
חטא המרגלים וגזירת הגלות
משה רבנו מתווכח עם רבש"ע על חומרת העונש 
לו  נענה  ה'  המרגלים.  חטא  על  בתגובה  שייעד 
באופן חלקי בלבד; "ויאמר ה' סלחתי כברך, ואולם 
חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ". העונש ברור 
- דור יוצאי מצרים ימות במדבר, ורק בניהם יכנסו 
לארץ, אך מה כוונת המקרא "ואולם חי אני וימלא 

כבוד ה' את כל הארץ"?
בספר  אחרים.  במקומות  נמצא  הדברים  פשר 
ידי  את  נשאתי  אני  "גם  נאמר:  )כ,כג(  יחזקאל 
אותם  ולזרות  בגויים  אותם  להפיץ  במדבר  להם 
בארץ  "וימאסו  )קו(:  בתהילים  וכן  בארצות". 
ידו להם להפיל  וישא  חמדה, לא האמינו לדברו... 
ולזרותם  בגויים  זרעם  ולהפיל  במדבר  אותם 
ה'  דבר  את  בפרשתנו  שמענו  אמנם  בארצות". 
שיפלו במדבר, אך היכן נגזרה גזירת הגלות הנזכרת 

בפסוק "לזרותם בארצות"?
יכניס את ישראל  מלכתחילה היתה כוונה שמשה 
לארץ, ואילו כך היה היו כלב באברים, והשפעתם 
על כל האנושות היתה דרך א"י, כמו שיהיה לעתיד 
לבא: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים... ואמרו 
תצא  מציון  כי  ה'...  הר  אל  ונעלה  לכו  הגוים  כל 
בחטא  ב(.  )ישעיהו  מירושלים"  ה'  ודבר  תורה 
לארצם,  ישראל  ביחס  חולשה  נתגלתה  המרגלים 
ופגם זה גרם שא"י אינה במרכז. מכאן ואילך לא 

ישראל  השפעת  תהיה 
המרכזיות  דרך  בעולם 
של א"י. ישראל ימשיכו 
על  ולהשפיע  לתפקד 
האנושות; "עם זו יצרתי 
יספרו",  תהילתי  לי 

"ואתם עדי נאום ה' ואני 
דרך  שונה,  באופן  תתגשם  זו  תכלית  אך  א-ל", 
פיזור ישראל בעולם, וכך תופץ אמונת הא-ל בכל 
האנושות. לכן הגלות נגזרה לאחר חטא המאיסה 
בארץ, וכמ"ש חז"ל: "ויבכו כל העדה בלילה ההוא" 
- אתם בכיתם בכי של חינם, ואני קובע לכם בכיה 

לדורות )תענית כט(. 
זהו שאמר הכתוב "וימלא כבוד ה' את כל הארץ";  
כל  את  ה'  כבוד  ימלא  בעולם  ישראל  פיזור  ע"י 
אלו   - ה'  כבוד  "וימלא  נאמר  ובמדרש  הארץ. 
ישראל  ע"י  ה'  כבוד  שיתמלא  הכוונה  ישראל". 
הובא  הרא"ם,  )ביאור  בגולה  שילכו  הארץ,  בכל 

בתו"ש(.
"וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר את שאריתם... 
אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם... 
את  ולתקן  המשיח  למלך  דרך  ליישר  אלא  ואינם 
העולם כולו, שנא' 'כי אז אהפוך אל העמים שפה 
ברורה לקרא לכולם בשם ה' '. כיצד? כבר נתמלא 
העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה והמצוות 

" )רמב"ם מלכים פי"א. הושמט ע"י הצנזורה(.   
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תפילת 'הביננו' מהי?
שאלה – מה מקומה של תפילת 'הביננו' בזמננו?

"רבן  התנאים:  חולקים  )ד,ג(  בברכות  במשנה   – תשובה 
עשרה.  שמונה  אדם  מתפלל  ויום  יום  בכל  אומר:  גמליאל 
אומר:  עקיבא  רבי  עשרה.  שמונה  מעין  אומר:  יהושע  רבי 
לאו  ואם  עשרה,  שמונה  מתפלל  בפיו  תפלתו  שגורה  אם 

עשרה".  שמונה  מעין 
מביאה  )כט,א(  הגמרא 
מחלוקת מהו בדיוק הנוסח 
המלים  מאחורי  שמסתתר 
"רב  עשרה'  שמונה  'מעין 
אמר: מעין כל ברכה וברכה. 
ה'  הביננו  אמר:  ושמואל 
ומול  דרכיך,  לדעת  אלקינו 

את לבבנו ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים... טרם נקרא 
אתה תענה, ברוך אתה ה' שומע תפלה". 

עצמה,  בפני  נאמרת  ברכה  שכל  סובר  רב  כי  ביאר  רש"י 
הברכות  שלוש  את  כי  סובר  שמואל  ואילו  בקיצור;  אך 
וביניהן  במלואן  אומרים  האחרונות  ושלוש  הראשונות 
אומרים את הנוסח המצוטט לעיל בחלקו, שכל ביטוי ממנו 
המוכרות  שמונה-עשרה  תפילות  מתוך  ברכה  כנגד  מכוון 

לנו.
בהמשך הגמרא מובא שאביי שהיה מקלל מי שהיה מתפלל 
זו.  תפילה  נגד  כלומר  הסוגיה,  מסקנת  זו  לכאורה  הביננו, 
אולם תוספות על אתר מביאים שתי דרכים בביאור דעת 
אביי: )א( אפשר שדבריו כוונו רק כנגד מי שמתפלל הביננו 
בעיר, אבל בדרך מותר. )ב( ואפשר שאביי שולל רק את מי 
)זו  מיוחדת  סיבה  בלא  או  קבוע  באופן  הביננו  שמתפלל 
השימוש  את  צמצם  אתר(  )על  הרי"ף  גם  הסמ"ג(.  שיטת 

בתפילת הביננו לשעת הדחק בלבד. 
הרמב"ם  שפסק  למה  מתאימות  והסמ"ג  הרי"ף  גישת 
ודחוק  "... אבל אם היה טרוד  )פ"ב ה"ב(:  בהלכות תפילה 
או שקצרה לשונו מהתפלל - יתפלל שלש ראשונות, וברכה 
אחת מעין כל האמצעיות, ושלש אחרונות ויצא ידי חובתו". 
וכך הכריע הטור )בסימן קי(, וכן נפסק בשו"ע, והרמ"א לא 

הסיג על דבריו ומשמע שהסכים. 
מבין הפוסקים האחרונים פסק כך בשו"ע הרב, וכן הכריע 

בחיי אדם )כד,לא(. ממילא 
במקרים  לכאורה  להלכה 
האדם  ביכולת  אין  בהם 
להתכוון או להתפלל כמפורט 

בראשונים יש להתפלל תפילת 
הבינו, גם בזמננו. 

נוהגין  אין  "וכהיום  כתב:  אתר(  )על  הלכה  בביאור  אולם 
מחמת  הביננו  להתפלל 
הטרדה", כלומר, הנחת היסוד 
שלו היא שהיום לא ניתן לכוון 
הצדקה  אין  לכן  בתפילה, 
הסביר  וכן  התפילה.  לקיצור 
העדר  את  השולחן  ערוך  בעל 
"אבל  הביננו:  להתפלל  המנהג 
אנו  אין  הכי  בלאו  האידנא 
מכוונים כל כך כמו שכתבנו כמה פעמים, אם כן למה לנו 

הביננו?". 
מקום  שבשום  יראה  ברורה  במשנה  שיעיין  מי  אולם 
לכן מסתבר  הביננו.  לא שלל את תפילת  לשו"ע  בביאוריו 
שבביאור הלכה )הערותיו הנסמכות למשנה ברורה( מטרתו 
היתה רק ללמד זכות על כך שאין נוהגים זאת, אך בוודאי לא 
העלה על דעתו לבטל אפשרות לתפילה זו בימינו. גם ערוך 
השולחן, למרות מה שהובא לעיל, כתב כי צריך ללמד את 
החיילים היהודים להתפלל הביננו. גם במשנה ברורה עצמו 

פסק לכתחילה להתפלל הביננו אם זמן התפילה יעבור.
נלענ"ד להוסיף שביטול הביננו בטענה שאין יכולת להתכוון 
להתכוון  מהחובה  מדעת  לייאוש  למתפללים  לגרום  עלול 

בתפילה. 
לכוונה  לחנך  ההוראה  מורי  שחובת  נלענ"ד  לסיכום, 
זו.  במערכת  'הביננו'  תפילת  את  גם  ולשבץ  בתפילה, 
כלומר, יש ללמד כי במקרים חריגים שבהם אין אפשרות 
הביננו.  תפילת  נתקנה  כך  לשם  מלאה,  בתפילה  לכוון 
ראוי איפוא שמדפיסי הסידורים לא ישמיטו את תפילת 
'הביננו' על מנת שהאפשרות תהיה זמינה למי שמחמת 

דחקו אינו יכול לכוון. 

משו"ת בארץ
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הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

בשעת הדחק שאין יכולת 
לכוון אפשר להתפלל 'הביננו' 
כתחליף מקוצר לשמונה-עשרה
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ברכת ברוך שאמר
שאמר",  "ברוך  בברכת  פותחים  דזמרה  פסוקי 

ומסיימים בברכת "ישתבח".
המשנה בפסחים )קיז,ב( אומרת: "מזגו לו כוס 
שלישי מברך על מזונו, רביעי - גומר עליו את 
ההלל ואומר עליו ברכת השיר". הגמרא מביאה 
שתי דעות מהי ברכת השיר - "ר' יהודה אמר: 
כל  נשמת  יוחנן אמר:  ור'  ה' א-להינו;  יהללוך 

חי".
"יהללוך" - זו הברכה שאנו רגילים לומר בסוף 
בתשבחות".  מהולל  "מלך  הוא  וסיומה  ההלל, 
שמפני  אלא  ישתבח,  ברכת  זו   - "נשמת" 
הטורח וביטול מלאכה קוצרה ל"ישתבח" )פרט 

לשבתות ויו"ט(.
מכל מקום, את ברכת "ברוך שאמר" לא מצאנו 
הפרי  בעל  את  הביא  זה  דבר  בגמרא.  מפורש 
חדש )ר' חזקיה די סילווה( לתמוה )או"ח,נא(: 
ונחתם התלמוד, איך  "ותמהני, מאחר שנסתם 

יכלו הגאונים ז"ל לתקן ברכות מחודשות?".
אמנם, רבים חלקו על הפרי חדש, והביאו מקורות 
)סוף  מהמרדכי  שאמר".  "ברוך  לברכת  קדומים 
שזו תקנת  עולה  בקצרה'(  'סדר   - מסכת פסחים 
זו  ברכה  מובאת  כן,  כמו  הגדולה.  כנסת  אנשי 
בשם  חמישי(  פרק  )ברכות,  גיבורים  בשלטי 
)דבר  הירושלמי  בשם  אבודרהם  וכ"כ  הירושלמי, 
הט"ז  כן  כמו  שלנו(.  בירושלמי  מופיע  לא  זה 
בשם תולעת יעקב בשם אור זרוע כותב "שבח זה 
שנפל  פתקא  פי  על  הגדולה  כנסת  אנשי  תקנוהו 

מן שמיא...".
מוזכרת  הברכה  שאין  שלמרות  לציין  יש 
בגמרא, הרי שחלקים ממנה מוזכרים במקומות 
כאחת  מונה  )ב,ד(  בתענית  המשנה  א.  שונים: 
ה'  אתה  "ברוך  הגשמים  על  בתעניות  הברכות 
"ברוך   - נו,ב  בברכות  ב.  הארץ".   על  המרחם 
אומר ועושה גוזר ומקיים".   ג.  בסנהדרין יט,א 
משתמש שמעון בן שטח )במשפט על עבדו של 
ינאי המלך( במשפט "מי שאמר והיה העולם".  

ט,א  בברכות  ד. 
עושה  "ברוך   -

בראשית".
מקור  הבנת  חשיבות 

ברכת ברוך שאמר אינה 
רק חשיבות היסטורית, ואף 

אינה רק חשיבות פרשנית בהבנת השתלשלות 
למקור  הלכתית.  חשיבות  כאן  יש  התפילה. 
ברוך שאמר, יש השפעה גם על דינים הלכתיים 

הנובעים מכך, כפי שנראה בגיליונות הבאים. 
"ובשירי דוד עבדך"

מרכז  גם  מבואר  שאמר"  "ברוך  ברכת  בתוך 
ּוְמפָֹאר  ְמֻׁשָּבח  ה'...  ַאָּתה  "ָּברּוְך  דזימרה  פסוקי 
ַעְבֶּדָך.  ָדִוד  ּוְבִׁשיֵרי  ַוֲעָבָדיו,  ֲחִסיָדיו  ִּבְלׁשֹון 
ְנַהֶּלְלָך ה' ֱא-ֹלקינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות...". שירי 
אחד  הם  תהלים,  מזמורי  כלומר,   - עבדך  דוד 
הדברים המרכזיים של תיאור שבחו של הקב"ה, 
ואף אנו מהללים אותו בפסוקי דזימרה בעיקר 
ממזמורי תהלים )וכפי שנראה בהמשך, מסתבר 
שבעבר היו רק מזמורי תהלים בפסוקי דזמרא(. 
במזמורי תהילים ישנה גם חשיבות מיוחדת, וכפי 
)קמא,או"ח,לה,  ביהודה  נודע  בשו"ת  שכותב 
מאוד  "וידבק  בתשובה(:  לחזרה  בהנחיות 
בשירות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום, 
שזה דבר גדול להלהיב בלב האדם אהבת הבורא 

ברוך הוא".
רק שבחי הקב"ה. פסוקי  אינם  דזימרה,  פסוקי 
פסוקי  ותשבחות.  שירות  רק  אינם  דזימרה 
שיש  לקב"ה,  ותשבחות  שירות  הם  דזמרא 
בהן כוח מיוחד להלהיב אותנו, ולהביא אותנו 
לאהבת הבורא. מכאן נלמד, שפרט לחשיבותם 
שראינו  )כפי  השבח  בעצם  דזימרה  פסוקי  של 
בעבר בשם הב"ח( ופרט לכך שהם הכנה לתפילה 
שיש  הרי  שמחה,  של  למצב  להביאנו  האמורה 
להביא אותנו לאהבת  גם הכנה שאמורה  בהם 
והאהבה,  בו. השבח, השמחה  ולדבקות  הבורא 
אל  הכניסה  לקראת  בע"ה  אותנו  שיובילו  הם 

המלך פנימה. 
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מן המקורות עד להלכה למעשה
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מעשהיה
הגר מטיראנא )א(

רבה היתה התכונה בגיטו היהודי אשר בטיראנא. 
את  לקבל  התכוננה  בטיראנא  היהודית  הקהילה 
פני רבה החדש, הגאון הנודע ר׳ יצחק מקורדובה, 
כסא  על  לשבת  הקהילה  ראשי  להזמנת  שנעתר 

הרבנות בטיראנא.
דבר ביאתו של הרב החדש הגיע עד חצר המלכות. 
שונאי  שהיו  המלכות,  בחצר  אשר  אחדים  כמרים 
שמחת  על  רעה  בעין  הביטו  מובהקים,  ישראל 
היהודים וחיפשו אמתלאות להציקם, אך רוב אנשי 

החצר לא התעניינו יתר על המידה במינוי החדש.
יותר מכל אנשי חצר המלכות התענין יורש העצר 
לב  היהודי המפורסם.  בדמותו של הרב  מאטיאס 
קיננה  לדת  מיוחדת  ונטייה  למאטיאס  היה  עדין 
בו. הוא לא מצא סיפוק לנפשו הסוערת בתורתם 
אותו  הרגיזו  וביחוד  הכמרים,  של  והרצאותיהם 

ההסתה לשנאת היהודים שהכילו הרצאותיהם.
לעתים  ומבקר  מתחפש  היה  הצעיר  העצר  יורש 
קרובות את הגיטו היהודי. הוא היה אוהב להסתכל 
באורח חייהם השקט והנאמן של היהודים, ואורח 
חיים זה מצא חן בעיניו הרבה יותר מחיי ההוללות 
עשה  מיוחד  רושם  המלך.  בארמון  והתענוגים 
הגדולה  בחוכמתו  פניו,  בהדרת  החדש  הרב  עליו 
ובמידותיו התרומיות, והוא התיידד עם הרב מתוך 

דביקות והערצה.
לו  וסיפר  הרב,  אצל  העצר  יורש  הופיע  אחד  יום 
בחיי"  ״קצתי  יהודי.  ולהיות  להתגייר  החליט  כי 
נמאסו  תענוגיו  וכל  "הארמון  העצר  יורש  טען 
עלי״, ובדמעות בעיניו התחנן אל הרב למלא את 
בקשתו, ולהכניס אותו תחת כנפי השכינה וללמדו 

תורה ויהדות.
הנסיך  בקשת  את  לשמוע  מאוד  נבהל  הרב 
לו  הצפויה  הסכנה  את  לו  הבהיר  הוא  המלכותי. 
בצעד שכזה. הרי בן מלך הוא, ולו ידעו שהוא רוצה 
להתגייר ללא ספק יתנקמו בו באכזריות. הרב גם 
תיאר לפניו בצבעים שחורים ומאיימים את סבל 
בלב  באחת.  העצר  יורש  אך  בגלותם.  היהודים 
שבור הפציר ברב שירחם עליו ולא ישיב את פניו 
לא  נשמתו  כי  ברורות  הצהיר  העצר  יורש  ריקם. 

תדע מנוחה עד אשר יהיה ליהודי.
כדי שתוכניתו תצליח ללא הפרעה מידי הנוצרים 
ואנשי בית המלוכה הוא הציע לפני הרב תוכנית 
לבריחה מתוחכמת. הוא יבקש רשיון לנסוע לאחד 
לנסוע  ובמקום  בחו״ל,  הגבוהים  הספר  מבתי 
שמה יסע למרחקים, שם יתגייר וילמד תורה בלי 

הפרעה.
אחרי עמל רב הצליח סוף סוף יורש העצר להשיג 
בסתר,  נרקמו  התוכנית  פרטי  הרב.  הסכמת  את 
וקיבל  יצר קשר עם חבריו בארצות אחרות,  הרב 

את הסכמתם לשיתוף פעולה.
***

אבל  הוכרז  טיראנא  העיר  ובכל  המלוכה  בארמון 
הצעיר  העצר  יורש  של  הטרגי  מותו  על  גדול 
כי  סיפרה  העיר  בכל  שנפוצה  הידיעה  והחביב. 
בהרי  הרפתקאות  ומלא  סוער  למסע  יצא  הנסיך 
האלפים בשווייץ. הוא העז לטפס על הר שלג ענקי 

למרות האזהרות - ולא שב.
***

הנסיך  על  התאבלה  שטיראנא  השעה  ובאותה 
האבוד. ישב לו מטיאס בישיבה בקורדובה הרחוקה, 
ולמד תורה בהתמדה ובחשק רב. בקורדובה לא ידעו 
כלל מי הוא הצעיר השקדן הזה שהצטרף לאחרונה 
עצמו  את  הציג  הוא  שבעיר.  המפורסמת  לישיבה 
כאליעזר בן אברהם, והתחבב במהרה על כל חבריו 
ושכניו. רב העיר היה היחיד שידע את הסוד. הוא 
גייר את מאטיאס ושינה את שמו לאליעזר, וקיבלו 

בשמחה ללמוד בישיבתו.
הוסמך  אברהם  בן  אליעזר  ור׳  רבות,  שנים  חלפו 
להוראה, והפך לתלמיד חכם גדול. אז החלו להציק 
לו געגועיו לרבו הראשון, הרב ר׳ יצחק מטיראנא, 
והוא רצה לשוב לעיר מולדתו. הבעיה היתה שברור 
היה שאם אכן יחזור לעיר מולדתו עלולים לזהות 

אותו שם, ואז מרה תהא אחריתו.
חשקו  היה  עז  נרתע.  לא  אליעזר  ר'  זאת  ובכל 
אף  שכעת  קיוה  והוא  ולמולדתו,  לעירו  לחזור 
בגדים  לבש  הוא  צמח,  זקנו  אותו.  יזהה  לא  אחד 
יהודיים טיפוסיים, ומראהו הנוכחי לא הזכיר כלל 
את הנסיך מאטיאס שנעלם לפני שנים כה רבות. 
ובכל זאת, האם לא יהיה מישהו שבכל זאת עלול 

לזהותו?
)המשך יבוא בע"ה(
)עפ"י "סיפורים נפלאים" מאת י.ה. קניג(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat1@smile.net.il
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לשלוח ולצפות
בפרשת השבוע שלנו ה' מצווה את משה לשלוח 
אנשים לתור את הארץ. הקב"ה הרי יודע הכול, 
אז הוא ידע מה יקרה. משה לעומת זאת לא ידע 
מעשה  לעשות  אנשים  שלח  הוא  התכונן,  ולא 
העם.  בפני  הארץ  טובת  את  להביא   - בשמו 
יעמדו  המרגלים   - ברורות  היו  שלו  הציפיות 
בפני העם עם חזרתם ויספרו טובות על הארץ 
להם  יאמר  ה'  כשליח  רק משה  לא  המובטחת. 
משפיעים  עצמאיים,  קולות  אלא  הדברים,  את 
ישראל.  בעד ארץ   ל'קמפיין'  יצטרפו  וראויים, 
אבל משהו השתבש. הם לא עמדו בציפיות של 
דיבת  את  הוציאו  העם,  טובי  השליחים,  משה. 

הארץ.
 - עצמי  את  שואלת  אני  בכך  מהרהרת  כשאני 
הרי  בדעתו?  עלה  מה  ציפה?  משה  בעצם  למה 
הוא, במצוות ה', שלח אנשים חזקים, עצמאיים, 
לא  שאפילו  משימה,  למלא  כדי  דעות,  בעלי 
מוזכר לנו בתורה שהם נצטוו עליה מפורשות, 
כאילו היו צריכים לדעת בעצמם, ברור מאליו - 
להסתכל על הארץ רק בעיניים אוהדות. לעצום 
ולפחדים  לחששות  לספקות,  לקשיים,  עיניים 

ולדווח רק אמת אחת, חיובית בלבד. 
וזו למעשה הדילמה - אתה שולח אנשים מטעמך 
בכל  ולדרכך  לך  נאמנים  להישאר  מהם  ומצפה 
מחיר, להמשיך לדבוק בך, גם כשאתה כבר לא 

שולט עליהם, על מוצא פיהם, על מעשיהם. 
אין הורה ואיש חינוך שלא חוה את זה. בשלב 
מסוים, אחרי כל המסרים התורניים, הערכיים, 
השיחות  אחרי  האינסופי,  הלימוד  אחרי 
מצפים  אנחנו  היומיומי,  והתרגול  הממושכות 
ילך,  והוא  לך",  "שלח  המתבגר  לגוזל  שנעשה 
כברור מאליו, בשליחותנו. הוא יילך לבית הספר 
ולא ייעשה לנו בושות. הוא ייצא לחופש הגדול 
הוא  לו.  שאמרנו  כמו  בדיוק  להתנהג  וימשיך 
ייפגש עם אנשים חדשים, אבל יידע לברור את 
חבריו, את מקומו, את מעשיו. הוא יגיע לגיל 18 
וילך בדיוק לאן שאנחנו חושבים שמתאים לו. 
לא   - כמו החיים  ברורה, אבל החיים  הציפייה 

תמיד מה שפיללנו.
הקיבוצניקים לשעבר, לפחות הוותיקים שבהם, 
אותם  נידו  כמעט  כיצד  לכולנו  לספר  יכולים 
העדות  בני  הקיבוץ.  את  לעזוב  כשהחליטו 
השונות יספרו לנו באילו קשיים הם נתקלו מצד 
המשפחה כשבחרו בן/בת זוג מעדה אחרת. ולא 
כשהאמא  צייר  להיות  שהלך  הילד  את  נשכח 
בקריירה  שבחרה  והילדה  דין,  לעורך  ציפתה 
ועוד.  ועוד  "בזמן",  משפחה  הקמת  חשבון  על 
רבים מאיתנו לא מעיזים אפילו להיזכר בגודל 
האכזבה והכאב שהעמיסו על הוריהם ומחנכיהם 

כשבחרו בדרך אחרת. 
השבוע בני הנוער שלנו יוצאים לחופשת הקיץ. 
קטן.  לך"  ב"שלח  אימון  מעין  זה  בשבילנו 
מצפים  והמחנכות  הרמי"ם  המורים,  ההורים, 
על עצמם,  לילדים שיישמרו  ואומרים  וחוזרים 
שייבחרו בטוב, שיישארו בצד הנכון. יש כאלה 
המגדילים לעשות ומנסים אפילו לייצר מסגרות 
ללא  צודקים.  הם  ובעצם  לחופש.  חלופיות 
לעיתים  בסיכון,  הנוער  שלנו,  הצמוד  הפיקוח 
ממש אמיתי. ואכן - אסור להתעלם - יש סכנות 
כששולחים אותם. הם עלולים לבחור ברע, הם 
שלא  חברים  עם   - ולהיכשל  ליפול  עלולים 
בהתמכרויות  דמיינו,  שלא  בהתנסויות  רצינו, 

וטעויות גורליות. 
ללמוד  יכולים  אנחנו  אולי  משהו  שני,  מצד 
מפרשת שלח. נדמה לי שמשה וכולנו יצאנו קצת 
נשכרים מלקחי פרשת המרגלים, מי כבני אדם 
משה  מנהיגים.  או  חינוך  כאנשי  ומי  וכהורים, 
בסיפור הזה איבד את התמימות, וטוב שכך. אולי 
גם הקב"ה רצה כך לעצב את גדול המנהיגים של 
העם היהודי, שיעבור חוויות מעצבות וצורבות. 
וכמה  מתגשמות,  הציפיות  כל  שלא  למד  משה 
שנעבוד קשה ונזרע, ונשקה, ונדשן, בסוף צריך 
לעצום עיניים, להתפלל ולשלוח. וכאשר עושים 
"שלח לך", עושים את הדבר המסוכן ביותר אך 
שלנו,  לאנשים  נותנים  יחד.  גם  ביותר,  הנכון 
לטוב  הבחירה,  אפשרות  את  שלנו,  לאהובים 
ננסה  כי אם  ביותר,  הנכון  הדבר  וזה  לרע.  וגם 
לא  אם  הבחירה,  אפשרויות  את  מהם  לשלול 
נבין את הצורך בחירות המהותית שלהם, נפסיד 

גם ככה אותם.
אז בעתיד הקרוב והרחוק, כשאנחנו מתאמנים 
אחד  מצד  כדאי  ילדינו,  עם  לך"  ב"שלח  קצת 
לא לשכוח לספר להם את כל זה, לשתף אותם, 
שלנו,  הציפיות  מהן  התכוונו,  למה  להם  לומר 
נותר  לא  בסוף  אז  אבל  שלנו.  הפחדים  מהם 
שלהם  שהבחירה  ולהתפלל  לקוות  אלא  לנו 
תהיה מוצלחת ונכונה, ולא רחוקה כל כך ממה 

שאנחנו מצפים. 
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לקוות ולהתפלל...
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"ויין כנסכו"
מה ליין ולהוצאת ספרים?

של  בביתו  שיושבים  חכמים  תלמידי  של  בתמונה 
בימי  כדרכם  הרצוג,  א'  יצחק  הרב  הראשי,  הרב 
שישי, ומבררים אצלו סוגיות הלכתיות שונות, יושב 
 37 לאחר  הילמן.  יצחק  שמואל  הרב  חותנו,  לידו 
שנות רבנות בברזין שברוסיה, בגלסקו שבסקוטלנד 
בירושלים  והקים  ארצה  עלה  שבאנגליה,  ובלונדון 
בלונדון  בהיותו  תורה".  "אהל  לתורה,  מדרש  בית 
בזמן מלחמת העולם הראשונה פעל במסירות למען 
הוקרה  כאות  באנגליה.  בלגיה שמצאו מקלט  יהודי 
על פועלו המסור זכה במדליית זהב מאת מלך בלגיה. 
אחת  במלכות  מתהלך  שאדם  נהוג  זה  אין  כנראה 

ממלכות  הצטיינות  אותות  עם 
אחרת, אבל הרב הילמן קיבל לכך 
רשות מיוחדת מממשלת בריטניה. 
בביתו שבלונדון אירח הרב הילמן 
בלפסט  של  הצעיר  רבה  את 
שבאירלנד, ושם פגש את בת זוגו 

הרבנית שרה.
"אור  הילמן חיבר את הספר  הרב 
התנ"ך,  על  חידושים  ובו  הישר", 
הירושלמי.  וגם  הבבלי  התלמוד 
הוא החל את ספרו זה דווקא בסדר 
קדשים, שלא יד הכל משמשה בו, 
ושם לא הניח דף בגמרא שלא היה 
ולהפנות  ולהאיר  לחדש  מה  לו 
שונים  בספרים  נדחים  למקומות 
שמחדשים משהו על הכתוב באותו 
דף. "עם פנס ביד הוא מוליך ומביא 

ולאחרונים", כתב  בציוניו הרבים לראשונים  אותנו 
במיוחד  נאה,  יבול  הינם  כרכים   23 זווין.  הרב  עליו 
אחרי שחתנו, הרב הרצוג, מצאו כשהוא שורף את 
כתביו, ונימוקו: שמא טעות יש בהם, ונמצא מכשיל 
שלא  בספר  לציין  לו  הציע  הרצוג  הרב  רבים.  אתה 
בידיו  לאבד  אדם  יכול  "כיצד  להלכה,  עליו  יסמכו 
דברים שבאו לידיו אחרי הרבה יגיעה ועיון?!" תמה 
הרב הרצוג. כנראה הרב הילמן שמע לקולו, עובדה 
שיש בידינו 23 כרכים, פרי שקדנותו של הרב, שלמד 
בכל יום לא פחות משמונה דפי גמרא, וכשכבר כהו 
עיניו המשיך ללמוד בע"פ. הוא סיים את הש"ס 58 
פעמים. הרב הילמן נפטר בהיותו בן 85 בי"ח בסיון 

תשי"ג.

נקשר  מיוחד  קשר 
לבין  הילמן  הרב  בין 
בכרכים  החפץ-חיים. 
הראשונים של "משנה-

החפץ- מודה  ברורה"  
על  הילמן  לרב  חיים 

התמיכה הכספית שבזכותו הגיעה לידיו כדי להדפיס 
ארצה,  לעלות  הח"ח  ביקש  זקנתו  לעת  הספר.  את 
מאן  מבוטל.  לא  כסף  סכום  היה  נחוץ  כך  לשם  אך 
דהו השליש את סכום הכסף לידו של הרב משה בלוי 
שהחפץ-חיים  עמו  התנה  אבל  מאגודת-ישראל, 
לא ידע מיהו הנותן. לבסוף היה הכרח לגלות לח"ח 
את מקור הכסף, כיון שנסיעתו לא יצאה אל הפועל 
והוא צריך היה להחזיר לתורם את תרומתו. ממכתב 
מתברר  הילמן  לרב  הח"ח  שכתב 

שאותו אלמוני היה הרב הילמן.
מכרכי  חלק  מפתיע:  דבר  והנה 
ע"י...  לאור  יצאו  הישר"  "אור 
מה  בבנימינה.  אליעז"  "יקבי 
משפחת  ספרים?  ולהוצאת  ליקב 
היקב,  של  בעליו  שהיתה  באסין, 
מחותנת עם משפחת הרב הרצוג, 
והיא שראתה לנכון להוציא בשנת 
הסבא- של  ספריו  את  תשל"ז 

רבא.
זה  על  )טו,לא(.  ָּבָזה  ה'  ְדַבר  ִּכי 
צט,א(:  )סנהדרין  חז"ל  דרשו 
כולה  התורה  כל  אמר:  "אפילו 
מן השמים, חוץ מפסוק זה שלא 
מפי  משה  אלא  הקב"ה  אמרו 
עצמו - זהו כי דבר ה' בזה". והנה 
שבמשנה  "קללות  לא,ב:  במגילה  אומר  אביי 
אמורות,  יחיד  בלשון  כי-תבוא(  )בפר'  תורה 
ומשה מפי עצמו אמרן." אלא שמשום כך הקפידו 
בעלי התוספות וכתבו במגילה שם: "מפי עצמו - 

וברוח הקודש". )אור-הישר(
את  לתקן  הגר"א  דקדק  כך  שמשום  נראה 
"תנא  בסנהדרין:  שם  הגמ'  בהמשך  הגירסה 
המבזה  זה  בזה  ה'  דבר  כי  ישמעאל:  ר'  דבי 
אלקיך  ה'  אנכי  מסיני  למשה  לו  שנאמר  דבור 
הגר"א  ותיקן  וגו'."  אחרים  אלהים  לך  יהיה  לא 
רק  שכן  לישראל",  "להם   - למשה"  "לו  במקום 
על שני דיברים אלו אסור לומר שנאמרו לישראל 

בתיווכו של משה.

אישי ישראל
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במלאת שלשים להסתלקותו של

אורי דסברג ז"ל
ובמלאת 15 שנה להירצחם של אפי וירון אונגר הי"ד

נתאסף ביום חמישי כ"א בסיון )23.6(
לגילוי מצבה בבית העלמין בכפר עציון בשעה 18:00

המשפחהאזכרה והתכנסות ב'נוה עובדיה' בכפר עציון בשעה 18:30
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תפילה ושינוי שם לחולה
"ַוִּיקרא מֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" )במדבר,יג,טז(

 -התפלל עליו: "... יושיעך מעצת מרגלים". 
למודים אנו ממשה רבנו להתפלל על חולים, כחלק ממצוות ביקור 
חולים. בכלל זה תפילה למניעת מחלות, מעין תפילת משה עת 
שינה שמו של הושע ליהושע - "לעולם יבקש אדם רחמים שלא 

יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והיפטר" )שבת,לב,א(.
לעתים נוהגים לשנות את שם החולה כפי שכתב הרמ"א )בסוף 
להם שם  לקרוא  הכנסת  בבית  חולים  לברך  "נהגו  סימן של"ה(: 
ראש  במסכת  לכך  המקור  דינו".  גזר  קורע  השם  שינוי  כי  חדש 

הן:  אלו  אדם,  של  דינו  גזר  מקרעין  דברים  "ארבעה  השנה: 
צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה". מדברי הרמב"ם נראה, 
"מדרכי  התשובה:  ממכלול  חלק  בהיותו  השם  שינוי  שמשמעות 
צדקה...  ועושה  השם  לפני  תמיד  צועק  השב  להיות  התשובה 
אותן  שעשה  האיש  אותו  ואיני  אחר  אני  כלומר  שמו  ומשנה 
)תשובה  ישרה..."  ולדרך  לטובה  כולן  מעשיו  ומשנה  המעשים 
יש מהראשונים שהדגישו את הצד הסגולי שבשינוי השם  ב,ד(. 
בכך שמביא לשינוי במזל. כך גם הנוסח בתפילת השינוי: "אם על 

פלוני נגזר הדין, על אלמוני לא נגזר, לכן אחר הוא"...
הואיל ושינוי שם שניתן לאדם אינו דבר פשוט, לכן יש להיזהר 
מאד כאשר מבקשים לשנות שם לרפואה, ואין לעשות זאת ללא 

התייעצות עם סמכות הלכתית ורוחנית מובהקת.
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שער שש ושער שכם
רצון.  שעת  בכנפיהם  מביאים  הסוכות  חג  ימי 
חברים  כמה  ישבנו  הללו  הרצון  משעות  באחת 
בסוכתו של מו"ר הרב ליכטנשטיין. 'למה הרב לא 
עולה להר הבית', שאל אחד מהחבורה את הרב. 
הרב הרצין והישיר את מבטו אלינו, 'איני ראוי'. 

'מי יעלה בהר ה'? מי יקום במקום קדשו?' שאל 
אותנו הרב, והשיב; 'נקי כפים ובר לבב אשר לא 
נשא לשווא נפשי'! לעלות להר הבית אינו דבר של 
מה בכך. מעבר לדיונים ההלכתיים יש כאן בעיה 
לביקור.  מקום  סתם  אינו  הבית  הר  פשוטה.  לא 
להשכין את  ה'  בחר  הוא המקום שבו  הבית  הר 

שכינתו. לעלות לשם זכאים אך ורק בני עלייה'. 
ליבו בצניעותו האופיינית,  גמר לשפוך את  הרב 
לעלות  ראוי  מספיק  מרגיש  לא  'אני  וסיכם: 

להר ה' '. 
***

בשערי  בהתלהבות  נכנסה  הדגל  נושאי  חבורת 
העיר העתיקה. את רגעי הכניסה הקסומים לתוך 
העיר, ששמו של ה' נקרא עליה, בחרה החבורה 
ממילים  הבנוי  שיר  ומרגש.  אדיר  בשיר  לציין 
במסר  התחיל  השיר  ומטלטלות.  מפעימות 
החשוב - 'מוחמד מת - מוחמד מת'. לאחר מכן 
'מוחמד  המרגש,  המסר  על  שוב  החבורה  חזרה 
המיוחדים  הבתים  בסיום  מת'.  מוחמד   - מת 
הגיע הפזמון העוצמתי. הפזמון סיכם את המסר 

בתמציתיות; 'מוחמד מא-אא-אא-אא-את'. 
***

פנינים,  כמה  עוד  עם  יחד  לעיל  הנזכר  השיר 
בשולי  הופיעו  וכיו"ב,  לשמאלנים'  'מוות  כמו 
המוטיב  ברור,  שיהיה  המסורתי.  ה'ריקודגלים' 
היה  הזה  הנפלא  במפעל  והמשמעותי  המרכזי 
קדושה  שירי  היו  המרכזי  המוטיב  כמובן.  שונה 
ושמחה, שירי תורה וגאולה. אבל בשוליים היו גם 
דברים אחרים. מהשוליים הללו אסור להתעלם, 
נייחד את הדברים הבאים. אין בדברים  ועליהם 
ב'ריקודגלים'.  חלילה  דופי  להטיל  בכדי  הבאים 
וברכתנו.  אישורנו  את  צריך  לא  זה  גדול  מפעל 
ולזקק את  היא להעצים  מטרת השורות הבאות 
המפעל היפה והראוי הזה. מטרת השורות הבאות 

היא לקדש ולהעלות אותו מדרגה נוספת. 
***

בדבקות  ששר  הצעיר  שהנער  ספק  שום  לי  אין 
רבה 'מוות לשמאלנים' לא ממש התכוון לכך. אין 
לי ספק שגם אם אנשי המחלקה היהודית בשב"כ 
דבר  יגלו  לא  הם  אחריו,  לרחרח  חלילה  יתחילו 
)בתנאי כמובן שהוא אינו מושתל שלהם(. הנער 
הצעיר נהג בדיוק כפי שנוהגים בני גילו במחוזות 
נוער  בבני  מפוצצים  הספורט  מגרשי  אחרים. 

המתנהגים בדיוק כמותו.
אצטדיוני הכדורגל גדושים בשירים דוגמת השיר 
של  דרכו  סוף  את  המתאר  והמפורט  המופלא 

הכדורסל  מגרשי  מוחמד.  לשם  העונה  הברנש 
'מוות  הקריאה  דוגמת  בקריאות  גדושים 
באותה  היתה  לא  זאת  מבחינה  לשמאלנים'. 
מהנוף  חריגה  משום  מופלאה  שירים  מחרוזת 

הישראלי וממנהג המדינה.
***

העתיקה  העיר  שלנו.  הבעיה  בדיוק  זאת  אבל 
איננה מגרש כדורסל או אצטדיון כדורגל. העיר 
הניצחון  ומרומם.  קדוש  מקום  היא  העתיקה 
זכייה  של  סוג  אינו  הימים  ששת  מלחמת  של 
לגאולה  פתח  הינו  ההוא  הניצחון  באליפות. 
והזדמנות קדושה. גם 'ריקודגלים' אינו תהלוכת 
ניצחון, אלא  ניצחון של חבורת אוהדים שכורת 

עליה לרגל והתחברות לעיר ה'.
העיר העתיקה היא המקום הקדוש ביותר בעולם. 
אלפי  יום  מידי  אותה  שמחרפים  החרפה  את 
צריך  חרפה אחרת.  באמצעות  נמחק  לא  ערלים 
ולא  אמיתית  בשמחה  העתיקה  לעיר  להיכנס 
בשמחה רדודה ונבובה. 'משה אמת ותורתו אמת' 
היא הסיסמא שלנו ולא 'מוחמד מת'. 'עם ישראל 

חי' היא הסיסמא שלנו ולא 'מוות לשמאלנים'.
המלווה  קודש  בחרדת  נכנס  העתיקה  העיר  אל 
למדרגת  נגיע  לא  אם  גם  ברעדה'.  'גילו  בגיל. 
לא  אם  וגם  ליכטנשטיין,  הרב  מו"ר  של  היראה 
ראוי  לא  כובד הקדושה של העיר,  כל  נחוש את 
לטמא אותה בשירי אצטדיונים רדודים ונבובים. 
זאת  וכי  תקוותנו?  מוחמד  של  מפלתו  על  וכי 
בשערי  כניסתנו  עם  לבשר  לנו  שיש  הבשורה 

העיר?
***

לבנות,  הבנים  בין  שהפרידו  המצעד  מארגני 
והמסורתי  החילוני  הציבור  הרחקת  למרות 
גם  להפריד  בעתיד  ישכילו  כך,  בשל  מהמצעד 
הר  לבין  האצטדיון  בין  החול,  לבין  הקודש  בין 

בית ה'.
***

ולירושלים עירך ברחמים תשוב
ותשכון בתוכה כאשר דיברת 

ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם 
וכסא דוד עבדך במהרה לתוכה תכין

בין קודש לחול
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לתגובות והארות:
benkodesh@gmail.com

את רגעי 
הכניסה 

הקסומים בחרה 
החבורה לציין בשיר אדיר ומרגש
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איזה נסיון?
בעקבות חטא התרים, הקב"ה כועס על "כל האנשים 
הרואים את כבודי ואת אותותי אשר עשיתי במצרים 
שמעו  ולא  פעמים  עשר  זה  אותי  וינסו  ובמדבר, 

בקולי". מהם אותם עשרה נסיונות?
נסיונות  "עשר  טו,א(:  )ערכין  יהודה  ר'  עונה  כך  על 
ניסו אבותינו להקדוש ברוך הוא: שנים בים, ושנים 
ואחת  בעגל  אחת  בשליו,  שנים  במן,  שנים  במים, 

במדבר פארן".
פרשני הפשט, רשב"ם וראב"ע, פירשו שהמספר עשר 
אינו מדויק אלא מבטא ריבוי, אולי משום שביסוסיו 

דרשניים,  יהודה  ר'  של 
ואולי משום שמי מריבה 

טרם התרחש.
להסביר,  גם  אפשר 

קשורה  נסיון,  שהמילה 
נס  על  להעלות  באים  ושניהם  )=מופת(,  למילה נס 
בנסיון.  העומד  או  הנביא,  ה',  מעשי  את  )=דגל( 
ייתכן שעשרת הנסיונות אצלנו הם הנסים שעשה ה' 

במצרים והעלו את שמו על נס, אלו עשרת המכות.
ופירוט  כותרות  כשתי  הפסוק  את  לקרוא  אפשר 
שלהם: "אשר עשיתי במצרים - וינסו אותי זה עשר 

פעמים. ובמדבר - לא שמעו בקולי".

קצר ולשולחן
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לע"נ אבי מורי, הרב אורי דסברג הכ"מ
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שבת שלום ותודה רבה
אז זהו. הגעתי לקצה ה'חוט'. שמונה שנים משכתי 
בחוט העט וכתבתי, ועכשיו - הגיע הזמן לעצור.

מוחצנת.  תנועה  להפסיק  רק  איננה  העצירה 
העצירה בזמן ובמקום הנכון לוקחת אותנו ליותר 
עם  העבר  את  לוקחת  העצירה  להפסיק.  מסתם 
העתיד ומרכזת אותם ביחד בזמן שהוא למעלה 

משניהם ב-הווה. 
כבר לא ממשיכים את מה שהיה, וגם לא פונים 
עמוק.  נושמים  בעכשיו  עוצרים  שיהיה.  מה  אל 
שבת בשבתו קושרים את  לוקחים אויר, וכמידי 

כל חוטי הזמנים לקשר 
נכון עם מה שמתרחש 
שבתי  שנייה  בשבריר 

זה. 
ביום  פעם,  מחר,  ואולי 

ראשון או שני ניפגש שוב, ואולי לא.
עכשיו שבת!

חוט של חסידות
ש

מ
מכ

ת 
ת"

ל 
נה

מ
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שו
ה 

למ
ש

ר' 

ּוַבּסֹוף ִנְכָּתב
ִׁשיר ָּפׁשּוט

ַעל ְזַמן ַהַּׁשָּבת
ֶׁשֵאיֶנּנּו.
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)עורך( עיתון מטיף ומדיח
"אך בה' אל תמרודו" )יד,ט(
אני כותב שורות אלו באי נחת מרובה, אך מצפוני דוחק 
בי למתוח בקורת ממוקדת כנגד 'עיתון הבית' שלי ושל 
עמיתיי במחנה הציונות הדתית. כוונתי ל'מקור ראשון' 
שמוספו העיוני 'שבת' הפך לבמת 'הטפה והדחה' נגד 

הנאמנות להלכה כמקובל מדורי דורות.
קונסרבטיביות ממקור ראשון

מפסח ועד עצרת פורסמו לפחות 10 מאמרים ברוח זו 
)בצד מאמרים תורניים קלאסיים(. עורך המוסף מיצב 
המפריח  )כהגדרתי(  קונסרבטיבי  כאידיאולוג  עצמו 
באינטנסיביות אג'נדה המצדיקה דילוג על המחוייבות 
עליה  שפרס  ולמפה  קארו,  יוסף  רבי  שערך  לשולחן 
)ללא  אורתודוקסית  באיצטלה  מתעטף  הוא  הרמ"א. 
על  לכתחילה  המוותרת  במוצהר(  ותפילין,  ציצית 
סעיפים 'פחות-חשובים' בשולחן ערוך. כדי להמחיש 
את 'הרוח החדשה', נטולת האזיקים, השליך את כיפתו 
בפומבי, מה שכמדומני לא העיז אפילו משה מנדלסון 
צאצאיו  מרבית  ההשכלה.  תנועת  )אבי  לעשות 
התנצרו(. חבישת כיפה היא אכן סמלית, אך השלכתה 

המוצהרת סמלית שבעתיים!
גם אם מאמריו שזורים הגיגים הראויים לדיון, הבעיה 
שלי ושל עמיתיי היא שהמוסף הפך לבטאון החצר של 
בית המדרש הנאור-ליברלי ע"ש הרטמן ומשיקיו. גליון 
חג השבועות היה מעוטר בשפעת מאמרים כאלו; אחד 
כופר במתן תורה על הר סיני )רק 'עשרת הדברים'(, שני 
מערער את אמונת 'תורה מן השמים' כפשוטה, שלישי 
קורא לקלוט בנות ב'מרחב הישיבתי' )על פי פרשנות 
לחלומו של רבי נחמן!(, רביעי קורא לחזור לחג הקציר. 
העורך  של  פרוגרמטי  מאמר  מתנוסס  כלנה  ומעל 
ל'פוסט-אורתודוקסיה' הנותנת לגיטימציה לכתחילית 

למחיקת חלקים בשולחן ערוך, הלכה למעשה.    

שבועות אחדים קודם לכן זכינו להגות פרשת השבוע 
הסתרת  תוך  רפורמית  'רבה'  של  עטה  פרי  )קדושים( 
תוארה )בניגוד למקובל בעיתון. מחשש לעינא בישא?( 
ניאו-אורתודוקסיה  במאמרי  היה  רווי  פסח  גליון  גם 
ליברלית, בצד המאמר החזוני )בהא הידיעה( של העורך 
ל'ביטול החברה הדתית'. לב משנתו היא הנמכת הרף 
היהדות  למחוזות  ינהרו  הכל  ואזי  לכתחילה,  ההלכתי 

המותאמת מחדש שתעלה כפורחת.
דגלים צבעוניים מפתים

כקונסרבטיבית  אצלי  מזוהה  הנושבת  הרוח  כאמור, 
מנוגד  ואולי  ראוי,  זה  אין  לכך,  מעבר  אך  למהדרין. 
להסבה  שולחן'  'יפתח  מוסף-עיון  שעורך  לאתיקה, 
ובדמותו,  בצלמו  הגיגנים  עם  בעיקר  בהרחבה 
ותפילין'  טלית  'משליכת  ליהדות  ומדיחים  המטיפים 
לכתחילה. אני מודע היטב למציאות שבה רבים במחנה 
הדתי מוגדרים בפי עצמם ואחרים כ'לייטים', ו'דשים 
מאידך,  אסון.  ולא  מפולת  לא  נורא,  לא  זה  בעקבם'. 
גאים  ואפילו  לייטים',  'אנחנו  של  צבעוני  דגל  הנפת 

בלייטיות - קרויה בפי 'הדחה'. 
ובעל- הדעה',  ובעל  המאה  'בעל  האם  תמיהני  ואגב, 
עם  השקפתו  ושלמה  דעתו  נוחה  העיתון,  של  הבית 

מהלך אנטי-הלכתי אקטיבי-מתמשך זה? 
)נכתב במוצ"ש בהעלותך(

נקודת מבט
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תמיהני האם 
'בעל המאה' של 

'מקור ראשון' שלם 
עם הדחה אנטי-הלכתית אקטיבית

עלוני השבת המחולקים בבתי הכנסת ראשית ביאתם לעולם היה כתחליף מודרני לדרשנות המסורתית, הקלאסית. מאז ומעולם נהגו 
להתכנס בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בשבתות, להאזין לדברי תורה, לפרפראות חכמה ולעניינא דיומא רוחני-תורני-חינוכי. ברם מזה 
זמן רב נוקפנו לבנו על הצפת בתי הכנסת בעיתונות כפשוטה, על כל סממניה. מילא המודעות, הרי הן בבחינת 'קמח' וגלוי וידוע ש'אם 

אין קמח אין תורה', ואלמלא הן לא תהא כלל הפצת תורה בדרך זו. אך מהי ה'תורה' עצמה אשר קמח המודעות נועד להחזיק?

בשלהי חג מתן תורה החלטנו לוותר מכאן ולהבא על מדורים הנחזים כעיתונות לכל דבר, חשובים ויפים ככל שיהיו. הללו מצויים 
בשפע בעיתונות 'כבדת המשקל' המציפה את סלונינו, עולה בחלונינו וגולשת במסכינו. בבתי הכנסת נסתפק בדברי עיון ובמסרים 
תורניים בלבד, ונשתדל לא להיות ערוץ נוסף באפיקי התקשורת. כל מי שיטול, או תיטול, לידיו גליון 'שבת בשבתו' ידע שאיננו פורס 

מגאזין על עמוד תפילתו אלא אוחז בבטאון תורני-חינוכי. 

אנו קוראים בזאת לעלונים נוספים ללכת בעקבותינו, ולטהר מעט את היכל תפילתנו.

מדור לתגובות 'טוק-בק'
אנו מכריזים בזאת על פתיחת מדור לתגובות קוראים קצרות, ענייניות ומכובדות, שיפורסם החל משבת הבאה. הכוונה לתגובות 

לגליון האחרון בלבד, והמדור מיועד לזריזים המסוגלים 'לטקבק' במוצ"ש או לכל המאוחר ביום ראשון. 
דוא"ל: zomet@netvision.net.il, פקס: 02-9931889.                         הרב ישראל רוזן

'שבת בשבתו' מחדש
את פנימיותו וגם חיצוניותו
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