחוסר
שלום ולכל הרעות המתרחשות בעולם .האפשר לכרות שלום עם חיות טרף כמו בין-לאדן,
ג'יהאד ,חמס ,חיזבאללה ,וכל הצבועים המתקראים "מתונים" ובראשם הסעודים,שהם
בעצם הקיצונים ,הוואהאבים שבקנאי הדת ? גם לא עם מוסה עלמי העומד בראש הליגה
הערבית ומנטרל כל מאמץ להגיע לנייטרליות של העולם הערבי .חיזבאללה בשירות איראן
ואסד חותרים להחזיר את שטחי פלשתין ל"סוריה הגדולה"?האם אפשר לתלות את סיכויי
השלום האמיתי בעזרת מצרים וירדן ,החתומות אתנו על "שלום"?הרי הם המצטרפים
הנאמנים לכל תביעה של הפלשתינים נגד ההתנחלויות,נגד הרחבת הבנייה בירושלים ,בעד
הקפאת כל בנייה וחציית ירושלים לעיר בירתם והשבת פליטים למכורתם .העולם הערבי
אינו מקבל את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי .ברובו הוא מתנגד לעצם קיומו של
יישוב יהודי באוקינוס המוסלמי שמדרום וממזרח לאירופה .הדברים ידועים וגלויים כיצד
דחו הערבים את החלטת האו"ם לחלוקת הארץ .כיצד התקיפו אותנו לפני כל כיבוש
והתנחלות .כיצד השתמטו והתחמקו מלקיים "חוזי שלום" ו"הסכמות" דרך "מדריד"
"אוסלו"",מפת הדרכים" ועוד ועוד .הושטת היד מצדנו נדחתה .הויתורים שנענינו,
הנסיגות שביצענו ,הוכיחו כי כוונתם לא להדדיות אלא לשליטה טוטלית בפלשתין.התמורה
שחלה בערביי ישראל ,בעזרת ההטפה וההשפעה של מנהיגותם בכנסת ובמוסדות היישוב
גם היא מעידה על שינויי מגמה והקצנת האידיאולוגיה הפוליטית=דתית נגד ישראל.
לצערנו ,עליית אובאמה ושינוי היחס לישראל מצד הממשל האמריקני מעודדים את
ההקצנה הערבית .ההשפעה של ההון הערבי השחור בכל אמצעי התקשורת בעולם ,עלילות
דם והפצת כזבים ותעמולה ארסית נגד ישראל הם הביטוי הבולט ביותר באנטישמיות
המתחדשת בימינו נגד היהודים כזרים,כבוגדי אלוהים,כבני לאום נתעב,ככובשים
וממשיכים דרכי הנאצים .הרוב המוסלמי במוסדות האו"ם ,בפורומים בינלאומיים
שונים,באקדמיות הניזונות מתמיכות ההון הערבי,בהסתייעות ביהודים,ישראלים,
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אקדמיים ואנרכיסטים השוללים במחלתם את עצם קיומנו – כל אלה קמים עלינו
להגבילנו,לצמצם את זכויותינו,לטפול עלינו כל צרות העולם .היעמדו לנו כוחותינו "בגויים
לא להתחשב"? הנשכיל להתחשל בעוד מועד נוכח איום ההשמדה המוכרז נגדנו? אנו מוכי
תדהמה נוכח פרסומיהם של רבים הנחשבים "מלח הארץ" באמצעי התקשורת ,בעיתונות
הגדולה ,ב"מחקריהם" ובטיעוניהם לעישוקם של ערביי הארץ.אנו מצטיירים
בכתבותיהם,בסרטי קולנוע,בקטעי וידיאו בטלוויזיה ,כעם כובש ,ברצח עם ,בפשעינו נגד
האנושות,בהצבת מחסומים המגבילים תנועה חופשית ובאפרטהייד.האשמה החוזרת
ונואלת בדבריהם של המהרסים ומחריבים שיצאו מתוכנו כי אנו הם בעצם מפירי
ההבטחות וההסכמים .הסיוע הפנימי מהארץ ומ"נוטרי החומות" המתחבקים עם
אחמדינג'אד,ממשכילי היהודים באוניברסיטאות אמריקה,קנדה,אנגליה וצפון אירופה,כל
אלה אינם אלא תנא דמסייע להשמצת ארצנו ומדינתנו .כל ישראל ערבים זה לזה
והסולידריות ההדדית כה נפגמה,אנו יורים לעצמנו,מחבלים בכבודנו,מסלפים את העובדות
למטרות ולמזימות עוינות .דומה שנפרצו הגבולות.אקדמאים בישראל קוראים להחרים את
תוצרת היישובים שעל אדמת הערבים הנכבשים...מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה...
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967
מ ּו ט צ י ה
ההכרזה של מ ו ט ה " -הר הבית בידינּו" – עברה מּוטציה
כשהשליטה בו ניתנה ע"י דיין לוואקף.
כך התמוטטה מערכת החיסּון שלנו לטובת המערכת החּוסיינית...

קסנופוביה
משמעה :שנאת הזר ,השונה .בני הארץ עוינים את המהגרים ופורצי הגבולות והמחסומים
כדי להיָאחז בה והסכנה הנשקפת מהשתלטּותם עליה" .פן ירבה"",ועלינּו מן הָארץ",
"כלחוְך השור".גישת היוונים לברברים,עמי אירופה להתנחלות האיסלאמית,
הדוגמאות מאמריקה ,מאפריקה,מכל חלקי תבל .ואולם היא מתלבשת גם כלפי פנים,
לא רק לסכסּוכים שבטיים,אתניים וגזעניים אלא לסקטוריאליים ,ר' ערך ַאשכנזים
וספרדים ,חרדים ואתיופיים...אם נתבונן בחיינו ובהתפתחות מדינתנו נראה את
הגוונים השונים של שנאת הזר והשונה במחוזות המגּורים,ברשתות החינוך ,בהתבדלות
הגיטואית מרצון ,בהסתייגות מן "הזר"",העולה"",החילוני"",המתנחל"",הברברי מן
הגבעות"",השמאלני-רדיקלי-אנרכיסטי"",עוכר ישראל אקדמי" ...שנאת השונה,הזר,
על בסיס אתני,גזעי,תרבותי,מיני,דתי,לאומי,חולי פסיכופתי,כמורשה היסטורית...
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+מ ב ש ר י ה נ א צ י ז םנזכיר את המפורסמים בהוגים ובמשוררים הגרמנים:
קאנט – דיבר על היהודים כערפדיה של החברה וקרא לערוך ליהדות המתת חסד;
פיכטה – התנגד למתן זכויות ליהודים ואמר שהתרופה היחידה היא לקפד ראשיהם;
הגל – היהודים כמודל לתאוריה שלו בדבר מוסר העבדים;
שופנהאּואר – היהודים אינם טובים מבני בקר;
ניטשה – האשים את היהודים בזיוף ערכים;
פרגה  -כתב ב 1660שבעיניו זה ביש מזל שבגרמניה יש יהודים רבים כל כך;
היידגר – גדול הפילוסופים הגרמנים במאה ה 67הצטרף למפלגה הנאצית בשלב מוקדם;
ועל השתלשלות היודופוביה והאנטישמיות קרא בספרו של הרב הראשי של בריטניה
הרב יונתן זקס . FUTURE TENSE
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906
ָא נ ּו ו צ א צ א י נ ּולמה נַאחל כשאנו מתברכים שיהיו צאצאינו כמותנּו?
הרי יש שהם עולים עלינו לאין ערוך – בהשכלה,בתָארים אקדמיים,בתחומי ניהּול ופעילות
ציבּורית,ובעיקר במידות ובמעשים טובים; ויש שאנו מַאחלים במקרים רבים שלא ינחלו
הבנים מהוריהם את דרך הפשיעה,ולא ימשיכו לשרשר את שושלות המאפיה,דוגמות
הבגידה,עושק,אלימות וניצול .מה אפוא הכוונה באיחולים שלנו לצאצאינו?
מה טעם הברכה "ברּוְך אתה בצאתָך"?
אמר ר' יוחנן :שתהא יציָאתָך מן העולם בלא חטא ,כמו בביָאתָך לעולם...
את הניקיון הזה ראוי לנחול ולהנחיל ולאחל לבנינו...
+ט ו ל ק י ס םאדם אינו רואה את נגעי עצמו ,ולכן המעיר לו ומבקר אותו צריך להיזהר שמא יפגע בכבודו,
ובמקום לתקן יקלקל .הפתגם אומר":טול קיסם מבין שיניָך" ,ועל כך משיב המבוקר:
"טול קורה מבין עיניָך" .מי אוהב ביקורת? התגובה הנזעמת ידועה למדי":כזה אני,ועליך
לקבלני כפי שהנני" .קשה לאדם לשנות הרגלים והמתיחות שבין השניים בחליפת ביקורות
"מחמיאות" אינה תורמת לא לשלום בית ,לא לשלום החברה ,לא בחינּוך וביחסי היחיד
והציבור ,המנהיג וחבריו .לגופו של הפתגם ייאמר כי הקיסם התחּוב בין השיניים אינו
נראה לעיניים ,והמבקר מתכוון לומר" ,אתה לא מסוגל לראות את הקיסם התחּוב בין
השיניים",כלומר יש איזה פגם,תקלה,בדיבור או במעשה שעשית שאינך מסוגל להיווכח בו
אלא הרואה מן הצד,החש ומרגיש ורואה את הקלקלה ומעיר על כך ...ועל כך באה תשובת
התחרות מצד המבּוקר שתולה במבקר תקלה חמורה יותר ":עד שאתה מוכיח אותי על דבר
שאיני רואה הרי הפגם בָך חמּור יותר שכן רואה אתה לנגד עיניך ממש קורה ,לא קיסם דק
ועלוב שכמעט אינו נראה אלא קורה עבה ,כלומר תקלתך גדולה לאין ערוך משלי ...
חכמים נזהרים בדבריהם כל שכן בתוכחותיהם כדי למזער מתיחויות והגברת השנאות.

נסתרות ונגלות
יש שאנו מסתירים מעצמנו דברים הרבה ומגלים אותם מתודעתנו .תורות פסיכולוגיות
חושפות כידוע רבדים של מּודע וֹלא-מּודע,של הדחקה והצפנה גם מעיני עצמנו .ויש דברים
שאנו מעלימים מעין זולתנו ואינם נגלים לבני סביבתנו אלא בגילויי ההתנהגות שלנו או
ביצירות רּוחנו .וכמובן יש שדומה עלינו כי לכאורה גם היוצר עין לא יביט ולא יראה אותם.
ואולי הנסתר מכל – פשר תופעות מנהגו של עולם והשתוללּותו...
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המתקת הקללה
כיצד ממתיקים את הקללה? הנה דּוגמה:נאמר בתוכחה (דברים כח/נג) וָאכלת פרי בטנָך
בשר בניָך ּובנותיָך...הכיצד? הכוונה שיהיו ההורים סמּוכים על שולחן בניהם.
תלּות ההורים בבניהם תתבטא באכילת בשר ולחם על שולחן צאצאיהם.
ההתמוטטות הכלכלית,הגּופנית .הסיעּודית (תרתי משמע) תגרום לכך...
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ע ב י ר ה ה כ ר ּו כ ה ב מ צ ו היש שהתוכחה ,המכּוונת לכאורה לשם שמים ,כרוכה בהלבנת פנים ,בביּוש פּומבי של
המּוכח .כך למשל הּוקע דוד על לקיחת בת-שבע .אבל העלבה ודברי גנאי המשּולבים בדברי
התוכחה חמּורים מהעבירה המיוחסת לו,עד כדי כך שנאמר על המלבין פני חברו ברבים
שאין לו חלק לעולם הבא,ומשּום רשב"י נאמר ":נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים" ,אדם מאבד את עולמו במוצא שפתיו...

ב מ ע ג ל י ר ד י פ היש רודף לטוב ,לא לנקמה ולחשבון דמים אלא ַאחר ערכים ומעשים טובים .רודף צדק,
רודף לעשות חסד ,רודף אמת ,רודף להעניק מטּובו לזּולת .טיפּוס זה אינו ממקם את עצמו
במרכז המעגל החברתי כי הוא הרודף ַאחר הנזקקים לעזרתו .זהּו הרודף להעניק לא לקבל.
ענק רּוח נדיבה זה זוכה לענק של גדּולה וכבוד ,לכתר מעשים טובים,לצאצאים עתירי חכמה
והון,המשמשים דּוגמה ומופת לחברה מתּוקנת .הטוב והחסד הם הרודפים אחרי המעניקים
הללו במעגלי הרדיפה בחיים.

ג ּו ף ה ָא ד ם
גוף האדם זקּוק לטיפּול וטיפּוח  -לא למטרת הגוף עצמו ,אלא בכדי לשמור אותו במצב מּוכן
וכשיר לשירּות בכל עת וזמן .זה כלּול במצוות בל תשחית .אסּור לקלקל את גוף האדם,
והמגזים באכילה ומאביס את עצמו עובר על איסּור בל תשחית פעמיים -הוא גם מקלקל את
המזון וגם את הגוף .ונשמרתם לגּופכם  -לעודד וליצור באדם הערכה מיוחדת לכל הבריאה,
לרבות הדומם הצומח והחי,כדי למנוע את ההשחתה .משימת האדם היא להיות שותף
לבריאה ולתיקּונּה.

א ק ו ל ו ג י ההאוריינטציה האנוכית של האדם היא הסוללת את הדרך לשוָאה אקולוגית.
זיהּום הסביבה,הפגיעה בחממה,ניצּול מחצבי הטבע והזנחת תיקּון תחלּואי החברה
תלויים כמובן בהעדפות של הפרט והכלל להרחיב שליטה,להבטיח תועלת אישית
וציבורית .קונפליקטים בין שכנים,בין גושי מתיישבים,בין חטיבות אתניות של גזעים
ועמים,פוגעים בצרכנות המים,אוצרות הטבע ,גז ונפט וכיו"ב שטחי מחיה וכלכלה.
הסכסוכים בין עמים ושבטים מקורם בהתעלמות מן הצווים הבסיסיים של אהבת
אדם,ויתּור והתחשבות ליישוב מריבות והסדרי ביטחון וקיּום .עיקרו של החינוך ההּומני
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הוא בשיתּוף פעולה אוניברסלי לשמירה על האקולוגיה בכדּור ארצנו שלא יתנפץ בעטיינו...

900
+ש כ ר ו ע נ שהאמונה בשכר ועונש היא עיקר חשוב באמונתנו .תורת הגמּול מפורשת במסורת כשכר
ועונש על מחשבותינו ומעשינו ,על יחסינו זה לזה ולמצוות המקום .הכופרים במציאּות האל
אינם יכולים לבוא בטענות אליו" :למה נרצחו מיליון ילדים שלא חטאו"?"מדּוע נספּו רבים
וטובים שלמים ויראים בשוָאה"?"מדּוע אל רחום וחנון עמד מנגד נוכח המתרחש בשואה"?
כך טוען הכופר באלוהים.מצד אחד הוא אינו מאמין בקיּומו,אבל מצד שני הוא בא בטענות
אליו...והמאמין ,שבכך הוא דוחה את המקשה,נבוך,נאלם דום,מכיר בקוצר השגתו להשיב
תשובה מספקת ,ומסתפק בנוסחה הרגילה שאינו מסוגל להסביר דרכי הנהגת העולם.
חוקרי התיאולוגיה המקראית טוענים שאין במקרא זכר לתורת הגמול כפי שהתפתחה
ביהדות במרוצת הדורות .אין במקרא עונש הגיהינום ושכר גן-העדן,אין עולם הבא,ולא
תחיית המתים...הכול תלוי בבחירת האדם ,בַאחריות שהוא נוטל על עצמו,וכן בחברה
האנושית כולה,העלולה להישמד כתוצאה מהשחתת דרכה.תורת הגמול במקרא מבוססת
על הקריאה לאדם "איך"! מי שמוציא את אלוהים מן התמונה,שומע קול אלוהים דרך
מצפונו.המאמין אמנם בא בתביעה אל אלוהי המשפט (אברהם,ירמיה,איוב) ומבקש הסבר
לתופעת צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,אלא שבמבוכת הויכּוח של האדם עם אלוהיו אין
הדברים האלה נחתכים אלא כתוצאה ממעילת האדם באחריותו ,בהסתלקותו מן האחריות
הקולקטיבית ,בהתדלדלות ובהזדהמּות של הערבות ההדדית ,ובהעדפה אנוכית,
אינטרסנטית של היחיד,או של החברה,הקהילה ,או האומה והאנושות בכללה .עיקרי
היסוד באמונתנו התנסחו ע"י הרמב"ם,ובכללם האמונה בהשגחה,בשכר ועונש ועוד.
בפירושו לאזהרה שלא ללכת בקרי (ויקרא כו) אומר הרמב"ם שהכוונה שלא לתפוס את
האירועים בעולם כמקרה...כצירּוף מקרים ,אלא בהשגחה מלאה.השכר והעונש הצפויים
לנו נועדו לעורר אותנו לתשּובה,לחרטה,לכלכּול דרכינו כדי לעשות הטוב והישר.
מחשבותינו,מעשינו,הכרעותינו ,עם שהם תלּויים בנו ,הריהם מתּוגמלים ע"י
הבורא.האזהרות,ההמלצות,מנוסחות במצוות ובנאומי מנהיגים,נביאים .האדם שנברא כדי
להמשיך את היצירה והתיקון של העולם " -ותחסרהּו מעט מאלוהים" – נקרא לאהוב ולא
להונות,לעזור ולא לקפח,לשמר איכות חיים,לא לכרות עצים סתם,לא להשחית יצורי
תבל,להתרחק מלשון הרע ולפקח על סדרי חברה מתוקנים ,לשמר את האקולוגיה
בטבע.והתקנות לאין ספור מכוונות לשמירת הנפש והגוף .האדם אינו למעשה אלא אבק
פורח,רוח נושבת" ,כי מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" – אנא ,נצניע לכת עם
אלוהינו.נחפשה דרכינו ונחקורה ...הגירסה כי "אלוהים מת" פסּולה.בקרב מדענים,הוגים
אמנים ויוצרים ,אלוהים חי וקיים.הקול האלוהי מתדבר מתוכנו אבל אינו כופר בישותו של
הכוח העליון הנשגב מבינתנו .בעיצוב ריבונותנו ותרבותנו בארצנו אנו ניזונים ומתחדשים
מהמסורת ומהקידמה שבקרבנו וביצירותינו.ניטשה הכריז בשעתו :אלוהים מת ,ועל
החתום:ניטשה ...וכשניטשה מת נחרת על מצבתו" :ניטשה מת ועל החתום אלוהים"...
הבחירה שניתנה לנו מטילה עלינו אחריות ,הן בד' אמותינו הן בפרהסיה ובאחריות
הקולקטיבית.אנו חייבים להוכיח ולתקן את עצמנו ועמיתינו .עלינו להתעלות מן המיקוד
באגואיזם ללויאליות חברתית .בתוכחות הורים לבניהם ,מורים לתלמידיהם .דברי
עם,מנהיגי דת ונבחרי ציבור ,צריכים לעורר אותנו להתבוננות המפורסמת :דע מאין באת
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ולאן אתה הולך .הבחינה האישית והכללית של הערבות הדדית צריכה להיערך תמיד –
בשבתך,בלכתך ובשכבך  -כיצד להתהלך ב צ ל ם ולא בצילם של הוגי דעות וכופרים ביעוד
האדם שנקבע מבראשית.
ו כ ל

מ ע ש י ך

ב ס פ ר

נ כ ת ב י ם

909
+ש מ ע ת ש מ ע ל ע ש ו תהעדפת השמיעה על הראייה בולטת בכל נאומי משה לעם .במעמד סיני אומר העם
"נעשה ונשמע" שם הוקדמה העשייה לשמיעה ,ההתנהגות המעשית להבנת ההוראות.
מצוות יש לקיים גם אם אינן מּובנות ונשמעות ללב .כך בדרך הגאולה ממצרים לארץ
היעּודה,ואילו על סף הכניסה לארץ משה מטעים בדבריו דווקא את השמיעה .וכל כך למה?
משום שארץ כנען אינה ארץ המולדת של העם העברי .המשימה המּוטלת על כל יחיד
היא אחריותו האישית לטובת הכלל .ארץ כ נ ע ן צריכה ליהפך לארץ י ש ר א ל .בארץ
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צריכים להשתנות מכל הבחינות .בעבודת האלוהים,בעבודת האדמה ,בהתקדשות
ובמשמעות היחסים בין אדם למקום ובין אדם לחברו .לפי החוקרים את התיאולוגיה
המקראית ,הרי תורת הגמּול המקראית אינה תלּויה בהענשה או בהענקה מצד האל אלא
הכול תלוי במעשה האדם .מעשיך יקרבוך וירחקוך .אתה קובע את מצבך ע"י התנהגותך,
אחריותך האישית והתחשבותך בזולת קובעת את מצב הכלל.אינך חי בבועה פרטית אלא
בזיקה מתמדת גם לטובת הציבור,הקהילה,האומה,החברה האנושית שאתה חי בקרבה.
ולפיכך אם שמוע תשמע תיטיב לעצמך ,אם תרע – תרע לך ולבני עמך.לא האל הוא הגורם
לתלאותיך .האזהרות,ההוראות ,המצוות ניתנות לך כדי למנוע מעצמך ומזולתך את הטוב
והרע.הבחירה בידך.שמע! הבן!שים לב! עשה ּופעל כדי ליצור את חזקת ירושת הארץ,כדי
להתעלות לריבונּות מּוסרית,כדי להיות "עליון" מבחינה זו על כל גויי הָארץ .לפי דעתם,
התיאולוגיה המקראית אינה מתייחסת לתורת הגמול המקובלת כשכר ועונש,גיהינום וגן
עדן ,עולם הבא ותחיית המתים אלא עיקרה בבחירת האדם ,בקבלת אחריות למעשיו,
ביכולת שלו לחזור בתשובה ולתקן מעשיו הואיל והוא בסך הכל בשר ודם ואין צדיק בארץ
שלא יחטא אלא שהדרך פתוחה לפניו לשנות את דרכו ולשוב מחטאו.

+ע ר ב י י י ש ר א להרי שלל דרישותיה של ועדת המעקב וההנהגה של ערביי ישראל:
 החלפת הדגל וההמנון;
 ביטול חוק השבות;
 השבת כלל הפליטים לבתיהם תוך קבלת אזרחות ישראלית מלאה;
 מתן אזרחות לפליטים ערבים אחרים;
 הקניית אזרחות ישראלית מלאה לכל צאצא של אזרח שנולד בישראל או בחו"ל וכן
למי שיינשא לאזרח ישראלי;
 שינוי הגדרתה של ישראל ממדינה יהודית למדינה רב-תרבותית;
 פסילת חוקים המנוגדים לחוקה הפלסטינית והשבת כל האדמות ש"נגזלו"
מהפלסטינים ב; 1690-
 זכות ההגדרה העצמית של המיעוט הערבי בישראל ,ושלילת זכות ההגדרה העצמית
של היהודים למדינה משלהם.
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+א מ ה ב ת ו ר ו ת י ה
הללו מחברים באום המורשה את מסורת התורה שבכתב ובע"פ.
והללו בתורות שאימצו וסיגלו משלהם ומשל אחרים.
הללו בפרד"ס הנושא פרי הלכה ואגדה,מדרש וחסידּות,מנהגי עם לדורותיו.
והללו לביקורת מקרא ומנהג,למחקר חופשי,להתחדשות ולהנהגת סדרי חיים מבוססים על
תורות פילוסופיות-פוליטיות-חברתיות.
הללו לדת עבודת השם,לקיּום תורה ומצוות.
והללו לדת העבודה ומצפּון האדם וחירּותו.
הללו נוטלים משהו מהללו.
והללו נוטלים משהו מהללו.
האם הישן יתחדש והחדש יתקדש?
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אבי סוכו
לפי המדרש זה אחד השמות של משה רבנו,שהיה אבי כל הנביאים שסוכים ברּוח הקודש.
קריאתו של משה בנאומו לעם על סף הכניסה לארץ":ה ס כ ת ּושמע"! בניינו של עם
באחריות הקולקטיבית ,ביכולת לשמוע את קורות עברו ,לשמוע ולעשות ,ולסכות-לחזות
עתידות חייו,יעּודו וחזונו .כי באין חזון יפרע עם!

+ח ר ש א מ ן
אמן היוצר חרש ,לא בחרושת פרסומת ,אלא בסתר המדרגה ,בחביון מדורי הנפש.
כנגד האמרה ". " PUBLISH OR PERISH
ציירים ופסלים,סופרים ומשוררים ,בימאים וַאדריכלים,חוקרים ועיתונאים עטים
לתקשורת .חרש אמן חורש ויוצר בסתרי לבו אינו מתפרץ למכור את מרכולתו,מדען אינו אץ
להכריז על תגליתו,סופר אינו מקנא בחברו על יצירתו,שחקן,קולנוען,כוכב נולד אינו חגור
ביועצי פרסום,נבחר ציבור שש על רכילותו.חרש אמן אינו שונא את בן אומנותו.

מרבה נכסים  /מרכה מיסים
בּורסות הכספים  /מרבות דָאגות ּוכעסים
זּוזים זזים ' מיזמים למיזמים
השגים נסוגים  /ואין כסּוי להפסדים
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900
ה ש ק י פ הכך מבקש מביא הביכורים לעזרה":השקיפה ממעון קודשך".שתהא שקיפּות
ביחסינו,השתקפות ההדדיות בין המצוות שאני מקיים ובין ההבטחות של האל לברך את
ישראל והאדמה שניתנה לו לירושה .פנים אל פנים ,וכמים הפנים לפנים,אל תסתיר פניך.
אנו נבדקים,מתודים,מגידים שבחו של מקום,עושים כמצּווים אך תובעים גם השתקפּות
ההתחייבויות.אנו נותנים את תרומת ידנו ומצפים לשיקוף היד החזקה והזרוע הנטויה.

ו ע נ י ת ו ָא מ ר ת
לשון עוני וכניעה,גאּות והעפלה לגובה ָאמיר .השיח והשיג בדיבּורינו עם חברים ויריבים
מיטלטל משפל טיעּון לרוממות הבעה מוחצת .בויכוחים הנפוצים אצלנו ,בכל מגזר ותחום,
צריכים הנושאים ונותנים ,המתדיינים והמתוכחים ,להיאזר בנדנדת הדיבורים  -מנחיתּות
העמדה בגין כשל אמירה לצבירת נקודות גובה בהמראה לצמרת האמירה המכריעה.

ב נ י ע ל ילא בני עליה היו חופני ּופינחס .בני ח"פ היו חופני ופינחס .חוטפי פשע .דגם שלילי לדורות
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במקרא ובהיסטוריה של עמנו .בימי הבית השני הגיעה הכהונה הגדולה לסיאּוב שאין
דוגמתו .חטיפת הנאות מכל הבא ליד ,ניאּוף נשים הצובאות פתח אוהל מועד,זילּות בזבח
ּומנחה ,בנים סוררים לאביהם הזקן .דגם שלילי זה מתגלגל בחּוצותינו ,ואם נרחיב את
מושג הכהונה לשררה בתחומי כהונה ושלטון לא נתקשה לאמץ את המאמר הידוע כמה
מועטים הם בני עליה...

+ד מ מ ה ד ק הרוגע הקטיפה ,שלות הגלים,שקט מרומים ,מכסים על תהום הסער של חוויות ויצרים .אין
אומר ואין דברים,לא נשמע קול פוצה ומצפצף בדּומית עולמים .אבל במעמקי הלב ,בין קפלי
הרגש,יהום הסער,תתגעש התשּוקה ,באין רואה,שומע ומרגיש .אין קול לדממה אבל היא
חושפת כול .דמּה של הדממה עוד ירתח ויפרוץ את דקּותּה ,כמו כל פּוק אחרי איפּוק...

או ל מ ר ט
בגירסה שונה של הפתגם":אמור לי מי הם ידידיך ונדע מי אתה" ,נאמר לאולמרט בפתחה
של השנה החדשה תר"ע :כתב האשמה חושף את דמותך וכך קיבלנו דמי "קדימה" להכרת
המלמדים עליך סנגוריה ו ל ב נ י מפלגתך ...
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903
העין הפנימית
בדיקת כשרּות השדרה הפנימית,הרּוחנית-מּוסרית,עדיפה על החיצונית.
החיטּוט בהדר האתרוג,בלב הלּולב,בדקדּוקי נוי וקישּוטי סּוכה משני הוא ל"קשוט עצמָך".
עין בעין יראה האדם בירח האיתנים את מותר איתנותו ,בתשּובה כנה והתעלּות אמיתית
מיום ליום.העין הפנימית היא תמרּור ההכונה .מראש השנה לראש כל יום ויום במרוצת כל
יום בשנה.לראות ולזכור,לתקן ּולהתעלות.

ש פ ע ת ה ד ב ּו ר
היא המסּוכנת מכל .מות וחיים ביד הלשון.דיבּורי סרק ורכילּות.חישּופי פרטים יתירים.
זכּות הציבּור שֹלא לדעת.תקשורת מפיצה דבר דיבּור.נאומים הרסניים.כינּויים וגינּויים
מחוללי מגפות ועלילות.קללת ה ש פ ע .סכנת "החזירּות".חסום כל פה בזיהּום דיבּורו.
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ש נ ה ט ו ב הלקים מצות השלּוח לקן ,להחזרת גוזל המדינה לקנו

+ש כ ּו ל י ם ּו ש ק ּו ל י ם
קרע רע,רע ,קרע רע הגזרה
להיות שקּולים זה לעמת זה בשכול הרע.
היום ָאנּו הולכים משפחה שכּולה לנחם
ּומחר היא תבוא אותנּו לנחם ...
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+מ נ ּו ח ה ו נ ח ל ההמנוחה שזוכה לה אדם בחייו היא בהנחילו לבניו ולצאצאיהם את הערכים שדגל בהם
וביקש להוריש להם .הרחוב "מנוחה ונחלה" ברחובות היה בקרבת הבית של הסבא אי"ל
(אברהם יצחק לבקוביץ) יקיר העיר רחובות  ,שהיה בין ראשוניה ובוניה .הוא זכה בה
לאריכּות ימים (הרחוב על שמו סמּוך לבית הכנסת ששימש בו חזן ומשמיע דברי
תורה).בימי ילדותי זכיתי לימים מאושרים בחיי במושבה זו שנולדה בה אמי.בכל חופש
מלימודים נוהגים היינו לצאת מירושלים ולבלות בה .הסבא היה רותם את הסוס לעגלה
ומסיע אותנו מתחנת הרכבת של נען לרחובות .היתה זו המנוחה והנחלה האמיתית בחברת
הסוס,החמור,העיסוק בלול,בכרם,בפרדס,בסיוע לסבתא לאפות לחם בטאבון,ולהצטרף
לבדואיות המקלפות את השקדים לייבשם על גג הבית...פרטים על השם "מנוחה ונחלה"
והעיר רחובות אפשר למצוא בתיק של רחובות .במרוצת הזמן הייתי מרכז קבוצת
"הסוללים" ליד כפר ביל"ו ,ומדי בוקר היינו משרכים דרכנו לפרדסו של משה
סמילנסקי,שבו עבדנו למחייתנו .לפני הגיוס לבריגדה ,במסגרת פלוגת "המכבי" ,הייתי גם
מנוטרי המושבה בלילות .במסענו מהארץ למצרים,תמיד ציפו לנו בתחנת רחובות בני
המשפחה שהעתירו עלינו חיילי "הבאפס" ממיטב מתנותיהם.המנוחה והנחלה נקטעה
במשפחתנו עם פטירתה של הסבתא הראשונה,בתו של ר' יעקב ארקין מראשי עקרון,
ומשנפטרה נישאה לסבא גם אחותה,אלמנה מד,ר ברון ,ומשנפטרה גם זאת,טופל הסבא
בידי האשה השלישית והרביעית .אולי הגיע הסבא אל המנוחה והנחלה בהיותו שבע ימים
ושנים בן  170שנים ...היזכו לכך גם צאצאיו?
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+הסבא ר' אברהם-יצחק ל ב ק ו ב ץ קיבץ בלבו מורשת אברהם-יצחק .הוא היה מאבות
הבונים את מושבות יהודה ובייחוד את ר ח ו ב ו ת .שם הורחב לו ולמשפחתו מחבלי
הקליטה וההשתרשות בארץ .מאז שעלה מסלונים ,לפי הוראת הרב ריינס ,לעבוד את
האדמה ולהרביץ תורה לילדי ישראל ,הוא גר בארץ הזאת ולא יצא ממנה .כנאמר ליצחק.
וכאמור באברהם ויצחק  -גם הוא היה בין חופרי הבארות ,בין המתעמתים עם הנוכרים
המתנכלים הסותמים את בארות המים החיים .בצד היותו עובד אדמה ,מגדל פרי
הדר,ענבים ושקדים ,היה דולה ומשקה מבארות התורה לילדי ישראל .הסבא זכה בחייו
לשבחים רבים כאחד מדור הראשונים וזכה להאריך ימים ( )170כברכת הרב קוק זצ"ל
שהיה מארח אותו בפגרת הקיץ וברכו ברכת כהן לאורך ימים .נוהג היה להעתיר ברכות על
אישי היישוב במכתבי עיטורים צבעוניים,המסולסלים ומשופעים בפסוקי ברכה ואיחולים.
הרבה לדרוש בבית הכנסת בענייני תרה ומוסר וחידודי תורה לא משו מפיו.
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901
י פ ת ת ו ַא ר
ההתר ,שהיה מקּובל במלחמות קדם לקחת בשלל נשים ,מגביל במּוסרנו את הנופל בשבי
אשת יפת-תוַאר ,שאינו רשאי להתעלל בה כשָאר אּומות,אלא בכוונה לשאתּה לאשה.הבוחר
בה רשאי לכך רק לַאחר ריסּון והתַאפקות שלא לבוא עליה משיתקפו יצרו אלא לאחר
שתגלח ראשה,תתאבל על הוריה ותחליף בגדיה .יפת תואר שעודנה חשּוקה למרות היותה
יפת ת ע ר ,והייצר הרע – רּוסן לטוהר ראויה לנישואין .אפשר שולדותיה לא יהיו דווקא
סוררים ומורים כדברי הפרשנים,ולא תתגנה על בעלה ברבות הימים ,אלא תעמיד צאצאים
במקום החללים שנפלו בקרב  ..כל עיקרה של פרשה זו לכיבוש התאווה,לריסון היצר
המתלקח,להתנהגות אנושית-חמלתית כלפי אדם שנלקח בשבי.
לא חשקה בה נפשו ישלחנה לנפשה.

דין בכור
יש בכור לעיבּור ויש בכור ללידה .אנו הולכים ַאחר הלידה .אם היו לאיש שתי נשים,אהּובה
ושנּואה.נתעברה האהובה ראשונה והשנּוָאה אחריה .ילדה השנּואה אחרי ז' חודשים
והאהּובה אחרי ט' חודשים .אין אנו אומרים שהבכורה למי שנתעברה תחילה
אלא לפי הלידה .לפי זה הבכור יהיה של השנואה ולא של האהובה.

+י ר ּו ש ת ה ָא ר ץ45

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
בנאּום משה לאּומה ,לפני כניסת בני ישראל לארץ ,מּוטעמת חובת ה י ר ּו ש ה.ארץ
כ נ ע ן,שאינה ארץ ה מ ו ל ד ת שלנו,צריכה להיות ארץ ה ב ח י ר ה ,הארץ ה י ע ו ד ה,ארץ
ה ב ר י ת ו ה ה ב ט ח ה הכרותה לאבות האומה ומונחלת לירושת בניה.זאת הארץ
המושגחת ביותר והמקיאה את מכזביה .ירושת הארץ תלּויה בַאחריות האישית של כל
יחיד .כל המצוות שמונה משה בפרשיות דברים מטעימות את הנדרש מכל פרט,אלא שאין
"בהתקדשּות" היחיד להתעלם מקדושת הציבור .ההתנהגות הפרטית חייבת להתחשב
בזּולת,בַאחר,בכלל ,בציבּור המהווה ע ם ולא קיבוץ של פרטים הדואגים רק לעצמם.מכאן
הדיבורים על רגישות אנושית,יחס הוגן כלפי עמית וחבר,הימנעות מטשטּוש המוסר
האנושי-חברתי .ולא זו בלבד אלא שחובה זו מתרחבת ומתפשטת כלפי הטבע כולו.גם
הדומם,הצומח,החי זכאים וראויים לחמלה,למניעת צער והשחתה,לשמירת איזון כוחות.כך
למשל לא לחסום שור בדישו ,לא לקחת אם על בנים,להתעורר לצער בעלי חיים .לא לחרוש
בשור וחמור ,לא ללבוש שעטנז צמר ופשתים ,או כלאי הכרם .גידולי צמחים בתנאי עושק
וניצול של זה מזה אינם לראויים ללבושנו.היחס לאדם ולכל הסובב צריך לנתב את דרכה
של האומה להדדיות,להכרת ההבדלים בין המינים שאין לטשטשם.הדשא למינו,החיה
והבהמה למינה ,יש להבדיל בין אור וחושך,וכך גם בין ציבורי עמים ותרבויות זרות.תודעה
זו תנחה לשמירה וכוונה נכונה של "איכות החיים",לקיום האיזון בטבע שלא ישובשו
מערכות עולם .ההינזרות מזיהום,מפגיעת יתר במחצבי הארץ,מחממות מדלדלות קרחוני
בראשית היא מטרת האזהרה לבאי הארץ שתהא קליטתם והתנהגותם בה למודת לקח
מדורות המבול והפלגה שהשחיתו דרכם והתכוונו למרוד בסדרי עולם...ירושת הארץ
מחייבת היבדלות מעבודה זרה,מחיקוי אורחות נוכרים והתבוללות בחוקותיהם,בתרבותם
ודתם וסיגול תורת החיים לעם נגאל לריבונות בארץ ירושתו.
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+ק ב ר ו ת ה ת א ו ה
בכל יום אני פוקד את בית הקברות לקברות התאוה.
אין לך יום שאינך מתאבל ומקונן על תאוה שנקברה ולא נתממשה.
קשה ללב להכיל את המצבות השחורות והלבנות הכמּוסות במעמקיו.
הנבירה בחפירות הַארכיאולוגיות של שפּוני-טמּוני חוויות שנמוגו בעבר
אינה מסוגלת לשחזר קורטוב של אושר או מפח-נפש כי הכל כבר מזמן נקבר...

שליט
איך אפשר להבין ולהשלים עם "השליטים" בממשלות ישראל שלנו שבמשך שלוש שנים
התירו לערבים לבקר את האסירים שלהם כשמאתנו נמנעה ה"פריבילגיה" לבקר את
גלעד? איך אפשר להבין ולהשלים עם ארגוני עולם ו"הצלב האדום" שנמנעו מלטפל
בדרישתנו זו? כיצד ייתכן למנוע מידע כלשהו ,לאפשר אפילו לנציגות רשמית של האו"ם
לברר פרטים על שלומו ומצבו? שגגה כזאת היוצאת מהשליטים בארצנו ומזדון עולם לא
תכּופר לעולם! תּוחק חרפת חדלונם לדראון עולם!

א ו נ ַא ת ד ב ר י םחכמינו פירשו את הפסוק ֹ":לא תונּו איש את עמיתו( :ויקרא כה/יז) כאונאת דברים,
להבדיל מאונאת ממון שהוזהרנו עליה בענייני קנייה וממכר .אונאת דברים משמעה
דברי צער וכאב המציקים ,מחלישים ומדכאים את השומע .וקודם כול מּופנים הדברים
אלינּו-עצמנּו ,אל הכותבים ומקוננים,המקטרגים ומוכיחים את עצמם ועמיתיהם,את
ממשלתם ובני פלּוגתם ואת כל עמי תבל ּומנהיגיהם .ומעצמנו אל התקשורת ,אל העיתונּות,
אל ראיונות וויכּוחי סיעות ומפלגות ,דברים המסעירים את נפשנו ,ממירים את שלוות
רוחנו,שותלים בנו תחּושת יאוש ותסכול .מצּווים אנו להגדיל שמחה ,לעודד שלום,לרומם
רּוח הבריות ,למזער מחלוקת ,לגנוז דברי שטנה וקטרוג ,עלילות דברים וַאשמות שוא.חסום
תחסם כל פה ולשון שמגמתם להרשיע,לקלל ולמגר כל חשיבה חיּובית.בכלל אונאת דברים
יש להימנע מהזכרת מעשים קודמים שליליים,חטאים שבעלי תשובה וגרים חזרו מהם
והם מתביישים בהם.התשובה מקרבת רחוקים ואין לנעול דלת בפני שבים...
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+ת ח ת ה מ ר פ ס ת
בשיעור האזנה למוסיקה למדנו מהמדריכה יעל לביא על הסימפוניה השלישית של ברליוז
רומיאו ויּוליה .הראשונה ידועה בתור הפנטסטית השנייה בשם הרולד באיטליה וזו
השלישית בעקבות יצירת שקספיר רומיאו ויוליה .הוא ביקש שהבאים לקונצרט יקדימו
לקרוא את יצירת שקספיר ולפי הכותרות שנהג לתת לכל פרק ביצירה הטעים כי אי אפשר
לבטא במלים סצינות של אהבה ,השתפכות הנפש ,וכיו"ב מעמדים הקשורים בתולדות
המחזה.רק המוסיקה מסוגלת לבטא הלכי נפש של השתוקקּות וגעגועים ,התרפקות
והתעלּות יחד עם שירת כל היקּום.הוא המלחין הולך בעקבות השתלשלות פרקי הטרגדיה
השקספירית,הפתיחה בערבוביה מהממת של התנגשות המשפחות העוינּות,סולני
התקיעות המבשרות את ניסיון הנסיך לשכך את האירועים ,ואחר כך סצינות של פגישות
אהבה נסערות ומעדנות .פרקי הפיה ופמלית הכוחות הפועלים.אגב ,על פרק זה של הפיה
מספרים כי בפגישותיו באיטליה עם מנדלסון תהה ברליוז,מדוע לא נוצרו יצירות
מוסיקליות הראויות לתאר את מחול השדים והרּוחות ,הפיות והקסמים שבכוחות הטבע
ומעל הטבע ,ואחר כך בבואו למגּוריו הצטער על דבריו אלה שמא יגזול מנדלסון ממנו את
הרעיון ליצירה מּוסיקלית ,ואכן זה נתפס ל"חלום ליל קיץ",וברליוז למחול הפיה ביצירה זו
של רומיאו ויוליה .הדים חזקים אנו מוצאים כמובן בפנטסטית במחול המכשפות .ייחודה
של היצירה בכך שהיא דגם מובהק ליצירה הרומנטית בהתפתחות המוסיקה.הסימפוניה
מורכבת מתזמורת,מקהלה,שירת סולו ,וכיו"ב חידושים שלא היו נהוגים במבנה המקובל
בסימפוניה .היצירה ארוכה ,וקולין דייויס ,המנצח על תזמורת בואריה ,עושה כמיטב
יכולתו להפיק ממנה את הביטוי המשמעותי שביקש בלריוז לתת לכל פרק .כך למשל
בסצינת האהבה "מתחת למרפסת" אנו מתמוגגים עם כל היקום המתעורר לשירת
הנאהבים .לכותרת שברליוז נתן קטע זה הצעתי למדריכה את כותרתי שלי הקצרה וממצה:
מתחת למרפסת,
אין מלת הַאהבה נתפסת
לרחשי הנפש הנכספת
אלא רק למּוסיקה היא נארסת...

כמה מהמימרות שלי על הַאהבה
* ָ - A M O U Rא מ ו ר ,אּומנּותו של המַאהב להרּבות א מ ר י ם ;*ַאהבה – ּד ּו – ק ר ב ַ -אהבת שנים
*ַאהבה – הּדבר ש ּש ו ג י ם ּבו; *ַאהבה מ ש ר ש ר ת ּ CHERIE CHERIE -בתּגּובת שרשרת;
*ַאהבת ּד ו ד י ם  ,שכּורת ּד ּו ד א י ם ,מתּפוגגת לעתים ל ד ּו-ד ע י ם; *זה הכלל זה הקו – כל חולי
ַאהבה נופלים ּבסופו של ּדבר ל מ ש כ ב ; *כל אחד והַאהבה שּלו – א ה ! ּב ּה !;
*ַאהבה היא תפּוקת ּפ ה-ח ם ההופכת ּבמרּוצת הזמן ל ג ז ט ב ע י;
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*ַאהבה ּב ו ע ר ת היא ַאהבת ּב ע ר שאינו רוצה להתחּשב ּבשקּולים וחּשּובים;
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ל ב ּו ן מ ח ס ם
רעפים חדשים מלבנים באש כדי לחסמם .אך ביום טוב נאסרה מלאכה זו,כדי לצלות
עליהם ,הואיל ופעולה זו יוצרת כלי ביום טוב .בליבּון דברים,בניסיון ליישב מחלוקת,
כשהכוונה ליצור כלי טוב במקום כלי משחית,נזקקים לאש-אהבה מחסמת,החוסמת את
הניגודים .וכשדומה כי הגענו ליום טוב  -מתברר,כי הליבון אינו עוזר,והאש הלוהטת
למעשה חוסמת ולא מחסמת...
דברי חלקות
מחליק אדם את הדרך לחברו בפיתּוי,בגניבת דעת,בחנופה,וכיו"ב הבטחות ואמירות
כדי להונותו בעסקים,בכיבּודים,בנטיעת רושם כוזב על כוונותיו הטובות ,אך למעשה הריהו
מערים מכשולים ,שהרי אין פיו ולבו שווים.בספרי המּוסר שלנו מרבים להוקיע את
החלקלקות האלה ביחסי אדם לאדם ,אדם לחברה,חברות פרסומת",בזרים",מבצעי קניות,
פוליטיקאים לבוחריהם,ורשויות שלטון לאזרחיםַ.אשרי הנחלץ מפח יקּוש זה...
סלבריטאים
שר החינוך החליט על מבצע ח י נ ו כ י אדיר לקראת פתיחת שנת הלימודים תר"ע.
ידוענים ו"אנשי רוח",אנשי פרסומת,אמנים ושחקנים ,אנשי תקשורת וספרות,
ישילו את פירותיהם בלבם של ילדי ישראל .ילמדו בני ישראל כיצד מגיעים לתהילה,
כיצד זוכים להצלחה ,כיצד פועלים להתגאות בהישגים להתפרסם בארץ ובעולם.
מבצע זה מ ר ע לחינוך בהציגו ערכי מוסר,צניעות ותהילה שאינם עולים בקנה אחד
עם מסורת ישראל .האם פירות האישים או הבאושים יזינו את תלמידינו?
+פ ר ו פ ו ר צ י ה ב א ב ו ל ו צ י ה
לפי אחד הכותבים מניין המוסלמים בעולם הוא  1.6מיליארד.
מניין היהודים הוא כ 10-מיליונים.
נמצא שעל כל יהודי אחד קיימים  177מוסלמים.
התעמולה המוסלמית נגדנו מוקיעה אותנו כאדוני העולם,
אנו השתלטנו על הבנקים,התקשורת,והשפעתנו רבה בארצות הברית.
הואיל ואנו משולים לקופים וחזירים (דימוי קוראני מובהק)
ואנו במרומי הסולם הרי הם מתחתיו ובשוליו מבחינת הרמה האבולוציונית.
ההצעה היא אפוא לשכנע את הקיצונים שבהם כי ראויים הם לפחות לרמת כבשים
ותרנגולים ואולי נשפר בזה את ההסתה והתעמולה הערבית...
א ר ץ ה ק ו ד ששני צנתרות הקיום של היהודי .הארציות הניזונה מן הקודש.במושג "ארץ" ניתן לכלול את
היסוד ה ג ש מ י" ,החילוני",תעסוקה,מלאכה,כל סוגי העבודה המפרנסת את בעליה,כל
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שמזומן לאדם העובד,הנהנה ליצור וליהנות מיגיע כפיו ,ללא תלות בחסדי זרים ובתמחוי
ארגונים ומוסדות שונים.ואולם גם העיסוק המחייב הזה אינו מנותק מהשראת הקדושה
של המרכז הרוחני,מקום המקדש ,המעורר ומכתיב דפוסי חיים נאותים,מוסריים .השהות
בארץ צריכה להיות מוקרנת מ"שבתי בבית ה' ולחזות בנועמו" .בשילוב זה דומה עלי שאנו
עוסקים גם ביישובו של עולם...
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בין ש ק י ע ת החמה ו צ א ת הכוכבים הרהרנּו בדברי איוב והנביאים עובדיה ויואל:
" ּובעד כוכבים יחתם…ּוראה ראש כוכבים כי ר מ ּו"…וכוכבים ֹלא זכּו בעיניו…
"ואם בין כוכבים שים קנָך…
וכוכבים ָאספּו נגהם"…

צדק צדק תרדף
המשימה היא להמשיך ברדיפה הואיל ולעולם לא תּוכל להשלימה,ועם זאת אינך פטּור
מהרדיפה להשיגה.

פרס
כעבדים שמשּו את הפרס הזה על מנת לבחור בו כנשיא – וקיבלנו אותו...

+י ע ק ב י ש ר א ל
שני צדי המטבע של הזהות הלאומית .הצד של י ש ר א ל – ישר-אל ,הדרך הישרה
לנתיבות אדם ועם עם אלוהיו ,ויעקב – לשון עקבה ,זיזגיות במהלכים ,סטיות מדרך המלך,
"עת לעשות – הפרו תורתך" ,מהלכים חורגים מדרך החוקים והמשפטים ,כשהמציאות
הפוליטית,החברתית,הכלכלית והבטחונית מחייבים להניף גם את הדגל השחור...
"ויזד יעקב נזיד" – תבשילי "זדון" אנו רוקחים כלפי הבא להורגנו .כשרותחת בנו אש
הנקמה,העליבות,העמידה על נפשנו ,נזקקים אנו לאותם תבשילי תכסיסים להגנת מעמדנו.
אלו שני הצדדים של המטבע הלאומי  -להיזהר בדרכנו הישרה ,שלא נובל כשה לטבח ,ולא
להיזקק שלא לצורך לדרך החתחתים של העוקבה והמרמה המשבשת את דרכי חיינו.
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ברק בעבודה
53

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ה פ ר צ ה שחולל ב ר ק במפלגת העבודה חילצה מתוכּה את פ ר ץ ,כ ב ל ,פ י נ ס ּושאר
בני חבּורתם מתפקידי הבכורה .מעין חילּוץ עצמות לאינטרסנטיות המפא"יתּ .וכנגד ניקּור
זה בעצמּות המסורתית אומרת ש ל י? שלי שלי ושלָך שלי...
ברק "מכה בפטיש" .ביטוי זה מציין פעולה המסיימת ייצור דבר מה .נוהג האומן להכות
בפטישו על כלי שיצר וסיים כדי להחליקו .מכאן ההגדרה של ביטוי זה המציין השלמת
המלאכה .ברק סיים מלאכת אומן והוא עתה מחליק ב -פ ט י ש :פ-פינס-פרץ,ט=טמיר
(היא נכתבת אמנם בת"ו,תמיר,אבל מדרגה תמירה בכהונתה כשרת החינוך ירדה לסתר
המדרגה) ,ואחריה י-ש – יחימוביץ שלי .הכה ברק בפטיש ומה יפציע עתה?

+א י נ י י ו ד עזו מידת ענוותנותו של תלמיד חכם האומר "איני יודע" אעפ"י שהוא יודע ויודע אלא שאינו
רוצה להבליט את עצמו .הגמרא מציינת  3מקרים שתלמיד חכם יכול לשנות מן האמת:
במסכת,בפּוריא ואּושפיזא .ההקשר הוא בהשבת אבידה במגּורי תלמידי חכמים.אם אבד
לאחד מהם כלים חדשים,שאין בהם סימן ,ובא בעל האבידה ומכריז הרי אלו שלי ,אפשר
לתיתם לו עפ"י טביעת עין של תלמיד חכם .אין חשש שמא אינו דובר אמת,שכן נודע הוא
ביושרו ואמינותו שלא שינה בחייו מן האמת פרט לשלושת הדברים המנויים לעיל .למשל
כששואלים אותו איזו מסכת למדת? והוא מחשש שמא יבחנוהו או מסיבות צנעא אחרות
אומר לא למדתי ,אעפ"י שכאמור הוא בקי בה הלוך ושוב.שינוי זה אינו מעיד עליו שהוא לא
נאמן והכרזתו על אבידתו אינה נכונה כי "למד לשונך לומר איני יודע" .כך גם בפורים,
כשמצוה להשתכר והוא אומר ששתה דיו גם אם לא שתה .או כשהוא מתַארח אצל נדיב
בחו"ל וכששואלים אותו אצל מי התארחת הוא משיב בבית מלון ,כדי שלא לפרסם את
המארח,שמא יחלו להטרידו אורחים רבים אחרים .אבל אם נודע כי שינה מן האמת גם
בדברים אחרים הריהו חשוד על דבריו כבעל האבידה.

"מ י ש פ ר ע"
אנשי דור המבּול סרו מן הדרך הנכונה ,שיחתּו דרכם ,ועשו כל שנאסר על אדם בצלם.
אנשי דור הפלגה התַאחדו למשימת הכפירה .לבנות מגדל עד השמים ולמרוד במרות
העליונה.בניגוד לדור המבול הם לפחות עשו מעשה טוב אחד – הם התאחדו
למשימה ("שפה אחת ודברים אחדים") אבל מטרתם היתה פסּולה .לכן נגזר על אלה ועל
אלה":מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד
בדיבּורו" .זו הדוגמה הקלסית לדורות למי שאינו מתנהג ביושר ובהגינּות,חוזר בו
מהסכמים,משנה את דיבורו,מתכחש להבטחתו,משבש בכך סדרי עולם תקינים ולכן
מי שפרע...עתיד להיפרע...
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קרפף וקרקפת
הקרפף (קרפיף) שטח מוגדר ושמּור שמכּונסים בו חפצים שדעת הבעלים עליהם לשומרם,
ואילו הקרקפת גם היא מקום מּוגדר ושמּור המכילה מחסני מידע ואוצרות מכּונסים אלא
שאינם משתמרים שם ,במחסני המח ,למרות כּונת הבעלים.

+כ מ ש מ ר ו ת
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ידוע המדרש על דברי חכמים שהם כדרבנות ,ככדּור בנות המשתלח במשחקן מיד ליד,כך
המשא ומתן בהלכה מחכם לחכם,ממקור למקור,מבית מדרש לחברו,מַאסמכתא
למנהג,וכתוצאה מבירּורי דברים מסתיעת ומתבררת ההלכה .אלא שעם כל הויכוחים
המחייבים ושוללים,הסותרים ּובונים,המּופשטים ומפּולפלים",המסמרות נטּועים",
ישקביעּות עקרונית של כללי יסוד,יש מידות המשמשות למדרשי הלכה,שאין להמירן או
להתעלם מהן .ועם זאת שהמסמר קבוע,שיש ָאב למקרא ואם למסורת ,הרי דבריהם
משּולים גם לנטיעה.הגזע אמנם מּושרש במסורת ,אך נופו נוטה גם לצדדים .הענפים
מתפתחים לעברים שונים המשמשים מחסה וצל לדעות שונות החוסות בצל האמונה.

קופיץ
קופיץ הוא סכין קצבים .וקצבי הדם אצלנו מ ק פ י צ י ם לאחרונה במדינה את שיעורי
הסכינאּות,בדקירות "ענג שבת" של שיכורים ,בהתגרּויות בני נוער משתוללים בחוף הים,
בפלּוגתות של עברינים ,בסכסּוכי שכנים ,בַאלימּות תלמידים ,בהתנגשּויות של מַאהבים...
קופיץ.קופיץ ,הויה שלא ידענא כמותּה בנעּורינו...

"+ס כ נ ה כ א ן ב ו נ י ם"
פעם היה זה השלט הרווח בארצנו בכל אתר בנייה .היום הוחלף השלט ברחובותינו :
"סכנה כאן דוקרים" .פעם היינו בונים בחינּוכנו ומחשלים את הבנים-בונים מפני
ההשפעות ההרסניות של הסכינאּות.בשם זה של הסכנה כללנו כל סּוגי אלימות,פשיעות
פליליות ואזרחיות,תחרותיּות ספורטיבית,עסקית,מדעית,שלטונית,המתעלמת מהַאחר.
סרטים וספרים ושפע מראות של פגיעות זדוניות וזוועתיות התסיסו רוחות והרבו חיקויים
לדמויות פשע נערצחות.מילוליות דוקרנית במושבי נבחרים שימשה דגם עוקץ הראוי
לשינון.השמצות בתעמולת בחירות,התפרצויות בלתי סובלניות בראיונות המתנצחים ,גסות
תוקפנית בסרטי עלילה לפעוטות ,לילדים ולמבוגרים כל אלה האדירו את כוחם של
המנצחים בגאוות מדבירים המכריעים את זולתם אישית.חבורות פרברים,השתוללות
כנופיות מאפיה וארגוני-פשע התעיבו עלילה להתהדר במזימות טכסיסים ונכלי עורמה.
המתירנות עושה שמות בנפש האדם המודרני .הגיל הצעיר כבר מתחנך ללא בלמים .אין
מחסום ממילוי כל המאוויים בכל האמצעים.ובאין ריסון ותודעת התחשבות וויתור
ה ס כ נ ה מוחשת :כ א ן סותרים לא בונים...
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בטלטלת הקטבים
יש כובש פניו בקרקע ,מכּוון כלפי כח המשיכה של האדמה ,משּועבד למציאּות הגשמית,
כפּוף לפיתּויי החומר וסיפּוק תביעותיו; ויש הנושא ראשו,מביט למרום ,למרחבי חזון,
מתנשא ברּוח לרחף בתכלת חלום ,וכך אנו מטלטלים בין ארץ ושמים,עולים ויורדים בסולם
השאיפות והשברונות,נעים ונדים במרחבי הרצּוי והמצּוי...
ברכה
בכל-מכל-כל – מקיפה הברכה את המטרה והאמצעים.
הברכה ממטירה לנו את האמצעים להשיג את המטרה
רודפי צדק
ככל שאנו מרבים לרדוף ולהשיג את הצדק הריהו מתחמק ומסתתר במחבואים נעלמים
מעינינו .נצטווינו להתאמן כצידים הרודפים שאינם מרפים מרדיפתם אחר הצדק ,נעים
ללא חשְך במעגלי הרדיפה ,אך אין מנחה לגילוי האמת לאמיתה...
ארץ הבחירה
הארץ שבה מתקיימת הבחירה של נבחרי הציבור והשררה בטרם תסתיים תקּופת הכהּונה
ד ו ר י ת ו םדור שיש לו צדיק ג מ ּו ר ,כלומר שהדור טורף את צדיקיו,גומר אותם ומתייתם מאנשי
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סגולה

"ה מ ח י ה"מתי אתה זוכה לתחּושה זו?באיזה רוגע מנּומנם?בפתרון בעיה מעיקה?בסיפּוק מהבעה
מוצלחת? בשיכּוְך כאב? ביציַאת פסולת? בלטף רּוח ים?בטבילת חמין בז'קּוזי?בהבנת
סּוגיה? בתשּואות על הופעה או קריאת שירה?בסעּודה מהנה? בנחת בנים ומשפחה?
בבשורות ובהתבשרּויות טובות הראויות לברכת המחיה נפשות רבות וחסרונן...

פנים
לא תכירּו פנים במשפט .עדּות חיצונית במראה פנים,בלבּוש ,ברושם הטיעון המלּווה
במימיקה תיַאטרלית אינה יכולה להיחשב כ ר ָא י ה .אינה דומה ר א י ה ל ר ָא י ה.
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+ש נ ַא ת י ש ר א לראשיתה מראשית קיּומו של אברהם העברי הניצב בעבר האחד,השונה מכל העברים
האחרים.ייחודו זה לא היה מקּובל על נמרוד שביקש להשליכו לכבשן האש .שנאת ישראל
להטיל אותנו לכבשנים מחלחלת בכל הדורות הבאים  -דרך בני ברית ושאינם בני ברית.
מורשת זו מּונחלת מעשו ,הזומם לחסל את ָאחיו יעקב,ומנכדו עמלק ,היוצא חוצץ נגד בני
ישראל היוצאים ממצרים .גם הסבא לבן הארמי ביקש לעקור את הכול .וכך היא מתמשכת
מדור לדור להמן מזרע עמלק .התבדּו כל שסברּו כי עם הקמתה של מדינת ישראל,כשיזכו
היהודים לריבונות ולא ישלטו בעולם ,תיפסק השנאה לזרים האלה,שכדברי פרעה עוד
ימלאו את הארץ ויפגעו באזרחים המקומיים בגלל העמדות בממשל ובכלכלה שבידי
היהודים "השיילוקים".הסברים רבים ניתנו ע"י הוגים ןהיסטוריונים רבים לאנטישמיות,
מהם שנלאו למצוא לה סבה וטעם .אך לא נוכל להתעלם ממורשת השנאה שמקורה ביוצאי
חלצינו בני ישמעאל והנוצרים בכל הדורות .שנאת ישראל לא דעכה .היא רוחשת ומתפרצת
באירועים שונים ובגלים שוצפים של ַאלימות,השמצות,הסתות ועלילות על צה"ל ומדינת
ישראל.לפי חז"ל ירדה שנאה לעולם בסיני .התורה שניתנה לישראל התכוונה להפוך את
האדם היהודי ל -א-דם להרכב של האלוהּות באדם.תורה ומצוות מיּועדים ליצור דפּוס
מתּוקן של אדם השולט ביצריו ומאווייו.היהודי נקרא לנהוג בתבּונה,בחסד ובמשפט .הוא
משועבד לחּוקת חיים וליראת אלוהים .שעבּוד זה לא נתקבל על דעת אומות העולם ולכן ראו
בישראל עם יוצא דופן .השנאה רוּויה שנאת הַאתיאיסטים את השעבוד הדתי ,כשם שהיא
נובעת מצד הנצרות והאיסלאם שאימצו להן את הבכורה והדחיקו והשניאו את המקור
והמוצא .שואת ישראל בדורנו היא פסגת השנאה ,היא הניגּוד המהותי ,העקרוני,של העבר
האחר המנוגד לשלטון האלוהים וצלם האדם .כיצד ומתי יחול השינוי? אולי כשנצליח
לשמר את הייעוד להוכיח קבל עולם ומלואו כי צלם אלוהים מתהלך ברחובותינו...
+מ ק ס ב ר ּו ְך
השם אינו מעיד כי הוא מלחין יהודי .גרמני הוא מבטן ולידה שהאריך ימים .1636-1667
פורה ויוצר בכל התחומים,מוסיקה קאמרית,קונצרטנטית,ווקלית,ועוד אלא שעם כל זיקתו
לשמרנּות הרומנטית-קלסית לא נמנע מחידּושים מסוימים שלא היו נהוגים בתקופתו,והוא
בין חלּוצי התקּופה שהעזו לשנות ממתכונות ומבנים מקובלים .כמו היידן שהאריך ימים
ועבר סגנונות בתולדות ההתפתחות המוסיקלית ,מסגנון הברוק,הקלסיקה,הרומנטיקה –
כך גם ברוך זכה לחוות בתקופתו את המעברים מן השמרנות המקובלת של שומן,ברהמס אל
חידושים של ריכרד שטראוס וווגנר .ברוך חידש למשל את הצ'לו כסולן בקונצרט
התזמורת,דבר בלתי מקובל לחלוטין בזמנו.ובהלחנה המפורסמת של "כל נדרי" מופיע
הצ'לו בצלילו המזכיר את קול האדם המתפלל ושופך שיחו בצלילי ערגה מופלאים.בחלק
השני של היצירה מופיע מוטיב מרכזי שאינו מושר בתפילתנו והוא כנראה שאב אותו
מהספר "מנגינות עבריות" שערכו נתן וביירון .הוא הרבה לנצל ביצירותיו מוסיקה
פולקלורית של עמים רבים.בייחוד ראויה לציון השלישייה לקלרניט ויולה ופסנתר,הרכב
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לא מקובל בימיו.היצירה הכוללת  6קטעים,ולנגנים הוא הרשה לנגן את הקטעים לאו דווקא
לפי סדרם אלא לפי בחירתם.הוא ניצח על הפילהרמונית של ליברפול וכמובן לא ויתר על
סיורים בסקוטלנד שהניבו את הפנטסיה הסקוטית .מוסיקה עדינה,רומנטית,ששמענוה
בביצוע הכנרת הדרום קוריאנית .היצירה המושמעת והטובה ביותר היא הקונצרט לכינור
מס' ( 1שמענו בביצוע הכנר צימרמן).הוא לא נודע לתהילה כמלחינים מפורסמים אחרים
ורק לעתים מזומנות מנגנים את יצירתו זו .ואנו כמובן חוזרים מדי שנה לשמוע בימים
הנוראים את יצירתו המפורסמת "כל נדרי".
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 +ל ז ה ו ל ז הלז ה מ ע ו ת  /ולז ה ד מ ע ו ת
לזה כ ס ף  /ו ל ז ה כ ס ּו פ י ם
לזה ה ו ן  /ולזה התרוצצּות מ ן ה ו ן ל ה ו ן
לזה ד ו ל ר י ם  /ולזה ויא ד-ו-ל-ו –ר-ז-י-ם
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לז ה מ ט ב ע  /וז ה ט ו ב ע
לזה מ ָא ה  /ולזה ק מ ע א
לזה שפע מ ז ל  /ולזה בדל ז ל ז ל
לזה נ כ ס י ם  /ולזה "נ ח ס י ם"
זה בעשירון העליון  /וזה בסלם האביון
לזה ס ל ת  /ולזה פ ס ו ל ת
לזה אוצר נ ק ּו ב  /ולזה צרור נ ק ּו ב
זה אוכל ו ס ו ב א  /וזה מתאּוה ו א ו ב ה
לזה אין דבר העומד בפני ה ר צ ו ן  /ולזה אין דבר בפני ה ר ז ו ן
זה עוסק במלאכה ּו מ ס ח ר  /וזה סחרחר בדאגת מ ח ר
לזה סעּודה מ ס פ ק ת  /ולזה סעּודה מ פ ס ק ת
לזה פיגּורה מ ט פ ח ת  /ולזה נגע ס פ ח ת
זה נבחר ו נ ע ד ף  /וזה נכשל ו נ ה ד ף
זה מ ב ל ה בעולם  /וזה מ ב ל ה עולם
לזה תהלה ע ד י פ ה  /ולזה בּושה ּו פ ד י ח ה
זה נחלץ ּו מ ס ת ד ר  /וזה מסתבְך ב פ ל ו נ ט ר
לזה בלּוי כ פ י  /ולזה בעּוט קפקאי
זה לוחם ב ח ז י ת  /וזה חומק כ פ ר ז י ט
זה עבר את הרוביקון  /וזה נרדם בעמדת הכון
לזה שירת ה ב ר ב ּו ר  /ולזה שּורות של ב ר ב ּו ר
קסמה לנּו האידיַאליזציה של ארץ הצבי  /אְך קסמּה פג כשמעותינּו נשרּו מקרן הצבי

991
צדקה ומשפט
צירּוף זה מופיע במקרא להבליט כי הצדקה פסּולה אם כרּוכה היא בעבירות הון.
אם אין משפט יש חשש שהרכּוש שצבר האדם בא ע"י ניצּול עובדים,גזל ושוד,
הונאות וכיו"ב עבירות שהנותן מתהדר בפיזור צדקה שמקורה לא במשפט.
והרי נאמר במפורש":ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"!
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איפה ואיפה
יש מוחל ּומקל לעצמו אְך מחמיר ּומדקדק לאחרים.
ה מ י ד ת י ּו ת שכה מרבים להזכירה אצלנו
צריכה להתפרש כביטוי המפורסם:
באותה מידה שאתה מודד לעצמך מדוד לאחרים...

אכיפת החוק
דרישה זו המופנית בזעם כלפי הרשּויות – משטרה,ביטחון,שיפּוט – צריך להפנות קודם כל
לרשּות הפרטית ,לכל פרט,לכל אזרח.חייב כל אדם להציב על עצמו את השומרים
והשופטים בענייני סדר,ניקיון,נהיגה מרּוסנת,אדיבות והמתנה בתור ללא עקיפה .לחזור
ולבדוק :האם מלאתי את חובתי? ציתי להוראות?ביצעתי את הנדרש ללא אמתלאות?
שילמתי את מיסי? ההסדרתי כראוי את חיי עם שכני?ָאכפתי עצמי לשמור על איכּות
הסביבה? מחזּור?התנדבות?התרּומה האישית,המּוסרית-חברתית-לאּומית-אנושית היא
היא האוכפת ,היא ה א כ ף לרכיבה תקינה בדרכי החברה והמדינה

ח כ ם ּו פ ק ח
הפקח הוא בעל אינטליגנציה גבוהה ,משכיל ,מתמצא בתרבותו ובתרבּות העולם ,נבון
בניוּוט מהלכיו ,מיטיב לנתח ולהעריך מצבים ולעּוץ פתרונים .החכם ,אם נידרש לתואר
המקּובל בעדות שונות לַאנשי דת ודין,לפוסקי הלכות .כינּוי זה רווח במקום התואר "רב",
"רביי" .ועם זאת יש משהו משּותף לפיקח ולחכם :שניהם מּוזהרים בתורה מלקיחת שוחד.
זה כמו זה עלולים ליפול ברשת היצר המעּור עיני חכמים ּומסלף ישרּות פקחים לסטות
מדרכם ולהטות חקר משפט ודין.
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997
לכשירחיב
באיזו הרחבה מדובר?
בהרחבת הגּוף? הרי זה בניגּוד להמלצות התקינּות הרפּואית המודרנית.
מילויונים מתעסקים בכל מיני אמצעים כדי להוריד משקל ,נגד השמנה יתירה בדיאטות,
בפעילּות גופנית מוגברת ,במיעּוט אכילה,בהימנעּות מבּולמוסי שתייה ּובשר תאוה.
בהרחבה כלכלית? ניחא,שהרי אינך נופל למעמסת שירּותי הרוחה.
בהרחבת הדעת? לכּולי עלמא הרי זו תאוה נעימה...
בהרחבת גבּולך? צפה מראש שמא תגיע להחרבה...
שמור ושמעת
לכאורה היה צריך להיות הציווי שמע ּושמור ,תחילה שמע את המתבקש ושמור מה
ששמעת והבינות .אלא שאין ביקורתו של האדם למצוות שניתנו מהגבּורה קובעת,
אלא הקריאה והחיוב למלא תחילה את המצוה ,גם אם טעמיה נסתרים ומופלאים מבינתך.
כך היתה גם תגּובת העם במעמד הנשגב של מתן תורה כשאמרו":נעשה ונשמע".
ללא בדיקה וחקירה ּובירּור אם הדברים תואמים לטעמם .אם תשמור ,אם תמלא אחר
ההוראות,ייתכן שבמרּוצת הזמן תגיע גם לדרגת ההכרה וההבנה של טעמיהן.
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עם קדוש
את הקדושה עלינו לסגל,לחוות,להשתדל להנהיג בהליכות חיינו מתוך הכרה עצמית ,מתוך
מילּוי חובת הייעוד ולא מכורח כפיה של מרות זו או אחרת .בתולדות עמנו נאלצנו למּות מות
קדושים ,גזירות ושמדות אילצו אותנו למּות על קידּוש השם .הקדושה היא המטרה שאינה
מּושגת אלא מחייבת לחתור להשגתּה במאמץ אינסופי...

פתח תפתח
כפל מלמד :אם תפתח ידך לעזרת נצרכים תפתח גם לך ברכה והצלחה.
אם נתן תתן – תן וינתן לך,חזור ותן אפילו אלף פעמים .עשר תעשר – הפרש מעשרות
ותתעשר,מעשר מ-תעשר לפי הגר"א – מזלָך :
מעשר מת' – מ ,מעשר מע' – ז ,מעשר מש' – ל ,מעשר מר' – ך.
ולפי הטעמים פתח(דרגא) תפתח(תביר) והמשמעות :אם לא תפתח תתמוטט ,נשברות
המדרגות .היה פתּוח לנתינה לקרובים ולרחוקים.
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966
על הסכין
זוכרים את ההכרזה של מוכר האבטיחים? "על הסכין" – הרי לכם טעימה להוכחה.
וכך משּולבות הן הברכה והקללה .הסכין לברכה – לעזרת חיתּוך,ניתּוח מרפא,לאין ספור
שירּותי עזרה שהיא מסּוגלת להעניק לנו .והסכין לקללה – "למצות שחיטה" מאפיונרית,
לדקירת שיכורי מרזח,לנעיצת השלילה בחיי חברתנו ה"מתברכת" לאחרונה בדקירות
אלימות של "עונג שבת"...ס כ נ ה זו של הפיכת הברכה לקללה אורבת לנו בכל מצווה,
בטשטּוש יכולת ההבחנה והרגישּות,בפריצת המחיצות והגבּולות...

ה נ ב ּו ָא ה כ ג ל ּו י ס ו ד ו ת ה ב ר י ָא ה
זו המשמעּות של הַאזהרות הנשמעות מפי נביאי האמת :גילּוי סודות שנקבעו בטבע ההויה
וחשיפתם עשּויה או עלולה להתממש ביום מן הימים – הכל תלּוי בעושי הטובה והרעה.

+ח ו ט ר ח ו ת רקשה להבין כיצד המהרסים והמחריבים יוצאים מתוכנו .הרי אלו גידּולים נאמנים,
חוטרים מגזע ָאבות ישרים ,חלוצים ובוני הארץ .כיצד נסתאבו לענפים פגּועים ,נושאי
פירות באּושים ,המשמיצים את מפעלנו במטרה להגן על זכויות משנאינו בתמיכת גּופים
ומדינות העוינים את מדינתנו .חוטרים אלו ממש חותרים תחת קיּומנו ,משתפים פעולה
להדיחנו מיישּובינו ,מחיזּוק תוצרתנו ,מקידּום האקדמיות שלנו .פרסּומיהם מעּוותים,
לוקים במשוא פנים,לרוב דנים לזכּות את הפלשתינאים,מוקיעים את צה"ל בדו"חות
שטנה על פשעי מפקדיו.מקננת בהם איזו מחלת חוטרים מתנכרים ,מכחישי עּובדות
בדּוקות,מאמצי התכחשות לזכּויות יסוד שלנו.אלו החוטרים-החותרים המצליפים על מטע
גידולם ,התלושים מגזעם ומקורם,הבועטים בבית הוריהם והורי הוריהם...
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רא ש
ראשי תיבות :ראיה או שמיעה
שני חּושים אלה הם המּובהקים מכל החּושים לתפיסה ברּורה,עמּוקה ומבוררה.
אומרים :אינה דומה ראייה לשמיעה ,אך שני החושים מכוונים להבנת הנקרא והנשמע.
הביטויים":נראים לי הדברים"" ,רואים את הקולות"" ,שמע מוסר אביך"",והיה אם
שמוע" ועשרות כדוגמתן ,אינם מתפרשים אלא לתפיסה מובהקת ,להבנה ברורה,לחידוד
ההכוונה,שכן הכל תלוי בעצם ב ר א ש...
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966
ֹ+לא ז ה ה ד ר ְךכותרת המאמר המפּורסם של ַאחד העם יכולה לשמש מורה דרך לאדם המנסה למצות
ולהוריש את סיכּום חייו לצאצָאיו .המשל המפורסם של הבעש"ט מספר על שניים שתעו
בסבכי היער וחיפשו דרך מוצא ללא הצלחה .משנפגשו אי שם בלב הלבירינט ָאמר האחד
לחברו שביקש עצה לצאת מן המבוך":איני יודע מהו המוצא אבל איעצך לבל תלך בדרך
שהלכתי בה" ,ובדומה לכך השיבו חברו":אף אני איעצך להימנע מלכת בשבילים שפילסתי
לי כי לא נחלצתי לדרך המלך" ...יתכן ששיטה זו  ,שיטת ההימנעּות,עדיפה מן ההוראה
המבטיחה בטחה להולך בדרך המּומלצת .לדורות הבאים מּוטב להמליץ על פגמים ומוקשים
המטעים ומתעים שאינם מובילים לפתרון הבעיות...

ַ+א ס פ ק ל ר י ה א י ש י תאנו מטמיעים ומפנימים רעיונות,חוויות,שקראנו,ששמענו,שסיפרו לנו,וברבות הימים אנו
חוזרים ופולטים ,מדעת ושֹּלא מדעת ,כמותם ושכמותם,בעיצּוב עצמי ,מקורי .ברפלקסיה
האישית הם מּוארים בַאספקלריה דומה,שונה,סותרת או מַאשרת ,כזנים פורחים שצמחו
מהשתלות קודמות .מּוטציות רעיוניות מגנים מקוריים הן תופעות רווחות בגן העדן האנושי
עלי אדמות ,וכמו בכל הפראה חברתית גדלים בגן זה גם הנחשים לסּוגיהם...

שתי עיניים
עין טובה ועין רעה – שתי העיניים שניתנו לנו ממקדות את הסתכלותנו בחיים .לפעמים אנו
עוצמים את זו מפני זו ,ולפעמים אנו "מ ב ל ע מ י ם" את האחת ,כי "בשתּום העין" אנו
מסוגלים להפוך כל קללה לברכה...

ֹל א ת ר צ ח
מי לא עבר על צו זה? כולנו רוצחי הזמןַ ,ארכי רוצחים ,המבזבזים את חיינו בבטלה,
בשעמּום ,בתורים ארוכים בכל התחּומים ,במרפאות,בהמתנה לשירּותי נסיעות,
בפקקים,בהטרדות מיאשות של נּודניקים,כולנו יודעים כי מחר ...ואעפי"כ איננו
מזדרזים לחטוף עניין,עיסּוקים ראויים,מצוות ומעשים טובים.
הזמן קצר והמלאכה מרּובה ואנו מבזבזים את אוצר הזמן היקר...
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+נ ג ּהזה השם שניתן לבת שנולדה לעופר ורוית
זו הנינה שנולדה לי  -הרביעית
נגּה האור לעת זקנותי אור נגוהות
לשובב את נפשי בתום כ 66 -שני גמלאות

י א ּו ש ש ֹּל א מ ד ע תהסוגיה המפורסמת בגמרא עוסקת במחלוקת אביי ורבה
על "חפץ יתום" ,שאין בו סימן מובהק,והבעלים אינם יודעים שאיבדוהו.
המוצא לקחו – כדין? שהרי המציאות היא של יאוש ואין תקוה למאבד להחזירו,
ואולם המתנגד סובר שכל זמן שהבעלים אינם יודעים מנוע המוצא מלקחתו.
ההגדרה החסידית אומרת מי שנכנס למצב של יאוש הרי זה שלא מדעת.
אין לכך צידוק,היגיון,הסבר,טעם שכן הנקלע למצב כזה אינו שולט בדעתו.
היא אינה צלולה ,וברגשתו הבלתי שקולה הוא שוקע ביאוש חסר טעם ושחר...

ה ח ס ד ש ב י ג י ע האדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חברו .הן בעניינים גשמיים הן בעניינים רּוחניים.
אדם מעדיף פרי עמלו,שהתייגע בו ,שהשקיע כל כוחותיו,שהתקשר אליו בעמלו,עד שזה
הופך לקניין נפשו .חביב עמלו של אדם עליו אפילו השיגו מתוך טרחה עצומה מתשעה
קבים ללא עמל" .בזעת אפיָך תאכל לחם"  -לכאורה זו קללה ,ואולם זה החסד שביגיעה
שנהפכה לברכה ,להישג של אושר וסיפוק לאין ערוך.

סבר פנים
אתה ,המורה ,המורה לבניך ולתלמידיך ,השם לפניהם את הדברים הראּויים לחיים טובים,
למעשים מתּוקנים,לאורח חיים וליחסים הגּונים ,שים לפניהם את הדברים בסבר פנים,
האר פנים ,הקרן חיבה,התחשבּות,הערכה ,לא פנים זעּומות ,לא הצלפות מגּונות של
"סטרי תורה",הסבר להם פנים ויאהבּוָך!
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לקראת תש"ע
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966
ונשמרתם לנפשותיכם
הכיצד? בעולמנו המודרני?– האפשר להיכלא בגיטו רּוחני ,למנוע מעצמנו פגיעתן של רּוחות
העולם המשפיעות הן לטובה הן לרעה?מַארבע רּוחות העולם מנשבות בנּו הרּוחות
וההשפעות,עוכרות את הנפש כשם שהן מחיות את הנפש,מגרות,מסעירות,מביכות,עטּופות
רמזים ּופתיונות,מדביקות בחלָאתן ומשובבות בהשראתן.היש חסינות נפשית בחינוכנו
להימנע מהדבקות נגּועות בתחלואי עולם מתירני ,משתולל ביצריו ובנכלּולי תעלוליו ,למשוך
אותנו בשבי מקסמי הטכנולוגיה וחופש הביטוי וההתנהגות?...

קפיצת יד
אנו מפתחים בספורט הלאּומי והבין-לאּומי כושר גופני בתחרויות לקפיצות בגובה,
בקפיצות למרחק ,בקפיצות משּולשות ומרּובעות,מעל סּוס וחמור באיצטדיון,ועל רצפת
ההתעמלות האמנּותית .מפליאות ומהממות הקפיצות הגמישות הזוכות לתשּואות רמות.
המקפצים על כל מיני מכשירים ומוקשים זוכים לתהודה עולמית ,ורק על קפיצה
אחת ,הקפיצה החברתית-מּוסרית ,אנו מדלגים :קפיצת היד מאביונים ונצרכים הזקוקים
לסעד ּורוחה...

71

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ּובערת הרע מקרבָך – גם כשמקורו ב ר ע ָך
בין שהוא מ ז ר ח י או מתפקד כש"ץ בכתל המזרחי המפלגתי

ג ל ג ל מ ת ה פ ְך
הנותן צדקה כמי שמלוה ללווה .שהרי גלגל מתהפך בעולם והנותן כיום עלול להתרושש
ולהיזקק לתמיכת האביון,הלווה כיום ,שמזלו יאיר להיטיב עם המלוה.
שמור לי ואשמור לך כלל הוא בערבות ההדדית וביחסי הגומלין בחברה
ורודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד
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960
+ר א ה ָא נ כ י
בניגּוד לתפיסה האנוכית,האגואיסטית ,החופשית מכל שעבּוד לכללי תורה ומדינה,
ראה את ה ָא נ כ י המפורסם בתחילת עשרת הדברים .ראה את ה"סּופר-אגו",
את צו המצפּון ,את הציּות והכניעה לצו העליון של המּוסר.ר א ה  -התבוננּות
אישית,רצונית,מכּוונת מבחירה חופשית ,שאינה מּושפעת משטיפת מוח והשפעת
תקשורת,מדעת קהל ופרסומת המונים.בהמשך הפסּוק באה לשון רבים:ראה ָאנכי נותן
"לפניכם" ,צפה מראש בראייתך השקּולה.המתבוננת לאחריתה,ראה כחכם מה
שלפנים,את התוצאות הצפּויות,ראה כחכם את הנולד...
ר ב ּו י ּו מ ע ּו ט
בעל הטּורים מפרש את הפסוק "את הברכה אשר תשמעּו"...לרבות את הכל(,את – א"ת
מָאל"ף ועד ת"ו) "כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב ובקללה לא אמר את אלא
והקללה".הוא מסתייע בפירושו במה שנאמר על ר' עקיבא מאות שנים לפניו שהיה דורש
אתי"ן וגמי"ן .חופש הבחירה הוא המתנה המהּותית הַאדירה ביותר לאדם ,עם שההמלצה
היא לַאהבה ּולירָאה ,לבחור בברכת החיים והטוב.
מעביר על מדותיו
נאמר בספרים":שלא יתקוטט אדם ולא יקפיד אם לא קראּוהּו לעלות לספר התורה,או אם
קראּוהו במקום שאינו לפי כבודו ודעתו,כי זה הדבר הגורם למחלוקת ּוקטטה ושנּוָאה
המחלוקת? ולפי האמת הכל הבל ורעּות רּוח.וכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו ,ומה
אנו ומה חיינו,ואם האדם מכּובד בשמים ממעל,מה לו ולכבוד בשר ודם אשר להבל
דמה,ואם הוא בזוי בשמים ,מה יתן לו ומה יוסיף מה שמכבדים אותו בני אדם.זה כלל גדול
להיות מעביר על מידותיו ,שלא להקפיד על שּום ָאדם ועל שּום דבר.
ש מ ע ּו ש מ ר
ציווי זה מתורגם לO B E Y -
NOT NECESSARILY O B A M A

נ ק ּו ד ת ה א פ סַאל תרד לנקּודת האפס של א ב י ו נ ּו ת
אל תהיה פושט יד פרופסיונלי שאינו מתאמץ לעזור לעצמו
"אם אין אני לי מי לי"?
עליך לפלס דרך חיים שלא להתדרדר להויה של אביונּות
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"אפס כי ֹלא יהיה בָך אביון"
מנע את האפס בָך ,את היאּוש והתסכּול,טפילּות,אדישּות וחוסר אונים,
המאפסים כל רצון ויכולת

963
+ה מ ל צ ה ל כ ל ש ר
אל תהיה רק בעל בשר ,זכור כי אתה נבחר ,תבל אפוא את מזונך לא רק בבשר אלא
בטבעוני בצמחוני ובטעם של פשר.
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הכותל
הכותל איננו התחליף לבית שנפל.
הכותל הוא לפי שעה רק סעד ומשען לתקוה,לפתקי-משא-נפש לשחקים,
שבית הבחירה – גם לפי מתכונת בחירתנו – בעזרת השם נקים...
ז ק ּו ף-נ ש ע ן
לפעמים אתה ז ק ּו ף
לפעמים אתה ש ע ּו ן
ואתה לומד במרוצת הזמן
להיות זקּוף-נשען...
ח ק ל י שר א ל
זה ה ח ק הנצחי לנו:חּומרא-קּולא
בכל דבר,בכל דיון ,ימצאו תמיד המחמירים או המקילים
עכב שמיעה
על הפסוק "והיה עקב תשמעּון" אומר הקוצקר כי בעקבות הימים – תשמעון,בסופו של דבר
לא תהא לכם ברירה ותשמעו לי...
נבּוַאת-משָאלה זו לא זו בלבד שלא נתגשמה במרּוצת השנים שעברו מימי שוַאת עולם
ומלחמות ישראל ,אלא שרבים רבים הפסיקו לשמוע ואינם חפצים עוד "לשמוע לי"

+מ ק ר ד י ן  -מ ג ר ד י ן
למדנו במשנה על המחלוקת אם מקרדין-מגרדין את הבהמה בשבת .גירוד הבהמה במסרק
של ברזל ,כדי לפלות את כיניה ,עלול לפצוע את עורּה ולהוציא דם ,וזו מלאכה אסורה
בשבת .לדעת ר' אלעזר בן עזריה הדבר מותר הואיל ולא התכוון לכך המגרד
מלכתחילה.המחלוקת עם רבי יהודה היא אפוא על "דבר שאינו מתכוון" .לענייננו המלה
מקרדין שמשמעה מגרדין .צאו וראו כיום את המוני בית ישראל כיצד הם מגרדים את הפיס
ושאר תלושי פרס מובטח של חברות "הקרדים" למיניהן  -סּופר-קרד ,ישראקרד,לאומי
קרד ועוד .ליד הדוכנים או במשלוחי טפסים לבתים הם משדלים אותנו לגרד את שכבת
הניר כדי לחשוף איזה מספר או סיסמה ולזכות באיזו זכיה של הבלּות.אין שום מחלוקת
ביניהן במלאכה זו של גירוד מטופש שאינו מפלה את קיני תאות הבצע...
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966
+ה כ ל צ פ ּו יהמפרשים את התיאולוגיה המקראית לא בנוסח האורתודוקסי המקובל ,שצופה כל הדורות
מראש וריבון כל המעשים מעניש על כל חטא ומתגמל כל מצוה,אלא כביכול בהוצַאת
אלוהים מהתמּונה ,ותלית הכול במעשה האדם עצמו הקובע את הרע והטוב בעולם .האדם
מכריע גורל עולם ומלואו בכל מעשה שלו – לכף זכּות או לכף חובה,כתמונת כפות
המאזניים .חייב אדם לצפות מראש כל פעולה .הרשּות נתונה ,הבחירה חופשית,
פרטית,ציבורית,לאומית אוניברסלית ,החברה האנושית היא הקובעת את מצבה .שיקול
הדעת וההכרעה היא של הפרט הקובע את מצב הכלל .ולהיפך – הכלל מטיל את צלו על
הפרט.החברה האנושית ,פשיסטית ,קומּוניסטית ,דיקטטורית ,דמוקרטית ,מעצבת את
דפּוסי החיים ואת גורל אישיה ּופרטיה.מכל המידות שהתורה נדרשת בהן ,למשל י"ג
מידות של ר' ישמעאל ,הייתי מעמיד אחת :הפרט והכלל .זה מלמד על זה .זה קובע את זה.
ייחּוד עיקרי זה דומה למי שהעמיד את י"ג עיקרי אמונה של הרמב"ם על  3עיקרי מיכה
ועל האחד של חבקּוק.עיקרון זה יכול להסביר תשובות לשאלות של מלחמה ושוָאה ,מצבים
שקשה להסבירם ולמצוא להם פתרונים אלא שהכול תלוי באדם עצמו .במקום להפנות את
הַאשמה אל אלוהים יפנה האדם את השאלה אל עצמו":איפה היית אתה"? איכה?
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העבודה
לשון שבּועה ,ואכן זה קרה .בחג הַאהבה ,ערב שנת ת ש " ע הּושעתה החגיגה.
ועידת המפלגה לא הצליחה ליישב את חילּוקי הדעות בעניין החּוקה.
פרשו הארבעה מבת-זּוגם בעבודה ממש מתחת החּופה:
פין-נס – פרץ – כבל – תמיר...
צנחה זקיפּות הקומה,
"התאבדה העבודה"...
+והתחזית :ה ק ל ה ב ח ו ם ,אבל האם ה כ ל ה ב ח ו ם?

ר ב נ י ם ש ש ג ּו
רבנים שסרחּו השמיצּו דת ישראל בַארה"ב ּובעולם כלו.
הם טעו ביעּודם להכשיר ֹלא רק לחיי העולם הבא
אלא גם לחיים מתּוקנים בעולם הזה...

ד ק ד ּו ק י ע נ י ּו ת
חיב אדם לדקדק בעצמו ,לחשוש ולפעול שלא יגיע לידי עניּות ,שלא ירד לנקודת האפס,
לדרגת האביון.אך אם ידקדק בכך רק לגבי עצמו ולא יחשוש גם להפסד ומצב חברו
יתקיים האפס גם בו עצמו...
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961
ע מ ו ב צ ר הכל מי שהוא בן עמו ,בן לעמו,צריך לחּוש את ייסּורי חברתו,להשתתף עם הציבּור בכאבו
ובעזרה לו.יהא צר לך בכל צרתם,שותף מלא בדרישות ובחובות להם.סולידריות אל תטיל
רק על מי שנאמר "עמו ָאנוכי בצרה",ש ה ּו א יושיעם ויצילם ויחלצם ממצּוקותיהם.
מלא אתה,האזרח,הפרט הכלול בכלל,את חובתך שלך כלפי הציבור,אל תהא רק מן
הדורשים ואינם נותנים.

ט " ו ב ָא בהיום שנקרא אצלנו" :חג הַאהבה".
הביע המשורר את הקושי להגדיר "מה זאת ַאהבה"?
ואני מעז להגדירה כתחּושה שאינך חסר דבר.
היא ממלאה את כל ישּותך במלוא עּוזה ועוצמתה כך שאינך מרגיש בחסרון כלשהו.
לא על כל פשעים אלא כל החסרונות תכסה האהבה...

ר ו ע י ש ל נ ּו
המרצה בדיּורנו "על צלילים ואנשים" הוא רועי עלוני .כולם נוהרים לשמוע אותו.
גם דיירים שאינם חובבי מוסיקה מּובהקים נהנים מדרך הצגתו את המלחינים
ויצירותיהם .בהומור דק ,ברמזים אקטואליים,בשפע עובדות היסטוריות הוא מצליח לרתק
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במכשירי האזנה וראייה את רוב הדיירים .בגללו פורצים את המחיצה המבדילה בין אולם
האירועים וחדר האוכל כדי להוסיף מושבים לקהל המעוניין לשמוע אותו.
המוטו בדיור המוגן שלנו הוא איפוא :רועי לנּו – ֹלא נחסר...

ב מ ּו מ ו פ ו ס להמשליך שיקּוציו בַאחר .המטיח את פסולתו בזּולתו עליו דרשו חכמים:
"כל הפוסל במּומו פוסל"
משל לאדם הניצב מּול הראי והוא מחזיר לו את דמּותו כפי שהיא משתקפת מצד האחר.
הפסולת היא למעשה הפיסול האישיותי .המהות הפרסונלית המוטלת מן האדם על השני
ואינה אלא שלו עצמו.
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967
לבנון
בית המקדש שלנו מכּונה ל ב נ ו ן משום שמלבן את האדם מן העבירות,
ובלבנון שמצפון מלבינים את פשעי חיזבאללה,חימושו בנשק ובכספים מסוריה ואיראן

ע ש ה ל ָך ר ב
מתוך ה ע י ש ּו י שבלימּודי הרב ותלמידו ,עיסּוי שבדברים,בחילּוקי דעות וגישות,
מתרככת קשיּותו של הרב וסרבנותו של התלמיד

ש מ עש מ ע  :ראשי תיבות – שאּו-מרום-עיניכם
לשמוע ולראות ,להסתכל ולהתבונן מלמעלה – לראות ולשמוע מרּום הדברים ,מהיבט מקיף
וכולל,את ההקשר והשלכותיו,את צמצּומן והרחבתן של המשמעויות ,התוצאות וההשפעות
ובחילופי השורש ש-מ-ע – מ-ע-ש לבחון את המעשים המשתמעים.

הערכה עצמית
כשאתה מחריב את עצמך אתה מוכיח שהאויב צדק לאורך כל הדרך ופותח את הדלת לעוד
ַאנטישמיות עולמית ועוד ערעור על עצם זכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה
אובמה
(הערכת פרשנים)
"אובמה – נשיא "המדינה המוסלמית הגדולה ביותר - "...לעולם לא יתן את ידו למתקפה
באיראן .בתמורה לחורבן המתוכנן בגב ההר יקבל נתניהו איראן גרעינית מול מדינת תל
אביב שאיבדה בעיני האמריקנים את זכותה להתקיים".

ע ם ז ו ל לקינת הנביא":ראה ה' והביטה כי הייתי ז ו ל ל ה" (איכה א/יא)
המהפך שחל בעם  -מעם הספר לעם זולל וסובא
מתענוגי הרוח – להעדפת תענוגי הגוף...
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906
ּו ב ק ש ת ם מ ש םמַאין? משם? מַארצות הגויים שמיליוני בני עמנּו קבּורים-שרּופים בַאדמתם?
משם? משמי השמים העוטפים את חשכת ַארצות גרמניה,פולין,הּונגריה,קרּוַאטיה,
אּוקריינה,רּוסיה -משמים ספּוגי-עשן-משרפות ַאחינּו  -מ ש ם?
איְך נשא חרפת מ ת י מ ספ ר ,שרידים נצולים,שהמספר חקּוק בזרועם,השבים
אל חיק המות באירופה להבנות שם?
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+כ ב ּו ד ה ו ר י ם-ה ר י םאם אלוהים הוא נצחי ,אין-סופי ,והאדם בר-חלוף ,סופי ,עראי,הרי ידיעה זו מחייבת
ע נ ו ה,תודעת כיבּוד לכל שהביאוהו הלום.להורים על יוזמתם להולידו ,לבורא עולם שנפח
בו נשמה ,להרים והגבעות המשּולים להורים שטיפחו בו חינוך,הכרה לנופים ולגּופים
שעוררו בו את המחשבה מַאין ּולָאן אתה הולְך .כיבוד ההורים מּוקש לכיבוד הארץ –
"למען יאריכּון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך" (דברים ה/טז)..
קדושת הארץ נובעת מן ההשגחה "אשר ה' אלוהיך דורש אותה" (שם,יב) והדר בּה כאילו
יש לו אלוּה (כתובות קי . ):רבים מתנגדים לתפיסה זו ואינם תולים שום קדושה בארץ
עצמה אלא מתנים את התנהגּות תושביה בה .אם יחטאו יּוגלו ,הארץ תקיא אותם ,אם יזכּו
לחיּוב ולא לשלילה יארכו ימיהם עליה .היחס לארץ ישראל מתבטא אפוא בעשרת הדברים,
במצוות כיבּוד הורים ובקריַאת שמע הכוללת אותן.

ת ח י נ הלפי רש"י על המלה "ואתחנן" – לשון מתנת חינם .כלומר ,אין הצדיקים תולים את
תחינתם במעשים טובים הנזקפים לזכּותם .אין הם מתחננים לזכּות ָאבות,לשלל
פעולותיהם בתחום הקהילתי-חברתי-לאומי .אינם מתכוונים לתגמּול שכר אלא למתנת
חינם מאל חנּון ורחּום ,החונן ונותן כאומרו":וחנותי את אשר ָאחון"...
נשים צדקניות שופכות לבן בתחינות עפ"י סידורים המשלבים פרקי תחינה בנושאים
שונים ,או מתוך ספרים וקטעים מיוחדים לזכות בפריון מעקרּות,ללידה טובה ,לבנים לומדי
תורה,לשידּוכים מּוצלחים ,לטובת קרובות ושכנות הזקּוקות למרפא,הצלה ממצּוקה וכד'.
תזכינה הן וכל המתפללים לטובת עצמם וזּולתם להרבה הרבה מתנות חינם מתבקשות...
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906
+ש נ ָא ה ַא ה ב המטבעת השנָאה באנוש ּומתהפכת בו בַאהבה
כמהפך השרש ש-נ-א  -א-נ-ש
כרּוכה השנָאה בַאהבה כחרב פיפיות
שנּונה בחדּותּה ּובחדותה
כַאהבת ַאמנון ותמר
בלבּובי נשיקה-נשיכה
ּובמעגלות חיי ינּועּו תהפּוכות
אהה! והבה! אּולי וַאללי!
משנַאת חנם לַאהבת חנם
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ח-נ-ם  -נ-ח-ם
למצוא חן ונחם בעיני אֹלהים וָאדם

+את תקות חּוט ה ש נ ּו י ָארגּו בני בחירילקוממיּות עמי ההרּוג בארץ חמדת חיי
אְך מזימות בני ערב,בתמיכת עמי מערב,
עודנה מגירה דם הורי ּובני עד בלי די...
שומרי החומות נטשּו את עירי
ועל שערי ירּושלים ידּו גורל
בשלל תמרוני-זדון אויבי
להצר חצרות בית אדוני
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הכרת פנים
הכרת הפנים של האדם עלולה לעוות את חריצת דינו .נהגו גדולי ישראל היושבים בדין
להליט את פניהם כדי להימנע מן הרושם שהפנים של התובעים והנתבעים עלולים לעשות
עליהם.חזות הפנים,המלבּושים,המעמד האישי,דרך ההתנהגות,המימיקה בטיעּון
ובתגּובה,רמיזות באיּום או בתגמּול משפיעים על משוא פנים.
+ו נ ו ש נ ת ם ב ָא ר ץדומה,כי הסיסמאות הקשורות ביישוב הארץ ה ת י ש נ ּו.
כלום עודנּו שריםָ":אנּו באנּו ַארצה לבנות ולהבנות בּה"?
כלום מחנכים על הערכים של כיבּוש השממה?פיתּוח הארץ?התיישבות וחלּוציּות?
מי מזמזם את המנגינות הישנות על "פה בארץ חמדת ָאבות"? על עבודה עצמית,עבודה
עברית? מי מטיף להסתפקות במּועט – הפרסומות?גלי הרדיו וערוצי הטלוויזיה?
אנו כנראה "מתיישנים" ומתחדשים ליעדים שלא פיללו אבותינו...
א ּו מ ה ש ר ּו פ ה ב א שבמעמד סיני שמע כל העם את קול אלוהים מתוך האש ו י ח י.
במעמד השוָאה עלו באש המאמינים והמיואשים ולא חיו.
רק בין הניצולים והשרידים יש הממשיכים לשמוע עדיין את קול האלוהים מתוך האש...
והקול הזה מתפוצץ לשבעים קולות של שברי אמּונה ונפצי לּוחות...
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+ע ר י מ ק ל ט
משה הבדיל בשעתו ערי מקלט בעבר הירדן,
מי שיער שאלו ישמשו בעתיד לרבבות הפלשתינאים?
ה ת ק ו ש ש ּו ו ק ושּוקשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים.
הדוגמה האישית היא הקישּוט המּוסרי היעיל בהשמעת דברי מוסר,דרכי תוכחת וחינּוך.
כדי שההתקוששּות בין רב ותלמיד,אב ובנו,איש ורעּותו לא תחמיר את המתח הקיים,צריך
לסלק גערות וחיצי לשון הנורים מקשת הבא לישר דרכו של הזולת .הלבנת פנים,רוגז וחוסר
שליטה בתגובה רק יגבירו מתח,וחטא על פשע...
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נשיקות שונא
לא תמיד מכבידות עלינו "הנשיקות" של שונאינו.אנטישמים מובהקים כבר הוגדרו לפי
השבחים שחילקו לנו".וישקהּו"-ו י ש כ ה ּו – תרגום ידוע הוא בתולדות עמנו.אך יש גם
לבדוק התבטאּויות של "נציגי עולם",שמא עם כל "הנעתרות" שבהם אולי אפשר גם
להיעתר להם...

ֹ+ל א ת ג ּו ר ּובני נוער ומבוגרים בוחרים ב ג ּו ר ּו  -האדמו"ר החילוני של זמננו – מאמינים למוצא פיו
ונוהגים לפי הוראותיו .לכל גּורּו הגרּורים אחריו המקיימים טקסי פולחן,יוגה,מדיטציה,
וכיו"ב מסורות המשתלשלות מאלפי דור.
ההוראה המקורית של הצוּוי היא לדיינים ,שלא יהיו כפּופים למרּות צבאית,אזרחית,
פילנטרופית אלא לצו מצפּונם ושיקּול דעתם בהתאם לחוק.
המעשה של אותו עיתונאי עיראקי ,שהטיח את נעלו בנשיא ארה"ב בּוש ,מזכירה לי סיפור
בחכם צבי,שבמסיבת הכתרתו לרבּה של לבוב העדיף לשבת לא בראש השולחן ליד הנגידים
העשירים ורמי היחס אלא בקצה השני ליד העניים למדני תורה .הדבר חרה לפרנס המנהל
שהשמיע דברי זלזּול וקנטּור בלמדנים העניים .ואז שלף חכם צבי את נעלו והטילּה בפרנס.
הלה לא הבליג אלא תבע את הרב למשפט ,ובבית המשפט הגן חכם צבי על עצמו בפני
השופטים בטענת "לא תגּורּו מפני איש" אלא בכבודה של תורה ,ופטרוהו מעונש.
י ד ּו ע נ י ם
כך מכּונים כיום "סלבריטאים" .השם העברי מכּוון יפה להם ,כי השורש י-ד-ע משמעו
אהבה ,הוה אומר ,אהובים הידוענים על הציבור אם משום הונם,יופים,חכמתם,או
הצלחתם בכל הברכות שזכו להם מפי ה י ד ע ו נ י ם...
פרנס
פרנס לפי הדור – מנהיגי הציבור הנבחרים אצלנו מבטיחים פ ר נ ס ה,
משרה,כיבוד,וכיו"ב הטבות לבוחריהם .במסע הבחירות הם שמים הבטחות בפי הדור...
אך לרוב הן אינן מתגשמות...
פני הדור
אלו נבחרי ציבור ,שלמגינת לבנו אינם מ ה ד ר י ם את פניהם...
ֹל א ב ש מ י ם
כל הנאחז לומר" :לא בשמים היא" נמנה עם "עם הארץ"
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+מ ס פ י ד ן – בדברי הספדו על המת נשבר קולו בבכיו  -ו"ה ק ו ל נ ה י ה ב ד ב רו"...
ַא ש ר ה – איננה "תעּודת-אשר" בעוברנו את מדורי העולם הזה...
ח ו ש ש – הוא בעל ח ּו ש ש י ש י החושש מכל דבר ולפיכך אינו מגיע לשום דבר...
ק ו ל ד ב ר י ם – לפי ה ק ו ל משתמע ה כ ל"קול ענות ָאנוכי שומע" – לפי רמת הקול וגיווניו משתמע הענין
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+ח צ ר ו ת
חצרות האדמו"רים אינן אלא ח ו צ ו ת .ח-צ-ר משורש ח-צ-ה  -חציית העם לפלגיו,
לא כחצרות בית אלוהינו שנועדו לַאחד ולחבר את העם לגוף אחד .החצרות מרבות מחיצות,
מרבות צרות וסכסּוכי יּוקרה והכנסה .ומרומזים אנו בתוכחות משה (דברים א) על
הסמיכּות שבין חצרות ודי-זהב...
נ ת ב ע י ם ו נ ו ת נ י םהאוחז במידה הפכפכנית זו לתת הן לטוב הן לרע ,הן למטרה חיובית הן למטרה שלילית,
הריהו מּועד להונאה ותרמית ,וצריך להיזהר ממנו יותר מבעל דעה מסוימת,מקּובעת,
מעּוצבת לחלוטין או לחיוב או לשלילה .לדעת חכמים הפוסח על שתי הסעיפים גרּוע
מרשע גמור .ולפיכך אמרו על תלמיד חכם שאין לו דעה שנבלה טובה הימנו...

יוקר
בדיּור המּוגן שלנו אנו מ ת י ק ר י ם במספר מרצים-מומחים
גם הנהלת הבית שּותפת ב י ו ק ר ז ה...
"ס ק ּו פ י ם"
כמה עטים העיתונאים והתקשורנים שלנו דוקא על המקרים הדוּויים וה ס ח ּו פ י ם ...
דברי תוכחות
משה כיעקב מוכיחים את בני ישראל סמּוך למיתה .ואומרים חכמים כי דברי מּוסר
הנאמרים מפי אדם הנוטה למּות משּוללים נגיעה אישית ואין בהם חשד למשוא פנים.
חכמים לא פחות יאמרוַ ,אדרבא – זה הזמן לחיסּול חשבונות",לסדר",לנקום,להיטיב
ככל האפשר בפעולות האחרונות האפשריות לפני הפטירה...
+ד ר ש ן  -ככל שהוא מוכשר ומסוגל יותר למשוך קהל ,הריהו "דורש דמים"...מ נ ה י ג היודע להכות את סי ח ו ן כדאי לשמוע את ש י ח ו ו ל ע ו ג בחּוגו
כ כ ו כ ב י ה ש מ י ם ל ר ו בככוכבים המתנגשים,הרבים לעולמים ,בכוחות מושכים ודוחים,הנדלקים ו"משתחררים"
לכוכבים שחורים,המתלקחים ומתפוצצים במחלוקותיהם ,כן גם "כוכבי
הארץ",בהתנגשויות אומות ,ובתוך כל אומה בסיעות וכתות ,ובכל סיעה וכת מריבות
אישיות ,אלא שהיתרון לנו בכדור ארצנו להיות כ ה –כ ב י ם  -ל כ ב ו ת את
הדלקות,להרגיע ולמתן את ההתנגשויות – כה חבים אנו להיות הכבאים של עצמנו...
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"ה פ י" ק ו ר ס ּו ת – האמנם כל שקרסו באמונתם ,שקרסה בהם אמונתם",מאושרים" ?

900
+ש ח רמהּו ה ש ח ר בסוד השחר?
לראות מעמק השחור את האור!
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+ש ד י"...שָאמר לעולם די"! לעולם שהולְך ומתמתח ,מתפשט והולְך ,יש לשים גבּול ,די!
תחם הקב"ה את מּושג הגבּול ,מחסום ההתפשטּות עד בלי די,תאות ההתפרקּות
מהגבלי מּוסר ּומצפּון .וזה יסוד מּוסד ביהדּות :ד י! הצנע לכת עם אֹלהיָך.
למד ממדותיו לכבש את היצר ,להתגבר על פריצת הגבּולּ .ובהגדת חיינּו ָאנּו מזמרים:
"ד י י נ ּו"! ּובהגדת חיינּו הפוליטיים עלינּו לדעת מהּו הגבּול,הגדה-אגדה – גם לּה
יש גבּול" .אם תרצּו אין זו ַאגדה" ,להשתוקקּות הנכספת שאינּה מתמלָאה יש מציאּות
מגבילהּ,ומי שברא בכח מעשיו עולם ּומלואו קבע נחלות גויים ואת נחלתנּו וירּושתנּו
בגבּולות ה א ר ץ ּוקדשתּה.

א " תָאל"ף היא האות הראשונה בא"ב ,ת"ו – היא האות הַאחרונה.
האלּוף הּוא לראות את הנולד ,את התו המאותת לצפּוי.
כידּוע,תשעה בָאב יחּול ביום שחל א' של פסח.
פסח – ַאתחלתא דגאּולה ,ותשעה בָאב – חרבן הבית .
ה"אלּוף" לדורות הּוא לראות את "תו" החרבן הצפּוי לסטיה מדרְך הגאלה
נאלף את עצמנּו לראות בחשכת ההויה את נצנּוצי התחיה והישּועה.

+ב נ י ן ָא במשנכנס ָאב  -ממעטין בשמחה
וזה בנין ָא ב בתולדות עמנּו
לחלוב מעטיני היאּוש את שמחת הקיּום והיצירה

ּ+ו ק ש ר ת ם
הקשר לאחד
מחיב לַאחד את התקשרת בין טוטפות הראש והיד
בין המחשבה והמעשה ,התכנּון והבצּוע.
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903
+ה צ נ ע ל כ תהגבול הוא דק ביותר – בין הראוי ומקובל ובין החשּוף,המעורר,הדוחף להתפרקּות.
כמה ס"מ בזרוע ובירכיים קובעים את ההבדל בין מקדשי הטבע ובין המקדשים את מצוות
הצנע לכת .בעבודה זרה חושפים את צוַאת הגוף נוכח בעל פעור .עובדים אלה אינם פשוטי
עם,גסי רוח ונפש,אלא עובדים לאלהות שלהם בדרך ה ט ב ע י ת .גם היהודי יודע להעריך
את הגּוף,את המתרחש בטבע ,הוא גם כן מאמין "שאין אתר פנּוי מיניּה",אפילו בבית-
הכיסא הוא חש בנוכחותו ומשתדל לקיים את המסכת השלמה של הוראות כיצד נוהגים
שם .הפרהסיה הציבּורית ביהדות מחייבת יתר צניעּות ,לא השתוללות והתפרקות בדרך
הטבעית כביטוי ל"ניצוץ האלוהי" השוכן בתוך הטּומאה .האדם הטבעי יפהק בקולי
קולות ,יתעטש בכל מאודו,יפגין בציבור את מלוא יכולתו בכל פעילותו של הגוף .גם בטקסי
הפולחן הוא ישתולל עד אין אונים .כי העולם הזה הוא ה כ ו ל! אין מעבר לעולם ַאחר .מכאן
שריפת גופות,מכאן קישּוטי נפטרים בכל תפאורת הבגדים והעיטּורים כשהעוברים בסך
מנשקים את הגופה המתה .אצלנו ממהרים לטמון את המת ,עוטפים אותו בתכריכים ,אין
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רואים בדל גוף .עם כל החשיבות של חיי העולם הזה,ההכרה היא לא בזיהּוי המציאּות עם
האלוהות,אלוהים=הטבע ,כי באמונתנו האל הוא האין-סוף ,מעל לכל טבע והויה,עם שהוא
שורה ושוכן גם בּה ,והאדם היהודי מאמין כי עליו להתהלך ולפעול במציאּות עפ"י האין-
סוף! מכאן חובת הצניעות ,האיפּוק,הידיעה על המעבר הצפוי לעולם אחר שלא נודע...
המבחן הגדול בבעל-פעור שנכשלו בו כשליש מעמנו היה בכשל לשמור על הגבול הדק הזה.
טושטשה תודעת המעבר,שלא להידבק לדת המדּובקת בטבע .כשמשה בושש לרדת העם
מבקש מאהרון "עשה לנו אלוהים",כך הזנּות בפעור כורכת את התודעה בעדיפּות ההנאה
האקזיסטנציאלית".הצנע לכת עם אלוהיך" הוא הציווי המחייב!

+ש מ ע י ש ר א להשמיעה מחייבת הדדיות .מצד ר' ישראל ,האזרח הפשוט ,החי ופועל לתּומו בעמיו ,ובין
הנבחר,איש הציבור ,המנהיג ,המצביא,העסקן הבכיר שתפקידו לשרת את הציבּור.
את השמיעה צריך לפתח ,שתהא מחּודדת ,קולטת כראוי את הנשמע ,שתהא האנטנה
הפנימית של כל אחד מהדוברים והמדּוברים רגישה להעביר את המסר המדויק,ללא גינּוני
ההפרזה וההתפרצויות המלּוות כרגיל שיחות מרּואיינים ודיּונים בפורּומים שונים.הקריאה
היא "שמוע בין אחיכם" – שמיעה של ַאחוה,נינוחה,ללא התרסה ופגיעה .זאת חובת
החינּוך בבית המשפחה ובבית הספר והאולפנא ,לפתח את השמיעה הנכונה ,שאינה
מסלפת ואינה מזייפת את הנאמר .זאת חובת האחראים לכל כינּוס וסימפוזיון בפורום
אקדמי,ממשלתי,ובייחוד בתחומי הכנסת ּוועדותיה ,ליטול מאתנו את חרפת הביזּוי והזלזול
בשיח הציבּורי התקין,המופתי,הראוי לחיקוי כתכלית ההנהגה המוסרית של בני תרבּות.
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+י ג י ע כ פ י י םאשרי האּומן,בעל המלאכה ,איש המקצוע ,העמל בעבודתו ומתפרנס מיגיעו – מתפרנס
ב י ו ש ר  ,לא מי שצבר את רכושו ומעמדו בקומבינות ּופעלּולי הונָאה שהרבו את רכושו.
אהבת המלאכה,ובכלל חיים שאינם תלּויים בקצבאות,בפרנסת תמחּוי,בתמיכת הציבור
(הכוונה כמובן לא למוגבלים חסרי יכולת) זה העיקר הגדול במורשתנו .אבות העולם היו
רועי צאן,עובדי שדה.גדולי חכמינו היו בעלי מלאכה שהתפרנסו מיגיע כפיהם
כסנדלרים,פחחים ,פחמים,סבלים,רצענים,קדרים,ועוד ועוד ,ולא נשענו על כספי ציבור
אלא התקיימו בעבודת כפיהם,בעבודה עצמית .גן העדן שעלינו לטפח בעולם הזה הוא
באהבת העבודה.הפרזיטיות היא מעשה שטן.גם האדם הראשון נצטווה קודם כול "לעבדּה
ּולשמרּה" ורק אחר כך "ָאכל תאכל".זאת הסיסמה וזאת המשימה:עבוד ועשה כל מלאכתך
ואחר תטעם מפרי מעשיך...
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ה ס נ ג ו ר י ה ה צ ב ּו ר י ת
לכל יחיד ולציבור כולו עומדת לשירּות הסניגוריה הציבורית -
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והיא :המצוות שהפרט והכלל עושים ,שהן המסנגרות ללמד זכּות ולקבל ברכת שמים...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

קריַאת הגבר:מי הנופל בפח?
המתעסק רק בספורט המנפח
ברּוך הנותן לשכוי בינה...
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
דם
ֶּל ָאָּ
ָּנּותֹו ש
ֵי אּומ
ָּשֹון – כל
ַל
ֶּה וה
ַפ
ה
המופקד על תקינותם,כשירותם ותפקודם
הראוי.בדיבור החי,בביטוי הספרותי-
שירי,בהטעמת המלים ,במלמול ובפליטות
הפה ראוי למנוע זיהום לשון,רמה
גסה,חלודה,קלקלה שאין לה תקנה...

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ֹלא יחל דברו – ַאל תתחיל לדבר אלא אם כן
נדרת תחלה לומר דברי מ ח א " ה –
משפט-חסדַ-אהבה-הצנע לכת
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-
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901
ש " -ס
מפלגה דתית זו אינה נרתעת מלהתחבר לקוַאליציה עם השמאל כשם שהיא מתחברת
לימין,לקיים על דרך שנאמר":שמאלו כמו ימינו תחבקני" הכל לפי פסיקת מרן ראשי...

ב ו א י ק ל " הלפי הרמב"ם היו מידות עזרת נשים במקדש קל"ה אמות באורך וקל"ה אמות ברוחב.
ועל כך אשורר":בואי קל"ה ,בואי קל"ה"...
ובלבד שלא יתערבו בגברים ויגיעו ל ק ל ּו ת ראש.

פרחי כהנה
יש מפרשים נערים שזקנם מתחיל לפרוח ,ויש מפרשים נאים כפרחים וקלי תנּועה כעוף
הפורח .היום נפוצים פרחי הוראה,פרחי קצּונה,פרחי טיס,ובכללם גם פרחחים ופרחות
פורכי מּוסר ופורחי עבירות...

+ר בעשה ל ָך רב – שאתה בוחר בו ,שמתוך לימּודיך עמו אתה למד ממנו ותורתו היוצאת מפיו
משתמרת בהליכותיך; אבל ע ש ה לך רב – הוא שמּונה עליך ,שכופה עצמו עליך ,שאינו
קנּוי לך לחברּותא ,לסדרי לימּוד ומידות .והזהירו חכמים שלא טוב ללמוד ממורים
רבים,בעלי שיטות וסברות שונות שעלולים לבלבל את משנתך הסדּורה .ואין אנו גורסים
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השקפה זו ,שהרי בתי המדרשות שלנו,האקדמיות ומכוני הלימוד וההכשרה ,משבחים את
דרכי הלימוד שהניבּו ספרי תרבּות וחכמה למופת .וההתפעלות היא מן הגישות הסותרות,
המורכבות,ממחלוקות ופרשנויות מכל מיני בחינות ,המפרות את המחשבה והעיון .ראה
לדוגמה את התלמוד ,פאר היצירה היהודית.רב – לשון ריבוי ,גדול הלימוד מכל אדם ומכל
דבר המעורר בך אתגר לעיון,לשיקול,לבדיקה,לגיוּון ההסתכלות ונקודות הראייה
וההתבוננות,לחּות דעת מקורית או מזדהה.

+ח ב ר
הפליגו חכמים בחשיבות הקנייה של חבר .אהבה ללא מצרים .חברּות שופעת אהבה שאינה
תלויה לא בהטבות לסוגיהן ולא להפקת הנאות אישיות,מעמדיות,כלכליות וכד' .הגופות
בעצם נפרדים אך הם בעלי נפשות צמּודות חוברות זו לזו ברגשות ושאיפות ,משל היו גּוף
אחד בעל נשמה אחת .והנּוסחה המּובאת היא":האוהב ַאחר הוא אתה"" ,האוהב משנה
נפשָך הּוא".והמופלג מכל":או חברּותא או מיתּותא"...כשם שצריך להתקרב אל הטובים
ולדונם לכף זכות כך צריך להתרחק מן הרשעים ולדונם לכף חובה...
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907
שמחת בית השואבה
נקראה כך משום שנקבעה על שאיבת המים לניסּוכם במקדש בסוכות בכל יום לַאחר
הקרבת קורבן התמיד של הערביים .והשמחה מלווה היתה בשירה וריקודים.
שמחת חיינו צריכה לנבוע מהשאיבה הפנימית,לדלות ממעייני הישועה המפכים באמונת
האדם המאמין את תקוות הטוב והששון.נשאב ממקור חיינו,מהוויית כל העובר עלינו ,את
המים הטובים,הזכים,המחיים ,של אמונה בישּועה,בביטחון ותקווה,בחשיבה חיובית,
המתגברת על כל התקלות .כך תלווה אותנו שמחת הבית,שמחת ביתו-תוכו של כל אדם
להלך בדרכי נועם וביחסי אנוש מתּוקנים.
איסר
"לאסור את המּותר וֹלא להתיר את הָאסּור" (רש"י)
אך ב"א י ס ר י " המודיעין שלנו לא תמיד הקפדנו בכך...
ה נ ָא ה
למלה ה נ ָא ה משמעּות כפולה :תענּוג ומניעה.
ואין לך עונג גדול מזה המניא אותך מדברים הראּויים לעיכּוב והפרה
ַא ל מ נ האם התפטרה מבעלּה שהציק לה,הריהי בבחינת ַאל-מנה,שהרי נגאלה ממנה מרה בגורלה.
ואם קשה עליה האבידה במות אהובה,בעל נעּוריה,הריהי מכאן ואילך ַאל-מנה ,חסּוכת
המנה הטובה שנפלה בחלקּה...
תקלה
הגורם תקלה לחברו – הּוא נכנס תחתיו לכל ענשים.
איך ניישם מאמר זה לגבי נבחרי העם המתקנים תקנות ומחוקקים חוקים המכשילים
אותנו?
ה ח ל צ ּו מ א ת כ ם
ואכן הגשמנו גם את הקריאה הזאת וחילצנו מתוכנו את רּוח החלּוציּות הברּוכה!
קראּו את הסיסמאות על ח ּו ל צ ו ת המפגינים בעוכרנו.
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ח י ל ּו פ י א מ נ ּו תאומנות האּומות":על חרבָך תחיה"
אּומנותנו בתַ-אלפים היתה "על חּורבנָך תחיה",
עד שבָאה התקּופה הראּויה לחילּופי אומנויות...
זו לדעתי אחת המשמעּויות של הציונּות והריבונות המדינית...
הלבנה והגעלה
כיצד "ללבן" את "הגעל"?
כדרך תשמישו של דבר – בחמין ובאּור
מי במים ּומי באש...

936
+פ י נ ח ס ה א י שפינחס,נכדו של אהרון הכהן ,הנוקם וזוכה לברית כהונת עולם,הוא הדגם האישי
למאמר חכמים "- - -:השתדל להיות איש" ,גם במקום שמצּויים בו א נ ש י ם אחרים.
אמנם מצּויים גם אנשים אחרים ,אבל הם אינם נחפזים ומתנדבים למלא שליחּות ותפקּוד
הנדרשים לאותה שעה.הוא נ ח ל ץ כ ח ל ּו ץ לפני המחנה לעשות מעשה .להציל מיד,
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לפעול עכשיו,לא לדחות למחר ,מה שבכוחו הוא יעשה ולא יסמוך רק על אחרים .גם אם
יימצאו אחרים ,המגנים מעשה נחפז כקנאות מתפרצת העלולה להרע ולא להיטיב,שכן יש
מצבים בחיים המחייבים תגּובה לַאלתר...

בין המצרים
בימים שבין י"ז בתמּוז לתשעה בָאב לוהטים הימים .רּוחות הלהבות משכבר הימים
של שריפת המקדש והעיר מנשבות בחּוצותינו ומעכירות את השמחה בלבבות.
ומן ה מ צ ר אנו קוראים לימים של מהפך ,מימי אבל לששון ושמחה.

+ב ן פ ּו ט ייכול אדם להתייחס למישהו במשפחתו ש"פיטם עגלים לעבודה זרה" ,כלומר שיש איזה
פגם באילן היוחסין .ואולם העיקר תלּוי באדם עצמו ובמעמד שהוא מקנה לצאצאיו מכוח
אישיותו ולא בתלותו בשושלת משפחתו.

+א י ש ר ּו חלא בסערת רוחו ולא בסלסּולי רוחו הוא כובש את קהלו .לא בתפאורו החיצוני,לא בשפת
הגוף,לא בתלבושות מרהיבות,מלהיבות ומעוררות ,הוא שובה את לב ההמוניות
וההמונים.לא בכל גינּוני הטכנולוגיה,הדרכות יועצי תקשורת ולשון,כותבי נאומים חוצבי
להבות – לא על אלה תפַארתו ,אלא בשָאר-רוחו,ביכולתו להיות הרואה את נפש האחר,
בסגּולתו להיות חוזה – חוזה את הזּולת על מנת שלא להיות חזוי.משמע לראות,לחּוש,להבין
אלו הלכי רּוח עוטפים את בני שיחו ומּודרכיו .הוא החוזה ולא החזוי העשּוי למשוך בקסמי
שוא את הזולת .באיש הרּוח מנשבת רוח אדם המעלה להכיר את האחר,מה טיבו,מה אורחו
וטבעו – חנף?ירא?מיּואש?חסר ביטחון?זקּוק לעידּוד?קצר רוח?כעסן?בלתי מרּוכז?היפר-
ַאקטיבי?קרייריסט? להכיר הוה אומר להתאים גישה,דוברּות מתאימה,הקשבה,הערָאה
של כבוד וחיבה .משל למאציל מהודו,למדליק מנר לנר,למרוקן מכלי לכלי,למטפל בעין
טובה ויפה,למפרגן בלב שלם ושמח לעזור ללא התחשבנּות...
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ה ר ה ע ב ר י ם+
הוא ניצב בראש ההר לראות מנגד את הארץ שלא יזכה ל ע ב ו ר אליה.
הוא ניצב מהעבר מזה ,מהעבר של אברהם ה ע ב ר י,שנקרא לעבור אל הארץ שצּוּוה ללכת
אליה.תמה הדרך.והתחושה המקננת בלבו כי עומד הוא להיאסף אל עמיו .כאהרון
אחיו,כמרים אחותו ,שלושת מנהיגי המופת של העם היוצא מעבדות לחירות שלא זכו
למילוי שאיפתם – שאיפתם האישית ושאיפתם להמשך השושלת והנהגת העם ע"י יוצאי
חלציהם .יהושע הוא הנבחר למלא את המשך השליחות .יהושע המסמל את ההתמסרות
המלאה,לשמּה של המטרה,לשרת את אדונו ועמו ,שירות לשמה של המטרה ולא לנחלת
ירושת אבות .במה מהרהר משה לאחר הדברים הנחרצים הנאמרים לו לסמוך ידיו על
יהושע ולהיענש על "מריו"? על גורלו של המנהיג שלא לבוא עד תכלית הגשמת שליחותו?
על העברת המנהיגות מבניו ליהושע תלמידו הנאמן? על המחזות המתגלים בהר העברים –
על מחוזות החפץ? על החזונות הוירטּוַאליים?על עבר מפואר של אבי האּומה שזכה לחצות
את המעברים ולשמש סמל כאבי האּומה?
מ ש ה – המשּוי להצלה ּומשּוי מהָאחזּות בארצו...
יהודה הלוי אומר בשתי השורות הראשונות בשירו על הר העברים:
שלום לָך ,הר העברים
שלום לָך מכל עברים
בָך נאסף מבחר אנוש
ויהי בָך מבחר קברים...

ואני – במצפה האיברים הכואבים חש כבר במעבר הימים את מצּוקת הבאים בימים...

ז כ ּו ת ה ט ו ב
זרע הטוב מנביט את הטוב בכל גלגּוליו לתפּוצותיו גם לזכּותו של הזורע הראשון

קוצו של יו"ד
דקדק למרח י ו ד על כל פגיעה של קוץ
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930

+פ ר ּו ש ּו ב א ּו רהפרוש פ ו ר ש את יריעת הטקס,מרחיבו,מפשטו מקמטיו,מסביר מלים,רעיונות וכד'.כך
למשל פירוש רש"י,ספורנו,רע"ב,ואחרים על טקסטים של המקרא,המשנה,התלמוד
ומדרשי חז"ל .הפירּוש מתבסס על עיּון מדוקדק בתחביר,בבחירת המלים,בדקדוק,
בממצאים המּוצגים,בודקם ובוחנם לאמיתם,ומגיע לאיזו הבנה ומסקנה כתוצאה מיגיעתו
המלומדת של הפרשן .לעומת זאת הבאּור ,לשון ב א ר,דולה ממעמקי הטקסט הבנות שמעל
ומעבר לפשט הפשוט ,והוא מרחף בעולמות מטפיזיים,רוחניים ,להורות לנו לקחים
מוסריים.המבאר אינו מסתמך על הוכחות אלא מעניק לנו מין השראה,תחושה
אינסטינקטיבית שהבאּור המּוצע אפשרי מבלי יכולת להוכיחו כמו בעניין הפירוש.
דוגמאות לכך הן המהר"ל,הרב קוק,הרמב"ן,האר"י ועוד .יש המנסים להדגים את
ההבדלים הללו בין הפירוש והביאור לתלמוד הבבלי ולתלמוד הירושלמי.הבבלי עיקרו כמו
הפירוש,בדיּוק,בחקירה,בירידה לאמת,בפסיקה,בהוכחה ,ואילו הירושלמי קרוב יותר
לניחוח הביאור המרחף מעלה מעלה,יותר למדרש ואגדתא ועולמות עליונים.
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+ד ר כ י ח נ ּו ְך
החינּוך אינו פוסק בשלבי חייו של אדם.לעולם אנו ממשיכים לקנות הרגלים,מידות,דרכי
חשיבה,לפתח ידע והשכלה .בראשית חייו אמנם זקוק התינוק,לאומן,למינקת,וכך בילדותו
ובהמשך לימודיו הוא נעזר במורה ובמדריך,אך בהמשך התפתחותו הוא כבר מסוגל ל"חינוך
העצמאי".כשריו ומיומנויותיו שפיתח,בסיוע אביזרי ידע והוראה הנתונים לו במערכת
החברתית הקיימת מאפשרים את המשך "החינוך" .כשם שתפקידו של ההורה,המורה
והמדריך לאמן ולעזור למתחנך ,כך תפקידו גם להיגמל ממנו .ההורים מסייעים לילדיהם
לפסוע וללמוד ללכת בכוחות עצמם ע"י ניתוק התלות בהם .אמור מכאן,שתפקיד המחנך
להכשיר את המתחנך ל ה ת נ ת ק ו ת .כדי לקדם את המודרכים שלנו עלינו להיפרד מהם,
לבטל,להחליש בהדרגה את הסתמכות עלינו" .לך בכוחך זה" – זו הסיסמה המאפשרת
מעבר משלש לשלב בחיים .בשלב מסוים אתה כבר מסוגל ל ח נ ו ך את בית-גידולך,
לעבור מ"חנוכת הבית" שגודלת לבית שגידלת" .זאת חנוכת הבית" וזאת חובת הפרידה מן
הבית" .על כן יעזוב איש את בית הוריו מולידיו ומחנכיו" ו"יעזוב" לעצמו ,להמשך פיתוחו
שלו ושל ביתו אחריו בכוחותיו...

לשמע את הקולות
קריַאת שמע! שמע את הקולות הנשמעים בתוכָך!
קולות מקולות שונים ה"מתדברים" בָך.
THE VOICES WITHIN YOUR INNER SOUL

אלּו קולות המצפּון המנּוט הליכות עולם – קולות ה"סּופר-אגו" הקובעים גורל עולם...
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939
+ד י ק ט ט ו ר ו תיש מכנה משותף לדיקטטורות שהתחוללו במאה העשרים,למשל ברוסיה,בגרמניה,באיראן,
בסין ,והוא :מחאת המונים נגד המשטר הקיים.העילה למהפכה נבעה ממצב כלכלי
חמור,עם רעב ללחם ,עם שונא שחיתות,עם צמא למנהיג.ברוסיה ובאיראן נקעה נפש
ההמונים משחיתות המלך והצאר 1677 .חדרים בארמון יקטרינה ברוסיה מצופים זהב
טהור – על חשבון מי? השאה באיראן מזמין נציגי אומות עולם ולכבודם מוגשת טונה
קאויאר! לא תמיד העילה היא אנטישמית בתחילתה כי עיקרה נעוץ כאמור בתביעה לשינוי
מצב מדכא,מושחת,והיתלות במנהיג כלשהו שהקהל נוהה אחריו .הגרמנים הושפלו לאחר
חוזה וורסאי ,המצב הכלכלי היה איום עד חרפת רעב בגרמניה ,על רקע זה עלה היטלר
לשלטון בבחירות דמוקרטיות למהדרין.כך נתלו גם המהפכנים באיראן בחומייני שישב
בפאריס ולא היה מלכתחילה מעורב במתחולל באיראן גופא .בכל המהפכות האחרות היה
צורך להיתלות באיזו אישיות שתוביל את המהפכה .כך עלו סטאלין ,מאו,ומשטר
האיטולות .אמנם האירועים האחרונים באיראן אינם מעידים על מהפכה אמיתית ,כי
מוסווי לא היווה את האישיות הראויה שהתכוונה לשנות מיסודו את שלטונה המוחלט של
המועצה המוסלמית העליונה .הוא היה אחד מהם .לפי שעה שקטה ההתעוררות כיוון
שטרם נמצא האיש שיוביל את המהפכה האמיתית הרצויה בעיני הנוער .אין לשכוח ,כי גיל
הדור הצעיר באיראן הוא המכריע ,והנוער הזה ,פתוח כיום לאינטרנט ולמשבי קדמה בעולם
המערבי .יחלוף עוד זמן מה עד שיתחולל שם השינוי המבוקש ע"י הצעירים שמתקוממים
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נגד שלטון מדכא של האיטולות .לכל מהפכה דיקטטורית דרוש זמן מסוים כדי לייצב את
שלטונה .אחרי שמנהיג כמו היטלר,סטאלין,מאו,חומייני מצליח לדכא את האויבים
למעמדו,להעניק או לקפח מן העם משהו מדרישותיו ,הוא מפנה את זעם ההמונים לעבר
השונא המוצג כגורם לכל התלאות והפורענויות שבעולם.היהודים הפכו למטרה זו של
פגיעה הואיל והם השולטים בעולם .במסגרות החינוך שטפו את מוחם של המתחנכים
באידיאולוגיה דתית,טהרת הגזע,אנטישמיות,הסתגרות שיעית איסלאמית,קודים של
"הספר האדום",בידוד מהשפעות חוץ.כך מנעו מההמונים את טעמה של מציאות אחרת
שעדיף לדבוק בה .זאת היתה השיטה לטעת בלבבות ובמוחות כי המשטר המהפכני החדש
הוא המעולה והנבחר ואין טוב ממנו .הצנזורה והבידוד,החומה התרבותית והדתית מנעו
ידע,הכרת המתרחש ומתחדש בעולם,וכך נשתמר האופי האנטידמוקרטי של המשטר.
משחלה התמורה העולמית ,ו"הכפר הגלובלי" מסתער לכבוש את העולם ,רשתות
טלוויזיה ,סוכנויות מידע,אינטרנט,קולנוע,טכנולוגיה מדעית ותלות כלכלית בינלאומית
עושים את שלהם להשפיע על שינוי הלך הרוחות במדינות הטוטליטריות .עדיין קיימת
שליטה מדכאה בצפון קוריאה,באיראן,ובמדינות אחרות המונעות פתיחות לעולם המודרני.
אבל לא לאורך ימים .משברים עולמיים,מגפות,מלחמות,דיכויי מיעוטים ,אסונות
טבע,והתרחבות המגעים הבינלאומיים יפעלו להסרת החומות,להרחבת המגעים,להכרת
ישויות דמוקרטיות אחרות.פורומים בינלאומיים ירחיבו את השפעתם על אופי השלטון
בחלקי תבל ,בפדרציות לאומיות ,בכל הנוגע לפיקוח על נשק גרעיני ,טילים בין-יבשתיים,
זיהומי אוויר,התחממות האטמוספירה ,שיוט בחלל וכו' וכו'.בתי הדין הבינלאומיים ידונו
אישים ועמים בסעיפים של פשעים נגד האנושות ,קרנה של הדיקטטורה בהכרח ידעך
בגלל הפריצה למרחבי הדעת והקדמה.ואולם את העתיד – מי ישורנו?רבות מחשבות בלב
איש ,רבות הספקולציות בקרב עתידנים,הנכונו לנו בעתיד מהפכות נגד המתפתח בעולמנו?
האם עולמנו לא ישקוט על שמריו?
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936
+ד ו ן-ק י ש ו ט – ד ו נ ק י – ש ו ט
ה א ת ו ן בפרשת ב ל ק הופכת את ב ל ע ם לDONKEY-SHOT-

השחתת דברים
אין לחזור ולהוכיח אדם על התנהגותו ומעשיו ,אם אינו שועה לתקן את דרכיו.
כשם שמצוה להוכיח אדם הנשמע אין להוכיח ולהשחית דברים בעלמא לגבי מי שאינו מוכן
בשום פנים לשמוע .הפתגם אומר ":קראת לחברָך וֹלא ענה לָך טול כותל גדול והפל עליו".
דחה את המסרב לשמוע עד שיפול ברשעו .יחזקאל אומר":יען טהרתיְך ולא טהרת
מטּומָאתךֹ,לא תטהרי עוד עד הניחי את חמתי בְך".פרעון העונש בוא יבוא למסרבים לקבל
תוכחות הנביאים .ויש מסבירים שיש להוכיח  3פעמים :ראשונה – בסתר ,שנייה – בפני
הקרובים ,שלישית – ברבים .לא הועילו תוכחות אלו – לא יוסיף!גם אם לשמה ולשמו
עובדיה מוסיף...
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כ פ ּו י ה ה ט ו ב ה
כפויה הטובה עלינו להכיר בה,להודות עליה ,ולפיכך אין לזלזל במי ובמה שיצאה ממנו.
כך,לפי המדרש ,נמנע משה להכות את היאור ,לפי שניצל בו כשהּושם בתיבה ,ואהרון הוא
שהכהּו .כך מצווה התורה לא לתעב אדומי ומצרי ,למרות עינויי המצרים ,שימשה מצרים
ַאכסניה לאבותינו בימי יוסף .חובת ההכרה בטוב מּוטלת הן לגבי הדומם,הצומח וכל שכן
החי,כלפי כל מי ומה שקיבלנו טובה ממנו.
ויש מפרשים,שמעשה טוב נזקף לזכות בעליו גם אם טמונות בו כוונות שאינן רצויות...
ק ל מ ב ּו ר
לפי הגדרת המילון" :משחק מלים משעשע".ואני שומע :ק ל א ם-ב ּו ר,דבר הבּור,לכאורה
דברי מי שאינו בקי ומבין הוראתה המקובלת של מלה מסוימת.מה עושה "בּור" זה ,שבורו
מלא בַאסוציַאציות המתקשרות למשמעים שונים מהוראתה המקורית של המלה? הוא
משתעשע בהגיות הדומות למלה,למשמעים שונים המפרנסים את כוונתו לדברי חידּוד
ובדיחה"...אם ראית גנב ותרץ עמו" (תהלים נ/יח) – לכל גנב יש תירּוץ לגניבתו...
קלל
פירוש המלה :מבריק,מלוטש .כעין המרָאה המחזירה את המשתקף בה .ואולי ניתן למצוא
בה קשר ל ק ל ל ה ,שהיא חוזרת כבּומרנג למקלל ,שקללתו משתברת על ראשו...

930
קללת הקללה
"בלק מלך מואב" הוא לפי חישובי בגימטריה = ַ = 601א ר ס י!

את ארסיותו  ,ערמומיותו,הטלת ארס שנאתו לישראל ,הוא מבקש לשים בפי קללתו של
בלעם.בלעם מ פ ת ו ר יפתור את סכנת העם היוצא ממצרים .העם המתכוון לכסות את עין
הארץ בתרבותו החדשה .מ פ ת ו ר זו ,ארץ מוצאו של בלעם ,יצא בשעתו אברהם העברי,אבי
האומה ,שאותה הוא מבקש להכחיד .אלא שברכת אברהם היא מפי האל ,אל עליון,
המועיד את ארץ כנען לבני ישראל .ברכת אל עליון לאברהם שורה עליו להתברך ומכוח
הברכה יתברכו כל עמי תבל .לא כן "ברכת" בלעם ,ברכת אדם לאדם,לאור,לקלל,לקוב,
לזעום את אשר לא זעם אל – אך מה תועיל ולמה ייחל האדם המברך ומקלל לא מכח האל?
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"כתבי המארות" למדּונּו על פולחן אלילי קדום לשבר צלמיות אליל ,כי האמינו בכוח
המאגי של השבירה וכיתובי הקללה המצורפים לחרסים הנשברים .ו"כחרס הנשבר" היה
כמובן כוחה של הקללה של האדם הכוזב!
גזירה גזר האל על שעבוד בניו בגלות מצרים.בלק פונה לעצת המדינים ,הם בני העם שנהגו
לסחור עם מצרים ,הם שבשעתו קנו את יוסף שהושלך לבור ומכרוהו למצרים.
בגלגולי האירועים הפך יוסף למשביר הארץ בימי הרעב ,ובני ישראל שירדו למצרים פרו
וירבו וישרצו ויהפכו מבני שבטים לעם המשחר לבשורת הגאולה מפי משה.זקני מדיין היו
יכולים לעּוץ לבלק משהו על טיבם של העברים והמצרים ולנקוט בתכסיסיו להתנכל לעם
היוצא לרשת את ארצו  .ב"מלחמת הציויליזציות" המתחוללת עתה ,בחנות בני ישראל
בגבול ארצו ,הריהו נאלץ לפנות אל הקוסם הנודע לפתור לו את מצוקתו .הקללה לא הקלה
אלא הפכה לברכה .רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום...
=-=-=-=-=-=-ּו ב ר כ ת ה ב ר כ ה
נאמר במסכת סוטה (מז": ).בשכר ארבעים ושניים קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה
ויצאה ממנו רּות,שיצאו ממנה דויד ושלמה"...
המלה מ ו א ב – תחילתה וסופה = מ"ב =  06קורבנות .כך פענחתי את הרמוז בדרש...
זכות זו עמדה לבלק שתיקרא פרשה בתורה על שמו .כידוע  6פרשיות התורה נקראות על
שם אישים :נח,יתרו,קורח,בלק ופינחס .למרות שנאתו העזה של בלק לישראל הונצח שמו
בזכות הצאצאים שיצאו ממנו ,מלך ישראל ומשיחו!
ההבדל בין  06ו  60הוא  – 16כלומר נכלל הוא כביכול בכלל  16שבטי ישראל בזכות הברכה
של הקורבנות שהקריב לכבוד השם...

רב
התואר הזה למוסמך לדון,לפסוק,להורות ,מקפל ר ב ּו י חכמה,תורה ודעת,חכמת תורה
ורחבות הדעת בענפי מדע ותהליכי עולם .ריבוי זה אינו גורם לחיץ,לבלבּול ולערבּוב
תחּומים,אלא לַאחדות מקפת ,הרמונית,כפי שהכרנו בגדולי עמנו בכל הדורות.הם לא נמנעו
מלימּודי מתמתיקה,פילוסופיה,לשונות זרות,אסטרונומיה,רפואה,שירה וספרות וכיו"ב
תחומי דעת ודת.הם גם לא השתקעו רק ב-ד' אמות של הלכה ,אלא היו פתוחים למשבי
הקדמה בעולם ולפיתּוחי המדע .זה מה שאנו דורשים מן הרב בימינו ,מצפים לאישיות
המגשימה את האידיאל הנכסף למכלול הדעת ,לאיזּון הקצוות,לשפיּות הפסיקה,לטּוב טעם
ודעת בגישה להוראה,הדרכה ומנהיגות.
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אין "לחון" את הארגון הזה .אין להמתיק את דינו על עבירות חוזרות ונשנות של משוא פנים
וחד-צדדיות בפרסום דו"חות לציבור על פשעי ישראל .גם שאר ארגונים על "זכויות
האדם"מתיימרים להיות שופרי האזעקה ההומניים החוטאים בעיוּות הממצאים כדי
להוקיע את אשמת ישראל .ארגונים אלה מקבלים תמיכה של מוסדות האו"ם ובעלי הון
במדינות עוינות לישראל כדי להבאיש את ריחם בעולם .נמצאים בתוכנו שכירי
עט,ישראלים ויהודים אחרים בעולם הרחב,שמכרו את עצמם לשטן,ואינם בושים
מלהזדהות עם פשעי הדמוקרטיה הלוקה באנטישמיות מובהקת.זכות דמוקרטית מוענקת
גם לנו כדי להוכיח את המעּוות ולתקון את המשחרים באמת טובת האנושות.נאמר
במפורש,אם נכונים הדברים המועללים עלינו ,בייחוד על צה"ל,אם אמנם פשענו ועברנו על
חוקים בינלאומיים ,הרי מחובתנו לבדוק בקפדנות את עצמנו ,לתקן את דרכינו ,ללמוד
לקחים מן הגילויים המוטחים נגדנו ולהודות לארגונים אלה על פעולתם החשובה לתקון
עולם ומעללי אומות המחללות זכויות אדם .ואולם בדיקה זו תיעשה בבתי המשפט ולא
תסתמך רק על פרסומי הדו"חות.פרסומים אלה איננו יודעים מי החתום עליהם ,מי הם
האנשים החוקרים והצלמים שסייעו בידיהם ,מנועים מאתנו פרטים רבים כיצד נערכו
"המחקרים",מי היו המרואיינים? ורבות השאלות שרק בפורום מוסמך ומחייב ניתן
להשיב עליהן באור אמת.עלינו לדרוש חישוף שמותיהם,להזמינם לדין,לחייבם בביסוס
ראיותיהם,לברר אם צדקו בהטיחם בנו אשמת הפרת חוקים בינלאומיים .וחובתנו במקרה
של הפרכת טיעוניהם להעמידם אישית לדין ולהטיל עליהם עונשי דיבה והפצת כזב
והוכחות שוא.הזכות הדמוקרטית הזאת נתונה גם לנו,להתווכח,להתמודד,לבקר ולהוכיח,
ולא רק לארגון המתעטף באיצטלה זו.

הלכות והליכות
יש לדקדק בהלכות הנגזרות מהליכות בני האדם.
ללכת עם – משמע הליכה של הזדהות ,תמימות דעים ברעיון ובמעשה עם ההולכים.שיתוף
הפעולה מתבטא בסולידריות אמיתית ,נפשית ועניינית.
ללכת את – משמע הליכה מתלוה ,פיזית ,לא בהכרח בלב אחד עם שאר ההולכים .התלוות
זו אין פירושה הסכמה,שיתוף פעולה ולא הזדהות ותיאום בתכנון ובביצוע.
בדרך שאדם הולך – מוליכים אותו!
ואנו הולכים בדרך זו של מורשת אבות ומסורת דורות .בנערינו ובזקנינו נלך.
נ ל ך – ר"ת:נפש-לב-כבּוש
פירוש :נ -נפש נמוכה,שאינה תובעת ומשתוקקת בנוסח הב,הב ,לתוספת הון ונכסים,לא
הכסף אלא הכוסף עיקר.
ל -לב שמח בחלקו ובחלקו,שמחת חיים בהווית המציאות שהיא עכורה לפעמים בתלאות
ומחלות ומלחמות ואעפי"כ אדם אינו מאבד את השמחה לחיות
כ-כבּוש – כיבוש היצר מגאוה והתנשאות,הכנעת התאווה והעדפת הצנעה והענוה.
אלו המידות שהגידו לנו נביאינו וחכמינו וגדולי מנהיגינו להתנהג כשורה ,כלומר מידות אלו
מנחות את הקו המיישר ,את הסדר הראוי במסדר החיים הטובים...
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936
+א פ ר " תארבעה תהליכי יסוד קובעים מהלכי אדם .אסכולה מסוימת נוהגת לסמנם באותיות
א פ ר " ת  :אירועים-פרשנות-רגש-תגובה.כל אדם חי בעולם שמתרחשים בו אירועים.
חיצוניים ופנימיים.בכל מקרה פועלים באדם כוחות קוגניטיביים וריגושיים כדי לפרשן את
הקורה.פרשנות זו,שמעורבים בה שיקולים שכליים-רגשיים,תבּוניים ואמוציונליים,
מעוררת רגשות מסוימים הדוחפים לתגובה.התגובה מזּוגה רציונלית-רגשית-שפויה-
מאוזנת-מתפרצת-ספונטנית-שקולה וכו' וכו'.האירועים המתחוללים ומקיפים אותנו הם
בבחינת "טקסטים" המזומנים לנו "לקריאה"".הבנת הנקרא" תלויה בכשרים המחּוננים
המכוננים ונרכשים .צורת הראיה,מידת ההעמקה,יכולת ההשוואה והעיון,ההתמדה
והרצון,שונים מזה לזה.ההסבר,הפרשנות,הפקת הלקחים,צורת התגובה שונים אפוא
מ"קורא" ל"קורא" .קריאת אפר"ת היא אישית,ייחודית,אינדיבידואלית,וחברת בני האדם
היא חברת בני האדם הקרּואים לקרוא את האירועים,לפרשנם ולקבוע את עמדתם
ותגובתם.ההרמנויטיקה,תורת הפרשנות,מחייבת אותנו אמנם לקרוא קודם כל את מה
שהתכוון בעל השיר,הסיפור,הרומן,המאמר המציג  -להביע .ישנן אמות מידה,קריטריונים
מקובלים ומובהקים לבדיקה ,לפני חוות הדעת והתגובה הספונטנית.לפני שאני קובע
ומרגיש כיצד השפיע עלי הטקסט ,אנסה לחדור להבנתו מצד הבעלים שלו.ארד לסוף דעתו,
אשתדל להעמיק ולחקור מדוע עיצב מה שאמר,שכתב ,שדיבר ,שהשמיע ושיחק בדרך
שעשה זאת .כיצד תפס הוא את האירועים,הדמויות,הקורות שהוא מתאר ומספר ומנגן,
ואחר כך אחווה את כל הנ"ל מתוך נקודת ראותי והרגשתי.כך באירועי החיים – קודם כל
עלי לתפוס את המתרחש בהתאם לאמות מידה סבירות של ניתוח ופרשנות ולאחר מכן,
מכח העיון,השפיטה,ההתבוננות,ההשוואה,שמיעת חוות דעת וביקורות של אחרים ,הריני
"כפוי" לדרכי התגובה הנאותות מצדי.לא תמיד יש בידינו לנהוג בדרך סלולה של הבנה
ועיון .יש שחסרה לנו קריאת העומק .יש שחסומה בפנינו הדרך מקוצר רוח וסבלנות לפענח
ולפרשן כראוי את האירוע .אנו זקוקים לפעמים לצוללים לנבכי המעמקים כדי לחשוף
נקודות ראות שלא פיללנו ולא שיערנו את קיומן .אני תקוה ,שהעין הצופיה תסקור לא רק
את הרובד החיצוני ,הרדוד,השטוח,אלא גם את מצולות ההוויה הנסתרת...

"+ו י ר א ב ל ק"מהו רואה? ראיית הפשט של בלק היא "כי רב הוא" .מספר בני ישראל רב ועצום ומבחינה דמוגרפית
הסכנה מרּובה ,ועל כן הוא זקוק לכוח המאגי של בלעם" ,היודע דעת עליון" ,לברך ולקלל,להשפיע על גורל
האירועים .ראייה זו מזכירה לנו את ראייתו של פרעה שאף הוא חשש מן הריבוי העל-טבעי של בני
ישראל,ש"פרו וישרצו וירבו במאוד מאוד"...וכמו שנאמר בבלק נאמר גם בפרעה "ויקּוצּו" מפני בני
ישראל .קוצים דוקרים אלה עלולים להדביר את הישּות המואבית-ארמית-אמורית .לפיכך מתואר התיעּוב
מסכנה זו בדרך מאוסה "כלחוך השור".ואולם אפשר להעמיק ראות ולהבין את חרדתו של בלק בצורה
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מעמיקה יותר .המלה "רב" מרמזת על תרבות .הסכנה המאיימת היא ציוויליזטורית ,תרבותית-דתית-
אמונית ולא רק דמוגרפית .העם היוצא ממצרים,המכסה את עין הארץ,עלול לשטוף אותנו באידיאולוגיה
זרה,בדת הייחוד,להסיט את בני עמנו מאמונתם ויראתם ולהעלות אותנו מארצנו,מתודעת עצמנו,ללחום
במסורת אבותינו ולאבד את זהותנו כעם שונה בתרבותו ואורח חייו .ייתכן שההשחתה הזנותית שתוכננה
ע"י בלעם,עתידה היתה למגר את שטיפת המוח היהודי.וכאן נעוץ ההבדל המשמעותי בין מי שבא גם כן
מאותה עיר פתור,אברהם העברי,ש ה א ל העניק לו את הברכה ויכולת הענקתה לאומות העולם ולא האדם,
בלעם ,שנתפס בקוצר יכולתו לחולל את התמורה הנכספת ...שלא ראה מה שמסוגלת לראות האתון.איזו
אירוניה בולטת בסיפור זה על קוצר ראותם,עיוות ראייתם של בלק ובלעם לעומת "מראות אלוהים" אמת..
אין ראייתו של האדם אלא חזון שוא וכזב .רק "הרואה" השליח האמיתי הוא החוזה ומשגר "דעת עליון".
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+מ ב ל ע י ה ע ם
בלעם הקוסם הוא ַאב-טיפּוס למבלעי עמנּו הקמים עלינו בכל דור
"והקב"ה מצילנו מידם"...
בלעם הרשע",היודע דעת עליון",ביקש לבלע-עם,להכשיל את עם ישראל בזימה
ובהפקרת בנות מואב לעריות,לאחר שלא נתקיימו קללותיו אלא נהפכו לברכות.
הוא "בן בעור" ,בן למבקשים ל ב ע ר את ישראל ,להכחידם מגוי,והפתור לסיפור
מוזר זה בתורה,מרומז לדעתי במוצאו מ פ ת ו ר שבצפון ארם נהריים.
מצפון תיפתח הרעה לחורשי מזימת ההשמדה של ישראל .סיפור התורה הוא הלקח לדורות
כי קללת שונאי ישראל לכלותנו תהפוך לברכה" .אוי מי יחיה משּומו אל" (כד/כג) בין
שהקללה תבוא מפי "בשמיַ-אללה" בין המקללים בשם ַאללה,או בשם המחיה את עצמו
כבן האל .כי "ֹלא איש אל ויכזב"...

ראיה חד–צדדית
סוכנויות "בצלם" "אמנסטי" ודומיהן ,הפועלות בתמיכת אנשי השמאל ובעלי הון ושלטון
באמצעי פרסּום במדינות ערב ובמוסדות האּו"ם ,יציגו תמיד בצּורה חד-צדדית את
מצּוקותיהם של הפלשתינאים ככבּושים ועשּוקים בידי קלגסי ישראל .הם ממשיכים בכך
את דרכו של בלק מלך מואב שנאמר עליו":וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל
לאמורי" – מה שעשה ישראל לאמורי הוא רָאה ,ומה שעשה האמורי לישראל ֹלא רָאה.
זה דרכם של צוררי ישראל מדור דור לעוות את המציאּות ואירּועיה בצורה חד-צדדית
ולפרסם נגד ישראל את האירועים הנבחרים להציג את קלונּה ברבים...

פ ש ּו ט י ע ם
ע מ מ י הוא לא מן הקסטות הנבחרות ,האליטות שבעם ,אלא איש "עמָך" ,לשון גחלים
עוממות ,שכן גם בפשוטי עם ,אם נאמץ את ר' לוי יצחק,סנגורם של ישראל ,נמליץ עליהם,
שלא כבה בהם הניצוץ היהּודי והם מסּוגלים להתלקח ללהבה מאירה...

אמורי
מיהו א מ ו ר י ? המרבה באמירות ובדבּורים ואינו זקּוק לפתחון פה אלא לבלימת פה...
על "שתי מדינות לשני עמים" לבו כחלילים יהמה ,ועל כל התנחלות קינתו תהגה
ע י ן ה ָא ר ץ
העין הטובה אינה סוקרת רק את המתרחש על פני הָארץ" .עין טובה",לדעת חכמים,היא
המיטיבה לראות את הלפני ולפנים המסתתר מאחרי הכיסוי הַארצי .העין הטובה רואה גם
את הדברים העמוקים ,שאינם גלּויים לעיני כל אלא למעמיקים ראות...
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מ צ ב א י ר א נ י-א י ר ו נ י
 – 66.9.76גם בירּושלים מצפים לדעיכת הפגנות הדת כמו בטהרן...
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מ צ ב ה ג ּו ףמצב גּופי מ י צ ּו י ן
כאבי הגב כבר מ מ צ י ם בי את כל הכאבים

מצב האשה
"תארי לְך"! תארי לעצמְך"! הּוא אומר ברמז לאשה
ּומתכּון לשפּור דמּותּה

על מ צ ב ה א ּו מ ה
הציונּות היא המסכת הטעּונה חזּוק בכל הטעּונים המכריעים את זכּותּה וזכּותּה

מצב שויוני
א ל ה – כנּוי הרומז הן לזכרים הן לנקבותּ.ובגימטריה אלה= 39כנגד ל"ו
הצדיקים והצדקניות שבזכּותם/ן קים העולם.
אלה – המנין השויוני התקין מבחינה דקדּוקית וסמלית.

מצב אפידמי
חפּוש חיסּון כ ש ר נגד שפעת ח ז י ר י ת
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966
+ה ר ה ז י ת י םבית העלמין החשוב ביותר ליהודים.שם קבּורים גם רבים מבני המשפחה .למשל מצד אמי אביו של הסבא
מרחובות ר' רפאל הלל לבקוביץ,וכן הקרובים מצד ָאבי..הסבא ר' יוסף לומז'ה,משפחות זילברמן,סלמון
ועוד.מונים בהר כ 07-אלף קברים.מן האישים הידועים נזכיר את הרע"ב,הרש"ש,ר' יהודה החסיד,חיים
בן עטר,מנחם מנדל משקלוב,הרב אלקלעי,יואל משה סלמון,לּונץ,אליעזר בן-יהודה,ובנו איתמר,דוד
ילין,הנרייטה סולד,חיים הזז,רּוטנברג,הרב סלנט ,הרב גורן,הרב קּוק,הרב שפירא ,האדמו"ר
מגּור,יוסל'ה רוזנבלט,בגין,קדושי העיר העתיקה,עגנון,אּורי צבי גרינברג,משפחות זקס חותני,משפחת
חנוך אשכנזי,ועוד ועוד .במורדות ההר קברים המתייחסים ליד אבשלום,זכריה ובני חזיר .כמובן שלפי
סגנון המצבות ,שאינן אלא בסגנון ביזנטי וקורינתי ,משייכים אותם לימי בית שני.בתקופת שליטתם של
הירדנים  1606-09חוללו רבות מהמצבות,נסללו דרכים ,נעקרו לצורכי בניין ,וההרס טרם תוקן כל
צורכו.הונדליזם ניכר עד ימינו אלה.הר הזיתים הוא למעשה המשך לרכס הר הצופים והמשחית.הוא
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הועדף לבית קברות בהיותו מחוץ לחומות העיר ואולם בעיקר בגלל המבנה של קרטון רך הנוח לחציבה
ואינו מתאים לבניין בתים.מן הזיתים שגדלו בהר הפיקו את השמן שיועד למשוח מלכים וכהנים גדולים.
מכאן השם הר המשחה,המשחית .במפות עתיקות הוא מכונה הר ההתקפה,הואיל וממנו ניתן להסתער על
העיר העתיקה ומקום המקדש.לפי המסורת בהר הזיתים נשרפה הפרה האדּומה שבאפרּה המעורב בעץ
ארז,אזוב ּושני תולעת ומים הוכנו מי החטאת לטהר טמאי מתים.על מקום המקדש השקיפו לאחר החורבן
מהר הזיתים לקיים תפילות,הקפות והושענות ,שכן לפי האמונה גלתה השכינה ממקום הקודש להר
זה.מקומו של ההר חשוב גם מבחינה איסטרטגית ,בו עוברת הדרך ליריחו .הירדנים בנו במרומיו את מלון
קונטיננטל (היום הוסב שמו) הכולל  0קשתות.לפי המסורת המוסלמית מכאן ייבנה הגשר לעיר שבו יעברו
הרשעים שיפלו ממנו והצדיקים שיעברו בשלום .מסורת זו נדדה בימי הביניים לשער הפרחים מעל
למערת ירמיהו.לפי חזון זכריה בפרק י"ד ההר יתבקע וה' יילחם בכל הגויים שיָאספּו למלחמה על
ירושלים.מכאן תחל תחית המתים שיקיצו ממחילותיהם.למניעת חיבּוט הקבר היו מוכרים שקיות עפר
מַאדמת ההר והארץ ליהּודי הגולה שם היו טומנים אותן בקבריהם עד לגלגולם ארצה .הכנסה זו סייעה
לקהילת ירושלים להתקיים.הר הזיתים חשוב ביותר במסורת הנוצרית .מה רבות הכנסיות והמנזרים
שהוקמו במרוצת השנים כדי להנציח אירועים בחיי ישו ,בשהיתו בהר ּובבכיו על חּורבן העיר.מכאן לפי
המסורת הנוצרית עלה השמימה והפך לבן האלוהים.מכאן השם ל"כנסיית העלייה".נזכיר גם את כנסיית
אבינו שבשמים שלוח הפסוקים כתוב בלשונות רבות.כאן הוקמו כנסיית "בכי האדון" והאתרים בית
ענה,בית פאגי,כנסיית מרים המגדלית  ,גת שמנים,כנסיית הבצלים.האתרים הקשורים בהר הזיתים
מושכים את אלפי התיירים לבקרם,וההכנסות מקיימות אותם .זכורני שבביקור בגת שמנים לפני שנים
רבות,היא "כנסיית האומות" ,הראו לנו בחצר זיתים עתיקים,שלפי הגזמת המדריכים קיימים כ6777-
שנה .עלי זית אלה נמכרים במחירים גבוהים למאמינים המוכנים לשלם עשרות ומאות דולרים עבור כל
עלה.כאן היה לפי המסורת הלילה האחרון שלפני מעצרו של ישּוע על סמך בגידתו של יהודה איש
קריות.יש לציין כי הכנסיות הנוצריות לסוגיהן נבנו ע"י המעצמות שהיו מעוניינות בשטחים איסטרטגיים
ומקודשים אלה למטרות מדיניות,צבאיות ותיירותיות.מפסגות צופים-זיתים-משחית יופיע כמקווה הקול
המבשר כי לא ירעו בכל הר קודשי...
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966
פ ה ל ָא ד ם
מי ששם פה לָאדם קבע גם את מותרו על הבהמה
לשים מחסום לפה כששתיקתו יפה מדיבּורו.
חורב וחרב
תורת חורב היא הכלי לפתח את מרב כישּורי האדם שנחן בהם,
ליצור וליצר ,להמציא ּולפתח ,לקדם מדע וטכנולוגיה,כדי להקל תנאי חיים
בטכנולוגיה,בבריאּות,בפּורענויות הזמן והטבע,ולרּוח את הזמן ללימּוד.
חורב וחרב ,כלי בעל פיפיות למאבק גשמי והתעלּות רוחנית לתיקּון ָאדם ועולם.
העומדים והממשיכים
במקום שבעלי תשובה ע ו מ ד י ם צדיקים ג מ ּו ר י ם אינם עומדים.מאמר זה יכול
להתפרש לא רק לזכּותם של בעלי תשּובה אלא ליתרונם של צדיקים ,שאינם קופאים על
עמדם .ג מ ּו ר י ם הם הצדיקים,כלומר ממשיכים לגמור לגימור מעלתם וצדקּותם
ר פ י פ ּו ת ה א מ ּו נ ה
מקטרג השטן במקום שיש נחיתה לרּוח .נחת-רּוח מרפה מאמץ .אדם שוקע בהוויתו ואינו
מטפח את תקוותו .כאן נבקעים הסדקים לחדירתו של היצר הרע-השטן,לפרוש את גרּורות
רשעּותו .איש הרּוח חייב לשמר את אשו,ללבות את רּוח האמונה,לחזק את רצון הפעּולה ולא
לשקוע בתרדמה של הישג...
ש ר ת ה צ י ב ּו ר
במסמכי המנדט רוח הביטוי של המשיב הרשמי , YOUR OBEDIENT SERVANT
צ י י ת נ ּו ת שהפכה ללהג ביּורוקרטי .וחבל על הסירּוס שחל במשמעות תפקּודו של שרת
הציבּור
א ק ס-פ ר-ס
מהירּות פעּולתו של הנשיא פרס מעוררת השתאּות.זמין לכל אירּוע שהוא נקרא.משמיע
דברי ברכה,הערכה וביקורת.מכונת א ק ס-פרס המוציאה את פרס לכל עניין שיידרש
לנאום בו – אירּוע ממלכתי,דיּון מפלגתי,תגּובה למתרחש בעולם,רצנזיה ספרּותית
ואמנותית,ראיונות בתקשורת,יובל לאישיּות,חתן פרס,הספדים בלויה לאּומית ,מסיבות
חברים ובני משפחה.כושרו הגּופני,שליטתו בשפות,יכולת הבעתו ,מקנים לו כבוד כאחד מן
האראלים במנהיגות הציבּורית המנצחים לפי שעה את המצּוקים...
קק"ל
הפרטת קרקעות הלאום משמעה מכירה לצמיתּות של ַאדמות הָארץ שנאמר עליה כי לא
תימכר לצמיתּות.החקיקה המַאיימת על קק"ל עלּולה לעורר גורמים עוינים לרכוש באופן
מסיבי את אדמותינו.כך תיהפך הקערה על פיּה .לבניין הארץ עשינו מאמצי על לרכוש
אדמות מאפנדים ובעלי קרקעות ערביים.עתה תינתן להם האפשרּות לחזור ולגאול את
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אדמתם מידינו.הָארץ הקדושה שהפכה לנכס נדלני עלולה להימסר לבעלי הון  -בני ברית
ושאינם בני ברית ...

960
+ה פ ר י ח ה ש פ ר ח ה
פריחת מטה אהרון היתה צריכה לסמן את האות לבחירת אהרון ע"י הקב"ה ולא ע"י משה.
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המקטרגים במחלוקת קורח הלינּו על השררה שנטלו לעצמם משה ואהרון ועתה הּוכחה
הבחירה במופת המטה הפורח .המטה הּוצב באוהל מועד כסמל לדורות ,לשכְך תלונה,לבסס
אמונה,לחזק ביטחון בהשגחה...משה הצטווה לקחת את המטה הפורח לעיני העם ו ל ד ב ר
אל הסלע כי יטיף מימיו.והנה פרחה לּה הפריחה הזאת בהכַאת המטה על הסלע.המים
החיים ,מי האמונה,המים מבאר מרים,המים השאּובים מתעצּומות הרּוח של אמונה
וייעּוד,המים המחיים את נפש העם בשממון המדבר,בחורב התקווה,הפכו למים המרים של
העונש.פרחה ההנהגה המשּולשת של משה-אהרון-מרים .מעמד ההנהגה עּורער וכל
השלושה לא זכו לבוא ַארצה" .יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא
תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם"...פריחה שפרחה.מנהיגות משגשגת
שסגסגה ונסוגה...

+מ ר י ם ה א ם
אין לנו פרטים על חיי המשפחה של מרים,אולם כינּוייה כנביאה,כמרים האם,כמנהיגת
הציבּור הוקנּו לה כאחת משלוש הדמּויות העיקריות של מנהיגי דור מצרים והמדבר.
היא המנהיגה של נשות המדבר.בהשפעתה רוּו בני הדור מים חיים של אמּונה.מרים
מתופפת על הלבבות בנקישות עזות של תקוה ושמחת גאּולה.בהשראתה נמנעו הנשים
מעוונות דור המדבר ,שכן הן לא חטאו לא בעגל,לא במרגלים ולא במחלוקת קורח.על
הפסּוק "ואשה בכל אלה ֹלא מצאתי" (קהלת ז) דרשו חז"ל :אלּו נשי המדבר...אותו הדור
היו הנשים גודרות מה שהאנשים פורצים...כתרּה של מרים עטּור בשידוליה להמשך
חיזּוקי המשפחה והגברת הנישּואין והילּודה .היא האם של יוצאי מצרים .היא עקרת הבית
– בית ישראל .שמּה של מרים הּועתק והּושַאל לדמּויות מקּודשות במסורת הנוצרית .

א מ ת ל א מ י ת ּהעל מאמר הרמב"ם" :והאמת יורה דרכו" ניתן להקשות – הרי א מ ת לשון נקבה,וראוי
היה לומר" :והאמת תורה ד ר כ ּה "?! ואילו המאמר הוא בלשון זכר.יש אפוא לאמת
צד "זכרי" וצד "נקבי".מה שנראה כאמת לפלוני יכול להיראות גם מצדּה הַאחר לפלמוני.
אמור מכאן ,שהאמת אינּה מּוחלטת אלא היא אמת לאמיתּה ,כלומר שתחת כנפיה היא
מכנסת גם את האמת הַאחרת...
על הכעס
הכעס במסורת חז"ל משּול לעבודה זרה .הכועס ככופר בהשגחה,כמי שאינו מאמין
שהתקלות המּובאות עליו הן באשמתו .שמא שליחים הן מן הכוח העליון על מעשי האדם
שכשל בבחירתו?שמעד בגלל רשלנותו? הכועס אינו רשאי לתלות את כשלונו אלא בעצמו.
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969
לעמוס עוז
ַאשרי הסופר שהעוז בו להבקיע מסילות בלב הקוראים,
ַאשרי הסופר וַאשרי קורָאיו שיש בו העוז לחשוף כבשוני לב,
ַאשרינּו שבעוז רּוחו זכה לרבץ במעיני יצירתו מסילות ברכה.
תודה על ההנָאה וההנעה.
תורת היחסּות פועלת במסכת עונשין
כגודל היחּוס – גודל העונש
גם אלה מסימני השחיתּות
+להתיז מי קולון כדי למחות פני קלון
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המצפּון מתעלם לפעמים מן הצפּונות במעמקים
מכּורכמים פני המשיח ּומשּוחים בכל פרכּוסי הקוסמטיקה הפרשנית
יש שדברי הביקורת דקים כקּורי עכביש,אְך אין לטוות מהם בגד
מטרטר ּומזמזם כזבּוב וסבּור שהּוא נוהם בקול אדיר
ציפי לבני וחבריה במפלגת "קדימה" משרינים להם מקום כבוד כבעלי מחלוקת
+מ ס ה ּו מ ר י ב ה
המא-סה של המריבה נגד ההנהגה טעּונה מראשית המסע,בשנה הראשונה ליציַאת
מצרים,ועד השנה הַאחרונה לנדּודי המדבר .מסה טעּונת מריבה המכבידה על חיינּו
בכל הדורות.ענקי הדור,משה וַאהרון ,נאשמים בלשונות רביםֹ":לא האמנתם,
מריתם,מעלתםֹ,לא קדשתם" האשמות המכונות גם כלפי העם ,וֹלא פרטּו הדברים במה
הַאשמה!בדבּור ּובהכָאה? בצּור המכה היא בסלע והדבּור אל העדה .במי מריבה הדבּור הּוא
אל הסלע וההכָאה בדברים בוטים אל "המורים" בעם.בעית המים המציקה לעם רמּוזה
בשם מ ר י ם,מי מריבה,מים מרים,ואלמלא בארה של מרים היה רע ומר גורלו של העם...
אין מים אלא תורה ,כשם שאין חיים בֹלא מים אין חיים בלי תורה
האם נטען ונטעין בצאצאינּו גם את המסה הזאת?
האם נשַאב מבארּה של מרים,באר המים החיים ,את חיּות העוצמה של מנהיגּות וכשר
הסבל לעמד בפני כל קנטרנּות ועוינּות?
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966

ישקני
ספר התורה – או גביע הכדּורגל?

123

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

הכל בגלל ג ר ג ר שחדר לעין של ראש הממשלה,שהזקק לטפּול רפּואי,
ונדחה בואו לישיבת הממשלה.
הטפּול הצליח ,וָאנּו מצפים לגרגר הלָאה את כל הגורמים להסוות ראיה נכונה...

מ ּו ס ו י
איחולינו
ל מ ּו ס ה – ! - V

א ו ב מ ה הכריע ָאמנם את הזבּוב
אבל נזהיר אותו:
ַאל תכרע ֹלא לבעל-זבּוב וֹלא ל מ ס ג ּו ד

 61ב י ּו נ י
הקיץ ה ק י ץאְך טרם הקיץ הקץ על הקוצים
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960
ט י ּו ט ה ו ח ו ת מ ת
טיּוטה היא נּוסחה ראשונה,ספונטנית,שבעקבותיה באות תיומות נוספות ,והן
נערמות.לאחר תיקונים ושיפּורים ,עריכות והגהות ,רבות מתבטלות,נזרקות,עד שמתגבשת
נּוסחא אחרינא.וכך מיטלטל הטקסט ו מ ת ה ד ר לסיומת .והשאלה הנשאלת:
האם הסיומת היא היא הביטוי לאמת?
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ּ+ו ל ק ח ת ם ל כ םולקחתם לכם – משלכם,ממקור מעיינכם,מיניקת השפע של יצירתכם.להעשרתכם אתם
שואבים גם ממקורות אחרים,מפרי יצירותיהם של הוגים ואמנים ,וכך נטחן הכל ומשתקף
בפריזמה של אישיּותכם כפסיפסים מלּוטשים,בוהקים ביצירה עצמית שלכם.הטקסט,כמו
האריג המיּוצר ,עוטה מחלצות לשון,קישּוטי סגנון ,הגיגי רעיון,מעּובד באור נשמתכם.כך
מצּויר הגּוף,הנוף המרקם של המרשם .כך נחצב ונפסל מבנה אמנותי ומעּוצב המּוצר.
הלקיחה מפיקה אפוא משהו שלך,שלו,שלּה,משהו משל אלה שהיו ומחזון אלה שיהיו...

רעב ושבע
הכלב יאכל ברעבונו את גללו .השבע יקּוץ בטעים ,והרעב – יטעים את המאּוס.
איך לקבוע אם האוכל טעים ונעים?
אכול בעתים כשאינך שבע או רעב...

מצת סזש++פ ר ש ה "ח מ ּו ר ה"פרשת קורח היא פרשה "חמורה" – חמורה בתאוות השררה,במרידה הנואלה המחפה על אינטרסנטיות
אישית,שבטית,מעמדית ,ואולי – החמּור מכל – במזימה לשנות תורה,פסיקות הלכה,ולקדש תמּורות
באידיאולוגיות המעצבות מסורות עם.אבל "ח מ ו ר" הוא גם יצר השלטון,ולכן חובת ההתרעה נגד חמדת
הון ,ניצּול קּופת הציבּור לצרכים עצמיים.
מ ש "ה – ר"ת :משה,שמואל,הנביאים – הנביאים,המנהיגים,מופתי העסקנים,המעידים על עצמם
ומעידים את העם על נקיון כפיהם,טוהר שליחּותם .הם לא רכבּו על ח מ ו ר נשיאּותם כדי להסתייע בהון-
שלטון.הם הדּוגמה לדורות על ההפרדה בין הון ושלטון!
נקיּות אידיַאלית זו ספק אם יכולה להתממש בימינו אלה .קשה להפריד בין אינטרסנטיות אישית ,קנָאה
תאוה וכבוד והכרעות בענייני ציבּור,כלכלה וביטחון.איך אפשר להפליג בדרישה כה יסודית ":חמור מי
לקחתי? את מי עשקתי ורצותי?...דיה הצצה בכותרות עיתונים או סקירות וראיונות בכלי התקשורת
לסּוגיהם על מעילות אנשי ציבּור,על נסיעות בכלי שרד לטובת ילדי המשפחה (ר' העונש החמור על
צ'יקו!)סעּודות וקבלות פנים,הוצאות יתירות המסוות צורכי פרסומת ,מינּויים פסּולים וכו' וכו' ,אין
אפשרּות לכאורה לישם אידיַאל עליון זה בטהרתו אלא בגונים שונים של אפרּוריות המתבצעים בחיי
הציבור,הקהילה,האּומה וחבר האומות...ההתפשרות היא בלתי נמנעת.צריף בן-צבי צנּוע,פשטּות גורדונית,
הסתפקּות אדירה של חסידי חסד ּוצדקה.כמה ַאריה לוינים איכא בשּוקא?אבל הדרישה היא לשמור על
פרופורציות מקּובלות ,לא להתיר ניצּול בלתי נדלה ,אלא להשתדל לקרב את ח מ ו ר הגאּולה בטיהּור
המידות וביעור השחיתּויות.הקריאה מפי כל מנהיג,בכיר במשרה ובתפקוד צבאי ואזרחי"":חמור מי
לקחתי"? המטרה בעינּה עומדת גם כשהּומר החמור במכונית השרד וולוו...

126

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

963
ויהי ערב ויהי בקר
ההבדלה נעּוצה מראשית הבריאה ,בתשמישו של עולם,במהּות הטבע והטבע האנושי:
אור וחושך ,הרים ועמקים,מדבר וארץ פוריה,ישראל והעמים,קודש וחול,טּומאה וטהרה,
יופי וכיעּור,טוב ורע,מעמדות ושכבות,עוני ועושר,גבּורה וחּולשה .השויון אינו אלא
סיסמת קורח ואנשיו":כּולם קדושים"! והשטּות הזאת ,המתעלמת מלקח דור הפלגה,
מלּוה תנּועות אידיאולוגיות ומהפכניות שריבצו את העולם בנהרות דם...

ע ס ק ן ו ק ּו פ ת ו
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הרי זה מאמר אדיר" :אין מעמידין פרנס על הציבּור אלא אם כן קּופה של שרצים תלּויה לו
מאחוריו"...יש עסקנים שקּופתם שורצת בחטאי עבר,ולעומתם נבחרי ציבּור שקּופתם
כמעט ריקה אלא שמדקדקים עמהם כחּוט השערה .כלפי עסקנים אלה תמיד אפשר לטעון
כשדעתם זחה עליהם":חזרּו לאחור,למדו לקח ממשּובותיכם ,אינכם נקיים מדופי ,שהרי
אין צדיק בארץ שלא יחטא ,ובזכּות השגב האנושי של חרטה ותשּובה,לימּוד לקח ותיקּון
יתברך העסקן הנבחר להימנע מטעּות נוספת ּושגגה...
פלגי מים
מרּובים גם הפלגים-פילּוגים במקורות המים וטיבם :מי מעיין,ים,נהר,מי שופכין,מים
חיים,מּותפלים,מים מינרליים,מי תהום,מים מליחים,מזּוקקים,כבדים,מי המוביל הַארצי.
שבעים פנים למים  -כשבעים פנים לתורה המשּולה למים .והָאדם שאינו יכול לחיות בלי
מים ,בלי תורה ,שתּול על פלגי המים .יבול או יכמוש ,יפרח וישגשג או ייבש ויקמול – הכל
לפי מקור יניקתו וטעם פלג מימיו...

+א ע ל " ה
ראשי תיבות לארבעת המינים שאנו מברכים עליהם בסּוכות .במלה א ע ל " ה סדּורים הם
לפי סדרי עלייה-ירידה-ואיזון,ומשקלם במאזניים בסימן המזל של חודש תשרי.
אתרוג – פרי הדר שנמנו בו גם טעם וגם ריח .הוא העליון בארבעת המינים.
ערבה – הפחּותה במינים אלה ,שאין בּה לא טעם ולא ריח.
והשניים השקּולים – לּולב והדס – שלזה טעם ולזה ריח ומתאגדים עם השניים האחרים
להתכללּות בהדר החלקי והפחּות עם השלם לברכת ההלל.

ל ּו ל ב
ל ו – ל ב! יש לקיים מצות נענּועים לכל מי שיש לו לב .מצוה לנענע את הלב לחמלה ּולרגשי
התחשבּות באחרים .שלעולם תהא שדרתו חופה עלי רגשות אלה...
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966
רטוריקון
לא תמיד היתרון הוא לבעל הלשון.
משה היה כבד פה ּוכבד לשון ,ולקורח היה יתרון עליו ,שיכול היה למשוך אחריו רבים
בריטוריקה הדמגוגית שלו .ואף על פי כן לא תמיד הנאּום היפה ומלּוטש הוא לטובה.כלום
צריך להרחיק לעבר הרחוק? הבה נתבונן בחוצבי להבות מנוָאצים בדורנו .ברטוריקנים
מעּולים,שבשפת חלקות,בהתנשאות גזעית,בעלבונות ּובהסתות ,המיטּו אסונות.
ַא נ ש י ה ש ם
יש דורשים אותם לשבח
ויש שדורשים אותם לגנאי –
שהשימּו את העולם ושהּושמּו מן העולם
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+ב ש ב ח ן ש ל ה נ ש י ם ביצירת האשה נאמר ":ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה"...
ודורשים חז"ל (נדה מה) :מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש...
 בדיּון בין אברהם ושרה על ישמעאל אומר הקב"ה לאברהם:
"כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולּה"
בינתּה של האשה עדיפה!
 על גאולת מצרים אמרו":בזכּות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל
ממצרים" (סוטה יא)
הנשים הפיחו את תקוות הגאולה נגד היאּוש
" בית יעקב" – אלּו הנשים" .ביתו זו אשתו" ,האשה "-עקרת הבית" עיקר הבית!
 בחטא העגל לא השתתפו הנשים ולא פרקּו את נזמי הזהב שבאוזניהן
 ולא השתתפו בדיבת המרגלים על הָארץ.
 בנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ – הן גודרות מה שהאנשים פורצים!
 זכּותן של הנשים בחינּוך הילדים ובתפקּודן לגורל האּומה!
 אדם שאין לו אשה שרּוי בלא תורה ובֹלא חומה!
 האוהב את אשתו כגּופּו והמכבדּה יותר מגופו עליו נאמר (איוב ה/כד):
וידעת כי שלום אהלָך ופקדת נוָך וֹלא תחטא".
 ואיך לא נזכיר את פעילּותן החלּוצית,הבטחונית,החינּוכית,האמנּותית והמדעית,
התפקודים והשרותים בכל תחומי החיים של חיינו המתחדשים?

מ י ה ּו ה ַא ח ר ? א ם ֹל א ה ר א י ש ב ו נ ש ק פ ת ד מ ּו ת ָך ש ל ָך
על מגרעותיה וחסרונותיה
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961
+ה ל ק חמהּו ה ל ק ח הנלמד אצלנּו?
ל ק ח ת !

+א י ן כ נ י ס היש שהדברים נכנסים אל הלב
אבל אינם נכנסים אל המח..
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+ה צ י צ י ת כ ס מ למתעוררת השאלה ,מה הקשר בפרשת המרגלים בין הסיפּור שבמרכזּה ּומצות ציצית
שבסופּה?בויכּוח שבין הצדדים ,עשרת המרגלים מצד אחד,ושלושת הניצבים מהעבר השני
–משה,יהושע וכלב -הרי נאמרו דברי אמת .כל צד הביע את עמדתו ושיקּוליו .הללו –
להימנע מכיבּוש הָארץ ,מסיבות טקטיות,צבאיות ומורליות ,ואלו – מעמדת אמּונה וביטחון
בישּועת ה'.לקח הניסים ביציַאת מצרים ובמדבר הרי מחייב! .כיצד תּושג ההכרעה?
הסיפּור מציג בפנינו שאלה נוקבת ,כיצד פועלים במקרה של טיעּון שקּול מכל צד?
בָאה הציצית לעזור לנו בפתרון הבעיה! ָאדם מתעטף בטלית והציציות נגררות בָארץ.
ּוראיתם אותּה את הציצית המּושפלת לכאורהּ ,ו ז כ ר ת ם ,תנּו אל לבכם את משמעּות
הענוה האמיתית ,הנכונה! המרגלים אומרים" :ונהי בעינינּו כחגבים וכן היינּו
בעיניהם",הנמכת קומה,מיעּוט הערך העצמי,הנחיתּות המשתקפת היא המקנה גם למתנגד
את ההערכה השלילית .ענוה ראּויה,בחינת "הכל בידי שמים חּוץ מירַאת שמים" היא בידי
האדם הנכנע לכח העליוןּ" .וראיתם א ו ת ו ּוזכרתם" ,כלפי שמים יש להתהלְך בירָאה
ושפלּות רּוח ,לא כלפי הישּות הַארצית המַאיימת עליך.ראה את גדלות הבורא ואת קטנות
עצמך" .הגיד לָך ָאדם מה טוב"ּ...ומה אנוש כי תזכרנּו"...אך גם ל"ותחסרהּו מעט
מאֹלהים" יש מחסום .גם לנחישּות ,להעזה והקרבה ,יש מגבלה.סיפּור המעפילים בהמשך
בא גם הוא ללמדנו לקח .לא בחיפזון וחוסר הכנה והכשרה מצליחים,לא הסיסמה "יכול
נּוכל" עֹלה נעלה" תקבע ,אלא תכנּון מדּוקדק,מודיעין מהימן ,תיעּוד מבּוסס,וכיו"ב אמצעי
אחיזה בציציות שעת הכושר,בנסיבות שעה וזמן.
והעיקר  -סיעתא דשמיא...

הבדלה מחלוקת
בפרשת הבריָאה נאמר כי הבדיל אלוהים בין מים למים וכך נוצרה היבשה.
הבדלה-הפרדה-מחלוקת אינה בסימן "כי טוב" .ולפיכך לא נאמרה ברכה זו ביום השני,
כי אפילו מחלוקת המיועדת לתיקונו של עולם אינה זוכה לברכת "כי טוב"...

132

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

967
+ה ב מ ח נ י ם א ם ב מ ב צ ר י םנציג את גישת המחנה הפתּוח לגישת ההסתגרּות וההתבצרּות בסקטור ייחּודי.
אנו התגוררנו באוהלים,בתנּועת הנוער ּובצבא .שנים רבות מחיינו בילינו במחנות פתּוחים.
יריעות האוהלים היו אלו כלפי אלו,מּול השכנים,ולא סככו מכל מגע או קשר עין ואוזן .הכול
היה פתּוח .שמענו שיחות וויכּוחים,דעות וגישות בכל הנושאים שבעולם .כך הכרנו את
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הַאחר .כך כיבדנּוהו או דחינו אותו .לעּומת זאת החינוך הדתי למשל אוסר על
אינטרנט,טלוויזיה,מתיר רק האזנה לערוצים מסּוימים ברדיו.החינוך
הביתי,המשפחתי,הציבּורי סגּור ומסּוגר וחושש מכל השפעה של לבּוש ודעה,תחומי לימוד
ועיסּוק.גיטאות כאלה לא יחזיקו מעמד בעולם מודרני,פלּורליסטי,גלובלי בהשפעתו.
חניכים סגורים ,שגדלו במסגרות מצמצמות,מגבילות,מתנכרות לכל גון שונה ממסורת
ָאבות,יתקשּו להתמודד עם הפנים השונות של העולם העכשווי .החישּוף,הפתיחּות,
טעּונים אמנם השגחה ובקרה,אבל אי אפשר להתכחש למשבי הרּוח הנושבים בעולמנו מכל
צד.מה שמוטל עלינו הוא לחסן את חניכינו שלא יַאבדו את זהותם העצמית-לאומית...

+ה ס ר ח ה ע ו ד ףאיזה יתרון יש לסרחון?
צא ּוראה כיצד מן הריקבון של הזרע בוקע הצמח,
כיצד "מטיפה סרּוחה" יוצא גם הָאדם בדומה לעץ השדה
צא וראה זרע וקציר,את ה"סרח" בתלמידיָך שהעפילּו עליָך...

+צ א צ א י ע ב ראנו בני שםּ ,ומבני שם נולד ע ב ר ,ואנו ה ע ב ר י ם צאצאי פ ל ג ו י ק ט ן.
משמע שבגנים שלנו כבר נטּועים גורמי ה פ י ל ּו ג ו ה ה ק ט נ ה של הערך העצמי.
אנו המעט מכל העמים והממעטים את עצמנו לעּומתם" .כחגבים היינּו בעיניהם " וכך עודנו
בעיני האמריקנים ּומדינות העולם .מפולגים כבמחלוקת קורח בעניני שררה וכהּונה.
קורחת הפירּוד והפילּוג בולטת בתולדותינו הן בממלכות יהּודה וישראל והן במדינתנו.זה
התג ,זה תו הזהּות המַאפיין גוי המקדש את מחלוקותיו.
עבר נדרש לייחּוד ישראל מהעולם .אנו מעבר הנהר .אבל רבים צלחּו כבר וצולחים אותו
ובתוכנו מתרבים העברים ולא המעברים… כתות,מפלגות,סיעות ואינטרסים המפלגים
ומקטינים את כוחנו ,מזעירים את צדקת תביעותינו ואת טעם קיּומנו ומלחמותינו…
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916
השם גורם
מהּו הגורם המכריע את אופיו,התנהגותו ופעּולותיו של האדם?
הגנים? היסוד התורשתי? בחינת "הכל בידי שמים"?
וכך לא ייפלא ששמות כמו אדום,קורח וכד' אלּו שמות שסללו מבראשית את דרכו של
הנקרא שכך יעשה ויפעל,או שמא היכולת לבחור דרך חיים ולעצב את האישיּות לפי בחירה
חופשית,רצונית,בחינת "חּוץ מירַאת שמים",היא שהקנתה את השם הראוי לאדם שכך
פעל ...יעקב ,ישראל,יהושע,יהּודה ועוד.

ה ָא ר ץ ל ע ו ל ם ת ע מ ד
דור הולְך ודור בא והָארץ לעולם תעמד
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הארץ במרכז התודעה היהּודית-ציונית
דור "הפוסט-ציונים" ודור "ההיסטוריונים החדשים" יחלוף מן העולם
והָארץ לעולם תעמד!

עלה נעלה
ירוש נירש ,ישוב נישב ,נתנחל וננחל,
אין טעם להתוכח עם המותרים על חלקי ָארץ.
נסתפק בסיסמת כלב בן יפנה ולא נפנה לויכּוחים מיּותרים

ל א מ ר ב נ ּו
תמיד נשאר המעט מכל העמים.
אויבינּו נתלים ביתרונם הדמוגרפי.
יתרוננו כמיעּוט יהיה אפוא בעודף
המּוסרי-אינטלקטּוַאלי-טכנולוגי-מדעי

+ט ו ב ו ר ע
הרוצה בטוב
המעּוניין בטוב
ימצא אותו גם ב ר ע!
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916
צ ד ק ה ב נ ד י ב ּו תבין פזרנות לקמצנּות ,בין פ"א לאות קו"ף מצּויה האות צד"י.
צ' – צדקה – היא הדרך האמצעית לנהוג בנדיבּות שקּולה בין פזרנּות לקמצנּות,
בין חסכנּות וכילּות יתירה לנדיבּות חסרת ַאחריּות

ת פ א ר ת ל ע ו ש ּה
התפארת היא לעושה ּומקים מה שדבר והבטיח
ת – פ אר  -ת
תבטיח – תקים ויהיה לָך פאר!
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נ רנ "ר – נחת-רּוח
לזוכר
ולנזכר
ולמטפל היוצא נשכר

+פ מ י נ י ז צ י ה ב ח נ ּו ְך
ככל שהפמיניזציה גדלה בחינּוך מתקיים המאמר:
ז ר ו ק מ ר ה ב ת ל מ י ד י ם...

+נ ש י א ּו ת
יש נוהג נשיאּותו ב ר מ הויש נוהג נשיאּותו ב מ ר מ ה
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910
איש אחד
הביטּוי הזה "איש אחד איש אחד" נאמר במינּוי  16הנשיאים ששלח משה לתור את הארץ.
היו אלה א נ ש י ם ,בחירי עם .כל אחד מהם היה צריך להיות איש לעצמו שייחּודו עמו,
שאינו מתבטל בחברת העדה הרעה הזאת .רק שניים מהם –יהושע וכלב – הם ששמרו
על ייחּודם האישי ,הם לא הּושפעו מדעת הרוב.הם דוחו לפי צו מצפּונם .איש אחד – איש
אחד ,הרי לנו שני אנשים ,שניים שהציגו את האמת של עצמם,שלא פחדו להיות יחידים
כנגד כולם.
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ס ּו כ ת ד ו דביקשנו לכונן וליצב את סוכת דוד הנופלת ,המתנודדת בין אילנות האיסטרטגיה הפוליטית
העולמית .השענּו את הדפנות ,סוככנּו עליה בצל תמיכת האּומות,ומָאז התקּומה,ברינת
הַאתחלתא דגאּולה,טרם חשנו בּה כבישיבת קבע.בטלטּולי ברירה ואין ברירה אנו
מטלטלים עמה כנגד המתנכלים לעצם קיומה .אך כל עוד תשרה בנּו הרּוח המצּויה לנו
מדורי דורות של הקרבה,הרוח הדתית-לאומית של מייחלי גאּולה ,נשהה בּה באמּונה
איתנה ונזכה להחישה...

נ ה ר א נ ה ר אהפתגם אומר :נהרא נהרא ופשטיה.נהר נהר ואפיקו .כנהר הפושט את זרועות יּובליו
לאפיקו ונתיבו שהוא מפלס לו ,כך זורם המנהג בכל מקום ומקום לפי המסורת שבידו.
צדיק צדיק ואמונתו .אלּו ואלו דברי אלוהים חיים .ואם בנהרות ַארצנו המים מזדהמים
כביבי שופכין ,הרי שמּוטל עלינו כבר להתפיל את המים בטעמים אחרים...
ַאחרי ה א נ י הולכת ה א נ י ּו ת – אם ה א נ י מּופנה אל ה א ח ר מתבטלת ההתרכזּות
באגוטיזם האנוכי
צרּוע ,כידּוע במדרש ,הוא המדבר לשון הרע ,מוציא שם רע ,ודינו של מצורע להיות מבּודד
מקהלו ,לשבת מחּוץ למחנה ,ולא זו בלבד אלא שעליו להכריז ":טמא,טמא"!
עליו לחשוף בפרהסיה את קלון לשון הרע ,לחשוף את קלון עצמו לטובת אחרים שיקחּו
מּוסר ,שלא יינזקו ולא יזיקו...

מ ש ל ש י ם ב ק ד ּו ש ה
אמּונת השילּוש ש ל נ ו מסייעת להתקדש בחיים:
א) להאמין במציאּות השם
ב) להאמין בהשגחה
ג) להאמין בשכר ועונש
צ ד ק ה ב נ ד י ב ּו תבין פזרנות לקמצנּות ,בין פ"א לאות קו"ף מצּויה האות צד"י.
צ' – צדקה – היא הדרך האמצעית לנהוג בנדיבּות שקּולה בין פזרנּות לקמצנּות,
בין חסכנּות וכילּות יתירה לנדיבּות חסרת ַאחריּות
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תפארת לעושה
התפארת היא לעושה ומקיים מה שדיבר והבטיח
ת – פאר  -ת
תבטיח – תקיים ויהיה לך פאר!

נ רנ ר – נחת-רוח
לזוכר ולנזכר
וגם המטפל יצא נשכר

פמיניזציה בחינוך
ככל שהפמיניזציה גדלה בחינוך מתקיים המאמר:
ז ר ו ק מ ר ה ב ת ל מ י ד י ם...

נ ש י א ו תאחד נוהג נשיאותו ב ר מ ה
ואחר נוהג נשיאותו ב מ ר מ ה

141

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

919
ק ש י ש י תזו לשון מיוחדת כלפי קשישים .לשון מתילדת,מתוקה,תינוקית בהתיחסותה.לפי מחקרים
וחוות דעת של מטפלים מקצועיים היא משפילה את הקשיש הנפגע מיחס תינוקי זה.
גם הפנייה אליו בלשון רבים":התקלחנּו"?"ָאכלנּו"? "איך ישנּו"? "יש לנּו כאבים"?
ביטוי אחרון זה מיוחס אמנם לר' ַאריה לוין שזיהה את כאב אשתו כשּותף לה,אבל הזקנים
אינם אוהבים גישה זו המדגישה את תלּותם ,המבליטה את חוסר עצמאותם .אומרים
"זקן דומה לילד" אבל אין דעת זקנים נוחה מן הגישה המיילדת אותם...

+מ ר י ם
קשה לקבל את תפיסת המפרשים את אופיה ואישיּותּה של מרים כאשה מ ר י רה,המדברת
סרה באחיה,המנהיג הדגּול.לפי המסּופר עליה בתורה ובמדרשים טובת לב היתה,ומתכוונת
לטובה גם בהוכחתּה .לטובת ָאחיה נתכוונה במוסרה נפשה עליו.את ָאביה היא מוכיחה על
שביקש לפרוש מאשתו בגלל גזירת פרעה .היא המחוללת ומעוררת את נשות ישראל לצאת
בתופים ומחולות לחגוג את הניצחון על ים סּוף.באר המים המיוחסת לה הלא מעידה על
חיּותּה של מנהיגת עם,המרּוה את צמאון ההמונים באמּונה ותקוה ,בדוגמה אישית שלה
ושל בנּה למסירּות והקרבה.למה נענשה בצרעת? כביכול בהוצאת שם רע בדבר האשה
הכושית של משה(פרשה עלּומה וחלּוקה כשלעצמה – האם בהיותו בארץ כּוש? האם זה
כינּוי יופי לציפורה? האם זו מדינית ַאחרת? האם בשנים הרבות שהיה פרּוד מאשתו
ציפורה?).יש מפרשים שלא באה סמיכות הפרשיות של מרים והמרגלים אלא ללמד שלא
לקחו מוסר בענייני הוצאת דיבה .אפילו לשם שמים אסור לדבר לשון הרע...ותהיינה
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הכוונות לטובה כאשר תהיינה.המעורר פרשיות שלא לצורך ,לא בזמן ולא במקום,צריך
להיזהר בלשונו .הנשיאים המרגלים לא למדו שעונשם של נשיאים,גדולי עם,צדיקים,
מדוקדק ומוקפד יותר ,והם התירו לעצמם לתור ולהוציא את דיבת הארץ לרעה.

ל ת ּו ר א ת ה ָא ר ץהריגּול מתרכז בעיקר במודיעין צבאי – הבמחנים אם במבצרים?בביצּור המעיד על חולשה
ופחד או בפירּוז המעיד על שלות ביטחון.התרים את הארץ מקיפים במראה עיניהם ובדיוּוח
לבם גם על ענייניים כלכליים ,טבע ונוף,טיפּוסי אנשים ,מידות ּונהגים,
חקלאּות,יישּובים,דרכי מו"מ,יחס לזרים ,התמּונה כוללת הרבה יותר מטופוגרפיה
ואיסטרטגיה.בפרשת המרגלים ששלח משה חוזרת רק המלה ת ּו ר ,להבדיל ממרגלי
יהושע שעניינם ריגּול צבאי-מורלי.
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916
+ל ק ח י ר ג ּו להמרגלים ששלח משה היו"כלם אנשים ראשי בני ישראל המה" (במדבר י"ג ,ג) ,נודעים
בעם לשליחּות ברוב עם .יהושע שלח רק שני מרגלים' ,מרגלי חרש' ,שרק יהושע יודע על
שליחותם ,ודיוּוחם הוא ליהושע בלבד (יהושע ב' ,כג) – הצנזּורה על דיוּוחם מּובטחת
מראש .ובקריַאת ההפטרה בשבת פרשת שלח ,פרק ב' ביהושע ,נטעים את החשאיות
והסודיות המובלטים בפסוק הראשון":וישלח יהושע...מן השטים שנים אנשים מרגלים
חרש ...ויבואּו בית אשה זונה ּושמּה רחב וישכבּו שמה" .השי"ן  -פקודת שעת השי"ן –
השעה הראויה לשמור על שקט מודיעיני .לשכב שמה בשקט,להקשיב ולראות,לשמור ולא
לגלות דבר אלא ליהושע.לא כשגגת מרגלי משה על פרסּום חּוצות.
מרגלי משה אומריםַ" :אחינּו המסּו את לבבנּו" (דברים א' ,כח) ,רחב על יושבי הארץ
אומרת":ונשמע וימס לבבנּו" (יהושע ב' ,יא); מרגלי משה אמרו":ונהי בעינינּו כחגבים וכן
היינּו בעיניהם" (י"ג ,לג) –ומפי רחב לומדים מרגלי יהושע" :כי נפלה אימתכם עלינּו וכי
נמגּו כל ישבי הָארץ מפניכם" (ב' ,ט); כנגד "הערים בצרות גדֹלת מאד" (י"ג ,כח) ,מוצאים
מרגלי יהושע את הפרצה שבחומה ,ואת מוראם של יושביה " -כי ביתּה בקיר החומה
ּובחומה היא יושבת" (ב' ,טו) .מרגלי משה מביעים ספק אם ה' יתן לישראל את הארץ –
ולעומתם קובעת רחב בפסקנות "ידעתי כי נתן ה' לכם את הָארץ" (ב' ,ט) וכך פוסקים גם
מרגלי יהושע "כי נתן ה' בידנּו את כל הָארץ" (ב' ,כד) .רחב הזונה יושבת בחומה ודרך
חלונה היא משלשלת את החבל ללקוחותיה מבית ּומחּוץ .וכל אלה הופכים "לתקות חּוט
השני" ,ללמדך כדרשת חז"ל שהתיקּון ייתכן באותם כלי החטא.הגאולה תיתכן בשימּוש
נכון בכלים הקיימים.

יאּוש מדעת נסכו המרגלים בעדת המדבר .כך איבדו את זכּותם הנותנים ראש לשּוב
מצרימה לעלות ארצה.כך הפכה בכיה של חינם לבכיה לדורות ,שכן אותו לילה – ליל תשעה
בָאב היה – יום חורבן לנואשים מתקוות הגאּולה ולכל המוציאים דיבת הארץ לרעה.
על המספידים את גורלּה הנחרץ של מדינת היהודים בגלל "הפושעים הציונים,מחללי
הקודש" מגיבים בלשונו של ר' מאיר שמחה מדווינסק ,שהיה תומך ביישוב א"י אעפ"י
שלא נמנה עם התנועה הציונית,כי התהליך הוא כאמּור בתחילת הקדיש":יתגדל
ויתקדש"...תחילה יש להגדיל ולהרחיב את יישּוב הארץ וַאחר כך יבוא בהמשך תהליך
הבנייה גם היתקדש...
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עשרת המרגלים",אנשים",נשיאים,בחירי עם,לא פשּוטי עם שאין לסמוך על
שיקּול דעתם ,רואים את עצמם "כחגבים" ,וכל המנחית את ערכו,ממעיט את יכולתו וכושר
פעולתו – כן ייחשב גם בעיני זולתו...
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910
ַא ג ד ה ה ג ד העיקרה של האגדה ב ה י ג ד .לא הסיפּור העלילתי,המושך,הממתק כשלעצמו ,אלא ענייננו
בהגד העמוק שבּה.ספר התנ"ך הוא ההיגד-האגדי המתדבר אליך מתוכו .ממנּו-אליָך.
ממך-לזּולתך.יש באגדה איזה גודל רּוחני המפרנס נפש שוקקה לרוות צמאונּה בפשר חידות
הבריָאה,בטעם החיים ואורחות הנהגה.לבּושיה מצועפים,סתּומים,ובעלי היגד שבנו
פותחים לנו שערי ספר חתּום זה להיכנס לעולם מּופלא שהיה גנּוז מעינינו.

ע נ ו הו ה א י ש מ ש ה ע נ ו  -גדּולתו ביכולת למשות את האיש שבו .הענוה מבטלת את
הגאוה וההתנשאּות .למשות את האיש משמע את ה י ש ּו ת המתהדרת "ב א י ש".
כי זהּו הענו  -המתהלך בפנים כבּושים שֹּלא על מנת להתהלל בלבו לומר :מי ידמה לי...

ל ה י ו ת ס ב ל ןמניסיוני יכול אני להעיד על עצמי כי הסב שבי יתר על הָאב שהייתי .שכן נעשיתי יותר
ס ב ל ן – כלומר בעל יכולת להלין את הסיבות הגוררות חמת זעם וכעס .בגיל שיבה ּוגבּורות
או בכל גיל של ס ב אתה סב כבר מאחורי תגּובה ספונטנית ויותר מסּוגל להלין תלונה...

ה כ ו פ רי ם ב ה ת נ ח ל ּו י ו תנאמר במשלי ":עובד ַאדמתו ישבע לחם" ונדרש פסוק זה לכל המתנגדים למאחזים
והתנחלויות .כי ה ָא ר ץ ,עבודת הארץ ,ההתישבות,היתה ועודנה בכותרת האידיאולוגיה
הציונית-כיבּושית .גם באידיאולוגיה הדתית הרי השילּוש :ארץ ישראל-עם ישראל-ואלוהי
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ישראל מפרנס את התודעה .אי לכך אומרים המתנגדים" :כל עוד נמשיך לדגול בכיבוש
האדמה,בהרחבת שטחי "הכיבוש" ,נמשיך ל ש ב ו ע מ ל ח מ ו ת ...

+כ ל ה ָא ד ם כ ו ז ב וכל ה א י ד י ל י ה כ ו ז ב תמתעתעת ומוליכה שולל הסיסמה על "האידיליה שבטבע" ,שקט?נועם ורוחה?רגיעה
וַאחוה? הבל הבלים על ההרמוניה,כלּום יצר הטרף,המאבק להישרדּות,כל דאלים גבר,
שלטון הכח,התרמית,הסואת האמת,המארבים והמצודים,הרשת הפרּושה,הרב-גוניּות
המפתה – כלּום כל אלה מעידים על האידיליה?...
כיצד לא נזדעזע למראה ומשמע געשי האדמה וסּופות הצקלון המטביעות את חותם
השלוה ביקּום? כשאני רואה את התפרצות הלבה מעמקי האדמה ,את גּושי העפר והסלעים
המתנשאים מן המחבואים לגובהי הרים ,את ההר הנבלע במישור את מיליוני הָאדם
הנקברים או נצלים או מתנדפים בסער קרב ורשעּות ָאדם ...אני חוזר לסיסמה נושנה אחרת
"בוא בצּור והטמן בעפר"...נקבור את הדר השוא של תפארת טבע וָאדם...
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913
ח ו פ ז הגל רודף גל
מסתער בקצף על החוף
והחוף רוגעֹ,לא נע וֹלא זע
ואינו מבין – מה החופזה?
=-=-=-
אידיוםיום ואידו ,יום ושברו,יום וָאסון,
והקול החוזר כל בקר מציון:
מי רצח את מי?
כמה שכורי נהיגה נפגעּו בתאּונה?
כיצד מתנדנדת המניה?
מי ָאמר מה על מי?
איפה נחתה הרקטה?
ואיזה מגּורּון נעקר לפתע?
והמשבר משביר הבטל ענקי –
ָאז ימזוג לנּו אויר נקי?

אובמה
הּוא נואם ביתרון והכשר
חטּוב,נושא חן במבע FAIR
עם האיסלאם מתפשר
וחולם על עולם משתפר
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ואיְך אתנּו הּוא יתקשר?
יתמוגג או יפר?...

ע ל ג נ נ י ם ו ג ו נ י םגנני הדיּור המגן שלנּו הם ממחים לגנּוני גונים
של צמחים מכל המינים
אבל כמותם ָאנּו דוהים וֹלא מגנים
כמותם ָאנּו מחלפים בדירים אחרים
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916
ב מ ד ב ר ס י נ יהגימטריא "במדבר סיני=בשלום" אינּה תואמת את סערות התאוות,
מרי התרעומות,התלקחּות המחלוקות,סּופות יצרים לשלטון ּוכהנה.
המדבר הּוא המרחב לנדודים ּולנדנדות רּוחות.הּוא ממחה עקבות,שבילי
פלּוס למחשבה שפּויהּ ,ומחולל דמיונות שוא,קסם כזב לפתרונות שרד.

ו י ָא ב ק א י ש ע מ ו
ֹלא עם מלָאך,שאין לו צרכי גּוף ,אלא כבן ָאדם שיש לו גו וגּוף,
בן לגוי קדוש שיש לו גּוף חי,והּוא נדרש לחיות בקדשה.
מאבק הּוא ברפלקסיה של ישּות רּוחנית הטורדת בתודעה האנושית

הד ר ןה ד ּו ר – על משקל ח ז ּו ר
ה"א מחלפת בחי"ת ודל"ת מחלפת בזי"ן
חזור להדר
אְך אם תתהדר הדרָך יעדר...
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על כפיים ישאּונָך –זה מה שצפּוי לכדּור הָארץ?

911
-תּות-אנח-המון

ת ּו ת ה מ ו ן  -ה נ ח!
ַאל תאכל המון
פן ת ה י ה א נ ח
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והמון תָאנח ...
-ח צ ו צ ר ה

החצוצרה יּועדה לתרּועה,לַאזעקה,לכנּוס והתעוררּות.
לפי הכתיב וההגוי  -ח צ ו צ ר ה  -מתבלטת ה צ ר ה,
ואּולם התרּועה חוצה אותּה ּומבקיעה ּומעוררת את השמחה.
ּוכנגן המנגן תשרה עלינּו הרּוח הטובה
להכונה,להקשבה,לרכּוז ועלית הנָאה...

חלשה דעתו
על מי ועל מה זה נאמר? איפה קראתי על כְך?
איני זוכר! איְך זה נשכח? רק מצטער...
היתה לי דעה והנה חלשה חלשה
איְך שוכחים כל כְך מהר?!...

המתקן לגדלה צריך להתגדל לתקּונּה
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917
כ נ ּו ת ב ע ש י הלעשות בכנּות משמע לפעול במידתיּות .להימנע מחריגה יתירה ,מהתלהבות לוהבת שורפת
ומכלה .זכור את הלקח של שני בני ַאהרון שנשרפּו באש זרה .אש התלהבות שפורצת מעל
ומעבר למידה שפּויה נכונה ומאּוזנת .גם בשמחה יתירה ,כמו בשמחת פּורים ,אנו מצּווים
"עד דֹלא ידע" -עד המידה שהדעת שולטת ואינה משּועבדת לשכרון חּושים ולערפּול
מחשבה צלּולה.הסטיה מעבודה כנה,ממרשם מתוה תחּומים וגבּולות וסיגים עלולה להמיט
ָאסון במקום ששון ,כויה בכל חריגה מכּונה מכוננת וקובעת הליכי מידה נאותה.
ג ד ל ה מ כ ש י ל התורת המּוסר שלנו מזהירה מגבהּות רּוח ,מגודל לבב והתנשאּות,מסכנת תורה וגדולה
ההופכת סם מות לנכשלים בּה .נשיאים ,שרים ,מצביאים,פוליטיקאים,אמנים,סופרים
ויוצרים מּוקעים בחּוצותינו במעידתם אגב עלייתם בסולם משרתם ותפקּודם .תורה היא
ולימוד היא צריכה כיצד ל ה י ש מ ר מברכת הגדּולה והשגשּוג.בקורותינו שלנו ובקורות
העמים אין סוף דּוגמאות לכשל מוסרי זה של נושאי משרות ,לשחיתּות הנהגה ,לכפיים לא
נקיות ּומשוא פנים למקורבים ּובני משפחה .ק ר ח ה מּוסרית ממשיכה לטמא את אורחות
חיינּו.תפיסת הבוסר שגדּולת היצירה האנושית כרּוכה בכשל מּוסרי של יוצרים גאונים
עוכרת את חינּוכם הנאור של ילדינו.
+ק ב ר ו ת ה ת א ו ההתאוה מקברת את בעליה .מוציאה אותו מן העולם .אין אדם מת וחצי תאותו בידו .לעולם
אין מספקים אותה כי המתאּוה אינו יודע גבּול ומחסום לפרץ יצרי שאין לו מעצור .
מתלבטים המפרשים בכּונת המתאוננים במשה .לרוב מפרשים שלא היתה טענתם
ותרעומתם אלא תואנה,כיסּוי או חיסוי לתאוה סּובייקטיבית .משה מתקשה להבין
שהרי טובות שנעשו להם בים,במדבר,בסיפּוק מים ,אוכל מן ּושלו ,והם ז ו כ ר י ם את
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הקישּואים והבצלים שנהנו במצרים,שבּה עבדו עבודת פרך .למה הם מתגעגעים?איך
אפשר לסלף את המציאּות ולהתרפק עליה,להתענג על מצע הקוצים והייסּורים בדמיון כוזב
של שּומים ואבטיחים...אנו שומעים כאן בדברי משה איזה שבר נפשי ,התמוטטּות
של מנהיג,יאּוש ותסכּולַ ,אכזבה מאיזה כשל חינּוכי...משל להורים שדאגו יפה לצורכי
בניהם,וסיפקו כל צורכיהם והנה הגיע רגע המשבר שאין בכוחם להבין ולטפל בדרישתם
הנוספת..הפתרון שנותן המקרא הוא בהאצלת הרּוח על  07הזקנים ,על תוספת כוח
מנהיגות ,הם אמנם מתנבאים שלא יספּו ,אבל אין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט...
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א ל מ ּו ל פ נ י ה מ נ ו ר ההפתילות שבימין המנורה הּופנו לשמאל – לכיוון אמצע המנורה,
והפתילות שבשמאל המנורה הופנו לימין – לכיוון אמצע המנורה,
נמצא שכולם מכּוונים למרכז,לאמצע,לעיקר המרכזי,לאור המרכזי שאינו מקרין קיצוניות.
אל מול פני המנורה,אל הגּוף העשּוי עשת מאּוחדת,אל הסמל של המדינה,המרכז את
העשתונות והכּונות הטובות,יעלה אפוא כל אחד את נרו – בהעלותָך ּובהעלותָך...

ה ד ל ק ה ל ש ם ע ל י הכדלק המניע,כאנרגיה המפעילה,כן הדלקת האורה "שתהא השלהבת עולה".לא סגי
בהדלקה טכנית גרידא ,אלא במכּוונּות לעלית נשמה,להתעוררות חיובית ולפעילּות
פוריה.הדלקה לזכרון והעלאת משבי חיּות ועוצמה,לטעם חיים אישיים ותרּומה לחברה.

נ ת ּו נ י ם נ ת ּו נ י םנתונים למשא ,נתונים לשירה.
כלום לא היו כאלה החלּוצים הראשונים בוני הָארץ?
נתונים לעבודה מפרכת ביום ונתונים לשירה וריקּודים בלילה...
ואולי זו משמעה של החלוציות – להורָאה ּולהורה...לעבודה ולשירה וזמרה.

ב ג ד י ם מ כ ב ד י םר' יוחנן כינה את בגדיו "מכבדּותא" ,כי הבגדים מכבדים את האדם .אנו עדים לפולחן
הכבוד של הבגדים בימינו .תרבות "האופנה",ההתכבדות בבגדים נאים כדי למשוך עיניים,
להתייחס ללובשם ביתר חשיבות ממי שלבוש בגדים פשוטים .כך דרכנו להתכבד בציבור
בבגדים נאים,בחג ושבת,בטקסי ציבור ובמסבות מיוחדות.אין לזלזל בחיצוניות המשפיעה
על כיבוד האדם וההתייחסות אליו...

+מ א ו ר ו ת ּו מ א ר ו תבכל יצירה של מאורות ספּונה סכנת המארות .שזּוף יתר באור חמה עלול לגרום לסרטן
העור ,הבטה ישירה בשמש עלולה לגרום לעּורון .מאור האנרגיה עלול להמיט ָאסון לעולם.
חישּוף קרני אורה עלול לשלח קרני מות והשמדה .להיות אור לגויים או לחיות לאור
גויים אלּו משימות של זכּות וזיכּוי לשימּוש מּושכל במאורות הדעת והיצירה -
לברכה וֹלא לקללה.
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976
+ב ר כ ת כ ה נ י םהמבנה של הברכה (במדבר ו/כד-כו  -נמצָאה,אגב ,בחפירות ומיוחסת לתקופת הבית
הראשון) – 3-6-0שלוש מלים בפסּוק הראשון– 6 ,בשני 0 ,בשלישי .אלו מספרים
טיפולוגיים במקרא ,כשם שישנם גם אחרים , )17,07,16אבל אלו מספרים ראשוניים.
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(מספר האותיות בראשון  ,16בשני  67ובשלישי  – 66כפולות של  .3/6הברכה אינה
מתייחסת לכהנים המברכים אלא למי שהטיל עליהם משימת הברכה ,והעם עוטה
פניו ואינו מסתכל בכהנים המברכים אלא מתייחד בנאמר" :ושמו את שמי עליהם ואני
אברכם .לא הם ,ולא משמשיהם בימינו ,המתעטפים בכלים שאּולים מאלילות שוא
ומעתירים קמיעות וסגולות שאין בהן ממש אלא לַאחז עיני הבריות ולהיטיב עם הכנסתם.
ברכה משמעה שפע ,בבריּות גּופאּ,ונהורא מעליא ,בבריאּות הגּוף ,בסיפּוק הנפש,ברכּוש
במצב הכלכלי וכד' .אלא שכל ש פ ע עלול ליהפך ל פ ש ע .שמנת עבית כשית ,ורם
לבבָך,וכחי ועצם ידי וכיו"ב פשיעות והשחתות המכלים את הברכה העתידה .מכאן
האזהרה בפסוק הראשון :יברכָך – בשפע וכל טוב ,אבל ו י ש מ ר ָך – השמרּו לכם פן...
הָארת הפנים של ברכת האל תקנה חן ושכל טוב בעיני אֹלהים וָאדם...והברכה המעּולה
מכל" :וישם לָך שלום" – שלום בית,שלום משפחה בחברה ובאומה,ובעולם כולו...

מ נ ו חנעמי החכמה,עתירת אושר עבר ומצּוקות הווה ,משיאה לרּות עצה נבונה לשפר את
המצב.במקום להתיגע מבוקר עד ערב בקליטת שעורים וחיטים היא אומרת לכלתּה:
"בתי ,הלא אבקש לך מ נ ו ח אשר ייטב לְך"...ייטב לך ובגללך גם לי ...עשי כמיטב
הקוסמטיקה הנדרשת כדי שיפרוש את כנפיו עלייך ויכנס אותך לו לאשה .בועז,בן ָאחיו של
בעלי המנוח אלימלך,הוא כבר איש זקן ,עתיר נכסיםּ,ו מ "ה מ נ ו ח" הזה תמצא לנו מנוחה
נכונה תחת כנפי השכינה"...

מ ק ר אלא בכדי נקרא כך ספר הספרים שלנו .חובה לקרוא,להשמיע ולהטעים כל אות וכל צירּוף,
על הניקּוד והטעמים ,לפחת רּוח חיים במלים הקורמות עור וגידים .הקריאה חושפת את
הרמזים והסודות הגלּומים באות החרּותה.הקריאה מזמנת את הקורא להתיחד ולהתַאחד
עם נותן התורה,נביָאיו ּושליחיו,להחבא בצל ידו ,להסתר תחת שכינתו ,להמריא על כנפי
הכתּוב ולפרוח למרומים...פורחות האותיות לאין סוף מרחבים ,לאין סוף צירּופים
ומשמעים,לאיסּורים ופיתּוחים ,להיפּוכים ואישּורים,למתחים וריגּועים.תהא הקריאה
שתּוקה או מּוטעמת ומאּוששת,מהּוססת,מגששת או מתחזקת – הכול לפי כוחו של הקורא..
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970
הדדית
ע ר ב ּו ת
נוסח הודּוי הוא בלשון רביםָ":אשמנו,בגדנו"...וכו' ללמד כלל גדול בישראל –
שכל ישראל ערבים זה בזה! החרטה,התשּובה,התיקּון העצמי אינו רק לזכות את נפש
היחיד אלא נתּונה לגורל הכלל.
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ה ב ט ח ה ּו מ ע ש ה
המרחק בין ההבטחה והגשמתה מתבלט לעינינו בכל תחּומי החיים – ביחסי משפחה
וחברה,במלל בכירים ופוליטיקאים הן בעמנו הן ביחסי אּומותָ.אדם לָאדם כוזב,
כוזב  -וכה זאב! הפה מבטיח והידיים בוששות מלבצע .וגם כשעינינו נשּואות למרום
באמירת "תהילת ה' ידבר פי"...פי –פה ידיים – אנו מצפים למילּוי הבטחת שמים...

הנודב מתנדב
נודב – בניין קל ,פעל ,הנודב בקלּות לא מתוך כפיה ואילּוץ אלא פועל מטּוב לב ,מנדיבּות
רּוח,חוזר ומקבל בבניין התפעל את תרומתו .משורש נ-ד-ב  -מ ת נ ד ב ,הנדבה כביכול
חוזרת אליו .רעיון זה מּובע בפסוק "אשר יתן לכהן – לו יהיה" (במדבר ה/ט) מה שאתה
מעניק בתרּומה ,לצדקה ,יחזור אליך כגמּול ,בחינת "עשר בשביל שתתעשר"...

מ ע ל י ם ב ק ד שזאת תחּושת העומק שלי בהויית החיים האופפת אותנו.
תחושת העצמי והסובב אותי.ומתוך התבוננּות בי ובזּולתי
הריני כלּול בין ה מ ע ל י ם בקודש ,מעלים לשון העלמה והסתר,
וההיפך :לשון העלָאה וגילּוי וחישּוף .כך הוא יחסנו ל ק ו ד ש,
להתעלם מן הפלא והנס,מהתערבּות היד ,מפעילּות ההשגחה ,או להיזקק
לתשּוקה ולתקוה של חסד שמים,למתנת רפּוָאה וגאּולה מיסּורי גּוף ונפש.

ַ+א ר ב ע נ ש י ם
המשל מספר על כל אדם שיש לו למעשה  0נשים .הרביעית,שאותה הוא מטפח במיוחד,
משולה לגוף;השלישית ,שהוא מרבה להשתעשע עמה ,משולה לכסף,למסחר,לרדיפת
ההון;השנייה שמעסיקה אותו משולה למשפחה,לחברה,לסביבה שבה הוא
חי;הראשונה,המוזנחת יותר מכולן ,משולה לנשמה .על ערש דוי ופתחו של קבר ,כל אחת
מהן אינה מסכימה לארח לו לחברה,לטפל בו בגסיסתו .כך נוטשים אותו
הגוף,הממון,החברה ורק הנשמה היא היחידה המסכימה להילוות אליו .והמסקנה יסיק כל
אחד ביחסו הראוי לכל אחת מנשיו...
ו
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979
כדאי לזכר
"כאשר עלי לבחור בין הסכמה ושיתוף פעולה עם ארה"ב מחד לבין עצמאות וביטחון ,אני
בוחר בעצמאות וביטחון...גם אם הדבר יביא על ישראל סנקציות חמורות" ,הכריז בן גוריון
כאשר הדף אולטימטום של מחלקת המדינה ,הפנטגון וה -CIAלהימנע מהכרזת עצמאות
ולהסכים למשטר נאמנות של האו"מ.

161

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

+מ י ה מ צ י א א ת ה פ ס ט ּו ר?מתברר שגם העיקרון של תהליך ה"פסטּור" ,כלומר השמדת חיידקים מזיקים באמצעות
חום ,היה ידוע לחז"ל.בתלמוד (בבא מציעא כט ,ב) מדגישים חז"ל את החשיבּות הרבה
שיש לייחס לשתית נוזלים שהגיעו לרתיחה ,עד כדי האמירה":כסא דחרשין וֹלא כסא
דפושרין"( .עדיפה שתיית כוס של כישּוף ולא כוס של פושרים שלא הגיעו לרתיחה).
חז"ל גם ממשיכים ואומרים " ולא אמרן (ולא אמרנו) אלא בכלי מתכות ,אבל בכלי חרס
לית לן בּה (כלומר ,רשאי לשתות ואין בזה נזק) ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא צויץ
(וגם בכלי מתכות לא אמרנו אלא כשלא רתח) ,אבל דצויץ (אם רתח ,אף על פי שחזר
והתקרר) לית לן בה (רשאי לשתות) .ולא אמרן אלא דלא שדא ביה ציביא (שלא השליך
במים עלים מן הצומח או תבלינים וכדומה) .אבל שדא ביה ציביא ,לית לן בה".

ק ר ב ן א ו ת ש ּו ב ה?
המדרש אומר :שאלו לתורה :נפש החוטאת במה תתכפר? אמרה תורה' :יביא קרבן' .שאלו
לקב''ה ואמר' :יעשה תשּובה' .כי הקב''ה רוצה בתשובה ואחר כך יביא קרבן .בקרבן בלבד ,
ללא תשובה לא יכּופר והם הביאו קרבנות ולא עשּו תשובה .וזהו מה שאמרוֹ' :לא חרבה
ירּושלים אלא מפני שהעמידּו דבריהם על דין תורה ',שהתורה אמרה' :יביא קרבן' וֹלא
כדברי הקב''ה שאמר' :יעשה תשּובה' ואחר כך יביא קרבן.
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976
בי-בי-בי-בי
בי-בי-בי  -ברק-ביילין-בן-עמי – "חלון ההזדמנּויות" לשּוק הערבי,
האם תשלם הרביעיה בצרּופו של בי-בי?

כלב שוטה
מפרש הרע"ב ":רּוח רעה שורה עליו,וסימנים שלו – פיו פתּוח ורירו נוטף,אוזניו סרּוחות
וזנבו מונחת לו בין ירכותיו ,ומהלך על צדי רשּות הרבים,ויש אומרים אף נובח ואין קולו
נשמע"...בימי הפרעות והמאורעות כינּו הערבים אותנו "בני כלבים",ועוד כהנה וכהנה
כינּויי גנאי חרצו בפיהם לעּומתנו ,ומה נתברר במרּוצת השנים?
מי הם הכלבים השוטים?...

162

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ַא ר ב ע נ ש י ם
המשל מספר על כל אדם שיש לו למעשה  0נשים .הרביעית,שאותה הוא מטפח במיוחד,
משולה לגוף;השלישית ,שהוא מרבה להשתעשע עמה ,משולה לכסף,למסחר,לרדיפת
ההון;השנייה שמעסיקה אותו משולה למשפחה,לחברה,לסביבה שבה הוא
חי;הראשונה,המוזנחת יותר מכולן ,משולה לנשמה .על ערש דוי ופתחו של קבר ,כל אחת
מהן אינה מסכימה לארח לו לחברה,לטפל בו בגסיסתו .כך נוטשים אותו
הגוף,הממון,החברה ורק הנשמה היא היחידה המסכימה להילוות אליו .והמסקנה יסיק כל
אחד ביחסו הראוי לכל אחת מנשיו...
*
בועז
מה ע ז בו? מהו העוז שבו? לא עוז גּופני,לא שרירי חוסן של שרירות תוקפנית,אלא עוז
מּוסרי .עוז של גיבור הכובש את יצרו.אומר רש"י:וכי דרכו של בועז לשאול בנשים? (שהרי
הוא אומר לנערו הניצב על הקוצרים":למי הנערה הזאת" -לאיזו ַאסכולה ּובית גדּול וחינוך
היא מתייחסת?) ליקטה שלושה אינה מלקטת .והיתה מלקטת עומדות מעומד (כלומר
שיבולים זקופות ניצבות ולא צנּוחות) ושוכבות (כלומר שיבולים נפּולות) מיּושב כדי שלא
תשחה.עוז של ריסּון ואיפּוק ושליטה עצמית ,שלא להיגרר ולהיסחף כדרכם של הנערים
הנטפלים לנערות .ויותר מכל –נודפת משאלת בועז התפעלות מצניעּותּה של רּות...
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970

+ב מ ד ב רחומש במדבר ולא במדבר.והטעם לדבר יתברר להלן.ספר בראשית הוא ספר הקורות
והאירּועים לָאבות.אין בו מצוות וחּוקים.לעומתו ספר ויקרא אין בו,פרט למות בני אהרון,
סיפורי קורות אלא חוקים ומצוות,כולל "תורת כהנים" .ספרי שמות ּובמדבר תואמים
מבחינה זו שיש בהם זה וזה .שילּוב של אירועים ומצוות .במדבר ממשיך את המסּופר
בשמות ונוקב במקום ובתאריך  -במדבר סיני ּובשנה השנית ליציאת מצרים בחודש אייר -
את המשך הקורות שבספר שמות.לפי מסורת חז"ל עלה משה בסיוון לקבל את הלוחות
וירד בי"ז בתמּוז ולנוכח מעשה העגל נפצן,ושוב עלה בר"ח אלול לקבלת הלּוחות השניים
וירד ביום הכיפּורים.ישראל מצטווים להקים את המשכן ובהמשך השנה עד ניסן סיימוהו.
הגענו כמסופר בתחילת ספר במדבר לשנה השנייה לעריכת המפקד .מכאן ואילך נמשכים
הסיפורים על  07שנות הנדודים במדבר .החומש החמישי ד ב ר י ם אינו אלא "משנה
תורה" הדברים נאמרים מפי משה,בלשונו ובסגנונו האישי לא כאמור בחומשים בקודמים
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"וידבר ה' אל משה" .משה סוקר את העבר והצפּוי בעתיד לפי תפיסתו הסּוביקטיבית.
המדבר הוא שטח הפקר ,מרחב עצום ואדיר המחולל תמּורות של חולות נודדים ומסמל את
ההרפתקאות ותעתּועי החושים והדמיון למתהלכים בו.בגילויי הפאטא מורגנה אפשר
לראות את הקולות ולשמע את המראות .במדבר נשמע המתדבר מתוך העצמי,הנשמע
למתרחש בנבכי הנפש לפי כוחו של היחיד ולפי הדוברּות הציבּורית .במדבר מתדבר בפרטי
ובכללי המתחולל במרחב המדברי...

שבעים
נאמר במדרש":שבעים שמות יש לו להקב"ה ,שבעים שמות יש לתורה ,שבעים שמות יש
לישראל ,שבעים שמות לירושלים" .ואמרו בזוהר  ,שהקב"ה ואורייתא וישראל כּולא חד.
ולכן כמו שיש שבעים שמות להקב"ה כן יש שבעים שמות לתורה .וכן יש גם שבעים שמות
לישראל .השראת השכינה בירושלים " -בית ה'" ,עיקר מציאות התורה  -בירושלים  ,וכן
מקום הקבוע והמיוחד לכל ישראל  -הוא ירושלים ,שלא נתחלקה לשבטים ,כך גם
ירושלים יש לה שבעים שמות".

ת ו ר ה ל ש מ ּהכל תלמיד חכם שיושב ולומד לשמּה – צריך ללמוד כמו בעת מתן תורה "דתניא( :דברים ד')
"והודעתם לבניך ולבני בניך" ,וכתיב אחרי זה" :יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב".
מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע .אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע"( .ברכות כב.).
וכן מובא בגמרא (מגילה כא" ).מימות משה עד רבן גמליאל ,היו למדין תורה מעומד.
משמת רבן גמליאל ירד חלי לעולם ,והיו למדין תורה מיושב .ומשמת רבן גמליאל בטל כבוד
תורה".נאמר באבות (פרק ו א) "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה ,זוכה לדברים
הרבה ,ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו ,וכו' ומגלין לו רזי תורה ,ונעשה כמעין
המתגבר וכנהר שאינו פוסק ,וכו' " .ולמה זוכה לכל זה? כיון שהוא מחובר למתן תורה
שאינו פוסק גם הוא.
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973
שבעים ּושמונה
שמענו אתמול בשיעּור "האזנה מודרכת" של יעל לביא קטעי מוסיקה משל
ליסט,ברהמס,דבוז'ק,שהחזירו אותנו  06שנים לאחור,אל מעגלי הנעּורים של הריקודים
הסוערים ולהשתפכּויות הנפש של עלּומים צמאי כיסּופי אהבה ווידּויים ...
המנגינות בקעּו אלינו ָא ז מתקליטי  06הסובבים בפטיפונים של מנּואלה .מאווירת הימים
ההם של מחולות צוענים וסלבים,עברנו בחלק השני של השיעּור ,לשמוע את הפרק השני
של חמישיית הקלרינט של ברהמס .והמוסיקה הזאת שוב החזירה אותנו במטס הזמן
למלוא  06השנים שעברנו ,למנּוחת הרגיעה ,לציקּון הרחש-לחש נוכח בקיעת שערי שמים
לתפילת "ַאל תשליכנּו לעת זקנה".

+ה ע כ ב ר ו ה ח ס י ד ה
פעם נשַאל רבי חסידי אחד מדּוע נקראת החסידה "חסידה" .והשיב ,בעקבות דברי הגמרא,
שהיא נקראת כך מפני שבניגּוד לציפורים אחרות ,היא אוכלת יחד עם חברותיה .נשַאל שּוב
אותו הרבי :אם כך ,גם לעכבר יש לקרוא חסיד ,משום שגם הוא אוכל עם חבריו .ותשּובתו:
ההבדל בין חסידה לבין עכבר הוא בכְך ,שהחסידה מתחלקת עם חברותיה באוכל שזכתה בו
מן ההפקר ,ואילּו העכבר מתחלק עם חבריו באוכל שגנב מבעל הבית .,,

ת מ י מ ּו תבלשון המקרא משמעה של תמימּות ש ל מ ּו ת .בלשוננו היום "תם" הוא מטּומטם,חסר
הבנת המציאּות .לפי המהר"ל זו מידת האמצע ,לא חריפּות יתירה כי ההגזמה פוגמת
באיזּון הראּוי .ומאמר קהלת ידוע":וַאל תתחכם יותר" .מאידך הונהגנו לנהוג במידה כנגד
מידה,ועם נוכלים ורמאים ,המחליפים את משכורתנו עשרת מונים ,יש להיזהר!
עם זאת,אפילו "בהורַאת שעה" ,כשסוטים מן האמת והתמימּות משלמים מחיר כבד.
ורבות הדּוגמאות מָאז ּומקדם לכך (ר' למשל יעקב הנענש בלָאה עקב רמאותו,מרדכי
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מצאצָאיו זועק מרה כנגד זעקת עשו על גניבת הברכה ועוד ועוד).

ד ר ְך ו ט י ּו למה ביניהם? הדרך היא הטוח הנכסף מהמעמד שבו אתה נמצא אל המטרה היעּודה,
שאליה אתה שואף להגיע .יש טורח בדרְךּ ,וככל שתקצר כן ייטב להיפטר מתלאותיה
ומכל העיכּובים שבדרך למטרה .הטיּול שונה מן הדרך ,שהרי הוא מטרה לעצמה,
ליהנות מהנוף,מהאווירה ,מעצם ההליכה .להתהלך משמע להתרענן,ליהנות בחברת
חבריםַ,אנשי מעלה,להתרועע במחיצתם אגב שיחה ולימּוד .זו כנראה המשמעּות על הָאבות
שנאמר כי התהלכּו לפני ה'.זהו הטיּול עלי אדמות בגן עדנה של שכינה...
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976
א ו פ ו ר ט ּו נ י ז ם
יש שהשעה מצריכה ויתּור ופשרנּות ,ואין להחמיץ ניצּול הזדמנּות .למשל:
אין דוחים בשעת מגפה תפילות להצלה מלוות תקיעת שופר וחצוצרה ,או ניצּול הצלחה
מזּומנת באותה שעה ,או כאמּור בגמרא קניין בית בא"י מנוכרי ולכתוב את שטר המכירה
אפילו בשבת ,שמא יתעכב הדבר ולא יצא לפעל .והכתיבה ע"י נוכרי ולא ישראל מפני גודל
מצות יישוב א"י.
ה ת מ ו ד ד ּו ת
התורה לא ציוותה על האדם להיות פרּוש ונזיר כדי שלא יתמודד עם יצרו .אולי דווקא לחץ
זה המלמד את האדם כיצד לחיות בצניעּות בתוך החברה המעורבת הוא ההישג הגדול ביותר
של המתמודד עם היצר.יש בנּו ציווי עמוק ורצון עמוק להתמודד עם החיים.
וזו דרכּה של תורה.
מ ּו ס ר י ּו ת
מילת המפתח למדיניות הלכתית כלכלית ,לאורּה הכל יקּום ויפול .ההגדרה למּוסריות
ולצדק חברתי לא נמצאת תמיד בסעיפי השולחן-ערוך .היא מצויה בעיקר על לּוח לבנּו.

+ח י ד ק י םיצּורים חיים דקים .בעלי תא אחד .מניינם הגדול והמכריע ביצּורי תבל .אולי  .67%הם
ממלאים את הארץ ובעיקר את מצּולות הים .גילּוים רק כמה מאות שנים .הודות ללבנהּוק
ההולנדי,במאה  ,10סוחר בדים,שנהג לבדוק את סחורתו בעזרת זכּוכית מגדלת והחליט
להרכיב עדשה על עדשה ולהמצַאת המיקרוסקופ,וכך לתמהונו נתגלּו לפניו אותם יצּורים
זעירים.את תגליתו מיהר לספר לאקדמיה המלכּותית בלונדון וכך נתפשט העניין והמחקר
בעזרת המיקרוסקופ לגילּוי העולם המּופלא והרב-גוני של החיידקים .אבל עברו עוד
כמאתיים שנה עד שנתגלה הפשר הגדול ,מהן הסיבות למחלות האימה ומגפות התקּופה
שהשמידו מיליוני אנשים ברחבי אירופה והעולם .הקשר בין החיידקים והמחלות לסּוגיהן.
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למחלות
הגורמים
החיידקים
סוגי
נחשפו
ותלמידיו
קוך
בעזרת
העגבת,הצפדינה,הסקרלטינה,הדיפטריה,המעיים והקלאבסיילה ,היא הנפוצה בייחוד
בבתי החולים .לפסטר גם כן חלק נכבד בגילוי החיידק הגורם למכת הדבר ,כיצד בעזרת
פרעושים מועברים החיידקים מן העכברושים להדברת האדם .והתגלית העצומה של ימינו
הלא היא הַאנטיביוטיקה שחוללה את התגּובה,המרפא,החלשת שלטונם של החיידקים,
אם כי ריבּוי-היתר בשימּוש בה עלול לחסנם .ברור שלא כל החיידקים מזיקים ,אולי רק
 67%מתכּולתם ואילו רובם מיטיבים עמנו ,בזכּותם אנו נושמים וחיים ,מתפעלים מערכות
חיים ובריאּות.קראנו על אלישע שריפא את המים המָאררים ע"י יציקת מלח .הוא בודאי
לא הכיר את החידקים ואת סגולת המלח לדכָאם .הלא זו תרּופת הסבתא הנודעת לנו
להתגבר על כאבי גרון והצטננּות ע"י השטיפה במי מלח .כי המלח גורם לשאיבת המים
שבהם צף וחי החיידק וכך גורם למיתתו .כיום יש אמצעים נוספים על האנטיביוטיקה
להדברתם ,ובייחוד נוכח עמידתם והתחסנותם של החיידקים בפני השפעת
האנטיביוטיקה .גם השיפּור באמצעי ההיגיינה והסניטציה הביאו להפחתת התמּותה הן
בקרב היולדות והעמים באסיה ואפריקה .דומני ,כי החיידק המַאיים ביותר בזמננו ,בייחוד
על בנות-זּוגנּו ,הוא המכחיש את היופי הנשי .כיצד נתגבר על ה ַא נ ט י ב י ּו ט י ק ה ?

971

אאילו תכונות אופי נדרשות לחוקר ומדען?
סקרנות ,ביקורתיות ,משמעת עצמית ,דמיון ,וצריך גם לשמר משהו מההסתכלות הילדותית
שלך על העולם .הסתכלות רעננה וסקרנית שאינה מתחשבת במה שאחרים חושבים .סוג של
תמימות וראשוניות.
169

ר ס י ס י ם

066

י ע ק ב

נ י מ ן
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

אני מניח שכמעט כמו בכל מקצוע קשה  -אתה צריך נורא לרצות את זה ,מוטיבציה זה חלק
גדול מאוד כמו בכל תחום אחר .התהליך המחקרי ,לא רק תוצאתו ,צריך לדבר אליך.
אם נבחן אדם שהתפרסם בתור מלחין או זמר נגלה שנכון שהוא אוהב את הפרסום ,אבל
מה שהוא באמת אוהב קודם כל זה לעשות מוסיקה .גם העוסק במדע צריך לאהוב את הדבר
עצמו.

תכונה נוספת חשובה היא סבלנות ונכונות למאמץ ממושך לפני שרואים תוצאות ,אך גם זו
תכונה חשובה למקצועות רבים ואינה מיוחדת למדע.
ל ָך ּו ל ָך
טרח למען עצמָך ,להשגים חמריים ורּוחניים,ועם זאת לְך לָך – מעצמָך – גם לטובת זּולתָך,
כי כל שפועל אתה ֹלא למען עצמָך,יזקף לזכּות מעשיָך הטובים המצטברים לחשבונָך שלָך

גדול העצה
גדול העצה,אומר הרמב"ם ,הּוא המרעיף עלינּו את העצות לתקן הדעות ולישר את המעשים

דלת הננעלת
אם פסקה ההצלחה ,ננעלה ממָך כדלת הננעלת ,עליָך לעורר רחמי שמים שישּוב מזלָך.
מי ֹלא "זכה" לטריקת דלת כזו ,כשתקלה רודפת תקלה ,וָאסון מתגבב על ָאסון,ואתה
תמה,איכה נתמלָאה כוס היגונים בגדש צפּוף כזה ּוברצף זמן דחּוק כזה...
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