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כיצד נפסיק להיות בינוניים?
שלי  האומר  באדם:  מדות  "ארבע  אומרת:  )אבות(  המשנה 
שלי ושלך שלך - זו מדה בינונית, ויש אומרים זו מדת סדום. 
 - שלך  ושלך  שלך  שלי  הארץ.  עם   - שלי  ושלך  שלך  שלי 

חסיד. שלי שלי ושלך שלי - רשע".
החסד:  קריטריון  ע"פ  דמויות  חמש  כאן  לאפיין  אפשר 
החסיד - גומל חסדים. הרשע - נצלן. הבינוני - מעדיף לא 
להזדקק ולא לתת. כך גם אנשי סדום, אך אצלם זה נובע 
מאידיאולוגיה של אי-חסד. עם הארץ יוצר חברה שיתופית 

שלא "צורכת" חסד. עד כאן "מדריך לחסידים מתחילים".

אפשר לחשב מבחינה לוגית מי מאותן דמויות יוכל לחיות עם 
חברו בשלום. הבינוני יסתדר עם בינוניים כמותו ועם אנשי 
סדום. עם הארץ יוכל לחיות רק עם אנשים כמותו. באופן 
פרדוכסלי, הרשע והחסיד יתחברו, החסיד יתן והרשע יקבל. 
לתת  יצטרך  סדומי  או  בינוני  עם  לחיות  ירצה  אם החסיד 
להם בעל כרחם. אם ירצה לחיות עם עַם הארץ יצטרך לא 

לקבל ממנו מתנות. חמש הדמויות נמצאות בשלוש הפרשות 
על אברהם. אברהם הוא החסיד. המלך מסדום אומר "תן 
לי הנפש והרכוש קח לך" - שלי שלי ושלך שלך. לוט הבינוני 
הם  ואבימלך  פרעה  שלך.  ושלך  שלי  שלי   - נפרד מאברהם 
רשעים שרק לוקחים. עמי הארץ הם בני חת שחיים בשיתוף, 

שאפילו התורה קוראת להם "עם הארץ".

כפי שאמרנו, לוט הבינוני מתחבר עם סדום. אברהם החסיד 
מתחבר עם הרשעים פרעה ואבימלך, וכדי לא ליצור מצב של 
מנצל-מנוצל הוא מלמד אותם לקח ויוצא ברכוש גדול. בקנין 
המערה, אברהם לא מוכן לקבל מתנות חינם מבני חת. את 
לוט ומלך סדום הוא מכריח לקבל בלי לקחת תמורה אחרי 
מראה  אברהם  של  זו  התנהלות  המלכים.  ארבעת  מלחמת 

שהוא לא רק מתנהג בחסידות אלא יוצר עולם של חסד.

העולם המודרני-הקפיטליסטי שואף לעצמאות כלכלית, שלי 
שלי ושלך שלך, בינוניות. המסר מפרשותינו הוא שכדי ליצור 
צריך לדעת  וחשוב מכך:  צריך לדעת לתת.  חברה של חסד 

גם לקבל.
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ותיקין או מניין
שאלה: האם יש להעדיף תפילת יחיד כ"ותיקין" או שעדיף 

להתפלל במניין.
תשובה: בשאלה זאת צריך לדון בכמה נושאים: 

הינה הדין מלכתחילה או רק מעלה  ותיקין  א. האם תפילת 
יתירה. ב. האם תפילה קודם הנץ הינה רק בדיעבד או שניתן 
לנהוג כך מלכתחילה. וכן לגבי תפילה לאחר הנץ. ג. מהי רמת 

החיוב להתפלל דווקא בציבור.

מעמדה של תפילת ותיקין
השו"ע )או"ח נח,א( הכריע להלכה שזמן קריאת שמע לכתחילה 
ונמשך  ויכירנו,  ד' אמות  הוא "משיראה את חבירו... בריחוק 
זמנה עד סוף ג' שעות... ומצווה מן המובחר לקרותה כותיקין... 
זה  אין  לדעתו  כן,  אם  החמה".  בהנץ  מיד  התפילה  ויסמוך 
מעיקר הדין להתפלל כותיקין, אלא שזוהי מצווה מן המובחר, 

בניגוד לדעת הרמב"ם.

תפילה וקריאת שמע קודם הנץ
ביחס לתפילה וקריאת שמע קודם 
"ומי  )שם,ג(:  השו"ע  מכריע  הנץ 
עם  לקרותה  יכול  אנוס...  שהוא 
השחר,  עמוד  משעלה  ברכותיה 

דכיון שעלה עמוד השחר שפיר קרינן ביה 'ובקומך'" אם קראה 
בדיעבד".  יצא  אנוס,  היה  שלא  אעפ"י  השחר,  עמוד  משעלה 
הינה  גם במקום שבו תפילת הציבור  כי  במקום אחד כתבנו 
באופן קבוע לפני הנץ )משום שהרבים זקוקים לכך( יש להעדיף 

להתפלל במניין כזה.

תפילה בציבור
לפי הבנת האחרונים, הכריע מרן )צ( שחלה חובה הלכתית על 
היחיד להתפלל במניין. הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א הסיק 
מתשובת המהרי"ל - שכתב שאין מתירים עירוב תחומים לשם 
תפילה במניין - שתפילה במנין אינה כ"כ מצווה. אולם ראייה 
זו ניתנת לדחייה מפני ששם מדובר על מי שנמצא מחוץ לתחום 
מכך  נובעת  המהרי"ל  דעת  אולם  למניין.  להצטרף  ומבקש 
שהוא סבור כרמב"ן כי תפילה בציבור הינה חובה המוטלת על 
הציבור ולא על היחיד, ולכן רק על מי שנמצא מחוץ לתחום 

אין חיוב. 

תפילה בציבור או תפילה כותיקין
סובר  )מז(  שלמה  לך  האלף  בשו"ת  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון 
היו  לא  "אם  עדיפה:  בציבור  שתפילה  ביותר  חדה  בצורה 

עוברים זמן ק"ש והברכות והיו מתפללין 
לעשות  רוצה  היה  שאחד  רק  בזמנם 
בזה  חמה  דמדומי  עם  להתפלל  כותיקין 
ביחידות  ולהתפלל  כן  לעשות  אסור  ודאי 

ובזה תפלה בצבור עדיף".

"דע  כותב:  )נח(  הלכה  בביאור  חיים  החפץ  מרן  לעומתו 
ביחידי  ולהתפלל  לקרות  מותר  כוותיקין  לקרות  דהזהירים 
אם אין להם מנין". ראייתו היא מהמשנה בברכות )ג,ה( אולם 
לכאורה ניתן לדחות את ראייתו משום שהמשנה עוסקת רק 
בקריאת שמע ואדם יכול לקרוא קריאת שמע ואח"כ להתפלל 
עם הציבור )ויש להוסיף ולשאול האם סמיכת גאולה לתפילה 
תוקנה בזמן המשנה(. מעבר לכך, להלכה יש לזכור שמרן בשו"ע 
הכריע שותיקין אינו מעיקר הדין אלא רק מצווה מן המובחר 

ולעומת זאת תפילה במנין הינה חובה ברורה. 

הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א )מובא בילקוט יוסף הלכות 
תפילה עמ' קמ( מביא בשם הרה"ג 
החפץ  מרן  כדעת  שווארץ  מהר"י 
כוותיקין  ביחידות  שתפילה  חיים 
מהמג"א  ראיה  מוסיף  הוא  עדיף. 
להתפלל  עדיף  כי  שפסק  )סו,יב( 
עם תפילין ביחידות מלהתפלל עם 
הציבור. מקור דבריו הוא שאם אדם צריך להניח תפילין בין 
גאולה ותפילה - יפסיק ויניח. מכאן הוא מסיק שאם סמיכת 
גאולה לתפילה - שדוחה תפילה בציבור - נדחית מפני הנחת 
שהנחת  מוכח  הלכה  הביאור  שמביא  במשנה  ואילו  תפילין 
תפילין עצמה נדחית מפני קריאת שמע כותיקין  צריך להסיק 
שתפילה כותיקין דוחה תפילה בציבור. אולם ללא דמסתפינא 
בין  תפילין  שהנחת  מפני  המג"א  דברי  את  לדחות  ניתן  היה 
גאולה לתפילה לפי האחרונים אינה נחשבת הפסק כלל וממילא 

אין להוכיח כי היא דוחה סמיכת גאולה לתפילה. 

סיכום 
יש בכך מחלוקת הגאון רבי שלמה קלוגר סובר שתפילה בציבור 
יוסף סוברים  עובדיה  והרב  ולעומתו מרן החפץ חיים  עדיפה 

שותיקין עדיף. לענ"ד נראה כדעתו של ר"ש קלוגר. 

בודאי במקום שיציבות המניין תלויה בכך, יש להתפלל בציבור 
ולא כותיקין.

הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

הרב רא"ם הכהןמשו"ת בארץ
 ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב 

במקום שיציבות המניין תלויה 
בהשתתפות היחיד, בוודאי שעליו 

להתפלל במניין ולא כוותיקין
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מהי שיטת הפרמקלצ'ר? מה משך אותך לקיים את 
חייך סביב השיטה?

פרמקל'צר מורכבת משלוש מילים - קלצ'ר תרבות, 
או  קימא,  בר   - ופרמנטט  חקלאות,   - אגריקלצ'ר 
תכנון  שיטת  היא  פרמקלצ'ר  משאביו.  את  המשמר 
וישובים  גינות  בתים,  ליצור  שמטרתה  סביבתית 
פי  על  ימים,  ומאריכי  באנרגיה  חסכוניים  יצרניים, 
תוך  הפועלות  מערכות  טבעיים,  ותופעות  דפוסים 

כוחות  עם  פעולה  שיתוף 
כל  כי  גורסת  הטבע. השיטה 
עוד אדם, בית, שכונה או עם 
מנציחים את ההפרדה  שלם, 
בין חקלאותם המקומית לבין 
תרבותם המקומית - הם לא 
כלומר  פרמננט,  להיות  יוכלו 

לשמר את משאביהם, או לשגשג, לחיות בשפע. 

המסע שלי אל היהדות החל דרך הפרמקלצ'ר, כאשר 
למדתי על התבניות ההיסטוריות של האבוריג'ינים, 
יודעת מה  גיליתי שאני עצמי לא  וכו'.  האינדיאנים 
מה  עמי,  וחיי  שלי  חיי  מושתתים  עליהן  התבניות 
גם וזהו אחד העמים העתיקים בעולם שלא נכחדו. 
יש  מה  הזה,  העם  של  הסוד  מה  עצמי  את  שאלתי 
בתבנית שלו שעמד במבחן הזמן, ומקיים את החיים 
למרות ועל אף הכל? התשובה שלי היתה שיש בו יסוד 

מוצלח, ומוצלח משמעו שהוא מקיים את החיים. 

האם את רואה את השיטה כאמצעי או כמטרה? כיצד 
היא באה לידי ביטוי בחייך?

כלים  של  אוסף  היא  תכנון,  כשיטת  הפרמקלצ'ר, 
מעשיים ואסטרטגיות לאורח חיים ידידותי לסביבה, 
אקולוגי, או במילים אחרות - יעיל וחסכוני באנרגיה, 
של  עצום  מגוון  מלמדת  השיטה  בזמן.  בחומרים, 
של  הידע  תחומי  כל  את  הכוללים  ידע  תחומי 
האנושות כולל גידול מזון, שמירת זרעים כצו השעה, 
מים,  וטיהור  לחסכון  טכניקות  גשם,  מי  אגירת 
נבונה  צרכנות  חלופית,  טכנולוגיה  ירוקה,  כלכלה 
זאת,  עם  יחד  ועוד.  ועוד  המודרני.  בעידן  ויצרנות 
זאת.  לזכור  ויש  כלים.  רק  הם  הללו  הידע  תחומי 
רבים מידי מאנשי הפרמקל'צר בעולם ובארץ שמים 
דגש רב על הכלים הללו, ושוכחים את העיקר. לדעתי 
הכלים הללו הם מה שיש לכלל העמים לתת לעולם, 
ולקיים את הידע  וטוב לשמר  לכולנו,  חיוניים  והם 
פניו  על  נראה  תאמין'.  בגויים  'חכמה  בבחינת  הזה 
לדעתי תרומתנו  לתרום, אך  אין מה  ישראל  שלעם 
זה  זה?  כלי  מן  איזה  ביותר. התורה.  היא החשובה 
עיקר  גשם...  לאגירת  טכניקות  כמו  מרגש  כזה  לא 

ובעצם כל  "ואהבת לרעך כמוך"  כולה היא  התורה 
התורה כולה, חוזרת ומלמדת איך עושים את הבלתי 
אפשרי כמעט: איך לאהוב את הזולת ולשמח אותו. 
יש  שלנו  במה  שמגניב  ומה  לגויים,  שלנו  האור  זה 
לתת לעולם כולו. נראה אולי שמגניב יותר מה שיש 
בהודו או סין או אמריקה, כי המגניבות שלהם ניכרת 
נפש  פנימיות  היא  שלנו  והמגניבות  חיצונית,  לעין, 
האדם.  בלי התורה, בעת שנזדקק לכל הכלים של 
הפרמקל'צר, לא יעזרו לנו כל הכלים שבעולם לשרוד 
איך  נדע  לא  אם  לשגשג,  או 
באהבת  בשותפות.  לחיות 

חברים ואהבת חיים. 

שאקולוגיה  מאליו  מובן  אם 
אינטגרלי  חלק  הם  וסביבה 
נראה  מדוע  יהודיים,  מחיים 

שיש נתק גדול בין יהודים שומרי מצוות לסביבה? 
משום שהיינו בגלות המון זמן. הגיבורים הגדולים של 
לשמר  ובשיניים,  בציפורניים  הצליחו,  הזה  הסיפור 
כל  את  התורה,  של  הגדולה  החכמה  את  בשבילנו 
הידע היהודי של כל אבותינו ורבותינו במשך אלפיים 
שנה. הם זרקו עצמם ללהבות על קידוש השם כי הם 
הלאה,  להעביר  מאד  שחשוב  משהו  כאן  שיש  ידעו 
וזה מה שהם עשו. לא היתה להם אדמה אבל הם 
המשיכו לשנן את מסכת זרעים, הם לא יכלו לשמור 
את המצוות התלוית בארץ, אך הם המשיכו ללמוד 
ולשנן אותם, שלא תשתכח תורה מישראל. מי שלומד 
שזהו  לגלות  נדהם  בפרמקלצ'ר  זרעים'  'שמירת  על 
חוק אלוקי שכבר מופיע במסכת זרעים. העם שלנו 
יודע את החוקים של שמירת זרעים לפרטי פרטים, 
אך עדיין, חזרנו לארצנו רק לפני כמה עשרות שנים, 
ביננו לבין אדמתנו. עדיין פוחדים  ונראה שיש נתק 
לאבד את התורה, לפתוח את הידע היקר הזה מהר 
מידי, שהוא יאבד בתוך החילוניות שמכסה את הארץ 
זה  מידי,  יקר  ידע  זה  נזהרים.  הזדונים.  כמו המים 
ידע של חיים.  בספרי החדש 'יש תורה בסביבה', אני 
מראה שוב ושוב את הקשר העמוק בין השניים, ואני 
ממשילה שם את עם ישראל לעץ זיתים. יש אנשים 
שחושבים שזיתים שחורים הם זן אחד וירוקים הם 
מאותם  עץ,  מאותו  שהם  היא  האמת  אך  אחר,  זן 
שורשים, מאותה מהות. ירוקים הם הבוסר ושחורים 
הם הבשלים. הירוקים הם אנשי הסביבה, השחורים 
הם שומרי התורה. הגיע הזמן ששני הצדדים יפתחו 
להקשיב זה לזה, ללמוד זה מזה, בכבוד, לא ללמוד 

אקדמית, אלא פשוט לעשות.

'שמירת זרעים' כידע אלוקי
טליה שניידר מורה לפרמקלצ'ר, מקימת אתר השומרה ביער ירושלים ומייסדת הוצאת הספרים 
האקולוגית "יער" - ספרים לשימוש רב פעמי מנייר ממוחזר ודיו ירוק. שרתה בחברה להגנת 
הטבע, השתלמה בפרמקלצ'ר ברחבי העולם וכתבה ספרים בנושא, ביניהם 'יש תורה בסביבה' על 

החיבור העמוק והחי בין יהדות עמוקה לאקולוגיה עמוקה. נשואה ואם, תושבת קרית יערים.

pninakan@gmail.com

מי שלומד על 'שמירת זרעים' 
בפרמקלצ'ר, נדהם לגלות שזהו חוק 
אלוקי שכבר מופיע במסכת זרעים 
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"ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו"
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"ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו"

פתרון לפרשת חיי-שרה:

ַמה ּזֶה יַעֲזֹר?
ָּבְרחֹוב  עָבְרּו  ַרִּבים  ֲאנִָׁשים  ָהעְַרַּביִם.  ּבֵין  ֶׁשל  ָׁשעָה  זֹו  ָהיְָתה 
ָהָראִׁשי ֶׁשל ַהּכְפָר וְָחצּו ֶאת ּגֶֶׁשר ָהעֵץ ָהָרָחב ָהעֹובֵר ֵמעַל ַהּנָָהר. 

ֲהֻמּלָה ְרגִילָה ֶׁשל יֹום חֹל ִמּלְָאה ֶאת ָהֲאוִיר.

ֶׁשָחָצה  ַהּיָָׁשן  ָהעֵץ  ּגֶֶׁשר  ַהֲהֻמּלָה.  ּכָל  ַאַחת  ּבְַבת  נְִקְטעָה  וְָאז 
לְקֹול  ָהפְכָה  ַהֲחִריָקה  צֹוְרָמנִית.  ֲחִריָקה  ִהְׁשִמיעַ  ַהּנָָהר  ֶאת 
ֶׁשל  ַרּבֹות  עֲָׂשרֹות  ּכֻּלֹו.  ַהּגֶֶׁשר  ִהְתמֹוֵטט  ּולְפֶַתע  ּוְׁשִביָרה,  נִּפּוץ 
לְתֹוְך  ַהּגְדֹולִים  ָהעֵץ  ִׁשבְֵרי  ִעם  יַַחד  ָצנְחּו  וַָטף  נִָׁשים  ֲאנִָׁשים, 

ַהּנָָהר ַהּגֹועֵׁש. 

ָהָאסֹון ָהיָה נֹוָרא, ַאְך ַאף ֶאָחד ֹלא יַָדע ּבְעֶצֶם ֵאיְך לַעֲזֹר. עְַׂשרֹות 
ֲאנִָׁשים ִּפְרּפְרּו ּבְתֹוְך ַהּנָָהר וְנִּסּו לְֵהָאבֵק ַּבְּסִחיפָה ַהֲחזָָקה ֶׁשל 
ַהַּמיִם. ַאְך ִמּכָל ָהֲאנִָׁשים ֶׁשעַל ּגְַדת ַהּנָָהר נְִמצְאּו ַרק ְׁשנַיִם אֹו 

ְׁשֹלָׁשה ֶׁשּיְָדעּו ֵהיֵטב לְִׂשחֹות.

"ָקִדיָמה! נְִקּפֹץ לַּנָָהר ּונְנֶַּסה לְַהִּציל ֶאת ַהּטֹובְִעים" ָקָרא ָהֶאָחד. 
ֶאָחד  ָאדָם  לְַהִּציל  ֶׁשּנַצְלִיַח  "עַד  ַהֵּׁשנִי.  ָצעַק  יַעֲזֹר?"  ּזֶה  "ַמה 
הֹוִסיף  ָהֲאֵחִרים!"  ּכָל  יְִטּבְעּו  ּכְָבר  ַהּגָדָה,  ֶאל  אֹותֹו  ּולְָהִביא 
ֹלא  הּוא  ָהִראׁשֹון.  ָצַרח  נְנֶַּסה"  ּבֹואּו  לְפָחֹות  "ֲאָבל  ַהְּׁשלִיִׁשי. 

ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהּוִּכּוַח. הּוא ּפַָׁשט ֶאת ֻחלְָצתֹו וְזִּנֵק ֶאל ַהַּמיִם.

וְנִָּסה  ַהּזֶֶרם  נֶגֶד  ַהַּׂשְחיָן  ָחַתר  ַמֲאָמץ ּכִַּביר. ּבְכָל ַהּכַֹח  זֶה  ָהיָה 
ּדָָבר  ֶׁשל  וְָאכֵן ּבְסֹופֹו  ַּבַּמיִם,  ֶׁשִּפְרּפֵר  ַהיְלִָדים  ַאַחד  ֶאל  לְַהּגִיעַ 
ִהצְלִיַח לְַהּגִיעַ ֵאלָיו. הּוא ָאַחז ּבֹו ּבְָחזְָקה ּבְיָד ַאַחת ּוַבּיָד ַהְּׁשנִּיָה 
ֵהֵחל לְַחּתֹר לְִכּוּון ּגְַדת ַהּנָָהר. ַהּיֶלֶד עַצְמֹו ָהיָה ֲחִצי ְמעֻּלָף וְֹלא 
ֶׁשעֹוד  ַהַּמִּציל  ָקלַט  ָהעַיִן  ּבְזָוִית  ִּבְׂשִחּיָה.  ּכְלָל  לַעֲזֹר  ָהיָה  יָכֹול 
ֲאנִָׁשים ַרִּבים ִמְּסִביבֹו הֹולְִכים וְנְִסָחִפים ִעם ַהַּמיִם. ַהּלַַחץ ָהיָה 
ַהּגְדֹולָה  ַּבְּמִהירּות  לַּיַָּבָׁשה  לְַהּגִיעַ  ּכֹחֹו  ּבְכָל  נִָּסה  וְהּוא  ּגָדֹול, 
ּבְיֹוֵתר. לְַאַחר ּדַּקֹות ֲאֻרּכֹות ִהצְלִיַח ֵאיכְֶׁשהּו לְַהּגִיעַ ֶאל ַהּגָדָה, 

ּולְקֹול ְּתׁשּואֹות ַהֲהמֹונִים ֶהעֱלָה ֲאלֵיֶהם ֶאת ַהּיֶלֶד. 

ָהִאיׁש ֹלא ִהְׁשַּתָהה, ֶאּלָא ָחזַר ִמּיָד לְֶמְרּכַז ַהּנָָהר. ׁשּוב ִהְתַקּדֵם 
לְִכּוּון ַאַחת ַהּטֹובְעֹות ּובְק�ִׁשי ּגָדֹול ָמַׁשְך ּגַם אֹוָתּה ֶאל ַהּיַָּבָׁשה. 
וְֵהִבין  ֶׁשִהְתיֵָאׁש,  עַד  ּפַעֲַמיִם-ָׁשֹלׁש,  עֹוד  ַמעֲָׂשיו  עַל  ָחזַר  ּכְָך 

ֶׁשּיֹוֵתר ֹלא יּוכַל לְַהִּציל. 

ַהַּצעַר עַל ָהָאבְּדָן ָהיָה עָצּום. ָהָאסֹון ִהּכָה ּבְכַָּמה וְכַָּמה ִמְׁשּפָחֹות 
ָהִאיׁש  ִהצְַטעֵר  ִמּכֻּלָם  יֹוֵתר  לֵָאבֶל.  ֻׁשָּתִפים  ָהיּו  וְכֻּלָם  ַּבּכְפָר, 
ַהַּמִּציל, עַל ֶׁשּכֹחֹוָתיו עְָמדּו לֹו לְַהִּציל ַרק ַאְרָּבעָה ֲאנִָׁשים. ׁשּוב 
וָׁשּוב ִהְדֲהדּו ּבְָאזְנָיו ַהּדְָבִרים ֶׁשָאַמר לֹו ֲחבֵרֹו לְַאַחר ֶׁשעָלָה ִמן 
ֲאנִָׁשים.  ִמּכַָּמה  יֹוֵתר  לְַהִּציל  ִהצְלְַחָּת  ֹלא  רֹוֶאה.  "ַאָּתה  ַהּנָָהר: 

ָצִריְך לַָדעַת ּגַם ָמַתי לְִהְתיֵָאׁש".

ַאְך ּכְֶׁשּנִכְנַס לְבֵיתֹו ֶׁשל ַהּיֶלֶד ַהּנִּצֹול, ֶׁשִהְסִּפיק ּכְָבר לְִהְתאֹוֵׁשׁש, 
וְָרָאה ֶאת ָהאֶֹׁשר ֶׁשל ּכָל ַהִּמְׁשּפָָחה עַל ֶׁשּבְנָם ַחי וְנְִמָצא ִאָּתם, 
ּוכְֶׁשִהּגִיעַ ַאַחר ּכְָך לְבֵיָתּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשִּכְמעַט ָטבְעָה, ּולְבֵיָתם 
ַאַחת  ּכָל  ֶׁשל  ַהַהָּצלָה  לְִׂשְמַחת  ֻׁשָּתף  וְָהיָה  ָהֲאֵחִרים,  ְׁשנֵי  ֶׁשל 
ֵמַהּנְָׁשמֹות ַהיְָקרֹות ָהֵאּלֶה - אֹו ָאז יַָדע עַד ּכַָּמה ָטעָה ֶהָחבֵר. 
נָכֹון ֶׁשֹּלא ּכָל ּבְעָיָה ֶאפְָׁשר לִפְּתֹר, וֱֶאֶמת ִהיא ֶׁשּזֶה ּכֹוֵאב ֶׁשֹּלא 
ּכֻּלָם ִהצְלִיחּו לְִהּנָצֵל - ַאְך ּכָל ָאדָם ֶׁשּנִַּצל הּוא עֹולָם ָמלֵא! ּכָל 

ּדָָבר ֶׁשֶאפְָׁשר ָהיָה לַעֲׂשֹות וְנַעֲָׂשה, ָּתַרם ְּתרּוָמה עֲנִָקית!

***

ַּבַחּיִים ִּבכְלָל. ּגַם ִאם ֹלא  וְהֹוִסיף ֶה"ָחפֵץ ַחּיִים": ּכְָך הּוא ּגַם 
יְכֹולִים  ֶׁשֵאינֶּנּו  יֵׁש ּבְעָיֹות  ַהּכֹל, ּגַם ִאם  ַמצְלִיִחים לְַהִּׂשיג ֶאת 
לִפְּתֹר - ּבְכָל זֹאת עָלֵינּו לַעֲׂשֹות ֶאת ּכָל ַמה ֶּׁשֲאנְַחנּו ּכֵן יְכֹולִים! 
עָלֵינּו לְִהְתַקּדֵם! לְִהְתיֵָאׁש ֵמֹראׁש ָאסּור, וְכָל ֶהֵּׂשג, ּגַם ִאם הּוא 

ָקָטן, הּוא ְמבָֹרְך ֵמֵאין ּכָמֹוהּו!

)עפ"י משלי החפץ חיים(
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זאב ולקארץ מולדתי

שייטת 13, למה דווקא 13?
לא נחשוף סוד צבאי אם נגלה, ששייטת 13 הינה 
יחידת הקומנדו של חיל הים. היא נוסדה בסוף שנת 
נא  וחצי לאחר הקמת צה"ל. אך אל  1949, כשנה 
פעולות  בים  בוצעו  לא  לכן  שקודם  לחשוב  תטעו 
המדינה פעלו  הוקמה  בטרם  עוד  אדרבה,  נועזות. 
מספר יחידות פשיטה קטנות בלב ים. כבר במלחמת 
בצי  ישראלית  קבוצה  הייתה  השנייה  העולם 
הבריטי, שפעלה בעורף האויב הגרמני. פלי"ם הייתה 
המסגרת הימית של הפלמ"ח, שפגעה בספינות של 
הבריטים, אשר מנעו את כניסת המעפילים לארץ. 

כמה  להתקיים  המשיכו  העצמאות  במלחמת 
יחידות קומנדו ימי, שאחת מהן הצליחה להטביע 
את אוניית הדגל של הצי המצרי, "האמיר פארוק". 
בהמשך נוצרו כמה יחידות פשיטה עצמאיות, כמו 
)לימים  בן-נון  יוחאי  בפיקוד  הנפץ  סירות  יחידת 
מפקד חיל הים( ויחידת הצוללנים של יוסף דרור. 
בצה"ל הוחלט לאחד את כל יחידות הקומנדו הימי 

תחת ִמפקדה מסודרת אחת, הלא היא שייטת 13.

גמור  בניגוד  אכן,  דווקא?   13 בִמספר  בחרו  ולמה 
לחלק מאומות העולם, שהחזיקו באמונה הטפילה 
את  שינו  שלמשל  עד  רע,  סימן  הוא   13 מספר  כי 
ַּבית מספר 13 לְ 11ב' או דילגו על קומה 13, הרי 
אנו, לא ָׂשם חלקינו ּכָהם. אדרבא, אצלנו, היהודים, 
 13 כמו  דווקא,  קדושה  לענייני  קשור   13 מספר 
וכן  למצוות   13 בן  הקב"ה,  של  הרחמים  מידות 
13 העיקרים. אך לא מסיבות אלו נבחר מספר זה 

ליחידת הקומנדו הימי.

עם  מקרית;  בחירה  זו  הייתה  כי  הטוענים  יש 
ההתארגנות המחודשת של חיל הים הפכה השייטת 
הגדולה לשייטת 1, ספינות הנחיתה היו לשייטת 11 
ואילו לקומנדו הוחלט לקרוא באקראי שייטת 13.

ואולם יש האומרים כי המספר נקבע כזֵכר לאירוע 
 ,1945 בפברואר  ב-13  זה  היה  הימית.  במחלקה 
בספינה  ששטו  המחלקה,  מאנשי  שלושה  כאשר 
רב  ובקושי  גדולה  לסערה  נקלעו  מוחסיין,  ֶׁשְׁשמה 
שנערכה  במסיבה  בשלום.  ממנה  לצאת  הצליחו 
פרח  זלמן  המחלקה  מפקד  אמר  הצלתם  לרגל 

כדברים האלה:

לא תמיד נָשֵאר יחד. אחרי שנסיים את השירות 
עתידים אנו להתפזר לכל עבר. אך כדי שבכל זאת 
נזכור את גודל ההצלה של השלושה אני מציע כי 
לפברואר.  ה-13  ההצלה,  תאריך  את  נשכח  לא 
בכל  מאיתנו,  אחד  כל  ירים  זה  ביום  שנה  בכל 
כל  ולחיי  השלושה  לחיי  כוסית  שיהיה,  מקום 

חברי המחלקה...

רמז לכך נמצא בפזמון "שושנה" של חיים חפר, בו 
הגיחו  לפתע  כוסית,  עוד  הרים  דן  "...ב-13  נכתב: 

ספינות המשחית..." 

לוחמי השייטת הוכשרו לחדור בסתר לעורף האויב, 
כמו  גדולים.  נזקים  לו  ולגרום  ולספינותיו,  לנמליו 
כן הם פועלים כיחידת עילית גם ביבשה ולהם חלק 

נכבד ומיוחד בכל מערכות ישראל. 

נועזות  פעולות  מבצעת  ועדיין  ביצעה   13 שייטת 
שכתב  כפי  הנגלה,  על  הנסתר  בהן  שרב  ביותר, 

עליהם יורם טהר-לב בשיר "אנשי הדממה":

ויום עוד יבוא, נגרד בזקן/ כמו שגירדנו את זקן 
המשחתת// ומה שעדיין אסור לספר/ אולי נספר 
לנכדים ברטט// כי לנו ישנה נשימה ארוכה/ לכן 
הצפרדע,  אנשי   // השייטת  זאת  אל  הלכנו  גם 
אנשי הדממה/ איש לא ראה, איש לא שמע/ איש 
היו פה אנשי  אל הבחין בקולות מלחמה/ האם 

הדממה?  

)עפ"י מייק אלדר, "שייטת 13", ועוד(

dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל  נא לפנות ל
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אסיר ציון בתימן
"ואבוא היום - מכאן שקפצה לו הארץ )רש"י כד,מב("

בח' באדר תש"ח )17.2.1948( נרצח האימאם יחיא, שליטה 
הליגה  של  להוראתה  שנעתר  אחרי  זה  היה  תימן.  של 
הערבית ולדרישתו של המופתי הירושלמי חאג' אמין אל-

חוסייני לאסור על יהודי תימן לעלות ארצה. הרצח הביא 
לידי פוגרום ביהודי צנעא, וטבעת הסגר על העלייה ארצה 
התהדקה עוד יותר. והנה כעבור כשנה לפתע נפתחו שערי 
תימן, וכך החל מבצע "מרבד הקסמים", שהביא ארצה את 
רוב רובה של יהדות תימן, כ-50,000 איש. עד חודש סיון 
תש"י )מאי 1950( נתרוקנה תימן מיהודיה, ומחנות העולים 
בארץ החלו שוקקים מפה אל פה באותם יהודים. איך קרה 

דבר?

קשרי  מנצורה.  שלום  הרב  אחד,  אדם  של  בזכותו  הכל 
אחמד,  האימאם  בתימן,  העצר  יורש  עם  שקשר  ידידות 
שלאחר רציחתו של יחיא והתגברותו על כוחות המורדים 
מהרב  שיבקש  לכך  הביאו  האימאם,  להיות  הוא  נתמנה 
מנצורה לשבת בארמונו ולכתוב ולפרסם לכל יהודי תימן: 
"קומו ועלו, עת רצון הגיע, אל תחוסו על כליכם!" ויהודי 
הנמל  לעיר  עד  ברגל  אפילו  ובאו  באלפיהם,  נענו  תימן 
כנפי  "על  ארצה  שהביאום  מטוסים,  להם  חיכו  שם  עדן, 

נשרים".

כרב חובל הנוטש אחרון את ספינתו היה הרב מנצורה אחד 
רכושו,  כל  את  אחריו  משאיר  כשהוא  העולים,  מאחרוני 
בתיו ופרדסיו. את ביתו הקים בבירת עולי תימן, בראש-

ודאג  המקומית,  המועצה  ראש  להיות  נתמנה  כאן  העין. 
לבנייה מואצת של בתים )ולא פחונים כפי שהיה במחנות 

עולים אחרים(, לחינוך, לתעסוקה ולמבני דת.

באיזו מידה הכירה המדינה בתרומותיו הייחודיות של הרב 
מנצורה? את בית העלמין בראש העין נאלץ לרכוש בכספו 
הפרטי ממינהל מקרקעי ישראל. ואולי סמלי הדבר שלאחר 
שנפטר בכ"ח בחשון תשס"ח זכה להיקבר בחלקה הפרטית 

שלו, והוא בן 92.

לכס  לעלות  אחמד  האימאם  בידי  סייע  מנצורה  הרב 
הוא  יחיא.  אביו  את  הרגו  שהמורדים  לאחר  המלוכה 
עצמו נאסר בידי המורדים, אולם הוא קנה את אמונו של 
מנהל בית הסוהר, ושימש לו - כיון שהלה לא ידע קרוא 
וכתוב - כקורא המכתבים וכותבם מהאימאם ואליו. לאחד 

הרב  צירף  המכתבים 
כליאתו.  סיפור  את 
סייעו  אלו  מכתבים 
האימאם  כוחות  בידי 
המורדים  על  להתגבר 
הארמון,  את  שכבשו 
אחמד  והאימאם 
החזיק לו טובה על כך. 
למרות זאת נאסר הרב 
מנצורה מספר פעמים, 
הוכר  דבר  של  ובסופו 

ע"י ממשלת ישראל כ"אסיר ציון".

מתורתם של חכמי תימן לפרשתנו:
למה  )כג,ב(.  ולבכותה"  לשרה  לספוד  אברהם  "ויבוא 
העקידה  אחר  אברהם  שבא  לפי  לבכי?  ההספד  הקדים 
והיה שמח ביותר על כך שעמד בניסיון ומרוב השמחה לא 
היה יכול לבכות, לכן הוצרך להספיד תחילה כדי לעורר 

הבכי.

)מנחת-יהודה, לרבי יהודה ג'זפאן זצ"ל(

במדרשות,  אמרו  )כד,ב(.  ירכי"  תחת  ידך  נא  "שים 
שהשביעו בברית מילה. ואין הדבר כן, שאילו היה הדבר 
כך, לא היה אומר "ואשביעך בה'." אלא הכוונה שאברהם 
 - ביוסף  וכן  ירכו.  יוצאי  על  ישתלט  שלא  בה'  השביעו 
שהמלכות  לפי  אחיו,  על  ימלוך  שלא  יעקב  השביעו 
ירכי"  תחת  ידך  נא  "שים  נאמר  בו  גם  ולכן  ליהודה, 
ולא  ירכי,  תחת  תהיה  ידך  דהיינו:   - מז,כט(  )בראשית 

מעליה.

)מאור-האפלה, לרבנו נתנאל בן ישעיה,
תימן ה'פ"ט )1319(
תורגם והוהדר ע"י הר"י קאפח(

"תשב הנערה איתנו ימים או עשור" )כד,נה(. כיון שמת 
העבד(  לפני  לבן  שהניח  מהרעל  שטעם  )לאחר  בתואל 
אמרו: תשב י"ב חודש באבלו של אביה, לפי שאין אדם 
רשאי להיכנס לשמחה אם מת אביו או אמו אלא לאחר 
י"ב חודש. ואמרו "אתנו" - שאנו חייבים במזונותיה עד 

סוף הזמן.

מאור-האפלה



נכתב ונערך ע"י מכון      וע"הרפואה והלכה
רח' עזריאל 19, גבעת שאול, ירושלים טל: 02-6515050
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למי הכוונה? 
העמוקה  המחויבות  בעניין  רשימה  פרסמתי  שבועיים  לפני 
שלנו להלכה ולפוסקי ההלכה, מחויבות שקיימת גם כשנראה 
לנו שאנחנו יודעים יותר טוב מפוסקי הדור. טענתי שהמשנה 
את ההלכה לפי מחשבותיו והגיונותיו הפרטיים ולאור הבנתו 

האישית בתורה אינו שונה בהרבה מהתנועה הרפורמית. 

נדרשתי לשאלה למי התכוונתי  בתגובות שקיבלתי למאמר 
זו  לשאלה  שהתשובה  חשבתי  לתומי  התכוונתי.  לא  ולמי 

המובן  שגם  מסתבר  אולם  ברורה, 
מאליו ראוי לו שיאמר. 

ראשית אדגיש שלא התייחסתי כלל 
ציבור  המאחזים,  תושבי  לציבור 
מופלא בעל מחויבות מרובה ועמוקה 

לארץ היקרה שלנו. ציבור יקר וטוב המיישב את המאחזים 
בקור ובחום. ציבור שמלמד את כולנו מסירות נפש מה היא. 
יושבי המאחזים, מחויב  ברור לי שרובו המכריע של ציבור 
וכדאי להטיף  ראוי  ואיני  פחות ממני,  לא  ולרבנים  להלכה 
להם דבר וחצי דבר בעניין הקפדה על שמירת דרך ה'. ישמרם 

הא-ל הטוב ויתן להם הרבה חן וחסד חיים ואור.

* * *

למי התייחסתי?
התייחסתי לקבוצה לא גדולה אך קולנית, שחלקה הקטנטן 
אחרים.  במקומות  דר  יותר  הרב  וחלקה  במאחזים  יושב 
הפוסקים  גדולי  בפסיקות  לזלזל  לעצמה  שמרשה  קבוצה 

כשהדברים אינם מתאימים לה. 

ארץ  על  שבמאבקנו  הסבורה  קטנטנה  לקבוצה  התייחסתי 
לעשות  לעצמו  למי שמרשה  מותר. התייחסתי  הכל  ישראל 
התעלמות  תוך  ערבים  של  בממון  רוחו  על  העולה  ככל 
הגוי  גזל  איסור  שבשבילו  למי  התייחסתי  שלנו.  מההלכה 

הוא איסור שעבר זמנו וכיום כבר אינו רלוונטי.

* * *

חובש  שאינו  בחור  לי  שסיפר  סיפור  לגיבורי  התייחסתי 
כיפה ולפיו כשבמהלך פעילות מבצעית כשהמחלקה הגיעה 
שקטפו  הראשונים  החבר'ה  שני  ערבית,  בבעלות  לבוסתן 
את  )שמייצגים  דתיים  חבר'ה  שני  היו  אותם  ואכלו  פירות 
עצמם בלבד(. חבר'ה שאיסור גזל הגוי, המפורש בשו"ע, לא 

מטריד אותם, כיוון שנראה להם שהוא 
אינו שייך לדורנו.

* * *

התייחסתי לאותם אלו שבתגובה לטענה שכל פוסקי הדור 
אסרו לגזול מגוי טענו שהם מבינים יותר טוב. הם לא אמרו 
שיש רבנים שאומרים אחרת, הם פשוט הסבירו למה לדעתם 

האישית זה מותר. 

אחד כתב שרש"י הראשון בתורה כותב שארץ ישראל שייכת 
כשיש  שלנו.  הם  הפירות  ולכן  לנו, 
פוסקים.  צריך  מי  רש"י  עם  חומש 
פירות  לקחת  ש'מותר  כתב  אחר 
בארץ  העצים  שכל  כיוון  גוי  של 
בשנת  לגויים'.  ולא  לנו  שייכים 
שייכים  מספיק  הירקות  שמיטה, 
אינם  אבל הם  ספיחים,  אותם מאיסור  לפתור  כדי  לגויים 
נחשבים שייכים לגויים כדי להחשיב אותם כבעלים. רצינות 

במיטבה.

יש מי שידע לספר על שמועה ולפיה הרב אליהו התיר לקחת 
מהגויים את פירותיהם. האם על סמך שמועה רחוקה, לא 
מבוססת ולא כתובה, הוא היה מדליק מאוורר בשבת? או 
לפני  העניין  את  מברר  קצת  היה  הוא  כזה  במקרה  שאולי 
שהוא עושה מעשה. )אגב למי שמתעניין הרב אליהו כמובן 

כתב במפורש אחרת(

גופם הותר  'מתוך שהותר   - נחרץ  זכיתי לשמוע גם ציטוט 
ממונם'. ציטוט הלכתי המניח משום מה שגופם כבר הותר 
נשמע  אבל  הלכתי  ספר  בשום  מופיע  שלא  ציטוט  מזמן. 
הגיוני ורציני. עם ציטוטים כאלה מוצלחים מי צריך פוסקים 

ורבנים.

* * *

הארץ  את  נירש  אנו  ובהגינות.  ביושר  הארץ  את  נירש  אנו 
בלי למחוק אות מאותיות מהתורה. אנו נירש את הארץ לפי 
והתרבות השפלה של  הנלוז  לפי המוסר  ולא  המוסר שלנו, 

אויבינו הרעים. 

לא התייחסתי כלל לציבור     
תושבי המאחזים

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

הרב עמיחי גורדיןבין קודש לחול
ר"מ בישיבת 'הר עציון'
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לזכור את הרחמים מהרחם
חותנו  שולחן  על  סמוך  זלמן  שניאור  ר'  כשהיה 
בויטבסק היו בני משפחת אשתו מצרים את צעדיו, 
אל  התקרב  הוא  כי  הבית,  את  לעזוב  שנאלץ  עד 
החסידים והם היו מתנגדים. לימים, כשנתפרסם שמו 
האלמנה  חותנתו  מאד  התחרטה  ה'תניא'  בעל  של 
העשירה  על הצער שגרמו לו בשעתו וביקשה אותו 
אף  ובנעימים,  ברווחה  שם  ולישב  לביתה  לשוב 
לחסידיו תספק את מחסוריהם. אך ר' שניאור זלמן 
סירב והחזיר לה בבדיחות: צאי וראי, תינוק זה בבטן 
מלאך  לראשו,  דלוק  נר  לפניו,  שם  מוכן  הכול  אמו 
מלמדו תורה, אוכל ממה שאמו אוכלת. לאחר שיצא 
לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על חוטמו ומשכיחו 
את תלמודו, אף אין מאכלו מזומן לפניו בכל עת. אף 
על פי כן אם יאמרו לו לחזור למקומו הראשון לא 
המקום  א.  לדבר:  טעמים  ושני  אופן.  בשום  יסכים 

נעשה צר יותר. ב. האדם נעשה גדול יותר.

לרחם  לחזור  יכולים  אנו  אין  שבגללן  הסיבות  שתי   
אימנו, הן בעלות אופי טכני. אבל באמת, נשאר לכל 
שבו  כמקום  מהרחם,  זיכרון  של  שביב  מאיתנו  אחד 
הרחם  של  ברחמים  כי  די.  בלי  עד  ברחמים  נעטפנו 
מלמטה,  במזון  ופונקנו  שאנחנו,  כמו  אותנו  קיבלו 

רבי  'עוקץ'  ולכן  מלמעלה.  ובתורה 
שניאור זלמן ומזכיר לה את המקום 
ולא  אם.  כרחמי  רחמים,  בו  שהיו 

של  והמאוחרים  המזויפים  כרחמיה 
חותנתו.

אליהם.  להצטרף  אם  שוקלים  שאנחנו  מקומות  יש 
מה  וכו'.  חברתיות  מסגרות  פרנסה,  מקורות  ביניהם, 
שצריך להתברר כעניין יסודי ביחס למקומות שאליהם 
אנחנו רוצים להצטרף, הוא האם יש בהם מצע בסיסי 

של אנושיות רחומה. 

אובייקט  כאל  אלינו  מתייחסות  רבות  מערכות 
בבחינת השתמש  מיידי,  צרכים  לסיפוק  פונקציונאלי 

כמה שיותר ושלם כמה שפחות ובסוף...  זרוק.

כאשר התפרסם בעל התניא ושמו הלך לפניו, התחרטה 
חותנתו חרטה שאיננה באה ממקום של רחמים כנים 
ומשפחתיים אלא ממקום של טובת הנאה. כאשר אנו 
רוצים לחזר אחר השאלה האם כדאי לנו להצטרף או 
לחזור למקום שנפרדנו ממנו, יהיה עלינו לבדוק האם 

שביב של זיכרון מרחם האם עדיין קיים שם.

לסדנאות, ייעוץ, והנחייה אישית
Shok9@walla.co.il



הלכה ממקורה
מן המקורות עד להלכה למעשה

הרב יוסף צבי רימון
רבה של אלון שבות דרום ור"מ ישיבת 'הר עציון'
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לפתוח את היום ב"מודה אני"
בברכת  היקיצה  ברגע  היום   את  לפתוח  נהגו  הגמרא,  בזמן 
"א-להי נשמה" )ברכות ס,ב(. במאות השנים האחרונות, התקבל 
בעם ישראל שלא לומר ברכה זו קודם נטילת ידים, אלא תפילת 
"מודה אני" )שאין בה הזכרת שם ה'(. משפט זה מובא לראשונה 

ב'סדר היום' )רבי משה בן מכיר. שנת שס"ה(.

נראה, שבסופו של דבר, הרעיון של שני הדברים הוא זהה. בתוך 
בקרבי  זמן שהנשמה  "כל  מכריזים:  אנו  נשמה'  'א-להי  ברכת 
מודה אני לפניך...". יסוד ההודאה הוא המרכזי, ובו יש לפתוח 
את היום, ולכן זה המסר המרכזי של 'מודה אני'. אנו נקראים 
"הפעם  "תודה":  של  מהלשון  נובעת  יהודי  המילה  "יהודים". 
אודה את ה', על כן קראה שמו יהודה". תודה היא מלת מפתח 

בעולמו של יהודי. 

מרן הרב קוק )בעולת-ראיה( מסביר שאמירת 'מודה' היא גם 
הודאה על האמת, הבנה שכל מה שיש לנו הוא מאת ה'. כאשר 
אדם מבין זאת, הוא מבין שבאמת לא מגיע לו כלום, וממילא 
הוא צריך להודות לקב"ה על כל מה שנתן לו. רק כאשר האדם 
מודה ומבין מנין המקור להכול, הרי שהוא יכול לומר "אני". 

כעת יש משמעות לקיומו של האדם. 

מלך חי וקיים: משפט זה מראה את היחס ואת הניגוד שבין 
חי  "מלך  הוא  הקב"ה  ודם.  בשר  ובין  המלכים,  מלכי  מלך 
וקיים" לנצח, ואילו האדם הוא ייצור עראי, הזקוק בכל יום 
לחמלתו של הא-ל המחזיר לו את נשמתו בחמלה. הנגדה זו לא 

באה כדי להנמיך את האדם, אלא להבליט 
את הקרבה והחיבה בינו לבוראו. 

רבה אמונתך: ראשית יש להדגיש, שאנשים 
הנכון  הפיסוק  נכונה.  לא  בצורה  המשפט  את  ְמפְַסִקים  רבים 
ופירושים  אמונתך".  רבה  בחמלה,  נשמתי  בי  "שהחזרת  הוא 
שונים נאמרו בדבר: א. בעקבות החזרת הנשמה אמונתנו בבורא 
ב. כשם שהקב"ה החזיר את  )עולת-ראיה(.  מתרבה ומתגברת 
ג.  המתים.  בתחיית  הנשמות  כל  את  יחזיר  הוא  כך  נשמתנו, 
השבת הנשמה מעידה על נאמנותו הרבה של הקב"ה בהחזרת 
הפגום  הגוף  אל  הנשמה  השבת  ד.  בידו.  שהופקדה  הנשמה 
והבלתי-שלם מעידה על האמון שמאמין ה' ביכולתנו לתקן את 

כל פגמינו.

כולו.  היום  על  משפיע  היום,  את  פותח  אדם  שבו  המשפט 
כשאדם פותח את היום באמירת "תודה" לה', כל מהלך יומו 

ינבע מאותה קדושה מיוחדת, מאותה תודה ומאותה שמחה. 

בכנס מדעי שנערך בארצות הברית, הציגה פרופ' מק'מרון את 
יש  אלא  לקימה,  משכיבה  מיד  לעבור  אין  מחקרה:  תוצאות 
להמתין 12 שניות כדי לאפשר זרימת דם למוח. לכן המליצה: 
במקום  שנכח  יהודי  פרופ'  לקום.  אז  ורק   12 עד  לספור  יש 
העיר שמספר זה הוא מספר המילים שבתפילת "מודה אני ... 
ע,א( שלמרות  )גטין  נזכר  רבה אמונתך". אכן גם במקורותינו 
שלא  כדי  הקימה  לפני  מעט  לשהות  יש  בזריזות,  לקום  שיש 

להזיק לגוף. 

מפסקי הראש"ל הרב מרדכי אליהו שליט"אהליכות עולם
ערוך מתוך הספר:  שו"ת הרב הראשי

ערלה בפרי הפטל
שאלה: האם יש חשש ערלה בפרי הפטל? פרי הפטל גדל 
בצורת שיח עם ענפים מתפשטים, אשר מודלה כמו גפן. 
קטיף  לאחר  הענפים  כל  את  לקטוף  נוהגים  כלל  בדרך 
הפרי, ובשנה לאחר מכן יוצאים ענפים חדשים שנותנים 
פירות. במידה ולא יגזמו את הענפים הם אמנם ימשיכו 
לשנה  משנה  ותתמעט  שתלך  בכמות  אך  פירות,  לתת 

בצורה משמעותית.

תשובה: בחודש תמוז תש"ן ביקרתי עם 
הצמח  את  וראיתי  באזור,  הגולן  רבני 
שמעתי  שם.  שמגדלים  "פטל"  הנקרא 

השורשים  את  בדקתי  וכן  המגדל,  מהחקלאי  פרטים 
התברר   - שראיתי  מה  לפי  הפטל.  של  והפירות  והעלים 
לי שהצמח הנ"ל הוא "פרי האדמה" לכל הלכותיו, היינו 
לעניין ברכה וכן לעניין ערלה, מאחר והצמח הזה נובל בכל 

שנה, ולשנה אחרת יוצאים עלים מהשורשים.

יאכלו ענוים וישבעו ויהללו שם ה'.
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רבי חיים בן-עטר זצ"לפניני 'אור החיים'
 ר' בעז אופן )עפ"י 'אור החיים' המבואר, מהד' 'ישמח-משה'(

ג(  )פס'  המכפלה  מערת  לרכישת  ומתן  המשא  בתחילת 
מבקש אברהם מבני חת בקשה מינימלית: "תנו לי אחוזת 
קבר עמכם ואקברה מתי מלפני". כלומר: בקשתי מצטמצמת 
לחלקת קבר בלבד לקבור את מתי. בני חת נענים ברצון ואף 
מציעים לו לבחור איזו חלקה שיבחר )פס' ו(. ואז, לפתע, 
פנייתו;  את  ומרחיב  כביכול,  ז-ט( אברהם מתעשת,  )בפס' 
לא  מדוע  מחיר!  ובכל  המכפלה,  מערת  את  דווקא  לקנות 

הציג את בקשתו במלואה כבר בתחילת המו"מ?

בתחילה  שהוצגה  המינימלית  הדרישה  אור-החיים  לדעת 
והנסתרת  האמיתית  לסיבה  כיסוי'  כ'סיפור  לשמש  נועדה 
שלמענה רצה אברהם לקנות את מערת המכפלה. מות שרה 

היה זָָרז לעיסקה, וכך הוצגו הדברים בתחילת המו"מ. אמנם 
כוונת אברהם לא היתה לרכישת קבר בלבד אלא לרכישת 
מערת המכפלה דווקא, בשל היותה מקום השראת שכינה 

מאז בריאת העולם )כמבואר בזוהר חיי-שרה קכט,א(. 

עפרון לא הכיר אותן סגולות נסתרות, ואברהם חשש שאם 
לכן  טעות!  מקח  טענת  ויטען  מהסכמתו  יחזור  לו  יוודעו 
לקנות  מעוניין  איננו  כי  ט(  )בפס'  לעפרון  אברהם  הבהיר 
את המערה ב- 400 שקל כסף, אלא לקבלה במתנה )"ויתן 
לי"( תמורת אותו סכום. כלומר ה'עסקה' תתבצע ב'גמירות 

דעת' כמתנה שאין אפשרות לטעון בה מקח טעות.
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יועץ משפטי אחוד או מפוצל?
אין לי למה לומר

אני  והמסך,  כדרכי במוצאי שבת, בשבתי אל מול המקלדת 
היום  בסדר  נכבד  מקום  יתפוס  נושא  איזה  לנחש  מנסה 
הציבורי בשבוע שלפנינו )כלומר: בשבוע 'שחלף' מנקודת מבט 
לי מה  יש  יותר חשובה: האם בכלל  ושאלה  של הקוראים(? 
לומר עליו. הניחוש שלי לנושא השבועי: פיצול סמכויותיו של 
היועץ המשפטי לממשלה - כן? לא? למה? ואיך? אך האם יש 
לי בכלל מה לומר בנושא זה? התשובה היא כן ולא! מה שיש 
לי לומר הוא ש...אין לי מה לומר, וזו האמירה שלי להיום.

קרב עז מתחולל בתקשורת בסוגיא זו; שר המשפטים הנוכחי, 
פרופ' יעקב נאמן, וקודמו פרופ' דניאל פרידמן, דורשים בחירוף 
נפש לפצל! להפריד מהותית ופרסונאלית בין תפקיד הייעוץ 
על  ראש התביעה הכללית האחראי  לבין  לממשלה  המשפטי 

אכיפת החוק בישראל. מנגד ניצבת 
ומצעקת  בעוז  המכה  אופוזיציה 
בראשות  יהיה",  ולא  יקום  "לא 
)במפה  ושמאלה  הבטחון  שר 
מן  משפט  אישי  וכן  הפוליטית(, 

השטח ומהיכלות האקדמיה. 

ויפתרו  לי כמה טובים להציע...(  )יש  יועץ ארגוני  נו! שיקחו 
מנפנפים בחרב הלוחמה  שני הצדדים  לא!  את הבעיה. אבל 
בשחיתות ורוממות הדמוקרטיה בגרונם )של שני הצדדים, אם 
ב"ק  )עפ"י  בחביתו  בא  וזה  בכדו  בא  זה  התבלבלתם(.  כבר 
כז,א(, ובעיקר: זה בא בקרדומו וזה בא בגרזנו ומתנהל דו-

קרב אשר בעיני רבים וטובים )כמוני למשל( הוא עמום וחסר 
פשר דרמטי.

עמוס  המשפטי  היועץ  כי  טוענים  הפיצול  מצדדי  יודע,  אני 
ללוחמה  מתפנה  ואינו  הייעוצי,  העומס  תחת  וכורע  לעייפה 
בפשיעה כדבעי. והתשובה מן העבר השני, נו! טוב! נמנה לו 
כת  טוענת  עוד  עצמאית?  בישות  ההכרח  מה  אך  בכיר  סגן 
יועץ משפטי  ושלטון!  הון  שחיתות!  חזק:  ובדגש  המפצלים, 
המסתחבק עם שרי הממשלה בסעודת בורקס שבועית יתקשה 
הריכוזית:  הכת  ומשיבה  הצורך.  בעת  תיק'  להם  ל'פתוח 
אדרבה, כובע ראש-התביעה החבוש לראשו של היועץ המשפטי 
וראיותיהם  הישר.  מדרך  לנטות  ומקורביהם  שרים  מרתיע 
עמהם: תיקי תביעה ְתפוחים רבים שנפתחו בעבר כנגד שרים. 
לא נתקררה דעתם של ה'ריכוזיים' עד שהם מאשימים, בגלוי 
ובסתר, את דורשי הפיצול בנקמנות אישית וברצון להעניש 

את מוסד הייעוץ המשפטי בדרך של קיצוץ כנפיו.

פינוי חלקי של מאחז שמאל
הבנתם את זה? גם אם כן, עדין אני בשלי: אין לי מה לומר 
פרשת-השבוע.  וממדרשי  המקורות'  'מן  רק  ולא  זו,  בסוגיא 

הדרמטית  זו  אותי  שמקומם  מה  אכן, 
"החלטה  לדרגת  הממריא  הקרב  ועוצמת 
גורלית שספק אם היתה כמוה". ובעיקר, 
ההתפצלות  זו  אותי  מפתיע  שממש  מה 

הפוליטית בסוגיא בין ימין לשמאל. מה הקשר ומה הקטע?

אכן, כאן טמון הסוד הגדול: השאלה הארגונית הפכה לסלע 
מחלוקת המוקרן מנושא רחב יותר; 'כנופיית שלטון החוק', 
כפי שהתבטאו רבים בתקשורת. אם אכן זו החזית, אני תומך 
ה'כנופיה'  בכנפי  לקצץ  הנוטה  סבירה  דעה  בכל  הסף  על 
ולמעט את שלטון הבג"צ וסובביו, אתם יש לי חשבון ארוך 
ההסבר  כנראה  זה  וכד'.  אדם'  ו'זכויות  יהדות  של  בסוגיות 
)אולי  לימין  כוחו,  במלוא  הפוליטי,  השמאל  להתייצבות 
לשמאל?( שמירה על שלמות מוטת רוחב כנפי היועץ המשפטי. 
אם השמאל רואה בסמכות-על משפטית זו ערך מקודש - אני 
תומך אוטומטית בהמעטת הדמות 

ובמיזעור קומתה.

גם  לומר  מה  לי  יש  בעצם  אבל 
עניינית, ללא נופך פוליטי; כל מקום 
 - וריכוזיות  עוצמה  בו  שמרוכזת 
אני בעד פיצול והפרדה. אני עדין 
זוכר את 'סולל בונה' שהשתלטה כלכלית על חצי המדינה, וכן 
'כור' וקונצרנים נוספים, עד שפוצלו מכח ועדות למיניהן. אני 
בעד אכיפת יתר של חוק הקרטלים למניעת השתלטות לרעת 
הצרכן, ותומך בעקרון ההפרטה בכל פינה. לוואי ויכולנו לפצל 
משפחות  לשליטת  הנתונה  החד-ממדית  התקשורת  את  גם 

אוליגרכיות בודדות בלבד. 

מנקודת מבט זו, וזו בלבד ודי בה, אני תומך בפיצול סמכויות 
היועץ המשפטי. האם זה שוה מלחמה? לא! האם זו החלטה 

גורלית שעתידה החברתי של המדינה תלויה בה? לא ולא? 

* * *

נדרש  )כג,י(.  חת"  בני  בתוך  יושב  "ועפרון  בפרשתנו  הפסוק 
עליהם".  שוטר  מינוהו  היום  "אותו  ברש"י:  ומובא  בחז"ל 
דרש זה מזכיר לי אסוציאטיבית פסוק בפרשת שבוע שעבר: 
מינוהו  היום  "אותו  )יט,א( רש"י:  יושב בשער סדום"  "ולוט 
שופט עליהם". ובמדרש )ב"ר נ( פירשו שלוט נתמנה לשופט-

על: "חמשה ראשי דיינים היו בסדום; קץ שקר, רב שקר, רב 
מסטידין )=מעוותי דין(, רב נבל, וקלא פנדר )=שודד נפשות(. 

לוט היה ארכי דיינים שבכולן".

אם ניסחף לעבר דרשנות אסוציאטיבית נעלה בידינו רמז מן 
התורה לריכוזיות שיפוטית האופיינית לסדום. אבל לא ניסחף 

חלילה למחוזות אלו...   

)נכתב במוצ"ש וירא(

מבלבלים את הציבור במאבק דרמטי 
מיותר החורג מכל פרופורציה
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