 16:21גולן
17:10

חיפה 16:03
17:13

זמני
השבת

תל-אביב
16:14
17:16
ירושלים
16:00
17:14

כניסה
יציאה

באר שבע
16:18
17:17

שבת חנוכה

שבת מברכים
ראש חודש טבת
בימים ג-ד

המולד :ביום ה'
בשעה  12בלילה,
 38דקות ו 33-שניות

אילת
16:21
17:19

פרשת מקץ

תשע"א
כ"ז בכסלו 4/12/10
השנה העשרים ושבע

מייסודה של:

הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:

מכון 'צומת'

קבלת שבת

ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושנים

"ויהי מקץ שנתיים ימים" " -בכל עצב יהיה מותר" (משלי
יד,כג) .מכל עצבות צומחת לבסוף יתרון .כך צמחה ישועתו
של יוסף דוקא מתוך הכלא המצרי (ב"ר פט,ב).
"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו"  -זה יוסף (בר"ר פט,ג).
יוסף הוא מדת הבטחון ,שדוקא מן הצרה תצא הרווחה,
ושעומק הצרה היא תחילת הישועה.
חסידים אומרים שאף פרשת התוכחה תתגלה כברכה" .הגר
אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ,ואתה תרד מטה מטה" .ואף
זו נחמה לישראל ,שכמו נקודה ע"ג הגלגל ,כשהיא מגיעה
למטה ,מיד מתהפכת המגמה והיא מתחילה לעלות.
"נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל"  -במערבא מתרצי
לה הכי :נפלה ולא תוסיף לנפול עוד .קום בתולת ישראל
(ברכות ד,ב).
בין י"ג מדות הרחמים ישנה מדה אחת שלכאורה אין
מקומה במסגרת מדות הרחמים" .ונקה לא ינקה" ,שפירושו
לכאורה שלא יוותר על פרעון העוונות .ומקובל בשם האר"י
שאומר על מדה זו" ,אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש
בתוכו" .והדברים טעונים ביאור.
בספר גלילי-זהב מפרש הרב מושקוביץ מטרנסילבניה
הדברים כך" :כי אעשה כלה בכל הגוים ואותך לא אעשה

האם הריגול התעשייתי הוא כלי

מודרני בעידן הטכנולוגי? בעמ’ 4
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ניהול מסחרי :לאור מבית:

לפרסום מודעות052-4295209 :

הרב מרדכי גרינברג

ראש ישיבת 'כרם יבנה'

ונקה לא אנקך" (ירמיהו לא,יא) .ופירש"י :ל' טאוט ,השמד,
כלומר :לא אנקה אותך מן העולם .ולפי"ז אכן שייכת מדה
זו למדות הרחמים ,שאין הכוונה שלא ינקה את החטאים,
אלא שלא ינקה את ישראל מן העולם.
לכשנעיין במילים "ונקה ...ינקה" ,נמצא שהן מרכבות
מאותיות שם ההוי-ה ופעמיים האותיות קנ .זוהי כוונת
האר"י" ,אל תסתכל בקנקן ,אלא במה שיש בו" ,היינו שם
ההוי-ה הגנוז בין אותיות קנקן  -שגם בפורענות ובגלות שם
ה' עימהם ,כמ"ש "אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה".
זהו ביאור הפזמון "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים",
שנס החנוכה נעשה לישראל ,הקרואים שושנים ,משם ה'
הנותר מן הקנקנים ,מאותיות קנקן שבמדה "ונקה לא
ינקה".
על שאלתו של הב"י מדוע חוגגים שמונה ימים ,הרי הנס
היה רק שבעה ,ענה הט"ז שביום הראשון נשאר מעט,
שאין נס חל על דבר ריק ,כבמעשה אלישע ,וע"כ היה הנס
כבר ביום הראשון .ושאלו ,ניחא בנס של נביא אך היד ה'
תקצר לעשות יש מאין? וע"כ אמרו שנס הבא משם הוי-ה
ולא משם אלקים ,אכן בורא יש מאין ,וכששפכו את הפך
למנורה ,מיד התמלא הפך מחדש ,והיה הנס שמונה ימים.
וזהו כוונת הפזמון" ,ומנותר קנקנים נעשה נס" ,היינו משם
ההוי-ה ,וע"כ "בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים" ,ולא
שבעה.

הגבורה השקטה והבלתי-מתוקשרת
של רועי קליין הי"ד ,בעמ’ 8
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משהו לנפש

הרב יהושע שפירא

ראש ישיבת רמת גן

אמנות אמיתית.
חכמת לב
קבוצת אמנים אחרת ,שחבריה
האמנות מביאה את האנושות אל מחוזות שהשכל
מועטים עוד יותר ,שמה את לבה
לא יוכל לעולם לדעתם .היא נותנת ביטוי לרובדי
לשאלת הכיוון .ניטשה ,כשעסק
החיים העמוקים והעדינים ביותר ומושכת חוט של
בסוגיית החירות ,העיר שאנשים רגילים לחשוב
חן על עולם שכלי וחקרן .עולם בלא אמנות הוא עולם
שהחירות היא ממשהו  -מאזיקים ,מכבלים ,ממסגרות;
מכני ופלקטי .בכל הדורות מצאנו שאנשי הסגולה
אולם החירות האמיתית היא החירות למשהו  -לתוכן
המעמיקים והפנימיים ביותר ,גם אלו שעסקו בעיקר
חיים ,למשמעות .אמור לי לאן אתה חופשי ללכת,
בחקירה שכלית ,ביטאו את הרוח הפנימית המפעמת
ואומר לך מי אתה .גם לענייננו ,השאלה המרכזית
בהם בכלים אמנותיים .מובן שגם בני ישראל לא משכו
באמנות איננה איכויות הכלים וחירות הביטוי ,אלא
ידיהם מן האמנות ,והתורה מייחדת מקום חשוב
המגמה .כאן אנו באים אל המעלה הראשונה  -אמן
לבצלאל ,לאהליאב ולסיעת חכמי הלב אשר אתם ,אשר
הוא ססמוגרף; אך לאילו תנודות הוא רגיש? האם ילד
בנו באמנות עדינה ומכוונת
הרגיש עד מאוד לפגיעה
ביותר את מכון השראת
השכינה בעולם והוסיפו אמן הוא ססמוגרף רגיש ואיכותי הקולט את מתמשכת מצד חברי כיתתו
הוא אמן? האם נהנתן
תוספת יקרת ערך על בניינם
תכניה העדינים והסמויים של המציאות
הקשוב קשב רב לפיתוי
של לומדי התורה ומנחיליה.
שבתאוות העולם ואף מביע
מעגלים נרחבים של עובדי ה'
זאת בדרכים המתאימות לו הוא יוצר?
בימינו מחפשים אחר הדרך המכוונת לאותה חכמת לב
ססמוגרף צריך לגלות לנו מה שאין עין רגילה רואה
שבאמנות ,אולם החיפוש מתמשך והולך ונדמה שנלאה
ואין אוזן רגילה שומעת .כשם שהעתקה ,גם איכותית
מלמצוא .אולי נמצא תועלת מסוימת מהתבוננות
ביותר ,איננה עושה את המעתיק לצייר דגול; כך הבעה
בשאלת זהותו של האמן .מיהו אמן אמיתי?
עשירה ומלאת רגש של ממדים שכל אדם מכיר אותם
שלוש מעלות באמנות ,ולא כל אמן זוכה לכולן .ראשונה:
לא תוכל להיקרא אמנות של ממש.
אמן הוא ססמוגרף רגיש ואיכותי ביותר ,הקולט את
נדמה שזו השאלה המרכזית שהאמנות ,שעובדי ה'
תכניה העדינים והסמויים של המציאות; תכנים שהעין
בדורנו מבקשים אותה יותר ויותר ,אמורה לשאול את
הרגילה ואף העין השכלית-החוקרת אינן רגישות להם.
עצמה .לצער הלב ,רבים מקצרים את הדרך ומתגדרים
שנייה :אמן ניחן ביכולת ביטוי עשירה ,והוא עושה בה
בהישגים שטחיים ,בדרכי הבעה עשירות הנרתמות
שימוש בעבודתו .שלישית :אמן יודע לבטא את עצמו
לשקף ממדי קיום שאינם מרווים את הנפש העדינה.
בדרך שתהיה מובנת לקהל צופיו ,שומעיו ,קוראיו וכו'.
במובן זה ,צרתה של האמנות היא שיקוף מחודד של
יכולת הביטוי תישאר אילמת אם רק יוצרה יידע כיצד
צרתם של עובדי ה' בכלל ,שבאו בשלושת הדורות
להבינה.
האחרונים עד משבר וכעת הם מוכרחים להוליד
אמנים חיצוניים מייחסים חשיבות עיקרית למעלה
מתוכו אור חדש .המסרים היקרים ביותר בכל הזמנים
השלישית ,שבלשון גסה אפשר לקרוא לה 'רייטינג' .על
ממתינים לנפש האמן שתחשוף אותם מהעלמם .הדוד
פי השקפתם ,מעמדו של האמן נקבע על-פי הפופולריות
העומד אחר הכותל ,הרעיה הקמה לפתוח את הדלת,
שיצירותיו זוכות לה .אמנים איכותיים יותר (ומעטים
שני אלו חיים בתוכנו ומידפקים על דלתות נפשנו .האם
יותר) מבקרים גישה זו בחריפות ,ואף קובלים על
יימצאו בתוכנו חכמי לב שידעו לתת להם ביטוי נאמן,
עולמם האמנותי הגס והמגושם של אחוזי הרייטינג
עשיר ,רגיש ומקורי?
הגבוהים .אותם אמנים אינם נרתעים מפופולריות
לקבלת שיחה שבועית בדוא"ל פנה ל:
נמוכה ביותר ,ובלבד שיהיה מי שיעריך את שכלול
hesderrg@neto.net.il
הכלים ,את איכויות ההבעה ואת דקות הביטוי  -קרי:
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בארבע עיניים

נחום אבניאל

לא לפחד כלל

מירי שליסל ( )47ניהלה במשך עשר שנים את בית הספר לבנות 'אור תורה' ברמות
שבירושלים ,לימדה במספר רב של מסגרות חינוכיות ,וכעת היא מנהלת את תחום
החינוך ב'קרן רוטשילד'  -שיוזמת ומממנת מיזמי חינוך שונים" .אנחנו לא צריכים
לפחד כל כך בחינוך התלמידים" ,אומרת מי שפתחה בית ספר אזורי הטרוגני,
דווקא בירושלים האליטיסטית.
"עברי החינוכי מתחיל עוד בשירות הצבאי" ,מספרת מירי,
שמתבגרים אוהבים לבחון.
שגדלה במשפחה ירושלמית זה דורות ,ושלדבריה ,מעולם
"הרבה מאיתנו המחנכים חושבים שאם נצליח להשתלט על
לא עזבה את עיר הקודש" .כמשק"ית הוראה ,העבודה עם
החיצוניות נשתלט גם על הפנימיות .בכל תיכון דתי לבנות
חיילים מתקשים התמקדה פחות בידע ויותר בצורך ליצור
נושא הלבוש מהווה בעיה ,כי הוא מאוד טעון ואינטימי.
בהם את האמון בעצמם ,שהם יכולים ללמוד ולהשיג".
חלק מהעניין הוא להתמודד ולשים גבולות ,אבל להדגיש
לאחר הצבא ,עברה הכשרה אקדמית ב'מכללת בית וגן',
שאין פה משהו אישי .אנו לא שופטים את הנערה ,אלא כך
גם היא בירושלים ,והשלימה את התואר באוניברסיטה
נראים פני בית הספר .הכי חשוב שהשיח לא יהיה מתוך
העברית .רק כדי להשלים את התמונה הלימודית נאמר
כעס ,אלא מתוך דיאלוג .גבולות הוא שם המשפחה של
כי לאחר לימודי תואר שני במקרא ,שליסל שוקדת כעת
החינוך ,וכשבת שואלת על הגבולות זו הזדמנות לשיחה.
על כתיבת דוקטורט במדרש ,שלדבריה משלב את שני
פעם ניגשה אליי אחת האמהות ואמרה שהבת שלה הביאה
התחומים האהובים עליה
חברות הביתה והן לא נטלו ידיים,
 תנ"ך ומדרש .שש שניםוזה מאוד מפריע לה .שאלתי
תמימות לימדה בתיכון
כשאנחנו מפחדים ,אנחנו משדרים
אותה' :והבת שלך נטלה?' -
'פלך' היוקרתי ,שבסופן
היא ענתה שבוודאי .אמרתי
לתלמידים שאיננו סומכים עליהם
אף ניהלה את המוסד
לה :כנראה שזה מה שנכון לה.
במשך שנה .מבחני הקבלה
היא יודעת שיש אחרים ,היא
שעליהם פיקחה במסגרת
מודעת להבדלים ,ובית הספר
תפקידה ,הבהירו לה כי היא מבקשת סוג שונה של
עוזר לה לעשות את הבחירה שלה".
חינוך" .היכולות הלימודיות הן לא הדבר היחיד החשוב",
מה הכי אהבת לעשות ,בתוך הקריירה החינוכית?
היא אומרת" .בנות שלא מתקבלות לבתי ספר פרטיים
בגלל ציונים נמוכים יכולות להיות 'כוכבות' בהיבטים
"בשנים בהן ניהלתי את 'אור תורה' ,כשהייתי עצבנית
חברתיים".
המזכירה היתה אומרת 'לכי תלמדי שיעור ותירגעי' .אני
הכי אוהבת ללמד ,בעיקר תנ"ך .ככל שהזמן עובר ואת
לאחר שנה של ניהול ,פנתה ללימודים בבית הספר מנדל
עושה את זה ביותר ביטחון ומיומנות  -כך זה יותר כיף,
למנהיגות חינוכית .תוך כדי לימודיה שם ,הציעו לה לעמוד
בעיקר נוער בתיכון ,שהוא סקרן ולא עושה הנחות .בכלל
בראש מוסד חדש בשכונת רמות בירושלים ,שיקבל את
 כל פעם שמלמדים מגלים משהו חדש".התלמידות הדתיות מצפון העיר  -ללא מיונים" .הטרוגניות
לא אומרת שחייבים להתפשר על רמה .התפיסה של בית
כמי שלמדה את הנושא מתוך ניסיון וגם באופן אקדמי,
הספר שלנו היה 'אליטיזם לא בררני' ,כלומר ,לימודים
מה יש לך לומר על החינוך הדתי היום?
ברמה גבוהה  -לכולם".
"אני חושבת שלא צריך לפחד .אני כל כך מאמינה בדרך
איך מצליחים לנהל בית ספר כזה ,שיש בו כל גווני
שלנו ,שאם כבר מישהו צריך לחשוש כשהוא שולח
הקשת הדתית והלימודית?
את הילדים למוסדות הטרוגניים  -הוא מי שלא רוצה
שהילדים שלו יהיו דתיים .כשאנחנו מפחדים ,אנחנו
"בית הספר היה מקור בלתי נדלה לחשיבה על חינוך דתי.
משדרים לתלמידים שאיננו סומכים עליהם .אני מאמינה
אתה מחויב לעולם של הלכה ,אך יש בנות שבאות מבתים
שצריך להציב הסברים ְלמה אנחנו מצפים ,להציג את
מסורתיים ,יש בנות שמחפשות את עצמן ובמפתיע"  -היא
הטוב ולהאמין בו .הגבולות חשובים ,אבל לא צריך לפחד
מפטירה בציניות " -לא רוצות ללכת במיינסטרים .מצד
מלפגוש ולשמוע גישות אחרות .למחנכים אני רוצה לומר:
שני יש הורים שרוצים לראות את בית הספר בדיוק בצלמם
צריך לתת לתלמידים את הכלים לבחירה ,להתמודדות
וכדמותם הדתית הייחודית .העיקרון היה שלכל בת תהיה
ולצנזורה עצמית .אם נאמר מה הערכים שלנו ,נדע שאנו
קבוצת השתייכות .בנינו תכניות שתשמורנה על החזקות
חשופים לביקורת ונהיה אמינים  -כלומר ,נודה בחוסר
ותתמוכנה בחלשות .החינוך מתבצע בשטח  -במגע,
ההצלחות שלנו ובכך שלעיתים אנחנו לא יודעים הכול -
ביכולת להכיל .ראינו חשיבות בכך שהתמודדות והדיון עם
התלמידים ישמעו אותנו יותר ,וגם ישמיעו לנו משלהם".
תופעות שונות יהיה בתוך בית הספר ולא מחוץ לו".
בהגדרה ,בית הספר הוא מוסד ,וככזה יש לו גבולות,
zenachum@gmail.com
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קצר ולשולחן
בני פוט

בראון דסברג
barondasberg@gmail.com

ריגול תעשייתי

"בני חם :כוש ומצרים ופוט וכנען" .גם
בבראשית וגם בדברי הימים מפורטים
בני כוש ,מצרים וכנען ,ולא בני פוט .מי הם
היו?
בכל הופעותיהם בתנ"ך בני פוט הם אנשי
צבא שנספחים לאחיהם המצריים ,אך
שמרו על זהותם הפוטית (ירמיה מו,
יחזקאל כג,כז,ל,לח ,נחום ג).
ייתכן שניתן לזהות שלושה אנשים
ששימרו בשמם את מוצאם הפוטי (ואולי
יש זהות בין אנשים אלו) :פוטיפר ,שכיאה
לעם של לוחמים ,היה שר צבא  -שר
טבחים (כמו נבוזראדן רב טבחים) .פוטי
פרע כהן און חותן יוסף ,ופוטיאל חותן
אלעזר בן אהרון.
אם שמו של פוטי פרע הכהן מלמד שהוא
היה כהן של האל המצרי "רע" ,אזי השם
פוטיאל מלמד על חזרה בתשובה ואמונה
בא-ל עולם .זה מתיישב עם שני מדרשי
חז"ל" :שפיטם עגלים לעבודת כוכבים"
וגם "שפיטפט ביצרו" (=שניצח את יצרו).

יוסף מאשים את אחיו בריגול ,ועל כך שואל
רמב"ן" :העלילה הזאת יצטרך להיות בה טעם או
אמתלא ,כי מה עשו להיות אומר להם ככה? וכל הארץ באו אליו,
והם בתוך הבאים" .ניתן גם לשאול ,כיצד תשובתם מוכיחה
שאינם מרגלים ("שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד
בארץ כנען ,והנה הקטן את אבינו היום ,והאחד איננו")? ומדוע
"בבוא אחיכם הקטן הנה" יאשש את טענתם?
אפשר להסביר ,שיוסף לא מאשים אותם בריגול בטחוני ,שהרי
למשימה כזאת שולחים שנים או שלושה אנשים חרש (כפי
שעשו יהושע ודוד) .כמו-כן נדמה שבאותה תקופה ,מצרים
לא חששה מאיום בטחוני מצפון (על כך נרחיב ,בעז"ה ,בפרשת
"שמות") .הוא מאשים אותם בריגול דומה למה שיעשו עשרה
צאצאים שלהם בעתיד בשליחות משה" :ומה הארץ ...הטובה
היא אם רעה" .כמו מרגלי המדבר ,הם קבוצה גדולה שאולי
באה מכל קצוות העם ותוציא דיבת הארץ רעה" ,לראות את
ערות הארץ באתם" ,שזה כמובן רע לעסקים.
האחים עונים שכולם מרוכזים במקום אחד ,סביב אביהם
שעדיין חי בארץ כנען ,וראיה לכך היא האח האחד שנשאר
לשמור עליו ,ולכן יוסף מצווה להביאו .ההסבר לכך שמשפחה
אחת שולחת עשרה גברים ביחד ,הוא שיש להם כבר טראומה
משפחתית מבן שהלך לבד ונטרף.

סיפור באיור
והיו גם אלו שנענו לאנטיוכוס
מרצון:

דקלה שגיב

היוונים דוקא העריכו את דבקותינו במסורת

אני כבר
שיניתי את שם משפחתי
ואת כל נאומי אני נואם
ביוונית

ואף-על-פי-כן ,דתכם בעיתית:
אינכם מורשים לשנות
אפילו אות אחת
מתורתכם.

עלינו להיות ככל
הגויים "כי מן היום אשר סרנו
מעמהם מצאונו רעות רבות"
(חשמונאים א' /א')

מממ...
יש משהו בדבריך! אצלכם,
חוקותיכם נקבעים בידי בני-אדם ולכן
מוסרית לשנותם
אין כל בעיה
לבקרים!
חדשות

השמרו לכם ואל
תשכחו שבזכות שלושה
דברים נגאלו ישראל ממצרים
שלא שינו את שמם ,שפתם
ולבושם.

ואני הוספתי לכל אחד
מילדיי שם שני יווני
וכולם שולטים
בשפה!
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חוט של חסידות
כל שריר מיתר שיר

כל אחד מאיתנו שואף לעשייה ברוכה .אנו נדחקים
למצוא את שמחת 'התפקידים' שלנו בחיים .אנו
שואלים את עצמנו שוב ושוב על פועלינו בחיים ,מה
יעניק לנו אושר שייתן לנו אישור שאנחנו עושים
בפרוזדור העולם הזה את הדבר הנכון!!
העונש הקדמוני של 'בזיעת אפך תאכל לחם' הוא
תיקון גדול שנתן לנו הבורא להשלמתנו .ולכן מידי
יום מסעירה אותנו העשייה.
ׂ ּיָה
ַּת ְס ִעיר ָה ֲע ִש
ׁש ְרווּ ִלים
ַּת ְפ ִׁשיל ַ
ָדי
ׂ ִעיר ַּדם י ַ
ְש
וְ ִריד ּפו ֵֹרץ
ִמ ִּנ ָּצן ַה ּגוּ ף ַה ָּדרוּ ְך
יתר ִׁשיר
ָּכל ְׁש ִריר ֵמ ָ
ֶרד נִ ְק ָטף
וֶ
ִל ְכבוֹד ְּב ִדידוּ ת ַה ָּמ ָדף
יש משהו בעשייה שהוא יותר גדול מאיתנו .כשהייתי
צעיר וגנן הייתי גוזם ורדים בלי כפפות .ולפעמים
מרוב התלהבות העשייה לא נתתי את ליבי לשריטה
פה שריטה שם .העשייה מעוררת אצלנו את זרימת
הדם .השרירים נדרכים להוציא מאיתנו את שיר
חיינו הנכון .אחרי כל המאמץ ועל אף הקוצים
שבדרך ,נרצה לבסוף לקטוף את הורד ולהניחו על
מדף חיינו בכדי להפיג את בדידותנו הקיומית מאז
שגורשנו מגן העדן.
האם מספיקה רק עשייה נכונה? האם פעולותינו
ורק פעולותינו יצליחו להחזיר אותנו במשהו לגן
העדן  -גן העידון? מתי תמתן ,ולו במקצת ,להט
החרב המתהפכת שהושמה בפתח גן העדן את קצב
סיבוביה כדי שנוכל לפחות להציץ פנימה להיזכר
איך היה שם ולהתבשם במשהו?
לצער כולנו תופסת המציאות קצב מסחרר ויתכן
שהטכנולוגיה המתפתחת מאיצה ביתר שאת את
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ר' שלמה שוק

מנהל ת"ת מכמש

להט החרב המתהפכת החותכת
ומחלקת יותר ויותר את חיינו
לשניים .אנו ,זאת אומרת הווייתנו,
הולכת מתרחקת ומתבדלת ממה
שאנחנו עושים ,וממה ששייך לנו באמת.
אנחנו שמים את הדגש על מה לעשות ולא על מה
להיות .אנו חושבים שאם נצליח לפעול פעולות הן
יפעלו עלינו בהכרח לטובה ,יצילו אותנו מעצמנו.
אנו מרבים בפעולות מקבלים על עצמנו יותר ממה
שצריך לפעול ומתפלאים שצומחת לנו גיבנת
של פעולות שאותה אנו נושאים ממקום למקום
מזמן לזמן ועוד מתלוננים על מערכת של פעולות
כפייתיות  -אובססיות הרודפות אחרינו כמו צל
ומשאירה את הוויתנו ללא ורד חיינו הפורח.
'שעיר דם ידי' המוזכר בשיר מזכיר כמובן את עשיו
השעיר בעל העשייה ,שחושב שתפקודו המוחצן יביא
לו את הברכה .גם היונים זיהו בפעולות המוחצנות
את מרכז הכובד של החיים .לפעולות יש כח אדיר.
היונים העצימו מאד את החיוניות והחושניות
הבאות מכוח הגוף והזרוע ,ולכן אומר הרב קוק
במאמר 'פך השמן'" :כל כח וזרוע לא יוכל לעקור
מכלל ישראל קישורם הפנימי".
פעולה ללא הוויה היא כגוף ללא נשמה .לא
כל אחד יכול לגזום ורדים .למי שהעניין
רחוק ממנו הוא ירגיש כל קוץ וקוץ.
בימי חנוכה כאשר אנחנו יושבים לאור הנר ומנסים
להדליק את עצמנו בדקויות חדשות ,מוטלת עלינו
החובה האישית לבדוק את קישורנו הפנימי לפעולות
חיינו .כאשר כל שריר יהפך למיתר שיר סוחף וזורם
נדע שאנחנו עושים את הדבר הנכון.
Shok9@walla.co.il

הבהרה
המערכת מתנצלת על פיצול המדור
"בין קודש לחול" בשבוע שעבר,
שנעשה ללא ידיעתה וללא הפנייה להמשך
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ניקוד :ישראל אליצור
איור :דניאלה פונד

ֶׁשאנּו ַמ ְד ִליקין
ׁשל ְּתרוּפוֹת ָע ַמד ַּב ֶח ֶדרְ .ליַד ַה ִּמ ָּטה ָהי ּו
יח ָח ִריף ֶ
ֵר ַ
ָׁ .ה ַרב
ֻמ ּנָחוֹת ְּתרוּפוֹת ַר ּבוֹת ְוגַם ַּכ ָּמה ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדש
ׁש ַכב ַעל ִמ ָּטתוֹ ְוכֹחו ָֹתיו ְּכ ָבר
ְא ָחד ָ
ַה ָּי ִׁשיׁש ֵּבן ַה ִּת ְׁש ִעים ו ֶ
לֹא ָע ְמד ּו לוָֹּ .כל ְּתנו ָּעה ּגָזְ ָלה ִמ ֶּמנּ ּו ַמ ֲא ָמץ ַּכ ִּבירְ ,ר ִא ּיָתוֹ
ָדיו ַהחוֹלוֹת ָרעֲדוּ.
ׁשה ְמאֹד ְוי ָ
ֶח ְל ָ
נְ
ֻשה.
ׁ
ׁשל ְקד ָּ
ִירה ֶ
ַל ְמרוֹת ָּכל זֹאת ָע ְמ ָדה ְּב ֶח ֶדר זֶה ֲאו ָ
ׁשל ָה ַרב ַה ּגָדוֹל,
ְמי ַח ּיָיו ָה ַאחֲרוֹנִ ים ֶ
ׁש ֵא ּל ּו י ֵ
ַה ּכֹל ָחׁש ּו ֶ
ׁש ָהיָה ִמ ְּגדו ֵֹלי
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְב ָר ָכהֶ ,
ׁשה ַפיְינְ ְׁש ֵטיְין ז ֶ
ַר ִּבי מֹ ֶ
יקה ו ָּבעו ָֹלם כ ֻּּלוֹ.
ׁשל ַה ּדוֹר ַה ּקו ֵֹדם ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ַה ּפו ְֹס ִקים ֶ
ׁשל
ׂא ּו ְּת ִפ ּלוֹת ְל ַה ְח ָל ָמתוֹ ֶ
ׁש ָּבעו ָֹלם ַה ּיְהו ִּדי כ ֻּּלוֹ ָנ ְש
ְּבעוֹד ֶ
ֻכה.
ׁשה ְּתכ ּונָה ִל ְק ַראת ַחג ַה ֲחנ ָּ
ֻר ְּג ָ
ׁש ּלוֹ ה ְ
ָה ַרבְּ ,ב ַח ְדרוֹ ֶ
ׁש ֵּמׁש ֶאת
ָהג ְל ַ
ׁש ּנ ַ
ֻצ ָבה ִּב ְמקו ָֹמ ּה ,ו ְַה ַּת ְל ִמיד ֶ
ָאה ה ְּ
ֻכ ּיָה נ ָ
ֲחנ ִּ
ֲלתוֹ ֵה ִכין או ָֹת ּה ִל ְק ַראת ַה ַה ְד ָל ָקה .הוּא
ָה ַרב ְּב ֵעת ַמח ָ
ׁש ֶמן ו ְֵה ִכין ּגַם
ִּת ֵּקן ֶאת ַה ְּפ ִתילוֹתִ ,מ ֵּלא ֶאת ַה ּכו ִֹס ּיוֹת ְּב ֶ
נֵר ְל ַה ְד ָל ָקהְּ .בבוֹא ָה ֵעת ִה ְת ַע ֵּקׁש ָה ַרב ָלקוּם ִמ ִּמ ָּטתוֹ.
ֲרי ַה ּכֹל י ְָדע ּו ֶאת
ׁשה ֵ
לֹא ָהיָה ַט ַעם ְל ָהנִ יא אוֹתוֹ ִמ ָּכ ְךֶ ,
ַתר ַעל
ׁשהוּא לֹא ְיו ֵּ
ִח ָּבתוֹ ְל ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצווֹת ,ו ְּכ ָבר י ְָדע ּו ֶ
ׁשה.
ֲלתוֹ ַה ָּק ָ
ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצוָה ְּבגוּפוֹ ַ -ל ְמרוֹת ַמח ָ
ֻכ ּיָהַ .ה ַּת ְל ִמיד
ׂ ֵר ְך ָה ַרב ֶאת ַרגְ ָליו ַעד ַה ֲחנ ִּ
ְּבקֹ ִׁשי ַרב ֵש
ׁש ֵּמׁש ִה ִּגיׁש לוֹ ֶאת ַה ּנֵר ַה ּבו ֵֹער ,ו ְָה ַרב ָא ַחז ֶאת ַה ּנֵר
ַה ְמ ַ
ׁש ִּס ּיֵם ֶאת
ְׁ .ל ַא ַחר ֶ
ְּביָדוֹ ָהרו ֶֹע ֶדת ו ְֵה ֵחל ְל ָב ֵר ְך ְּבקוֹל ָחל ּוש
ֻכה,
ׁשל נֵר ַה ֲחנ ָּ
ילה ֶ
ַה ְּב ָר ָכה ֵק ֵרב ָה ַרב ֶאת ַה ּנֵר ֶאל ַה ְּפ ִת ָ
ׁשה ָּבגְ ָדה ּבוֹ ְוגַם
וְנִ ָּסה ְל ַה ְד ִליקוֹ ַ -א ְך אוֹיָה! ְר ִא ּיָתוֹ ַה ַח ָּל ָ
יח ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ּנֵר
יבה ,וְהוּא לֹא ִה ְצ ִל ַ
ְתה י ִַּצ ָ
יָדוֹ לֹא ָהי ָ
ֻכ ּיָה ,וְנִ ְענַע ְּביָדוֹ ָאנֶה
ׁשׁש ְס ִביב ַה ֲחנ ִּ
ילה .הוּא ִּג ֵּ
ֶאל ַה ְּפ ִת ָ
ׁ.
ֻכה לֹא נִ ְת ְּפ ָסה ָּב ֵאש
ׁשל נֵר ַה ֲחנ ָּ
ילה ֶ
ָאנָה ַ -א ְך ַה ְּפ ִת ָ
וָ
ֲדינוּת
ׁש ָר ָאה זֹאת נִ ָּסה ִמ ּיָד ִל ְתמ ְֹך ַּבע ִ
ֶא ָמן ֶ
ַה ַּת ְל ִמיד ַה ּנ ֱ
ָה ַ -א ְך ָה ַרב ָּד ָחה ֶאת ָה ֶעזְ ָרה .הוּא
ׁשל ָה ַרב ו ְּל ַכ ְּונ ּ
ְּביָדוֹ ֶ
ֲרי ֵאין ְל ַד ֵּבר ֵּבין ַה ְּב ָר ָכה ְל ֵבין ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצוָה
ׁשה ֵ
לֹא ִּד ֵּבר ( ֶ
ַא ַק ּיֵם ֶאת ַה ִּמ ְצוָה
"תן ִלי ו ֲ
ְּבפ ַֹעל)ַ ,א ְך ַמ ָּבטוֹ ְּכמוֹ ָא ַמרֵּ :
ַמ ֵרי ,וְרו ֶֹצה ֲאנִ י ִלזְ ּכוֹת
ְּבגו ִּפי! עוֹד לֹא ָאזְ ל ּו ּכֹחו ַֹתי ְלג ְ
ּת ּה!".
ַּב ִּמ ְצוָה ִּב ְׁש ֵלמו ָ
ילה.
ׁשה נִ ָּסה ׁשוּב ְל ָק ֵרב ֶאת נֵר ַה ַה ְד ָל ָקה ֶאל ַה ְּפ ִת ָ
ַר ִּבי מֹ ֶ
ַסה ְל ַא ֵּמץ ֶאת
ׁשהוּא ְמנ ֶּ
ׂה זֹאת ְל ַאט ְל ַאטְּ ,כ ֶ
ַה ַּפ ַעם ָע ָש
יטבְ .ל ִע ִּתים
ׁשה ו ְּל ַכ ּוֵן ֶאת ַה ּיָד ֵה ֵ
ָּכל ּכ ַֹח ְר ִא ּיָתוֹ ַה ְּקל ּו ָ
ַמ ֵרי,
ֻלוֹת יו ְֹמיו ִֹמ ּיוֹתַ ,ה ִּנ ְראוֹת ָלנ ּו ְּפׁשוּטוֹת ְלג ְ
ְּפע ּ
ׁשר ִמ ְׁש ַּת ּנֶה ַמ ַּצב גּ ו ֵּפנ ּו -
ׂוֹאַּ ,כ ֲא ֶ
הו ְֹפכוֹת ְל ָקׁשוֹת ִמ ְּנש
ׁשה ָהיָה ַּב ַעל ּכ ַֹח ָרצוֹן
ׁשו .או ָּלם ַר ִּבי מֹ ֶ
ו ְָכ ְך ּגַם ֵא ַרע ַע ְכ ָ

ָמיו ֵמ ָאז ֵה ֵחל ִלגְ ּדֹל
ַא ִּדירּ .כ ַֹח ָרצוֹן זֶה ִל ּוָה אוֹתוֹ ְּב ָכל י ָ
ידיו ַה ִּצ ּבו ִּר ּיִים ,ו ְֶד ֶר ְך
ֶלד ָצ ִעירֶּ ,ד ֶר ְך ָּכל ַּת ְפ ִק ָ
ַּב ּתו ָֹרה ְּכי ֶ
ָמיו ָה ַאחֲרוֹנִ ים.
ּכֹחוֹ ֶה ָעצוּם ַּב ּתו ָֹרה ,ו ְַעד ְלי ָ
ילה נִ ְת ְּפ ָסה ָּב ֵאׁש
ימה ְּביָדוַֹ .ה ְּפ ִת ָ
ָׂ
סוֹף סוֹף ָע ְל ָתה ַה ְּמ ִש
ׁשה
ֻכ ּיָהַ .רק ָּכ ֵעת ִה ִּתיר ַר ִּבי מֹ ֶ
ו ְִר ְּצ ָדה ְּב ַע ִּליזוּת ַּב ֲחנ ִּ
ׁש ָאנ ּו
"ה ּנֵרוֹת ַה ָּלל ּו ֶ
ׁש ֶבת ו ְָל ִׁשיר ְּב ַכ ָּונָה ַר ָּבה ַ
ְל ַע ְצמוֹ ָל ֶ
ׁש ָעה
ׁשפו ְּך ַעל ָּפנָיו ְּבאו ָֹת ּה ָ
ׁש ָהיָה ָ
יקין"ֶ .את ָהאוֹר ֶ
ַמ ְד ִל ִ
ימה .עוֹד לֹא
ָׂ
יח ַל ֲעמֹד ַּב ְּמ ִש
ׁש ֵער .הוּא ׁשוּב ִה ְצ ִל ַ
ׁשה ְל ַ
ָק ֶ
ׁשר ְלהו ִֹסיף
ֲדיִן ֶא ְפ ָ
ַּת ּמ ּו ַח ּיָיו .עוֹד נֵר נִ ְׁש ָמתוֹ ּדו ֵֹלקַ ,וע ַ
עוֹד ִמ ְצוָהְ ,ל ַה ְד ִליק עוֹד אוֹר.
ֳד ִׁשים,
ֲמד עוֹד ַּכ ָּמה ח ָ
ׁשה ַפיְינְ ְׁש ֵטיְין ֶה ְחזִ יק ַמע ָ
ָה ַרב מֹ ֶ
ׁשה
ו ְּב ֶע ֶרב ּפו ִּרים ְׁשנַת תשמ"ו ֶה ְחזִ יר ֶאת נִ ְׁש ָמתוֹ ַה ְּקדוֹ ָ
ׁש ָּכ ַתב ְמ ַה ּוִים ַעד ַה ּיוֹם
ׁשה" ֶ
"א ְּגרוֹת מֹ ֶ
ְליו ְֹצ ָר ּהִ .ס ְפ ֵרי ִ
ׁש ִה ְק ִּפיד ָּכל
ֶׁ ,
יקה ַה ּתו ָֹרנִ ית ,ו ְָה ִאיש
ַע ּמוּד ֶמ ְר ָּכזִ י ַּב ְּפ ִס ָ
ׂה
ַח ּיָיו ִל ְדרֹׁש ֵמ ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ַּמ ְק ִסימוּם ְּב ִל ּמוּדְּ ,ב ַמ ֲע ֶש
ו ְּב ִמ ּדוֹת טוֹבוֹתַ ,מ ְמ ִׁש ְיך ְל ָה ִאיר ֶאת ַח ּיֵינוּ.
(על פי הספר "רבי משה פיינשטיין")

אזעקה מערכת אזעקה
המותאמת לשבת
לארון למהדרין
קודש בפיתוח מכון צומת

לבירור פרטים ולתיאום התקנה∫ ≤∞≤≠ππ≥≠±¥¥
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רפואה והלכה
כבדי ראיה בחנוכה

"ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותם בלבד" (סופרים,כ,ד)  -הנוסח
השגור בפינו מעלה את השאלה ,האם יש חיוב לראות את הנרות ,או שראיית
הנרות היא הרעיון והמהות ,ולכן אין להשתמש לאורם ,אך קיום המצווה
והראיה אינה חובה .נפקא-מינה אפשרית :מי שאינו
מתבטא רק בהדלקהִ ,
בביתו ,ובני הבית מוציאים אותו ידי חובה בהדלקתם (שהרי "מצוות חנוכה
–נר איש וביתו") האם ידליק בברכה במקומו? אם חובה לראות – ידליק
בברכה כדי שיראה נרות חנוכה ,ואם לא  -תהיה זו ברכה לבטלה ,שהרי
יוצא בהדלקה שבביתו בלא נוכחותו ,אלא אם מתכוון שלא לצאת בהדלקת
הבית (ועיין שו"ע ,תרע"ז ,ג ורמ"א ובפסיקת המשנה-ברורה סקי"ד]).
וכן בנדון שלנו :מה מעמדו של העיוור בחג האורים? האם רשאי להדליק
בברכה (שהרי הסומא חייב עקרונית בכל המצוות) ,או -במידה ויש חיוב
בראיית הנרות –לא יברך ,שכן הוא אנוס מלקיים המצווה כהלכתה? נחלקו

11/30/10 3:38:14 PM

נכתב ונערך ע"י מכון וע"ה
רח' עזריאל  ,19גבעת שאול ,ירושלים טל02-6515050 :

אחרונים :לדעת מהרש"ל והמג"א (תרע"ה,סק"ד) ידליק בברכה ,וזאת גם
אם החיוב בראיה .והטעם ,משום "פרסומי ניסא" ,שכן הדלקתו של הסומא
תאפשר לאחרים לראותם .ובדומה לנרות שבת ,שאף העיוורת מדליקה
ומברכת ,שכן האור יועיל לכולם ובעקיפין גם לה עצמה .דעת היעב"ץ (הובא
במשנה-ברורה ,תרע"ה,סק"ט) ,שהעיוור לא יברך .ומדברי התוספות
משמע שידליק בברכה (ראש השנה,לג,א).
למעשה ,אף שפוסקים רבים סוברים שסגי נהור רשאי להדליק נרות חנוכה
בברכה ,עדיף יותר שאשתו או אחד מבני המשפחה הם שידליקו ויברכו.
ואם הדבר מעציב את העיוור וגורם לו "חלישות הדעת" –יסמוך על
המתירים להדליק בברכה .ואדם שראייתו כבדה אך הוא יכול להבחין באור
הנרות במעורפל –לכל הדעות ידליק בברכה.
כתב :הרב יוסף איתן ,מרבני מכון פוע"ה eitan@puah.org.il
בחסות
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בגובה העיניים

הרב יוני לביא מנהל מוקד הנוער 'חברים מקשיבים'
www.makshivim.org.il

לנו הרבה! בחיינו השוטפים לא נִ ְקרוֹת
האם צריך למות בשביל
לפנינו על שני וחמישי הזדמנויות
להיות גיבור?
למות על קידוש ה' (ואולי טוב שכך,)...
וחוץ מקריאות התפעלות והשראה כללית ,הסיפורים
אם תשאל סתם אדם ,אפילו ילד בגן" :תגיד ,המכבים
הנ"ל לא באים לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו.
היו גיבורים?" .הוא יגיד לך בלי לחשוב פעמיים "בטח!
הם יצאו להילחם ביוונים שהיו חזקים ורבים מהם".
הגבורה השקטה
"אם ככה" ,תשאל אותו" ,מה הכוונה כשאנחנו אומרים
הרשו לי לספר לכם עוד סיפור קטן ששמעתי על רועי
בתפילת על הניסים " -מסרת גיבורים ביד חלשים"?
קליין .סיפור אפור ונטול ברק ,אך בעיניי מסתתרת
מי פה בדיוק הגיבורים ,אה?!" .כאן הוא כבר ייתקע,
בו עוצמה גדולה הרבה יותר .רועי היה בשירות צבאי
'אה."....
יגרד בראשו במבוכה ,יקמט את מצחו ויגיד ֶ
אינטנסיבי ולעיתים היה נעדר תקופות ממושכות
מביתו .לפעמים היה מתאפשר לו לקפוץ ללילה אחד
תירגעו ,לא באתי כאן להפוך את היוצרות וגם לא
הביתה באמצע השבוע ,לראות את האישה והילדים.
לשבור מיתוסים מקודשים .התרגיל האחרון מתאפשר
רעייתו היתה מפצירה בו שאחרי לילות רבים של שינה
רק בגלל משמעויות שונות
מקוצרת וקטועה ,ינצל את
הניתנות לאותה מילה
השקט בבית ויסגור לילה
בדורות שונים .מחברי 'על
הניסים' פשוט השתמשו אני רוצה שעכשיו את תישני בלי הפרעות,
שלם בשינה .רועי השיב
ואני אקום
לה" :לא .כל הזמן כשאני
במילה 'גיבורים' כשרצו
בצבא את קמה לילדים
לומר 'חזקים'.
בלילה .אני רוצה שעכשיו
אך מכל מקום הדבר מעורר
את תישני בלי הפרעות ,ואני אקום בשבילם".
למחשבה מעניינת ְל ַמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו
לא יודע מה אתכם ,אבל בי ,סיפור כזה מעביר זרם
אומרים את המילה 'גיבור'? מה צריך לעשות אדם כדי
מחשמל .אין לי גם ספק שיש קשר הדוק בינו לסיפור
לזכות בתואר המכובד הזה? ונוסיף עוד שאלה חשובה
ַה ִה ְש ַט ְתחוּת על הרימון .מי שמסוגל להיות גיבור אמיתי
אחת  -האם חייבים למות בשביל זה?
בשעות הקטנות של הלילה ,הרחק מעין המצלמות,
ֹת
ו
ּר
ו
ב
ג
ּ
ְ
ל
ל
ֵ
ּ
ְמ
ַ
י
י
"מ
ִ
אחד משירי חנוכה המפורסמים הוא
בדברים בנאליים ,קטנוניים וחסרי ברק ,יהיה מסוגל
ל
ֹא
ֵ
ו
גּ
ֹר
ו
ב
ּ
ג
ּ
ִ
ה
ַ
ּם
ו
ָק
י
ׂ ָר ֵאל או ָֹתן ִמי י ְִמנֶהֵ ,הן ְּב ָכל ּדוֹר
ִי ְש
בעת הצורך גם להקריב את החיים ממש כשיידרש לזה.
ָה ָעם" .אין ספק שקומץ אנשים ,חסרי ניסיון קרבי
לרובנו לא יֵיצא למסור את הנפש ולמות ,אבל לכולנו
וללא נשק ואמצעים ,המכריזים מלחמה על האימפריה
יש הזדמנויות בשפע למסור את הנפש ולחיות .זה הרי
יכה
החזקה בעולם ,הם גיבורים .הגבורה שלהם ִה ְצ ִר ָ
קורה לנו כל יום .דילמות קטנות ,ניסיונות נסתרים,
בניו
הקרבה ומסירות נפש .ובאמת אף אחד מחמשת
התלבטויות שבינך לבין עצמך .ברוב המקרים אף אחד
של מתיתיהו הזקן לא מת על מיטתו...
לא יידע לעולם מה בחרת לעשות ואיזה מחיר נאלצת
לשלם על זה .רק אתה תדע ,האם הצלחת ללכת נגד
יש לנו נטייה להתלהב (ובצדק) מסיפורים של אנשים
הזרם ,להתאפק ,להבליג ,לאסוף את הכוח ולבקש
שמסרו את חייהם למען אחרים ומתו על קידוש ה'.
סליחה ראשון ,לנשוך שפתיים ולהרכין ראש ובכל זאת
אחד המפורסמים שבהם הוא מותו ההרואי של רס"נ
להמשיך הלאה ,להתאמץ לנסות שוב למרות שהרגע
רועי קליין הי"ד שבמהלך מלחמת לבנון השניה קפץ על
נפלת ,לעטות חיוך על פניך למרות ֶש ַמר לך בלב .רק
רימון כדי להציל את חיי חייליו כשעל שפתיו נישאת
אתה תדע האם באמת היית ...גיבור.
זעקת "שמע ישראל" .למרבה הצער ההיסטוריה ְרווּיית
הדמים של עם ישראל גדושה בסיפורים כאלו.
העניין הוא שיש בהם חיסרון אחד בולט .הם לא תורמים
לתגובות והארותyoni@makshivim.org.il :

11/30/10 2:39:05 PM
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אישי ישראל

קיבוצניקים  -אנשי רוח

את כתבתנו השבת נקדיש לשני קיבוצניקים ,חברי
הקיבוץ הדתי .שניהם נפטרו בכ"ח בכסלו  -שלום
קרניאל (משמאל) ,חבר קב' כפר עציון ,בשנת תש"ח,
ערב קום המדינה; ודב רפל (מימין) בשנת תשס"ד.
ושניהם לא על עצמם יצאו ללמד ,אלא על כלל חברי
הקיבוץ הדתי  -אנשי רוח ,ידענים ובקיאים ושוחרי
דעת (טוב ,לא כולם! אבל בכל זאת).
שלום קרניאל נולד בפולין ,ושם היה ממעצבי דרכה של
תנועת "השומר הדתי" .לאחר שעלה ארצה (תרצ"ט,
 )1939הצטרף לחברי כפר עציון .הוא זכה בחייו לערוך
כמה וכמה בטאונים  -את "אהלנו" בטאון "השומר
הדתי" בפולין" ,זרעים" בטאון בני עקיבא" ,עלונים"
בטאון הקיבוץ הדתי ,וכמובן את בטאון קיבוצו ,כפר
עציון .בקיבוצו עסק הן בתורה (חינוך; יסוד "נוה
עובדיה" ,בית הסופר הדתי ,ועוד) והן בעבודה (ייעור
ובטחון) .את מותו מצא ב"שיירת העשרה" שהותקפה
בדרכה לכפר עציון הנצור.
"קבוצת אברהם" שכנה במשך  7שנים בכפר-פינס
שבשומרון ,וחבריה התלבטו אם לעקור אל כפר עציון
שבהרי חברון ,בעלי האקלים והאדמה השונים .שלום
הכריע" :בשעה שאנו יושבים כאן ,אני כאילו שומע את
תקתוק גלגלי הרכבות שמובילות את בני משפחותינו,
או את חברינו שלנו למחנות העבודה או מחנות המוות,
להשמדה" ,וסיים באומרו ,שעלינו "לקבל את ההצעה
ולפתוח בזה אזור חדש להתיישבות יהודית בשביל
השרידים שישארו אחרי ההשמדה ,אחרי השואה".
בעיצומה של השואה (כו בשבט תש"ד )1942 ,נטעו
חברי הקיבוץ עצים ,ובתפילת הנוטע שלו אמר שלום:
"תלושים היינו בגולה ,והתלישות היתה המחלה
האיומה של עמנו בניכר .לשורשיות אנו זקוקים ...לא
ננוח ולא נשקוט עד כי נגול את חרפת השממה מעל פני
ההרים ,ועד כי נכסה אותם במעטה עצי-פרי ועצי-יער
אשר ירונו את שירת התחייה".
דב רפל אף הוא נולד בפולין .עלה ארצה בהיותו בן ,20
כשהוא כבר מצויד בתעודת סמיכה לרבנות (אותה
השאיר אחריו בפולין) .כאן למד מתמטיקה ופיסיקה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,ולימד בכמה בתי
ספר .כעשר שנים לאחר עלייתו הצטרף לקבוץ יבנה,
וגם שם המשיך בפעילותו החינוכית בנהלו את המכללה
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אורי דסברג

מכון 'צומת'

למורים "גבעת
ושינגטון".
במשך שנים
רבות הרצה
באוניברסיטת
בר-אילן ,ובשל
כך תוארו הוא
פרופ' דב רפל.
מפרי עטו זכינו
למאמרים
רבים וגם ל 21-ספרים .תחום העיסוק האחרון שלו
היה הפילוסופיה של החינוך ,ואחד מספריו הוא
"הרמב"ם כמחנך".
את ההבדל בין שני הקיבוצים ,כפר עציון ויבנה היטיב
לתאר דב רפל :חברי כפר עציון הגיעו ארצה עם הלהט
החסידי מפולין .ככאלה ראו חשיבות בדיבוק חברים
(התיישבות גושית) ובתפילה (התמונות המפורסמות
של חברי הקיבוץ מתפללים בשדה) .חברי יבנה הגיעו
בעיקר ממערב אירופה (במלים אחרות :יקים) .הם
ראו חשיבות בהתיישבות הבודדת (איש לא יגיד לנו
מה לעשות) שתבסס את עצמה מבחינה כלכלית .וראו
זה פלא! מבין שני הזרמים נוצרה תנועת תורה ועבודה,
שילוב שהביאנו עד הלום.
ַת ְר ֶעינָה ָּב ָאח ּו (מא,ב) .מה פירוש המלה 'אחו'?
ו ִּ
יצה] ,כמו
[ב ָ
רש"י פירש" :באגם ,מריש"ק בלע"ז ִּ
(איוב ח,יא) ישגא אחו ".אולם באיוב הפסוק
ׂ ּגֶה ָאח ּו ְב ִלי
גֹּמא ְּבלֹא ִב ָּצה ִי ְש
המלא הואֲ :היִגְ ֶאה ֶ
ָמיִם ,ולפי ההקבלה אחו=גומא (הצמח) .אונקלוס
תירגם :ו ְָר ֲעיָן ְּב ַא ְחוָא ,כוונתו אולי לאמור במדרש
רבה" :בשעה שהשנים יפות הבריות נעשין אחין אלו
לאלו ותרעינה באחו אהבה ואחוה בעולם" .הפסוק
באיוב איננו תומך בפירוש זה ומותיר אותו כדרש
בלבד .בירושלמי ברכות פ"ו ה"א אומר רב הונא
שהאומר למסובים לאחר ברכה וקודם שאכל "סב
בריך" (הסב וברך) אין בכך משום הפסק; אבל אם
אמר "הב אחוונא לתורייא (לשוורים)  -יש בו משום
הפסק ברכה" .אחוונא אפוא הוא מזון לבעלי חיים,
ואולי למלה זו התכוון אונקלוס בתרגומו .רס"ג
תירגם 'אחו' לערבית :אלקרט ,ופירש הרב קאפח:
מין חציר בעל עלים רחבים.
דב רפל ,תרגום אונקלוס
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הלכה ממקורה

הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון

ור"מ ישיבת 'הר עציון'
דרום
דרוםשל
רבה של אלון שבותרבה
עציון'
שבות'הר
אלוןישיבת
ור"מ

מן המקורות עד להלכה למעשה

יגדל
נחלקו הראשונים כמה עיקרי אמונה ישנם .רבנו
חננאל (שמות יד,לא) כתב שישנם ארבעה עיקרים;
ר' יוסף אלבו (בספר העיקרים) כתב שישנם שלושה
עיקרים ,ואילו הרמב"ם (פירוש המשניות ,סנהדרין,
תחילת פרק חלק) כתב שיש שלושה עשר עיקרי
אמונה .על בסיס שיטת הרמב"ם נכתב השיר 'יגדל',
כאשר יש בו שלוש עשרה שורות ,שכל אחת מהן,
רומזת לעיקר אמונה אחר [ואמנם ,ישנם שינויים
מסוימים בין י"ג עיקרים שב'יגדל' ,לבין אלו שבדברי
הרמב"ם וכן בין אלו שב"אני מאמין" שבסוף התפלה
(עיין בספר יסודי אמונה ,עמ' סג-סח; המעיין תשרי
תש"ן עמ'  ,12-18מאמרו של הרב א' ורהפטיג; המורה
לדורות.])244-256 ,
זהותו של מחבר השיר איננה ידועה בוודאות .כנראה
שמדובר בר' דניאל בן יהודה הדיין ,שחי במאה ה13-
למניינם (אם כי המהרי"ץ בסידורו עץ-חיים סבור
שהמחבר הוא רבי שלמה אבן גבירול).
האר"י הקדוש לא היה אומר יגדל (שער הכוונות,
דף נ' ע"ג "מורי ז"ל לא היה אומר שום פיוט ובקשה
מאלו שסידרו האחרונים ...ובפרט פזמון יגדל
א-להים חי") .כנראה שלדעתו אין הפיוט מיוסד על
פי עקרונות הקבלה (עיין בן-איש-חי ,עוד-יוסף-חי,
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חוט-המשולש דף נט).
אולם ,רבים מגדולי ישראל שיבחו
פיוט זה (מהרי"ץ ,בסידורו עץ-חיים; יוסף-אומץ
סימן ס' ועוד)[ .ועוד היו שייחסו מעלות גדולות
לפיוט זה של יגדל .למשל" :אמר המחבר ,אליהו
הכהן ,כשהיה אדני אבי ז"ל הולך לבקר את החולה,
לא היה זז משם עד שהיה מכריחו לומר יגדל ששם
הי"ג עיקרים" (שבט מוסר ,פרק כ"ז .מובא אצל הרב
נריה ,י"ג העיקרים)].
אף השל"ה הקדוש (תחילת שער האותיות) שיבח
שיר זה וכתב "עיקרי הדת הם י"ג ,זכרם הרמב"ם
במשנה ...ועל זה מיוסד השיר המשובח יגדל אלקים
חי."...
אכן ,ברוב הסידורים מצוי השיר יגדל ,ויש האומרים
אותו בערבי שבתות לאחר סיום תפילת ערבית או
בזמנים אחרים.
מדוע פותח הפיוט בלשון "יגדל"?  -את הפתיחה
לשיר זה הסביר הרב קוק ,שזהו הדבר היסודי בעולם:
להתגדל ולהתפתח .העולם הולך ומתפתח ,הולך
ומשתכלל" :יגדל א-להים חי וישתבח ...הברכה
היסודית של העולם היא ההתעלות התדירית של דעת
ה' ,בגודלה ,ביפעה ובטהרתה ...על כן מוכרח העולם
לצעוד תמיד קדימה בדעת אלקים אמת".
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נקודת מבט

הרב ישראל רוזן

ראש מכון 'צומת'

אח"כ יגיע תורם של דיווחי החושך
הבו לנו רגעי אור
והסנסציות והסיטרא אחרא.
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך (פתגם)
אני מאמין שאילו כלי התקשורת
מלחמת נצח
לסוגיהם היו נרתמים לאג'נדה כזו,
מבריאת העולם מתחוללת מלחמת-נצח בין בני-האור
וחשים מחוייבות להאיר גם את הצד המואר שבחיים
ובני-החושך ,בין כוחות הטוב ללגיונות האופל .יש לשער
(והם עושים זאת לעתים) ,ולא רק לספק את יצרי החושך
כי כך יהיה עד אחרית הימים עת נזכה להתגשמות חזון
האפלים ,היו יכולים להוביל מהפכה חברתית של ממש.
הנביאים "וגר זאב עם כבש" (ישעיה יא,ו) .מושגי האור
כן! עד כדי כך!
והחושך לובשים צורה ופושטים צורה ,ולעתים משמשים
הנה דוגמא; חנוכת בית התרבות באריאל ,ופולמוס
בערבוביה .הכל מתרחש בעולמנו בתווך שבין משיכת
החרמתו ע"י אישי-תרבות מן השמאל .מוסכם שגם
כוחות קטביים אלו; "איזה הדרך ישכון אור וחושך איה
תקשורת נייטראלית תבליט את הפולמוס ועוקציו
מקומו?" (איוב לח,יט).
מטעמי רייטינג .אבל ,היה מקום
לא נשקע במדור זה בהרהורים
לצפות ל'חדשה' מקדימה שתתאר
אני חולם על אתיקה
פילוסופיים על מהות ההוויה תקשורתית לפיה כל מהדורה או בהזדמנות זו מעט ממירקם החיים
והאנושות .די לנו בנקודת מבט דף בית יפתחו בידיעה חיובית באריאל ,ואת הישג קברניטיה
חינוכית אחת ,לאורם של נרות
לייסד משכן נאה לתרבות .אני מבין
החנוכה ,וזו מגולמת בפתגם שצוטט
שהשמאל הפוליטי חושש שמא מעט
בראש המדור" :מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".
מן האור החיובי ידחה הרבה מן הבקורת שתבוא לאחריו,
פתגם זה המשמש כ'מוטו' לחג החנוכה כוחו יפה לחיים
אך בואו נאמין לרגע שלא כל התקשורת היא שמאלית...
בכלל .ההקשר לחנוכה אינו רק בשירי הגן "באנו חושך
כיוצא בזה ,דיווחי פשע מלוד ,מעכו או מכל מקום אחר
לגרש ובידינו נר דקיק" (קצת ערבבתי) .זהו לב הנס; מעט
בארץ (ובעולם) לא יאבדו את קהל המאזינים ,הצופים או
שמן מפך דקיק דחה את חשכת המתיוונים והצית אור
הקוראים גם אם יוקדמו להם פיסקאות השופכות מעט
במקדש לדורות.
מן האור על מקומות אלו .כך גם בהקשר לאישי ציבור
אגב ,לא מצאתי את מקורו של פתגם נאה ואמיתי זה.
הנחשדים בקלקלתם; איש לא יחשוד בי שאני חסיד,
התקליטורים שתחת ידי העלו כי אימרה זו בא זכרה
תומך או סנגור של ניצב בר-לב .אעפי"כ ,בהתאם לחוק
בספרי חכמים כמאתיים שנה בלבד ,כמו בספרי חסידות
האתיקה שהוצע לעיל ,הייתי מצפה שיושמעו גם כמה
(צדקת הצדיק ,ר' נחמן עוד) בדרך כלל בתוספת מילת-
משפטים על פעלו ותרומתו לחברה ולמדינה ,מתוך תקוה
ציון "כנודע" ,או "כמובא" .ושמא המקור היא האמת
והנחה שיש כאלו...
הטבעית שבבריאה ,שבהתבוננות .ולבי אומר לי כי
מעט אופטימיות
'מתאים מאד' שהביטוי שאוב מספרות הקבלה ("מעט מן
הפתגם 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך' יתורגם
הזוהר") אולי בנוסח פחות מודרני ,אך לא ידעתי לאתרו.
מן הסתם לשפת הפסיכולוגיה בנוסח מעט אופטימיות
אם מי מן הקוראים יאיר עיני אאיר את עיני הקוראים.
דוחה הרבה מן הפסימיות .זהו כלל אישי ,חברתי וחינוכי
האור הנאלם
חשוב ,והא טעון טיפוח והעצמה.
וכדרכנו ,מבט את האקטואליה ,אל התקשורת שהיא
נמצא לכלל זה אפילו רמז דרשני בסיפור מכירת יוסף
מעצבת עיקרית של האוירה והשיח הציבורי.
משבוע שעבר; "והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד
אני חולם על אתיקה תקשורתית לפיה כל מהדורת חדשות
וגמליהם נושאים נכֹאת וצֹרי ולֹט" (לז,כה) .והעיר רש"י:
משודרת ,כל דף בית באתר חדשותי ,כל עמוד פותח
"אין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע,
בעתונות ,יפתחו תמיד ב'מעט מן האור'; בחדשה חיובית
ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע" .ומאירים על
כלשהי ,ורק אחריה ידווחו על האלימות והפשע והרציחות
כך בעלי המוסר :יוסף הנמכר לעבדות ע"י אחיו ,יושב
והסטיות וההטרדות והמעילות והשחיתויות וההרשעות
על הגמל ומהרהר; מה קורה לי? היש בסביבה קרן אור
והתאונות והאסונות .כמה אור חינוכי היה בוקע משיטה
להיתלות בה? זיק של אופטימיות? לפתע מציץ עליו
כזו .כמה מרנין-לב ,גם אם לא תמיד מענין ,לשמוע ידיעה
הקב"ה מתוך שקי הבשמים שהחליפו את חביות הנפט
על תרומת איברים שהצילה נפשות .כמה חיובי ,גם אם
והזפת ,וקורא חרישית באזניו :שים לבך ,יוסף! לפניך
לא מרתק ,לשמוע על מפעל חסד של אדם או קבוצה אשר
תמרור אור המנצנץ באפלה" :נכאת צרי ולט" .הסוף יהיה
הזולת לנגד עיניהם; כמה נאה ,גם אם לא מרגש ,לשמוע
אור גדול...
דיווח על תגלית מדעית או על בשורה אקולוגית וכד'; ורק
(נכתב במוצ"ש וישב)
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