
הרב מרדכי גרינברגקבלת שבת
ראש ישיבת 'כרם יבנה'

על האחדות והשלום
ישראל.  לבית  הפינה  אבן  את  יורה  לחרן  בדרכו  יעקב 
"ויקח  וכתיב  מראשותיו",  וישם  המקום  מאבני  "ויקח 
אותם  כל  שנקבצו  מלמד  יהודה  ר'  אמר  האבן".  את 
אבנים למקום אחד, וכל אחת אומרת עלי יניח צדיק את 

ראשו, תנא וכולן נבלעו באחד" )חולין צא(.

יבואו  והשלום  שהאחדות  אומרת  השטחית  התפיסה 
כאשר כולם יחשבו ויפעלו כאחד. ולא היא, דווקא ריבוי 
הגוונים מעשיר את האומה, בתנאי שכולם יפעלו למטרה 
אחת. "כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, 
הקטורת"  סממני  עם  נמנית  רע  שריחה  החלבנה  שהרי 
)כריתות י,ב(, משום שגם לחלבנה יש תפקיד שאחר לא 

יכול למלאה.

שישראל  כשאמרו  זאת  ביטאו  צב,א(  )חולין  חז"ל 
עלין  לגפן; אשכולות שבה אלו תלמידי חכמים,  נמשלו 
ישראל(:  )מארץ  משם  שלחו  ארצות...  עמי  אלו  שבה 
יתפללו האשכולות על העלים, שבלי עלים לא יתקיימו 
מהשמש  הפריחה  על  מגינים  )שהעלים  האשכולות... 
והרוח(. בעם ישראל ישנם כוחות שונים ותכונות שונות, 
והכול מתחבר באורגניזם אחד. אסור שתלמידי חכמים 
המדע,  באנשי  בעלים,  יזלזלו  הפסגה  בראש  העומדים 
תלמידי  אף  הם  שאילולי  וכדו',  בחיילים  בחקלאים, 

החכמים לא יוכלו להתקיים.

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", פירש הספורנו: 
בחיי  העוסקים  על  מורים  הימניים  הנרות  ששלושת 
העוסקים  על  מורים  השמאליים  הנרות  ושלושת  עולם, 
בחיי שעה, וכשכולם מכוונים למטרה אחת - אז מאירים 
מתקיימי  לא  עליא  אלמלי  "כאומרם  הנרות,  שבעת  כל 
איתכליא. תהיה להפיק רצון הא-ל, באופן שיושג מכוונו 

בין כולם" )במדבר ח,ב(.

לכל  ברכה  מייחד  הוא  השבטים,  את  מברך  כשיעקב 
שבט על-פי סגולתו המיוחדת. ומסיים המקרא: "ויברך 
אותם, איש כברכתו ברך אותם". ודייק רש"י שהיה צריך 
לומר "כברכתו ברך אותו", אלא שכאשר הם מחוברים 
וכך תכונות האחד  יונק מחברו,  למטרה אחת, כל אחד 

מצויות בכולם.

הבעיה קיימת כאשר כל אבן אומרת עלי יניח צדיק את 
מכיר  ואינו  הבית  עיקר  שהוא  סבור  שבט  וכל  ראשו, 
בערך ובצורך של השני. "ר' יהודה אומר: י"ב אבנים נטל. 
י"ב שבטים, אברהם לא  גזר הקב"ה שמעמיד  כך  אמר, 
העמידן, יצחק לא העמידן, ואני - אם מתאחדות זו לזו 
יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים. כיון שנתאחדו זו לזו 

ידע שמעמיד י"ב שבטים" )דברים רבה,סח(.

סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק עמה מקור 
חיים של כל החכמה וכל היושר, וכל זולתה, הבל ורעות 
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הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

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

עורלה בתה צמחים
שאלה: האם יש דין ערלה לצמחים רב שנתיים שאין 
בעלים  משתמשים  רק  אלא  פרותיהם  את  אוכלים 
משולשת  מרווה  לואיזה,  )למשל  לריח  או  לטעם 

וצמחים דומים(?

ל  כָּ ם  ּוְנַטְעתֶּ ָתבֹאּו...  "ְוִכי  כתוב:  )יט,ג(  ויקרא  בספר 
ְריוֹ...". פשטות הפסוק  ם ָעְרָלתוֹ ֶאת פִּ ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ
העלים.  על  ולא  פירות  על  דווקא  נאמר  עורלה  שדין 
בדומה שנינו במשנה בעורלה )א,ז(: "העלים והלולבים 
ובנזיר,  וברבעי  בעורלה  מותרים  וסמדר  ומי-גפנים 
המעמיד  אומר:  אליעזר  רבי  באשרה...   ואסורים 

בשרף העורלה אסור. אמר 
רבי יהושע: שמעתי בפירוש 
העלים,  בשרף  שהמעמיד 
מותר,  העיקרים  בשרף 
מפני  אסור  הפגים  בשרף 
פשוטה  בהבנה  פרי".  שהם 

פרי;  שאינם  מפני  עורלה  דין  אין  ובלולבין  בעלים 
המחלוקת על שרף העלים נוגעת לאפשרות לראות בו 
מעין פרי, והלכה כרבי יהושע שהשרף פטור מעורלה. 

)"ואיבעית  אפשרות  מעלים  ח,ב(  )נדה  בגמרא 
רבי  על  החולקים  חכמים  גם  סרק  שבאילן  אימא"( 
האילנות  שרף  סרק  באילן  שהרי  לו,  מודים  אליעזר 
לפני  עורלה  שנות  להמתין  וחייבים  העץ  כפרי  נחשב 
אכן  זו  אפשרות  האם  לברר  שיש  אלא  בו.  השימוש 
נפסקה למסקנת הסוגייה. בתוספות-רא"ש וברשב"א 
)על אתר, ובתשובות ה,מא( נתבאר כי זוהי שיטת רבי 
זירא. ולכאורה גם הרמב"ם בהלכות שביעית )ז,יט-כ( 
ומן  העלין  מן  היוצא  אף  סרק  "באילן  כך:  פסק 
אלא  שביעית".  ולדמיו  לו  ויש  שלהן  כפרי  העיקרים 
הרמב"ם  כאשר  )טז,כו(  אסורות  שבהלכות מאכלות 

עסק בדין עורלה לא הביא עניין זה כלל!
בשביעית  שרק  תירץ  א,ז(  )עורלה  התוספות-יו"ט 
אולם  הסרק,  עץ  של  לפרי  נחשב  שהשרף  אומרים 
החתם-סופר  ממש.  של  פרי  על  רק  חל  עורלה  דין 
)בחידושיו על נדה( ביאר את שיטת הרמב"ם באופן 
ביניהם  לחלק  איכא  רבא  "וטעמא  ומנמק:  דומה, 
דעורלה אינו נוהג אלא בפירי והאי לאו פירי היא ולא 
עץ מאכל הוא, משא"כ שביעית דנוהג בכל מילי רק 

המוקד  בעורלה  כלומר,  בעץ...".  לא 
כתב  וכן  פרי.  אין  וכאן  הפרי,  הוא 
"שאני  )א,מד(:  בתשובותיו  הרדב"ז 

לענין  אבל  סרק,  באילן  אפילו  שנוהגת  לפי  שביעית 
עורלה עץ מאכל אמר רחמנא". 

אסר  )ג,רלד(  הרשב"א  לזה  בניגוד  לכאורה  אולם 
השוואה  הוא  מקורו  עורלה.  של  והדס  בוורד  להריח 
מרן  )יב,ב(.  זרה  בעבודה  מהגמרא  זרה  עבודה  לדין 
הבית-יוסף )יו"ד סוף סימן קח( הביא את הרשב"א 
אולם בשו"ע )יו"ד קח,ו-ז( פסק: "בשמים של עבודת 
כוכבים וכלאי הכרם ועורלה, אסור להריח בהם". ולא 
הזכיר את הוורד וההדס שמופיעים ברשב"א. החיד"א 
רצד,כג,יג(  )ברכי-יוסף 
ביחס  גם  כרשב"א  הכריע 

לוורד והדס.

הרשב"א  דברי  לאור 
פסק  הנ"ל  וכל  והחיד"א 
מרדכי  הרב  לציון  הראשון 
את  להחשיב  שיש  והארץ,ד(  )התורה  זצוק"ל  אליהו 
דין  לעלים  יש  פירות  לו  שאין  ובשיח  כפרי,  העלים 
הכפורים  יום  תוספות  בספר  חביב  המהר"מ  עורלה. 
בוורד  עורלה  דין  שאין  הרמב"ם,  פי  על  סובר,  )א(  
והדס ושם כותב: "מסקנא דמלתא לע"ד דאין לנהוג 
לאכול...".  ולא  להריח  נטעו  דרובה  בורד  עורלה 
נוהגין  שאין  מה  הוא  נמי  טעמא  "ומהאי  ומוסיף: 
מהוורד  ישראל  בארץ  ומעשרות  תרומות  להפריש 
הפסוקות  בהלכות  ציון  כרם  בספר  וכן  המרוקח...". 
דעת  את  והביאו  הרמב"ם  שיטת  כפשט  הכריעו  )ד( 

הרשב"א רק כ"ויש שכתבו". 

רק  עוסק  בעורלה  הפסוק  שפשט  מכיוון  סיכום: 
בפירות וכן נראה שיטת הרמב"ם )על פי התוספות-
בעל  של  שעדותו  ומכיוון  והחתם-סופר(  יו"ט 
התוספות יום הכפורים שזה גם המנהג בארץ ישראל 
בזמנו וכך נראה שנוהגים אף כיום, אין לחייב עורלה 
בעלים המשמשים למאכל או לריח גם אם הצמח אינו 

עושה פירות.

המנהג הרווח הוא שאין חיוב עורלה בעלים, 
גם אם הצמח אינו עושה פירות
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אופקים חדשים
יוצאי  בוגרים  כבר  יש  באופקים   )40( פלח  עדי  הרב  שהקים  התיכונית  לישיבה 
סיירות בהם הוא מתגאה. "עד שהגרעין התורני שלנו הגיע, ההצלחה נמדדה במי 
שהצליח לצאת מהעיר ולהתפתח", הוא אומר. היום, עוד ועוד בוגרים חוזרים לעיר 
הדרומית. "אנשי חינוך לא רואים פירות בדרך כלל - אבל אנחנו כן". ראיון עם 

איש שהשליחות בוערת בו, והישיבה בראשותו בוערת באופקים.

אנשים  להיות  שצריך  לראש  לנו  הכניסו  הגולן  "בישיבת 
ישראל.  עם  על  תחשבו  לנו:  אומר  היה  שרלו  הרב  גדולים. 
רבים מחבריי לשיעור מצויים בתפקידי מפתח, וגם העוסקים 

בהיי-טק מלאים בעשייה וקובעים עיתים לתורה". 

ההסדר  לישיבת  להגיע  ים,  בת  יליד  עדי,  את  שדחף  מי 
וההווי,  הסמינריונים  עקיבא.  בני  תנועת  היתה  בחיספין 
כלשונו, גרמו לו להחליט שהוא צריך להמשיך במסלול תורני 

גם אחרי שסיים את הלימודים התיכוניים בישיבת אדרת.

ערך  את  אותי  לימדה  גם  התנועה  התורני,  מהכיוון  "חוץ 
הנתינה. אני זוכר אותנו הולכים לבתי חולים ולבתי אבות כדי 
לשמח אנשים. אני זוכר הרבה פתיחות בשבתות אירוח שם 
למדנו להכיר אנשים חדשים. זו היתה מסגרת נפלאה לגדול 

בה".

את חלקו לתנועה תרם אחר 
שנות  משש  כשחזר   - כך 
ההסדר  בישיבת  לימוד 
של  צפון  במחוז  רכז  להיות 

בני עקיבא.

איך היתה התקופה הזו?
מלא  הכל  שיש.  כיף  הכי  הדבר  היא  נוער  עם  "העבודה 
ניהול  יכולת  למדתי  חדשים.  ורעיונות  ורצונות  אידיאלים 
שיעור  היה  זה  זמן.  ובלחץ  שונים  גופים  מול  עבודה  וארגון, 
חשוב בהתחברות לעם ישראל, וגם במובן הלוגיסטי, זו היתה 
להגיע  כדי  למקום  ממקום  ועברתי  במכונית  שגרתי  תקופה 
לעוד ועוד ישיבות מדריכים. אלה חיים מלאי מעוף ומרחב, 

שיש בהם רצון להספיק הכל".

שלוש  ולאחר  אותותיהם,  את  נתנו  האינטנסיביים  החיים 
שנים של ריכוז החל עדי לחפש את הפרויקט הבא. "כשהייתי 
רכז עבדתי גם בהוראה בחצור הגלילית, שם התחברתי לעניין 
הגרעין התורני. כשסיימתי את התפקיד בבנ"ע חיפשתי גרעין 

להתחבר אליו. ידעתי שמה שאני רוצה זו עיירת פיתוח".

למה דווקא אופקים?
מודעה  ראיתי  מקרי.  די  היה  זה  "דווקא  מחייך.  עדי  הרב 
לאחראי.  התקשרתי  חמישי  וביום  שמתארגן,  גרעין  על 
יש שבת היכרות  'בשבת הקרובה  לי,  'נפלת טוב', הוא אמר 
למשפחות - תגיע'. הייתי, מצא חן בעיני ונשארתי. חצי יום 
בית  מנהל  אבל  ללמד,  רציתי  הזמן  ובשאר  בכולל,  למדתי 
של  שעות   4 רק  לי  להבטיח  היה  יכול  הדתי  המקיף  הספר 
והתחלתי  גלגל',  אני  גלגל?  'חסר  אמרתי:  בדרכים.  זהירות 

ללמד.

שבוע  תוך  הפכו  בדרכים  זהירות  לימודי  של  השעות  ארבע 

למשרת מחנך כיתה ז', ותוך חודש לתפקיד רכז טיולים. עוד 
חודש הספיק כדי להקפיץ אותו שלוש כיתות, ועד סוף השנה 
י'. במהלך השנה הכיר בעיר את דגנית,  כבר חינך את כיתה 
והם נישאו. בסוף השנה באו מנהל התיכון וההורים וביקשו 

ממנו להקים ישיבה תיכונית. הרב עדי היה אז בן 27. 

איך מצליחים להרים ישיבה בגיל כל כך צעיר?
"היו רבים שעזרו בתוך העיר, ביניהם מנהל התיכון דאז, הרב 
ר"מים  גייסנו  בית,  חוגי  ועשינו  בבתים  עברנו  טוויזר.  רפי 
נרתם  בנ"ע  ישיבת  מרכז  וגם  הראשונה,  ובשנה  צוות  ואנשי 
זו  ומזכירה.  בית  אב  גם  הייתי  ישיבה  מראש  חוץ  למשימה. 
ישיבה משפחתית ומזרחית, שלא מתביישת לשמור על הזהות 
של בית אבא. בשנה השנייה באו לפה גרעין של"פ שהשתלבו 
בתוך הישיבה ונתנו לה דחיפה 
עצומה. השנה זו השנה השלוש 
ושלושים  מאה  לנו  ויש  עשרה 
בוגרים  לנו  יש  תלמידים. 
בעיר,  לגור  שחוזרים  נהדרים 
ברחוב  בגאווה  שמסתובבים 
אופקים  חינוכיים.  בתפקידים  בישיבה  השתלבו  גם  וחלקם 

נראית אחרת".

איך אתה מרגיש את השינוי?
כגרעין,  גם  התורני.  הגרעין  בני  בשביל  ישיבה  הקמנו  "לא 
ולא מקימים מוסדות  אנחנו משתלבים במוסדות של העיר 
הישיבה  בפורים  אחרת,  פה  נראה  העצמאות  יום  משלנו. 
מארחת את כל הקהילה, ביום בירושלים יש צעדה ענקית של 
- כמעט אלף איש צועדים ותלמידי הישיבה,  כל בתי הספר 
בשיתוף הגרעין התורני, מעלים הצגה ומארגנים טקס. יזמנו 
גם פעילות למען אנשים עם צרכים מיוחדים. מרגישים שיש 

בשורה".

הפריפריה  בין  פערים  סוגרת  שהישיבה  מרגיש  אתה 
למרכז?

לא  ועוד  טוב מזה שבמרכז  פה הרבה פחות  "המצב הכלכלי 
פה  יש  אבל  הפיתוח',  'עיירת  מתדמית  להשתחרר  הצלחנו 
אנשים נהדרים, חום ואהבה ותחושה של בית. באנו לפה כדי 

ללמוד מהאנשים, ויש הרבה מה.  

את  לתרבות.  ונגישות  נוחות  מקריב  פה,  לגור  שבא  מי 
האחיינית שלי באפרת מיכאל שיינפלד מלמד כתיבה יוצרת 
וגרשון בר כוכבא נותן לה שיעורים בהיסטוריה. כדי להביא 
את האנשים האלה לאופקים צריך הסעה מיוחדת ותיאומים 

ותשלומים... אבל תחושת השליחות גוברת על הכל".

העבודה עם נוער היא הדבר הכי כיף שיש. 
הכל מלא אידיאלים ורצונות ורעיונות חדשים
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בראון דסברגקצר ולשולחן
barondasberg@gmail.com

שני לוחות אבנים
בשני הסיפורים הראשונים של פרשתנו מופיעות 
כאן,  מנחה  מילה  היא  )"אבן"  אבנים  שתי 
היא  הראשונה  האבן  פעמים(.  שבע  שמופיעה 
האבן  למצבה.  והפכה  יעקב,  ישן  שעליה  האבן 
השנייה היא זו שסתמה את הבאר. 'בעל-הטורים' 
מציין שאבנים אלו רומזות ל"שני לוחות אבנים" 

- לוחות הברית.

תוכני  דמיון  למצוא  נוכל  המילולי,  לדמיון  מעבר 
את  מייצגת  הראשונה  האבן  אלו:  אבנים  בין 
למקום,  אדם  שבין  למצוות  יעקב  של  מחויבותו 
כמו חמש הדברות הראשונות. "והנה אנכי עמך" 
מקביל ל"אנכי ה'", "והיה ה' לי לא-לקים" מקביל 
ל"לא  מקביל  נדר"  יעקב  "וידר  לך",  יהיה  ל"לא 
מקביל  אבי"  בית  אל  בשלום  ו"ושבתי  תשא", 
לכבוד אב ואם )על מקומה של מצווה זו במצוות 
שבין אדם למקום, כתבנו בפרשת יתרו אשתקד(.

אדם  שבין  המצוות  את  מייצגת  השנייה  האבן 
את  ומוכיח  לרחל  מסייע  יעקב  שם  לחברו, 
הרועים. גם בתחום זה נכונו ליעקב התמודדויות 
שקר,  גניבה,  האחרונות:  הדברות  חמשת  עם 

חימוד, ואפילו ניאוף ורצח.

לשוב בשלום
היכן הייתם ממקמים את המילה "אז" בנדרו 

אך  "אם",  המילה  מופיעה  בדבריו  יעקב?  של 
בדרך  ושמרני  עמדי,  א-לקים  יהיה  "אם  חסרה:  "אז"  המילה 
ושבתי  ללבש,  ובגד  לאכל  לחם  לי  ונתן  הולך,  אנכי  אשר  הזה 
הזאת  והאבן  לא-לקים,  לי  ה'  והיה  אבי,  בית  אל  בשלום 
עשר  לי  תתן  אשר  וכל  א-לקים,  בית  יהיה  מצבה  שמתי  אשר 
ומתחילות  יעקב,  היכן מסתיימות בקשותיו של  לך".  אעשרנו 

התחייבויותיו? 

חלק  הוא  לא-לקים"  לי  ה'  "והיה  האם  חולקים  ורמב"ן  רש"י 
מהתנאי או מההתחייבות, או במילים אחרות, האם זו זכות או 

חובה.

"ושבתי  גם  ה"אז":  את  למקם  היכן  שלישית  אפשרות  ישנה 
בשלום אל בית אבי" הינה התחייבות של יעקב. ראיה לכך היא, 
שבהמשך הפרשה, הקב"ה תובע מיעקב: "אנכי האל בית אל, 
אשר משחת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. עתה קום צא מן 
הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך", סימן שזוהי ההתחייבות 

שלו.

מרצונו  לשוב  הוא  בשלום",  "לשוב  הביטוי  פירוש  זה,  ע"פ 
החופשי, ללא מתיחות שתאלץ אותו לשוב.

זהו מסר לכל יהודי התפוצות, שישובו בשלום לארצם לפני ש...

דקלה שגיב סיפור באיור
אנטיוכוס פרץ את חומות ירושלים 

וערך טבח בעיר
העיר נשדדה

אדמות התושבים 
חולקו לסורים

*בהיעדר תמונות של מצודת חקרא, היא 
מופיעה כאן בדמות "פילבוקס" -מגדל 

שמירה ששימש את הבריטים בשליטתם 
על ירושלים, שכן בכל דור ודור עומדים 
עלינו לשלוט עלינו והקב"ה מצילנו מידם.

ואלו הרחיבו וביצרו את מצודת 
חקרא* באבני חומות ירושלים.

חומותיה נותצו

שליט סוריה,
הא לך שקית

מעפרא דארעא

ירושלים הפכה, בחלקה,
לנחלת גויים, אך לא די לי בכך.
בשבוע הבא יופיעו עוד גזירות.
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הרופא היהודי הראשון 
בארץ ומלחמתו במיסיון

הרופאים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל היו נוצרים, 
שנשלחו מטעם המיסיון לירושלים החל משנת 1825. 
האומללים,  היהודים  את  לשכנע  קיוו  המיסיונרים 
ימירו את  כי  הנזקקים בדחיפות לעזרתם הרפואית, 
דתם. ואמנם השירותים הרפואיים שלהם נתמכו על-

ידי "החברה הלונדונית לקידום הנצרות".

זו החליט משה מונטיפיורי לשלוח  כתשובה למגמה 
מתאים,  אדם  אחרי  תר  הוא  לירושלים.  יהודי  רופא 
י-אירופה המערבית ולעלות  ַמנֵּ שיסכים לעזוב את ַמשְׁ
מינה  ואשתו  פרנקל  שמעון  ד"ר  הנידחת.  לארץ 
במינכן  רפואה  למד  פרנקל  הקשה.  לאתגר  ניאותו 
ובהיותו רווק הרפתקן החליט לשרת כרופא על אוניה 
המערבית.  הודו  לאיי  עד  לכת  המרחיקה  הולנדית, 
הטרופיות,  בארצות  ברפואה  חשוב  ניסיון  רכש  כך 
בארץ- עבודתו  בהמשך  מאד  לו  שסייעה  התמחות 

ישראל. בהודו הכיר את בת זוגתו ועמה חזר ללונדון. 
מונטיפיורי  הסיר  של  לקריאתו  כאמור,  נענה,  כאן 
ציוד  עמו  לוקח  כשהוא  ארצה,  עלה   1843 ובשנת 

רפואי מלא למרפאה ולבית מרקחת.

מרפאה  פתח  בירושלים  היהודי  לרובע  בהגיעו 
"מרפאת  בצדק  אחר-כך  שנקראה  ראשונה,  יהודית 
מונטיפיורי". היה ידוע, שהמטרה היא להוות משקל 
נגד לשליטה הנוצרית ברפואת עיר הקודש, עד שכינו 
מיסיונרי".  האנטי  "הרופא  בשם:  פרנקל  ד"ר  את 
ד"ר  המיסיונר  הרופא  במקום  פעל  זמן  באותו 
השפעתו  את  להכשיל  הייתה  והמטרה  מיקגואן, 
המזיקה. ברם המחלוקת האידיאולוגית בין השניים 
לא הפריעה להם לשתף פעולה ולעבוד בצוותא למען 
אדם  בכל  מלטפל  נמנעו  לא  שניהם  חוֵלי-ירושלים. 
באשר הוא אדם, תהא אמונתו אשר תהייה. וכך כותב 

ד"ר מיקגואן הנוצרי על העמית היהודי:

ד"ר פרנקל הגיע...ומיד שלח לי את כרטיס הביקור 
שלו ואני ביקרתיו ללא דיחוי. אני מתייחס לבואו 
כאל תרומה נכבדה לירושלים. זה נדיב מאד מצדו 
לאַחיו  עזרה  הפרטי  מכיסו  לממן  מונטיפיורי  של 
המסכנים בעיר הקודש... ד"ר פרנקל ...פעיל מאד...

הכול  שלמרות  לציין  יש  עבודה...  מלאות  ידיו 
בין  פעילותי  מכלל  אותי  שחררה  לא  כאן  עבודתו 

היהודים...

נגד  מלחמתו  את  פרנקל  ד"ר  זנח  לא  זאת  עם  יחד 
במאבק  החל  הוא  עלייתו  לאחר  קצר  זמן  המיסיון. 
שיהווה  בירושלים,  יהודי  בית-חולים  פתיחת  למען 
תשובה הולמת לבית החולים האנגלי, העומד לקום 

בקרוב. על כך יעיד מכתבו לבעלי הממון בגולה: 

יהודים...  למשוך  כדי  הכול  עשה  שהמיסיון  ...ידוע 
רק  שיאשפז  נוצרי,  בית-חולים  בונים  גם  לכן 
ירצה  אחד  יהודי  לא  שאף  הדבר,  נכון  יהודים. 
ן, שאין  להיכנס למוסד זה, אך מה יעשה העני הִמְסכֵּ
לו איפה לשכב? ומה קורה? משהו עצוב מאד! מאז 

שבאתי הנה התנצרו עשרה יהודים...

העדה הספרדית בירושלים היא זו שסייעה לפתיחת 
בניין  זו  למטרה  שכרה  כאשר  היהודי,  החולים  בית 
ברובע  הגדולים  אחד  קומות,  שלוש  בן  מרשים 
חולים  בית  לפתוח  פרנקל  ד"ר  הצליח  כך  היהודי. 
לפני  ספורים  ימים  בארץ,  בלבד  שנה  בהיותו  יהודי 
שהמוסד  אלא  המיסיון.  של  החולים  בית  פתיחת 
הרפואי החזיק מעמד פחות מארבע שנים ואז נסגר 

מחוסר תקציב.

החרדים הקנאים התנגדו לפעילותם של ד"ר פרנקל 
המודרנית  הרוח  לחדירת  חשש  מתוך  וחבורתו, 
בסכנת  המעיטו  גיסא  מאידך  הרפורמה.  ִעמה  ויחד 

הרופאים המיסיונרים, וכך התבטאו:

יזרעו  ועוזריו  הוא  הרופא...  בדתיות  להאמין  אין 
הגופים  ירפאו  אם  וגם  וחלילה,  חס  המינות  זרע 
אין  מזו...  גדולה  רעה  לך  ואין  הנפשות,  יחליאו    -
שהביאו  הגוי,  הרופא  מן  בארץ-ישראל  לדאוג 
לחשוש  שיש  מה  )המיסיונרים(.  הנ"ל  כת  עימהם 

הוא מרופא יהודי...    

ד"ר פרנקל היקר, מה חבל שאינך זוכה לראות היום 
היכולים  בירושלים,  המפוארים  החולים  בתי  את 

לשמש אור לגויים. 

)עפ"י נסים לוי, "פרקים בתולדות הרפואה בארץ-
ישראל, 1799-1943", עמ' 43-51, ועוד(

זאב ולקארץ מולדתי

1348_4_5_10_11.indd   5 11/9/10   2:28:27 PM



dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל  נא לפנות ל

הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי

6

ָהֲעִלָּיה ָהראׁשֹוָנה
ַהְיִחיָדה  ָרה  ַהפָּ ֶאת  ָמַכְרתָּ  ה  ָלמָּ א?  ַאבָּ ה  עוֹשֶׂ ה  ַאתָּ "ָמה 
ֲאַנְחנּו  ֲאָלמוֹ.  ַהיָָּקר,  ִני  בְּ ּה,  בָּ צֶֹרְך  עוֹד  ָלנּו  "ֵאין  נּו?"  לָּ שֶׁ
רוֹת ֲאֵחרוֹת,  ם ִיְהיּו ָלנּו פָּ ָרֵאל! שָׁ עוְֹזִבים! עוִֹלים ְלֶאֶרץ ִישְׂ
ְיָקִרים  ַאִחים  ין  בֵּ ִנְחֶיה  ם  שָׁ ְבָעה.  שִׁ י  פִּ ָחָלב  ְמִניבוֹת 
ָלנּו  ִיְהֶיה  ְולֹא  ׁש,  ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ַנֲעבֹד ֶאת ה' בְּ ם  ַוֲאהּוִבים, שָׁ

ׁשּום ַמְחסוֹר!"

ל  כָּ ֶאת  ַהּגוִֹיים  ֵכִנים  ַלשְּׁ ֶקת  ְמַחלֶּ ַאתְּ  שֶׁ ָרה  קָּ ַמה  א,  "ִאמָּ
"ַמה  ֵמֶהם!"  תְּ  שְׁ קַּ בִּ לֹא  ֶסף  כֶּ ֲאִפּלּו  ְך?  לָּ שֶׁ ַהיִָּפים  ִלים  ַהכֵּ
לּות, ְועוִֹלים ְלֶאֶרץ  ִלים ֶאת ַהגָּ ִלים? ֶזהּו! ְמַחסְּ ה ִעם ַהכֵּ נֲַּעשֶׂ

ַלִים!" ָרֵאל, הוְֹלִכים ִלירּושָׁ ִישְׂ

ִמיד  תָּ ו? ָנכוֹן שֶׁ זֶּה ַעְכשָׁ ְתאוֹם? ִמי ָאַמר ָלֶכם שֶׁ "ֲאָבל ַמה פִּ
ם  ֶהְחַלְטתֶּ ֵאיְך  ֲאָבל  ַלִים,  ִלירּושָׁ ַלֲעלוֹת  ְלנּו  לַּ ְוִהְתפַּ ינּו  ִחכִּ

ְוָקא ַהּיוֹם ַלֲעזֹב ַהּכֹל ְוָלֶלֶכת?" דַּ

א ַמַהִרי!" ? ַאבָּ ַמְעתָּ "ָמה, לֹא שָׁ

ל  כָּ ֵגו  בְּ ֶרֶטט  ֶהֱעִביר  ַהזֶּה  דוֹל  ַהגָּ ם  ַהשֵּׁ ַרק  ַמַהִרי...  א  ַאבָּ
הּוא  הּו,  ַמשֶּׁ ָאַמר  ַמַהִרי  א  ַאבָּ ִאם  מוֹ.  שְׁ ֶאת  ַמע  שָּׁ שֶׁ ִמי 
ָקדוֹׁש  ֱאלִֹקים  ְוִאיׁש  ָנִזיר  ָהָיה  ַמַהִרי  א  ַאבָּ יוֵֹדַע...  אי  ַודַּ בְּ
מּו. ִסּפּוֵרי  ִפּלוָֹתיו ַנֲענּו ּוִבְרכוָֹתיו ִהְתגַּשְּׁ ָיה. תְּ ֶאְתיוֹפְּ ַחי בְּ שֶׁ

הּוִדים ֶהֱעִריצּוהּו. רּו ָעָליו, ְוָכל ַהיְּ ים ֻספְּ מוְֹפִתים ַרבִּ

***

ָנה(. ַלְיָלה ֶאָחד  ַנת תר"כ )ִלְפֵני יוֵֹתר ִמ-150 שָׁ שְׁ ָהָיה ֶזה בִּ
ה. ְוַהּקוֹל לוֵֹחׁש  ֻאלָּ יַע ְזַמן ַהגְּ ִהנֵּה ִהנֵּה ִהגִּ א ַמַהִרי שֶׁ ָחַלם ַאבָּ
ַיֲעלּו  ִאם  י  כִּ לּות,  גָּ בַּ ְיהּוִדים  עוֹד  בּו  ֵישְׁ "לֹא  ֲחלוֹם:  בַּ לוֹ 
ה  ַוֲעשֵׂ ַמַהִרי,  א  ַאבָּ קּום,  ַלִים.  ְוִלירּושָׁ ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ם  כֻּלָּ

ה". ַמֲעשֶׂ

ֶנֶאְספּו  ַמֵהר  ִחיׁש  ְוָאֵכן,  ַההוָֹדָעה,  ֶאת  ֵהִפיץ  ַמַהִרי  א  ַאבָּ
ֵהם  ָיה.  ֶאְתיוֹפְּ ַרֲחֵבי  ל  ִמכָּ ְיהּוִדים  ל  שֶׁ ים  ַרבִּ ֲאָלִפים  ֵאָליו 
ְמַעט  כִּ ֵכִנים  ַלשְּׁ ַהּכֹל  קּו  ִחלְּ דוֵֹתיֶהם,  ּושְׂ יֶהם  תֵּ בָּ ֶאת  ָעְזבּו 
ָהיּו  ם  כֻּלָּ יעּו.  ְוִהגִּ ים,  ְמַעטִּ ֲחָפִצים  ָאְרזּו  מּוָרה,  תְּ ְללֹא 
ֶרְך.  ְוָהיּו מּוָכִנים ָלֵצאת ִמיָּד ַלדֶּ ה,  ֻאלָּ שׂוַֹרת ַהגְּ ים ִמבְּ ִנְרגָּשִׁ
ע  ַמסָּ ה בְּ ָנה ַהֲחבּוָרה ָהֲעצּוָמה, ְוֵהֵחלָּ ּתוְֹך ְזַמן ָקָצר ִהְתַאְרגְּ

ָרֵאל. ַרְגִלי ָצפוָֹנה - ְלִכּוּון ֶאֶרץ ִישְׂ

יֵדי ְצִעיִרים,  ע. ְזֵקִנים ִנְתְמכּו בִּ סָּ ְך ַהמַּ ים ִנְמשַׁ בּועוֹת ֲאֻרכִּ שָׁ
גַּב  ַעל  אּו  ִנשְּׂ ְוִתינוֹקוֹת  ִריִאים,  ַהבְּ יֵדי  בִּ ִנְגְררּו  חוִֹלים 
ַמֲחלוֹת  ְוַגם  ָלֶהם,  ִנְמְצאּו  י  קֹשִׁ בְּ ּוַמִים  ָמזוֹן  ִאּמוֵֹתיֶהם. 

ִיים ֲאֵחִרים לֹא ָחְסרּו. ּוְקשָׁ

דוֹל - ַים סּוף. ֲהמוֵֹני  ְוִהנֵּה סוֹף סוֹף ָראּו ֶאת ַהיָּם, ַהיָּם ַהגָּ
ִהנֵּה ִהנֵּה ִיְתַרֵחׁש ַהנֵּס, ֵנס ְקִריַעת  טּוִחים שֶׁ הּוִדים ָהיּו בְּ ַהיְּ
ַהיָּם  ַעל  ַמּטוֵֹתיֶהם  ֶאת  ֵהִניפּו  ִנים(  )ָהַרבָּ ִסים  ַהקֵּ סּוף.  ַים 
ִסים,  ָבר לֹא ָקָרה. ָהָעם, ּוְברֹאׁשוֹ ַהקֵּ ְוִחּכּו ַלנֵּס, ַאְך ֲאָהּה - דָּ
ִנּסּו  ֲאָחִדים  ִנְקַרע.  לֹא  ַהיָּם  ַאְך  ה,  ּוִבְתִפלָּ ְזָעָקה  בִּ ְרצּו  פָּ
יּוְכלּו  לֹא  זוֹ  ֶדֶרְך  בְּ שֶׁ ֵהִבינּו  ְמאֹד  ַמֵהר  ַאְך  יָּם,  בַּ חוֹת  ִלשְׂ
ָבִרים  ַהגְּ גַּם  ּוְבֶעֶצם  ף.  ְוַהטַּ ֵקִנים  ַהזְּ ים,  ַהנָּשִׁ ֶאת  ְלַהֲעִביר 
ָהֵאזוֹר  ָכל  בְּ ָרצּו  ִליִחים  שְׁ ֶזה.  כָּ ְלֶמְרָחק  חוֹת  ִלשְׂ יּוְכלּו  לֹא 

אוֹ  ֳאִנּיוֹת  ִלְמצֹא  ִהְצִליחּו  לֹא  ַאְך  ִסירוֹת,  ּכֹר  ִלשְׂ יוֹן  ִנסָּ בְּ
דוֹל. ָהַאְכָזָבה  לוֹת ַלֲעבֹר ֶאת ַהיָּם ַהגָּ דוֹלוֹת, ַהְמֻסגָּ ִסירוֹת גְּ
ָבבוֹת,  ַללְּ ַלְחּדֹר  ַהיֵּאּוׁש  ֵהֵחל  ַאט  ַאט  ֲעצּוָמה.  ָהְיָתה 
קוֹם, ְוִלְצעֹד  ֶזה ַאַחר ֶזה ַלֲעזֹב ֶאת ַהמָּ ים ִהְתִחילּו בָּ ְוָהֲאָנשִׁ
ָבבוֹת  ַהלְּ ֶאת  אּו  לְּ מִּ שֶׁ ְקָוה  ְוַהתִּ ְמָחה  ַהשִּׂ ְיָתה.  ַהבַּ ֲחָזָרה 

ָהְפכּו ְלֶעֶצב ּוְלֵיאּוׁש.

יָרה  ר קֶֹדם ָלֵכן. ַהשִּׁ ה עוֹד יוֵֹתר ֵמֲאשֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה ָהְיָתה ָקשָׁ ַהדֶּ
פוֹת  גֵּ ְוַהמַּ ָהָרָעב  ְלָיגוֹן.  ֶנֶהְפָכה  ְמָחה  ְוַהשִּׂ ִליָלָלה,  ָפה  ִהְתַחלְּ
ְחּתוֹ, ַיַחד ִעם עוֹד ֲחֵבִרים  פַּ ים. ֲאָלמוֹ ּוִמשְׁ ילּו ֲחָלִלים ַרבִּ ִהפִּ
ַלְחזֹר  לֹא  ֶהְחִליטּו  ֵהם  שֶׁ ים,  ְמיָֹאשִׁ ּכֹה  ָהיּו  ע,  סָּ ַלמַּ ים  ַרבִּ
ִטיְגַרי  ֵאזוֹר  בְּ ים  ְיהּוִדיִּ ָפִרים  כְּ ָמְצאּו  ֵהם  ְיָתה.  ַהבַּ ְכָלל  בִּ
ֵמַהּיוְֹצִאים  ָקָטן  ֵחֶלק  ַרק  ם.  בּו שָׁ ְוִהְתַישְּׁ ִדיָנה  ַהמְּ ְצפוֹן  בִּ שֶׁ

ֵאִרית ּכֹחוָֹתיו. שְׁ ְיָתה בִּ ֶרְך ִהְצִליַח ַלְחזֹר ַהבַּ ַלדֶּ

***

ֲעַדִין  יַע  ִהגִּ לֹא  ִהְצִליַח.  לֹא  ָהִראׁשוֹן  ָהֲעִליָּה  ִנְסיוֹן  ְלַצֲעֵרנּו, 
ָיה ְלֵנס ְקִריַעת ַהיָּם, ְולֹא  ה. לֹא ָזכּו ְיהּוֵדי ֶאְתיוֹפְּ ֻאלָּ ְזַמן ַהגְּ
ֵרר  ִהְתבָּ ַרּבוֹת  ִנים  ְלַאַחר שָׁ ְואּוָלם,  ַלִים.  ִלירּושָׁ ַלֲעלוֹת  ָזכּו 
הּוִדי  עוָֹלם ַהיְּ ְוא. בָּ א ַמַהִרי לֹא ָהָיה ֲחלוֹם שָׁ ל ַאבָּ ֲחלוֹמוֹ שֶׁ שֶׁ
ב  ּוְלַישֵּׁ ָלָאֶרץ  ַלֲעלוֹת  ִהְתעוְֹררּות  זוֹ  ְתקּוָפה  בִּ ה  ֵהֵחלָּ כֻּּלוֹ 
יהּוִדים. גַּם  א ֵמָחָדׁש בִּ ה ְלִהְתַמלֵּ ָרֵאל ֵהֵחלָּ אוָֹתּה, ְוֶאֶרץ ִישְׂ
ַהּתוָֹצאוֹת  ֶאת  שֶׁ ֲהִליִכים,  תַּ ְלִהְתַרֵחׁש  ִהְתִחילּו  ָיה  ֶאְתיוֹפְּ בְּ
ן,  ְתאוִֹמי, ִאם כֵּ ַרּבוֹת. ֵנס פִּ ִנים  ְלַאַחר שָׁ ָרִאינּו ַרק  ֶהם  לָּ שֶׁ
ָהָארְֹך  עוֹ  ַמסָּ בְּ ִלְצעֹד  ִהְתִחיל  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֲהִליְך  תַּ ַאְך  ָהָיה,  לֹא 

י.  ְוָהִאטִּ

)עפ"י הספר "עד עלות השחר"
ומקורות היסטוריים נוספים(

לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat1@smile.net.il

ניקוד: ישראל אליצור
איור: דניאלה פונד
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הגומל אחרי מחלה
ָמַרִני..)בראשית,כ"ח,כ( ִדי ּושְׁ ִאם ִיְהֶיה ֱאלִקים ִעמָּ
ַעם אוֶֹדה ֶאת ה' )כ"ט,ל"ה( ...ַהפַּ
הנאמרת  הגומל  בברכת  מתבטאת  גמלנו,  אשר  הטוב  על  לקב"ה  ההודאה 
דווקא במניין. בגמרא מוזכרים בארבעה מצבים המצריכים את אמירת הברכה: 
בבית  חבוש  שהיה  ומי  ונתרפא,  חולה  שהיה  מי  מדברות,  הולכי  הים,  "יורדי 

האסורים ויצא" )ברכות נד,ב(.
מהו "חולה"? - לכל הדעות, חולה שהבריא ממחלה שהייתה בה סכנת חיים, 
יברך הגומל לאחר שיחזור לאיתנו )במקרי ספק כדאי לברר עם הרופאים אם 
הייתה סכנה(. לכו"ע אין מברכים לאחר מחושים או מחלה שבה החולה לא היה 
רתוק למיטתו. במקרי ביניים – מחלה שאין בה סכנה אך ריתקה את החולה 
למיטתו, נחלקו הראשונים והפוסקים: רוב הפוסקים הספרדים סוברים כדעת 
הרמב"ן, שיש לברך )לאחר שיבריא!( גם אם הריתוק למיטה היה קצר, אפילו 

פחות מיום )שו"ע, רי"ט, ח, כף החיים ופוסקי זמננו(. הטעם לכך: "מפני שדומה 
הקב"ה  של  ורחמיו  להינצל,  גדולים  פרקליטין  וצריך  לגרדום  שהעלוהו  כמו 
נעשו לו פרקליטין" )רמב"ן, תורת האדם(. ואילו לדעת הרמ"א אין מברכים. 
יש הסוברים )בדעתו(, שרק הבראה ממחלה שהיו מחללים עליה שבת מחייבת 
שחולה  וסברו  הט"ז,  בעקבות  הלכו  רבים  אשכנזים  פוסקים  ברם,  "הגומל". 
גם ללא סכנת חיים,  ימים לפחות,  שהיה ממש רתוק למיטתו למשך שלושה 
במקרים  לכן  בביה"ח.  אישפוז  לאחר  שכיח  הדבר  יבריא.  כאשר  הגומל  יברך 

כאלה כדאי לשאול שאלת חכם אישית, כי כל מקרה לגופו.
שסכנת  אף  לברך.  יש  כללית  בהרדמה  ניתוח  שלאחר  זמננו,  פוסקי  קבעו  כן 
החיים בהרדמה קלושה, יש עדיין סיכונים כלשהם.וכיום יש  ניתוחים הנעשים 
בהרדמה חלקית/מקומית או אפידוראלית, ולעיתים מרדימים לצורך טיפולים 
יעקב  לפרופ'  )תודה  פוסק  עם  לברר  ויש  הדעות  בכך  נחלקו  מניתוח.  קלים 

גוזל(.

כתב: הרב יוסף איתן, מרבני מכון פוע"ה, דוא"ל..............

חסות הקופה
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הרב עמיחי גורדיןבין קודש לחול
ר"מ בישיבת 'הר עציון'

benkodesh@gmail.com :לתגובות, הערות והארות

שתי תפילות ושתי מלחמות
של  הכנסת  בבית  בוקר  ראשון:  סיפור  בצאלים,  אימון 
צאלים. אני מוציא את התפילין מנרתיקן ומניח תפילין של 
הטלפון.  מצלצל  ראש  של  לתפילין  יד  של  תפילין  בין  יד. 
'ייתכן שצריכים אותי לאימון למשהו דחוף' עובר הרהור 

ראשון בראש. 

רבותינו  אמרו  הראשון.  את  ודוחה  מיד  מגיע  שני  הרהור 
- 'השח בין תפילין של יד לתפילין של ראש חוזר מעורכי 
כדי  מהמלחמה  להתנתק  מסוגל  שאינו  מי  המלחמה'. 
טוב  לוחם  להיות  כדי  להלחם.  יכול  לא  תפילין,  להניח 
צריך קור רוח. מי שלא יודע להתנתק מהקרב ולהתמקד 
אחיו  לב  את  יפיל   - לקב"ה  שלנו  במחויבות  קצר  לזמן 

במלחמה.

* * *
סיפור  בצאלים,  אימון 
תרגיל  אמצע  שני: 
במפקדת  קצין  חטיבה. 

החטיבה מקבל מידע על כמות נפגעים גדולה מארטילריה 
מייד  להכניס  חייבים  לדווח.  למח"ט  רץ  'אני  האויב.  של 
כוח חילוץ', אומר הקצין וקם ממקומו. יד איתנה מונחת 
לו  אומר  בפזיזות',  תפעל  'אל  אותו.  ומרגיעה  כתפו  על 
החונך, 'תרגע, תברר בשקט את הפרטים המדויקים. לאחר 

מכן תיגש בנחת אל המח"ט עם כל הפרטים'.

'אתה לא מבין', אומר הקצין, 'חייבים לחלץ אותם מייד. 
'אני  אותם'.  לאבד  עלולים  אנו  בדחיפות  נפעל  לא  אם 
דווקא מבין', עונה החונך, 'אם תפעל בלי לחשוב, במקום 
לחלץ  חייבים  אחרים.  חיילים  תסבך  רק  אותם  שתחלץ 
לחשוב  עליך  כך  משום  ודווקא  שניתן,  ככל  מהר  אותם 
לאט  תחשוב  זאת'.  לעשות  הנכונה  הדרך  מהי  רוח  בקור 

תגיע מהר. 

מי שאינו יודע להתנתק מסערת הקרב ולהתמקד בניתוח 
שקול ורגוע של תמונת המצב - לא יכול להלחם. מי שלא 
מסוגל להתנתק מהמולת המלחמה כדי לבחון בשקט את 

המציאות - יפיל את אחיו במלחמה.

* * *

בר-לב  חיים  רא"ל  הדרום:  חזית  הכיפורים  יום  מלחמת 
מגיע לפיקוד הדרום. הוא נכנס לתוך בור הפיקוד ומוצא 

קשר  במכשירי  מלא  רועש  חדר  שם 
הזועקים לעזרה. מוצבים שנאבקים על 
קיומם, יחידות שנלחמות בחירוף נפש, 
מפקדים שמבקשים מהפיקוד פתרונות. 

'תכבו את כל מכשירי הקשר', מצווה בר-לב בשקט וברוגע. 
האנשים בבור בהלם. 'איך אפשר לכבות את הקשר? אנחנו 
מתעקש,  בר-לב  הגנרל.  כלפי  טוענים  מלחמה',  באמצע 

'תכבו את כל מכשירי הקשר'. 

המכשירים משתתקים, שקט יורד על הבור. בר-לב מצביע 
'עכשיו תדליקו את מכשיר הקשר  על מכשיר קשר אחד, 
הזה'. מכשיר הקשר מודלק. 'מי מדבר שם, מה הוא רוצה', 
שואל בר לב. משם המשיך בר-לב למכשיר הקשר שאחריו, 
ומשם לשאר מכשירי הקשר שהודלקו זה 
העומדים  על  הסבר  תוך  בנחת,  זה  אחר 

מאחורי הקשר.

הבנו  שבה  הראשונה  הפעם  היתה  'זו 
יותר  מאוחר  הודו  במלחמה',  קורה  מה 
להצליח  כדי  בבור.  אז  שישבו  האנשים 

במלחמה צריך לדעת להתנתק ממנה.

* * *

"וכשיכנס בבית הכנסת יכנס שיעור שני פתחים ואחר כך 
יתפלל לקיים מה שנאמר לשמור מזוזות פתחי". )רמב"ם 

תפילה ח,ב(

* * *

'כשאתם נכנסים להתפלל בבית הכנסת תתנתקו מהעולם 
שמסביבכם', היה מורה לנו הרב עמיטל זצ"ל פעמים רבות. 
אחד  פתח  של  מעבר  פתחים.  שני  של  העניין  פירוש  'זהו 
הם  פתחים  שני  יום.  היום  מהמולת  ניתוק  מאפשר  לא 
להותיר  עלינו  הכנסת  לבית  נכנסים  כשאנו  ניתוק'.  כבר 
מאחורינו את טרדות היום יום ולהירגע. מאחורי דלת בית 
הכנסת שנסגר מאחורינו נשאיר את עמלנו וטרחנו. העולם 

יסתדר בלעדינו עד שנסיים את התפילה.  

בית הכנסת הוא שטח אקס-טריטוריאלי. בשטח הזה אין 
יכול  הכול  הכנסת,  בבית  כשאנחנו  לחצים.  ואין  טרדות 

לחכות. 

'תכבו את כל מכשירי הקשר', מצווה 
בר-לב בשקט
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אורי דסברגאישי ישראל
מכון 'צומת'

אטימות לב או תמימות יתר?
בקופצו  בשואה  ניצל  וייסמנדל  דוב  מיכאל  הרב 
הוא  לאושוויץ.  מסלובקיה  אותו  שהובילה  מרכבת 
אחר  וגם  לכן,  קודם  הושמדה.  משפחתו  אבל  ניצל, 
מההשמדה.  סלובקיה  יהודי  להצלת  רבות  פעל  כך, 
שהיהודים  בידיעות  כולו  העולם  את  'הפציץ'  הוא 
נשלחים להשמדה. עד אז לא היה הדבר ידוע בעולם. 
אך הפצרותיו בבנות הברית להפציץ את דרכי הגישה 
נסיונות  גם  בתוהו  עלו  לטענתו,  נענו.  לא  לאושוויץ 
כדי  הגרמנים  את  בהם  ולשחד  כספים  לגייס  שעשה 
לשחד  הרעיון  את  למוות.  המשלוחים  את  שיפסיקו 
את הנאצים הוא קיבל כשסיפרו לו על יהודי שהוצא 
ממסע גירוש בעקבות מתן שוחד - אם לוקחים שוחד 
עבור יחיד, למה לא יקחו עבור רבים?! ואכן, הבטיחו 
לו לעכב ואף לבטל את המשלוחים עבור סכום מסוים. 
שהעביר  לאחר  שבועות   7 למשך  נעצרו  המשלוחים 
מחצית מהסכום, אולם יתרת הסכום שוב לא הועברה, 

והמשלוחים חודשו.

נחלקו הדעות מדוע לא הועברו יתרות הכסף, שלדברי 
כל  השמדת  את  לעצור  היו  עשויות  וייסמנדל  הרב 
ההצלה  ארגון  שהג'וינט,  אומרים  יש  אירופה.  יהדות 
של  לאדמתו  כספים  להעביר  חשש  בארה"ב,  היהודי 
מדינת אויב, בניגוד לחוק האמריקאי. הרב וייסמנדל 
את  ייעדו  היהודית"  "הסוכנות  שראשי  טען  עצמו 
יהודי  על  'לבזבזו'  רצו  ולא  הכסף להתיישבות בארץ, 
אירופה. בשל טענה זו הביע הרב וייסמנדל כל חייו את 
שכתב  ובקינה  הציונית,  לתנועה  החריפה  התנגדותו 
לבן  "אוי  הבאות:  השורות  את  הכניס  השואה  לזכר 
דמו...  לזעק  אטם  אזנו  וגם  אביו,  שם  לשאת  מיאן 
כסף   - רוצחו  עם  מיד   - לקח  ירושה  יתום  בן  ובדין 
טענותיו  את  מגרמניה.  לשילומים  ברומזו  כופר..." 
טוענים  אחרים  המצר".  "מן  זכרונותיו  בספר  שטח 
הנאצית,  ההשמדה  מכונת  את  עוצר  היה  לא  שהכסף 
היו  נעשו,  אם  המוות,  במשלוחי  שנעשו  והפסקות 
בשל דרישות של הממשלה הסלובקית, וכל שהובטח 
וייסמנדל ולמשלחתו היה בציניות  ע"י הגרמנים לרב 
ובעורמה. לדבריהם, הרב וייסמנדל, בתמימותו, בטח 
בגרמנים והאמין בהם, יותר משהאמין לנציגי הגופים 

היהודיים.

כתבי  בחקר  וייסמנדל  הרב  עסק  השואה  קודם  עוד 
לּו  השואה  ממוראות  להינצל  היה  יכול  עתיקים.  יד 

באוכספורד  נשאר 
ת  י י ר פ ס ב
אולם  הבודליינה, 
כבר  העדיף  הוא 
המלחמה  בתחילת 
לסלובקיה  לחזור 
את  להקים  כדי 
ההצלה  ארגוני 
זאת  בכל  שם. 
לההדיר  הספיק 
"קקיון  הספר  את 
חידושים   – דיונה" 
מהרב  הש"ס  על 
ישעיהו  בן  יונה 

מחדש  הקים  השואה  לאחר  ה-16(.  המאה  )פראג, 
בסלובקיה(  )שהיתה  נייטרה  ישיבת  את  בניו-יורק 
לאור  הוציאה  תשי"ח(,  בכסלו  )ו'  מותו  לאחר  וזו, 
ספר נוסף משלו - תורת חמ"ד )האות ח' מייצגת את 
מיכאל  חיים  לפטירתו:  סמוך  לו  שניתן  הנוסף  השם 
חקר  חלוץ:  וייסמנדל  הרב  היה  זה  בשטח  גם  דוב(. 
דילוגי האותיות בתורה. כיום ההתחקות אחרי שיטה 
זו היא קלה - באמצעות המחשב קל למצוא אותיות 
בפרוייקט  זאת  )נסו  ביניהן  מאות  של  במירווחים 
וייסמנדל עשה זאת בכוחות עצמו,  השו"ת(, אך הרב 

וזהו אחד מחידושיו בספר האחרון.

דאג  רבים  בספרים   - אותיות  בדילוגי  "תורה" 
בראש  המקור,  את  או  שמו,  את  לשרבב  המחבר 
הרב  גילה  זאת  ואת  כן,  נהג  הקב"ה  אף  הספר. 
לידכם  טלו  התורה.  מחומשי  אחד  בכל  וייסמנדל 
של  ת'  מהאות  לספור  והחלו  בראשית  חומש  את 
"בראשית" 49 אותיות. תגיעו לאות ו' של "תהום". 
עוד 49 אותיות ואתם בר' של "וירא", ועוד 49 - ה' 
הדבר  יום".  לאור  אלקים  )"ויקרא  אלקים  בשם 
ויהודה...  "שמות...   - שמות  בחומש  עצמו  על  חוזר 
"משה...   - במהופך  "תורה"  בבמדבר  ההוא".  ירך... 
מצרים... שמות... אתם", וכך גם בדברים – "התורה... 
בהר... ובנגב... נתתי", ותמיד בדילוג של 49 אותיות. 
בויקרא, החומש האמצעי, מופיע שם הוי"ה. ההולכים 
בדרכו של הרב וייסמנדל )ד"ר ריפס וד"ר כ"ץ( מצאו 
שגם בפרשתנו, בהתגלות שבבית אל מופיעה התורה 
בהסתר, בדילוג של 26 אותיות )כגימטריה של שם 

ה'(: "אתננה... ופרצת... ונברכו... והנה".
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מה טובו
חוזרים  זהירות בדרכים,  בדיני  לאחר אתנחתא של כמה חודשים 

אנו אל ביאור סידור התפילה. נפתח בביאור תפילת "מה טובו".

תפילת "מה טובו" נאמרת מייד בכניסה לבית הכנסת. פשט הפסוק 
חז"ל  אולם,  ישראל,  עם  של  המגורים  לאוהלי  אמנם  מתייחס 

)סנהדרין קה,ב( פירשו זאת ביחס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

במה זכה בלעם הרשע שיפתחו בברכתו את התפילה? אכן 
ברוב  ב"ואני  ופתח  זה  פסוק  מלומר  נמנע  )שו"ת,סד(  המהרש"ל 
חסדך אבוא ביתך", וכן ישנם סידורים ראשונים שבהם לא נמצא 
נוסח זה של "מה טובו" )אבודרהם; כלבו(. לעומת זאת בסידור רב 

עמרם גאון ובמחזור ויטרי קיימת תפילה זו.

היא  זו  שברכה  קה,ב(  סנהדרין  )ע"פ  הוא,  הדבר  שטעם  כנראה 
במהלך  לקללה  נהפכה  שלא  בלעם  של  ברכותיו  מבין  היחידה 
 - בישראל  התמידית  השכינה  השראת  על  מרמזת  והיא  הדורות, 

בבתי כנסיות ומדרשות. 

ייתכן עוד, שמטרת אמירת פסוק זה בתחילת היום היא לחזק את 
האמונה בנצחיות הקשר שבין ישראל לקב"ה. ואולי אף לחזק את 
כל אחד ואחד את הראייה הטובה; לדעת שרצון ה' לברך ולא לקלל, 
שהרי אפילו בלעם שחפץ היה לקלל, נאלץ להתבונן בראייה טובה. 

ואני ברוב חסדך אבוא ביתך
מדוע מוסיפים פסוק זה? באופן פשוט נראה שהסיבה היא תוכנו 

של הפסוק העוסק בביאת בית הכנסת או בית המקדש.

]בזוהר )הקדמת בראשית, דף יא( אף מבואר, 
שחסדך" – זהו רמז לאברהם )מידת החסד(, 

בהר  שנעקד  ליצחק  רמז   - קודשך"  "היכל 
המקום  נורא  "מה  )שאמר  ליעקב  רמז   - "ביראתך"  המוריה; 

הזה"[.

אולם בספר העיתים )קעד; ומעין זאת בספר הפרדס, ובתשובת 
רב האי גאון תג"ה,של(

מילים,  עשר  בו  שיש  מפני  הוא  זה  פסוק  אמירת  שטעם  מובא 
בבית  הנמצאים  המתפללים  מספר  את  למנות  ניתן  ובאמצעותו 
הכנסת  בית  מיושבי  שאחד  נהגו,  וכך  התפילה.  בתחילת  הכנסת 
אומר "ואני", השני אומר "ברוב", השלישי אומר "חסדך" וכו', וכך 
נוהגים למנות בפסוק  )כיום  יש עשרה בבית הכנסת  יודעים אם 

"הושיעה את עמך" - קיצור שלחן ערוך, טו,ג(.

ברכות התורה קודם "מה טובו"  
נחלקו הפוסקים האם צריך לומר ברכות התורה גם קודם פסוקים 
להלכה  ותחנונים.  תפילה  דרך  אלא  לימוד,  דרך  נאמרים  שאינם 
אלו  פסוקים  לומר  מותר  הדין  שמעיקר  פוסקים  אנו  זה,  בעניין 
קודם ברכות התורה, אבל לכתחילה יש לומר ברכת התורה תחילה 
ד,ז(.  יביע-אומר  שו"ת  מו,יד;  ערוך-השלחן  מו,ט;  ורמ"א,  )שו"ע 
וכך יהיה  לכן יאמרו ברכות התורה קודם הכניסה לבית הכנסת, 

ניתן לומר לכולי עלמא "מה טובו" בכניסתו לבית הכנסת. 

הרב יוסף צבי רימון
רבה של אלון שבות דרום ור"מ ישיבת 'הר עציון' 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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דיר מיסטר פרזידנט
לנשיא ארצות הברית, ברק אובמה הנכבד,

הפסד  בעקבות  נפש’  ‘חשבון  של  ברגע  אותך  שתפסתי  משער  אני 
לטובת  בארצך,  הנבחרים  בבית  הדמוקרטית  למפלגתך  משמעותי 
אסטרטגיים  שיועצים  משער  אני  היריבה.  הרפובליקנית  המפלגה 
לכיוונים  אותך  מושכים  ואולי  הצדדים,  מכל  עכשיו  אותך  מקיפים 
את  גם  ואולי  מעמדך  מצבך,  את  לשפר  כדי  ואיך?’  ‘מה  של  שונים 

תדמיתך. 

מרשה  לירושלים,  סמוך  המתגורר  ישראל  יליד  יהודי  הננס,  אנכי 
לעצמי בחוצפה אופיינית, ובתמימות, לייעץ לך משהו קטנטן, אשר 
מנקודת  נובע  אבל  ולתדמיתך,  למעמדך  למצבך,  יסייע  לא  אולי 

האנושית  האמת, 
ולדעתי  והמוסרית, 
אשר  הדמוקרטית  גם 

רוממותה בפיך.

יונתן  את  לחון  פעל 
פולארד ולשלחו לחפשי! בימים אלו ממש מלאו 25 שנה לישיבתו 

בכלא )מאז נובמבר 85(!

אני יודע! צעד כזה לא יוסיף לך קרדיט בפוליטיקה הכלל-עולמית, 
מאמתחתך  תשמיט  אפילו  אולי  זו  חנינה  המזרח-תיכונית.  ובפרט 
מדיני  לחץ  בעמדת  נמצא  שאתה  ישראל  מדינת  כלפי  מיקוח  קלף 
יועצו  יעץ לקודמך בנשיאות ביל קלינטון  יודע שכך  כלפיה. אני גם 
אותו  ולנצל  פולארד  ה’קלף’  את  היטב  לנצור  רוס,  דניס  היהודי 
שהוא  יודע  היהודי  העם  של  ההיסטוריה  את  שמכיר  מי  בתיחכום. 
כדי  כנראה  ונשיאים,  עמו בחצרות מלכים  נגד  כ’יהודון’ הפועל  נהג 
לא להיחשד כ’משתף פעולה’ עם בני עמו. אנשים אלו נרשמו לדראון 
בתודעת העם היהודי המיטיב לזכור, לרעה ולטובה. אגב, גם חלק מן 

המימסד היהודי בארצך ‘משחק’ פוזה דומה.

לקידום  דגלים  הנפת  ברכי  על  לשלטון  שעלה  כמי  מקום,  מכל 
מתוך  גם  והכל  הוגנת,  לפוליטיקה  וגם  לזכויות-אדם,  החלשים, 
ב לחמלה  המטיף  שלך  בכומר  גם  תיָועץ  אולי  )אגב,  דתית  אמונה 

Church- Trinity United( - לדעתי הגיע הזמן לעשות את הצעד 
הקטנטן מצידך, אך המאד משמעותי מן הבחינה האנושית. קראתי 
מהצד  מאד  והתרשמתי  מאבי’  ‘חלומות  האוטוביוגרפי  ספרך  את 
היותך,  על  תחושה  בקוראים  לנסוך  הצלחת  בו.  שהפגנת  האנושי 
בין השאר, אדם בעל ערכים אנושיים. התרשמות זו נותנת לי תקוה 

שאולי לא תשליך את פנייתי לפח...

והנה קצת פרטים רלבנטיים, שכולם בודאי ידועים לך; לפני 25 שנה 
נכלא פולארד בריגול עבור מדינה ידידותית ששמה ישראל, מבלי כל 
כוונה לגרום נזק לארצות הברית. במשפטו )לפני 23 שנה( לא נטען 
כלל שהוא סייע בעקיפין לסובייטים, דרך ישראל, למרות שעיתונאים 

הפריחו במרוצת השנים חשדות כאלו. מסמך 
ויינברגר,  כספר  דאז,  ההגנה  שר  מטעם  חסוי 
שנחשף רק לעיני השופטים ולא ההגנה, שימש 
)מאסר  העונש  לחומרת  מרכזית  עילה  כנראה 

על  בארצך  הוטל  לא  שמעולם  קיצור(  או  חנינה  זכות  ללא  עולם 
מרגל לטובת מדינה ידידותית. רק בחודש האחרון הצטרף לבקשת 
החנינה לורנס ג’יי קורב, שהיה עוזר שר ההגנה ויינברגר שהגיש לבית 
סבור  עצמו  השר  שגם  והוסיף  הנ”ל,  הקריטי  המסמך  את  המשפט 

שהיתה הגזמה בגזר הדין ובניפוח כל הפרשה.

גם אם מניעיו של פולארד היו שפלים ביותר )לכל הנמוך: אינטרס 
השנה  הרי  הברית,  ארצות  של  בבטחונה  ופגעו  והרפתקני(,  כספי 
שגם  תזכור  אולי  לרוסיה.  ביניכם  סוכנים-מרגלים  חילופי  נערכו 
מדינת ישראל שיחררה, גם בלחץ ארצות 
בתמורה  רצחניים  טרוריסטים  הברית, 

לגופות... אז איפה הפרופורציה? 

שפתחתי;  במה  אסיים  הנשיא,  כבוד 
בשעת חשבון הנפש כדאי לקבל גם כמה 

נקודות זכות בעיני אלקים ואדם.

הרב ישראל רוזן, אלון שבות, ישראל 90433

* * *
והנה אתגר לקוראים; אם לא ידעתם - דעו מהיום: כל גליונות ‘שבת 
בשבתו’ מתורגמים בקביעות לאנגלית ונמצאים באתר מכון ‘צומת’. 
שאנן,  מנוה  גולדברג  משה  בהתנדבות,  למתרגם  ותודה  גודל  הבו 
חיפה, גימלאי הטכניון, המקדיש לכך זמן ניכר וכשרון רב. הוא שוקד 
על מלאכה זו מזה שנים ארוכות, וזו ההזדמנות להודות לו. יתר על 
כן, הנרשמים באתר זוכים לקבל את הגירסא האנגלית בדוא”ל מדי 

‘שבת בשבתו’.

האנגלית  בגירסתו  זה  מכתב  העתיקו  אנא  יקרים,  קוראים  ובכן, 
ושלחו לנשיא ארצות הברית בוושינגטון. הציפו!

ומי יודע דרך הרוח ודרך נשר בשמים?

* * *

לא  השתדלו  ייאמר:  יונתן  של  שחרורו  למען  הפועלים  ולארגונים 
הציבור  הדתי-לאומי.  המחנה  מן  לא  ובעיקר  רבנים,  על  להישען 
הישראלי הרחב לא מספיק ער לנושא, כנראה בשל התו הלאומי מדי 
והחיבוק  המתנחל’  ‘הימין  ע”י  אימוצו  בעקבות  לפולארד  שהודבק 
בינלאומיים’  ‘יהודים  לו(.  וראוי  זקוק  בהחלט  )שהוא  החם  הרבני 
צריכים להתייצב בראש העותרים לשחרורו כמו נתן שרנסקי, הסופר 
אלי ויזל וכמה חתני נובל. אליהם יש לצרף אישים שאינם בני ברית; 
בהווה  בכירים,  ו...שופטים  רוח  אנשי  נשיאים,  ממשלות,  ראשי 
ולשעבר. איך עושים את זה? אתם, הקוראים, תמצאו את הדרך.          

)נכתב במוצ”ש תולדות(

אתגר לקוראים: העתיקו מכתב זה בגירסתו 
האנגלית ושלחו לנשיא ארצות הברית
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