
כי כל העדה כולם קדושים
זה  היה  האם  קורח.  של  חטאו  מאחורי  מסתתר  מה 
רק עניין של שררה וכבוד, והרי הכתוב מזהיר לדורות 

"ולא יהיה כקרח ועדתו".
על  למדנו  זצ"ל,  קוק  והרב  המהר"ל  של  כתבם  מפי 
האידיאולוגיה העומדת מאחורי טענתם, "כי כל העדה 

כולם קדושים", והיא ההתנגדות לרעיון הבחירה.
עולמנו בנוי בדרך של מרכז והיקף, החל מהתא הקטן 
ביותר, האטום, שבו גרעין ואלקטרונים שנעים סביבו, 
כוכב המאגד סביבו מערכת  בגרמי השמים של  וכלה 
במרכז  צורך  יש  לעולם  באנושות.  וכך  כוכבים,  של 
וירומם אותו.  עליו  ישפיע  שיאגד סביבו את ההיקף, 
שווים  כשכולם  ואילו  לשאוף,  למה  יש  מרכז  כשיש 
במדרגה  נשארים  וכולם  להתעלות  מדרבן  כח  אין 

התחתונה.
לכן האנושות מורכבת כהיקף סביב המרכז הישראלי - 
"ישראל באומות כלב באברים". ואף ישראל עצמם הם 
היקף סביב המרכז שהוא שבט לוי, ושבט לוי. מרכזו 

משפחת הכהונה, ובתוך הכהונה - הכהן הגדול.
ואת  לו  אשר  את  ה'  ויודע  "בוקר  משה  שאמר  זהו 
ג'  הקדוש... ואת אשר יבחר בו יקריב אליו", הרי לנו 
בחירות - ישראל באנושות, שבט לוי בישראל והכהונה 
בשבט לוי. רמז לדבר - שמו של אהרן מורכב מאותיות 
אמצעיות המורות על בחירה ומרכזיות: ה' היא אמצע 
היא  ו-ר'  היא אמצע העשרות  נ'  היחידות,  האותיות 

האות  ואילו  המאות,  אמצע 
וייחודו  יחידותו  על  מורה  א' 

של הכהן הגדול.
בית  האם  משה  את  כששאלו 
למזוזה,  זקוק  ספרים  מלא 

חייבת  תכלת  שכולה  טלית  והאם 
בציצית, גילו בזה את דעתם שאין צורך בגורם מרכזי 
קדוש. תשובתו  הכול  כאשר  ההיקף,  כל  שירומם את 
יהיה  לא  שווים,  יהיו  כולם  שאם  הייתה,  משה  של 
טעם במאמץ, שהרי ממילא הם כבר ניצבים על ראש 

הסולם.
לדברי הרב קוק, הנצרות אימצה לעצמה השקפה זו:

הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, 
בכל מעמקי הרשע והבערות..."הנכם כולכם קדושים, 
עם  אין  לעם,  עם  בין  הפרש  אין  לד',  בנים  כולכם 
קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה" - 

זאת היא הקורחּות האנושית )אורות עמ' לג(.
לאחרונה  קראנו  זו,  השקפה  של  הרלוונטיות  על 
הנוצרים,  "אנו  הבישופים:  מועצת  שפרסמה  במסמך 
איננו יכולים לדבר על הארץ המובטחת לעם היהודי, 
אין יותר דבר כזה 'העם הנבחר'. כל הגברים והנשים 
הארץ  של  הרעיון  נבחר.  לעם  הפכו  המדינות  בכל 
היהודים  להצדקת  בסיס  לשמש  יכול  לא  המובטחת, 
על  להתבסס  יכול  ולא  פלשתינאים...  ולעקירת  לא"י 

כתבי הקודש".
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פרשת קרח
תשע"א

עלון תורני לכבוד שבת קודש

כ"ג בסיון 25/6/11
השנה העשרים ושבע
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מדוע חשוב לשמור על אפלטוניות האהבה עד לנישואין?
כמה עולה הכיסא של נפוליאון, ומי ניסה לסחור בו?

זמני
כניסה 

ויציאת 
השבת

גולן
 19:23
20:32

חיפה
 19:22
20:35

תל-אביב
19:29
20:33

באר שבע
 19:28
20:31

אילת
 19:24
20:25

ירושלים
 19:13
20:31

קבלת שבת

עמ' 6

עמ' 8

שבת מברכים:
ראש חודש תמוז

בשבת וביום א' 
המולד )לפי שעון 

ישראל(: ביום ו' 
בשעה 3 בלילה,

35 דקות ו-36 שניות
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המוצא החבוי במבוי הסתום
בתחומים רבים בחיינו אנו מוצאים את עצמנו במבוי 
פתרון  כל  לנו  שאין  מצב  בפני  עומדים  אנו  סתום. 
מבקש  הקב"ה  מה  להבין  ומתקשים  עבורו,  סביר 
מאתנו. הדבר נכון בחיים הפרטיים של האדם, אבל 
נכון פי כמה וכמה בחיים הציבוריים, המונעים בידי 
כוחות בעלי עצמה גדולה הרבה יותר. דוגמה בולטת 
בפניה  עומדים  שאנו  הלאומית  הבעיה  היא  לכך 
במשך הדורות האחרונים, והיא שאלת השתלבותנו 
במזרח התיכון. דעות אלו ואחרות נאמרו במידה זו 
או אחרת של להט ושכנוע עצמי, אולם כל אחד מן 
הצדדים יודע היטב שגם לו אין מוצא המתקבל באמת 
על הדעת. הבעיות הן חמורות וחריפות עד מאוד, וגם 
היצירתיים  כישורינו  מיטב  את  מגייסים  אנו  כאשר 

אנו מצליחים לתת  אין 
את  המניח  מענה  להן 
נטוש  הוויכוח  הדעת. 
בכל  מה  השאלה  סביב 
גם  שכן  עושים,  זאת 
דרכים  ישנן  כזה  במצב 
שבהן נכון יותר לפעול, 

אבל איש אינו מחזיק בידו את התשובה המלאה. 
דוגמה נוספת, בקנה מידה קטן יותר: האחדות בקרב 
מחננו. נדמה שכולם חפצים באחדות, אבל איש אינו 
יודע כיצד. ניסיונות רבים נעשו, ועדיין אין מי שיכול 
הדתי-לאומי  לציבור  שתגרום  הדרך  את  להתוות 
ברמות  לא  וגם  הפוליטית  ברמה  לא   - להתאחד 
אחרות. רבים תמהים כיצד ייתכן שציבור קטן כל-

כך קרוע בין חמש מפלגות שונות, אבל מעבר לרעיון 
שקרוב  מי  אל  או  אליי  יתכופפו  שכולם  הבסיסי 
לדעותיי, אין איש יודע כיצד נוכל להיחלץ מן המצב 

המסובך והמשפיל הזה. 
בשעות כאלה עלינו לעסוק לא רק במציאת פתרון, 
אלא גם בהבנת המצב. מרן הרב קוק זצ"ל, בפירושו 
למעשה המובא בגמרא, מאיר לנו דרך. מעשה בתלמיד 
אחד, מספרת הגמרא, שלמד תורה הרבה ומת בחצי 
בבתי  ומחזרת  תפיָליו  נוטלת  אשתו  והייתה  ימיו, 
מדרשות ואומרת: כתוב בתורה 'כי הוא חייך ואורך 
ימיך'; בעלי, שלמד תורה הרבה, מפני מה מת בחצי 

ולא היה אדם מחזירה  ימיו? 
דבר - עד שבא אליהו הנביא 

והאיר את עיניהם. 
מסביר מרן הרב זצ"ל, שפעמים אין הקב"ה חפץ רק 
להוסיף נדבך על תפיסתם הקיימת של חכמי התורה, 
נודע  אלא להעמידם על קיומו של ממד עומק שלא 
להם כלל עד כה, על משמעות אלוקית נסתרת. גילוי 
כזה אי אפשר שייקלט בשכל אם לא תזועזע תפיסת 
ותחוש  תיסדק  לא  אם  היסוד,  עד  הנוכחית  העולם 
עצמה אבודה וחסרת מוצא. רק כך תוכל להיפתח אל 

העומק החדש ולהבין את מלוא היקף משמעותו. 
שהעלינו:  הנושאים  של  בעניינם  גם  נאמר  כך 
כשבאה תורה חדשה לעולם, תפיסה עמוקה וכוללת 
יותר, אנו נדרשים לעבור תהליך הכשרה שבמסגרתו 
ההבנה  בנו  מתחדדת 
שבידינו  שהתפיסות 
מענה  לתת  בכוחן  אין 
לבעיותינו. התסכול, הכאב 
חוסר-המוצא  ותחושת 
הדוגמטיות  את  מרככים 
של התפיסות הקיימות, ומאפשרים צמיחה חדשה 

של חיים. 
עשרות שנים הונעו גלגלי היחס שבין מדינת ישראל 
ומדינות העולם בכוח התפיסה שביססה את קיומה 
של המדינה הצעירה על צדק של 'מקלט בטוח לעם 
נרדף'; אולם חזון זה לא די בו כדי להמשיך ולהניע 
את גלגלי גאולתם של ישראל והוא מתפורר ונסדק 
ממנו.  ועמוק  גדול  לחזון  מקומו  את  לפנות  כדי 
הציונות הדתית ניסתה מאז ומעולם לאחוז בדגלים 
קוסמטי  חיבור  ביניהם  לחבר  ניסתה  אולם  רבים, 
מעמד.  להחזיק  יכולה  אינסטנט שאינה  אחדות   -
מכינה  ובכך  לרסיסים,  כיום  מנותצת  זו  אחדות 
כל  שוכנים  שבה  יותר  עמוקה  לאחדות  הדרך  את 
האלוקי.   - האחד  שורשם  מכוח  בשלום  הערכים 
היא  כדאית  ועבורו  מייחלים,  אנו  הזה  אל העומק 

ההמתנה הממושכת. 
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לקבלת שיחה שבועית בדוא"ל פנה ל:
hesderrg@neto.net.il

כיצד ייתכן שציבור קטן כל-כך 
קרוע בין חמש מפלגות שונות?

1379_zahav_123678912.indd   2 6/21/11   10:01:07 AM



3

הפסקות ב"ברוך שאמר"
לא  שאמר"  "ברוך  שברכת  ראינו,  הקודם  בגיליון 
האחרונים  נחלקו  ולפיכך  בגמרא,  במפורש  נזכרה 
מתי נתקנה ומהו תוקפה ההלכתי. אחת ההשלכות 
על  אמן  לענות  ניתן  האם   - היא  זו  מחלוקת  של 
ברכה אחרת באמצע ברכת "ברוך שאמר" )או תוך 

כדי דיבור לסיומה(? 
לענות  שמותר  חידש,  ג(  ס"ק  )נא  המגן-אברהם 
אמן על כל ברכה באמצע ברכת "ברוך שאמר" )וכן 
הוזכרה  לא  זו  שברכה  מכיוון  "ישתבח"(,  בברכת 
עיין  ב,  )ס"ק  המשנה-ברורה  פסק  וכך  בתלמוד. 
ביאור-הלכה נא,ב ד"ה אם סיים(. אמנם המשנה-
ברורה )בשם החיי-אדם( מסייג הלכה זאת ואומר 
ל"מלך  ה'"  אתה  "ברוך  בין  הברכה,  שבחתימת 
מהולל בתשבחות" - לא יפסיק, כי בכך הוא מקלקל 

את הברכה לגמרי.
של  שתוקפה  המגן-אברהם,  של  חידושו  אמנם 
ברכת "ברוך שאמר" פחות משאר ברכות - איננו 
פשוט. ראשית, ברכת ישבח מוזכרת כנראה במשנה 
וזוהי ברכת השיר )בפרק עשירי של מסכת פסחים. 

בע"ה נדון בכך בהמשך(.
מן  שרבים  הקודם  בגיליון  הזכרנו  כבר  שנית, 
האחרונים סבורים שברכת "ברוך שאמר" זו ברכה 
פי  על  והט"ז  המרדכי  בשם  שראינו  )כפי  קדומה 
תולעת-יעקב( ולכן אין להפסיק בה. וכן כתב בשו"ת 

משכנות-יעקב )לרבי יעקב מקארלין, סימן סח(. 
ופרט לכך, אף אם אינה ברכה קדומה, סוף סוף זהו 
נוסח של ברכה, וכיצד ניתן להפסיק באמצע ברכה? 
וכך הקשה בשו"ת אגרות-משה )או"ח ד סימן יג(:
ולעניות דעתי, אין שום טעם לחלק בין הברכות: 
דכל ברכה מאחר שרשאין לאומרה לברכה, הוא 
בחומר כל הברכות להפסיק )לעניין הפסקה( בין 
שהוזכרה בגמ' בין לא הוזכרה בתלמוד... ולכן אין 
להפסיק אלא לדברים שמפסיקים באמצע הפרק 

בקריאת שמע.
אם  נפשך,  ממה  מקשה:  האגרות-משה  כלומר, 
רשאים  מדוע  ברכה  אינה  שאמר"  "ברוך  ברכת 

לברך  אסור  והלא  לאומרה, 
צריכות.  שאינן  ברכות 
הוא  שהמנהג  ומכיוון 

לאומרה - משמע שהיא ברכה 
ככל הברכות!

למעשה, כיוון שפוסקים רבים אסרו לענות באמצע 
"ברוך שאמר" )משכנות-יעקב ואגרות-משה הנ"ל; 
שו"ת יביע-אומר ה,ז,ה; יחו"ד ו,ג; וכן גדולי חכמי 
הספרדים בדורות הקודמים: החיד"א בקשר-גודל 
ויגש,ט(,  חי  איש  בן  ד;  ס"ק  יח  כף-החיים  ז,כט; 
ואל  ש'שב  הרי  הפסק,  חשש  כאן  שיש  ומכיוון 
תעשה' עדיף. ולכן בברכת "ברוך שאמר" עצמה - 
ניתן לענות רק על הדברים שמותר לענות באמצע 
שמיה  יהא  "אמן  )כגון:  שמע  קריאת  של  הפרק 
של  אמן  בעלמא';  'דאמירן  שלאחר  אמן  רבה"; 
של  ו'ברוך'  'קדוש'  פסוקי  "ברכו";  הקדוש;  הא-ל 

קדושה וכו' - כפי שנבאר בע"ה בהמשך(. 
הפסקה בחלק המבוא של הברכה

שכן  הברכות,  מכל  שונה  שאמר"  "ברוך  ברכת 
מופיעה  ה'..."  אתה  "ברוך  הפתיחה  הברכות  בכל 
בתחילת הברכה, וכאן היא מופיעה באמצע: "ברוך 
והיה העולם ברוך הוא... ברוך פודה ומציל  שאמר 

ברוך שמו, ברוך אתה ה'... הא-ל האב הרחמן...". 
לאור זאת מסתבר שהפתיחה לברכה זו, איננה חלק 
מהותי מהברכה, אלא מעין הקדמה )ערוך-השולחן 
צלותא-דאברהם  ב;  ס"ק  נא  משנה-ברורה  נא,ג; 
זה של ההקדמה  ניתן להקל בחלק  לכן  עמ' קסב(. 
דברים  ולכל  הברכות  לכל  "אמן"  בו  ולענות 
שמו"  וברוך  הוא  "ברוך  לאמירת  פרט  שבקדושה, 

)שאינה חובה גמורה(, וכן פסק המשנה-ברורה.
עניית "אמן" לברכת "ברוך שאמר" של חברו

"אמן"  לענות  שמותר  המגן-אברהם,  לדעת  גם 
שדווקא  ולומר  לסייג  יש   - שאמר"  "ברוך  בברכת 
"אמן" על ברכה שחיובה ודאי דוחה את ברכת ברוך 
חברו  את  שומע  אם  אבל  פחות.  שחיובה  שאמר 
פחות(  )שתוקפה  שאמר"  "ברוך  ברכת  את  מסיים 
אמן  יענה  לא  לכו"ע  הברכה,  באמצע  עצמו  והוא 

)ביאור-הלכה שם(.

הלכה ממקורה
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מעשהיה
הגר מטיראנא )ב(

תקציר הפרק הקודם: הנסיך מאטיאס מטיראנא 
הנוצרים  ושכניו  המלוכה  בית  להתגייר.  החליט 
הפיץ  הוא  ולכן  היהודים  את  מאוד  עוינים 
ברח  ובאמת  בהרים,  במסע  מת  כאילו  שמועה 
לעיר רחוקה, שם התגייר, החליף שמו לאליעזר 
לחזור  החליט  כעת  בתורה.  והתגדל  אברהם,  בן 
לעירו והפעם כרבי אליעזר, וקיוה שאיש לא יזהה 

אותו במראהו החדש.
* * *

ללמוד  אליעזר  ר׳  המשיך  לטיראנא  בבואו 
בישיבת ר' יצחק בטיראנא. הוא מצא חן בעיני 
ידע את  והוא אהב אותו מאוד. איש לא  הרב 
הרב.  מלבד   - אליעזר  ר'  של  האמיתי  מוצאו 
לא עברו ימים רבים עד שהרב נענה להצעת ר׳ 

אליעזר ונתן לו את בתו לאשה.
ר׳  העילוי  עם  הרב  בת  של  החתונה  שמחת 
והעיר  עם,  ברוב  נחוגה  מקורדובה  אליעזר 
טיראנא היתה כולה שותפה לשמחה. גם רבים 
לחזות  באו  טיראנא  של  הנוכרים  מתושביה 

בשמחה זו, וביניהם היה גם הזקן יוהנס.
חצר  של  הראשי  הבית  משרת  היה  יוהנס 
מאטיאס  הנסיך  את  גידל  הוא  המלכות. 
מינקותו ואהב אותו מאוד. כשנודע דבר מותו 
של מאטיאס בטיול בהרים שבר הדבר את ליבו 
האובדן.  על  להתנחם  מיאן  והוא  יוהנס,  של 
שמא  מחשבות  במוחו  חלפו  לפעם  מפעם 
טעות היתה בדבר, ועדיין מאטיאס חי במקום 

כלשהו בעולם...
החסיר  החתן  את  הזקן  יוהנס  ראה  כאשר 
הזה  היהודי  הבחור  של  הדמיון  פעימה.  ליבו 
עמידה,  אותה  מדהים.  היה  האבוד  למאטיאס 
היתכן  אך  גוף.  מבנה  אותו  העיניים,  אותן 

הדבר?
גבו של מאטיאס.  נזכר בסימן שיש על  יוהנס 
קטנה.  שומה  היתה  הגב  של  השמאלי  בצדו 
הסימן הזה יזהה אותו ללא ספק. יוהנס החליט 
בנהר.  שיתרחץ  בעת  הרב  חתן  אחרי  לעקוב 
לכבוד  לטבול  אליעזר  ר׳  כשהלך  שבת  בערב 
יד  שעל  השיחים  בין  יוהנס  התחבא  שבת 
הנהר, וראה לתמהונו את הסימן ההוא על גבו 

של חתן הרב.
ליבו של יוהנס נמלא זעם על בגידתו של הנסיך 
האהוב, אך מרוב אהבתו ליורש העצר לא מצא 
את העוז לגלות את הסוד הזה לאף אחד, שהרי 
בו  יתנקמו  ה"בגידה"  דבר  היודע  עם  כי  ברור 
הנוצרים בכל אכזריותם. שתק יוהנס ונשא את 

הסוד בליבו עד שתגיע ההזדמנות המתאימה.
מעורבים  ברגשות  יוהנס  התהלך  רבים  ימים 
של אהבה ושנאה, געגועים וזעם מעורבים זה 
בזה ולא ידע את נפשו. מרוב עוגמת נפש נפל 
התוודה  למות  נוטה  וכשהיה  למשכב,  יוהנס 

לפני הכומר וגילה לפניו את הסוד הנורא הזה.
על  מאוד  שמחו  ישראל  שונאי  הכמרים 
אולם  ביהודים.  להתנקם  הזאת  ההזדמנות 
לשמור  הצורך  להם  התברר  התייעצות  אחרי 
מפני  ראשית,  לגלותו.  ולא  הזה  הסוד  על 
ושנית  ולעמו,  המלכות  לבית  הגדול  הביזיון 
בנם  על  יגוננו  והמלכה  המלך  כי  מאד  חששו 
יחידם, ולא יסכימו לעשות בו שפטים כראוי. 
ולסבך בה  החליטו הכמרים לארגן עלילת דם 

את הרב וחתנו.
דם,  עלילת  כדרכם  ארגנו  הכמרים  היה.  וכך 
ויחד  הרב  חתן  נאסר  הפסח  חג  אחרי  ותיכף 
הקהילה  עשר מחשובי  שנים  עוד  נאסרו  אתו 
היהודית. אחרי עינויים נוראים יצא גזר דינם 
עליהם  יקבלו  כן  אם  אלא  חיים,  להישרף 
סירבו  כמובן  לזאת  הנוצרית.  האמונה  את 

האסורים, והתכוננו להיהרג על קדוש השם.
הדין  גזר  הוצאת  לפני  האחרונים  ברגעים  גם 
הנורא לא התחרט רבי אליעזר על הדרך שקיבל 
על עצמו. הוא ידע שזאת ההזדמנות האחרונה 
אל  דברו  את  ולהביא  שמיים  שם  לקדש  שלו 
העם. מתוך המוקד קרא ר' אליעזר אל ההמון 

בשפת המקום האלבנית:
״אני הוא מי שהיה יורש עצר למלכות טיראנא 
והחיים  העושר  את  אחריי  עזבתי  שלכם. 
הטובים, את בית המלכות ואת כתר המלכות, 
והייתי ליהודי - כי בחרתי להיות כבשה נרדפת 
מאשר זאב פרא טורף. אור ה׳ נגלה לפני, והנני 
מת במצפון טהור ובגאון לב יהודי. שמע ישראל 

ה׳ אלקינו ה׳ אחד". ויצאה נפשו בטהרה.
)עפ"י "סיפורים נפלאים" מאת י.ה. קניג(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat1@smile.net.il
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איכות חיים - בא-להים חיים
עמוק בתוך החיים הדתיים, ישנה תחושה לפעמים של 
עייפות ולאות. המסגרת ההלכתית נשמרת, אך העבודה 
והרעננות  שגרתית,  טכנית  לעשייה  הופכת  הרוחנית 
מזדמנים.  התעוררות  ברגעי  מלבד  והלאה,  מאיתנו 
ואולם, עבודת ה' צריכה ללוות כל רגע מחיינו, כאוויר 
עת,  בכל  בתוכנו  הבוערת  לנשמה,  וכמזון  לנשימה 
ולהתעלות  להתקדמות  תמידי  מניע  כוח  ומשמשת 
רעננים. א-להינו הוא א-להים חיים, ובנוסף על הקיום 
צריך  עמו  הקשר  המעשיות,  המצוות  של  המדוקדק 

להיות חי ותוסס. 
ובפרט באותן  וללב,  העיסוק במצוות הקשורות למוח 
תודעתנו  את  לעצב  שאמורות  תמידיות,  מצוות  שש 
את  לחזק  יכול  מחדש,  ורגע  רגע  בכל  ורגשותינו 
המצוות  בשתי  הפעם  נתמקד  הפנימית.  הבעירה 
לנו  אומרות  הן  מה  מחדש  לבחון  וננסה  הראשונות, 

בחוויה הקיומית, ולהיכן הן יכולות לקדם אותנו.
אימון - האמנת האלוקות

אחת החוויות האנושיות הקשות מנשוא היא הבדידות. 
כמה אנרגיות אנו משקיעים בקשרים, וכמה תסכולים 
אנו חווים כאשר הם אינם מספקים. ובמקביל - בכמה 
אמצעים אנו משתמשים כדי למלא חלל, וכדי להשקיט 

פחדים ודכאונות הנובעים מן התחושה שאנחנו לבד.
ייתכן שנטייה אנושית זו נובעת מחוסר מודעות לכך, 
להיות  אוהבים  איננו  פעם.  אף  לבד.  איננו  שבאמת 
לבד, כי לא נועדנו להיות כך. אנו אמורים לחוות חוויה 
אנו  שלרוב  אלא  וקירבה,  אינטימיות  של  מתמשכת 
יורים רחוק מן המטרה. הקשר התמידי והעמוק בחיינו 
זהו  לו.  מעבר  אלא  האנושי,  הקשרים  בשדה  איננו 
והמסובב,  המניע  והמחולל,  הבורא  אלוקים.  עם  קשר 

אלוקים הנוכח בכול.
המצווה הראשונה היא שנאמין באלוקות, שנחיל את 
מציאות   - בחיים  הבסיסי  הדבר  על  שלנו  המודעות 
לעולם  מעבר  שהיא  למציאות  פתיחות  על-אנושית. 
אנו  שבו  המרחב  את  באחת  מקפיצה  והנגלה,  הנראה 
מתוך  זו,  מודעות  מתוך  האין-סוף.  עבר  אל  חיים, 
החיים  גם  בחיינו,  האלוקית  למציאות  מקום  נתינת 
חיזוק  נצח.  משמעויות  מקבלים  והמוגבלים  הסופיים 
הקשר עם ריבונו של עולם, יכול להפרות ולברך את כל 

מערכות היחסים בחיינו.
מצוות האמנת האלוקות היא מצווה תמידית, השייכת 
לכולם, בכל זמן ובכל מקום. זהו מרכיב ראשון בתודעה 
עיון  באמצעות  לזה  להיפתח  שבוחר  מי  יש  היהודית. 
בתמימות.  יותר  ללכת  בוחר  מי  ויש  אינטלקטואלי, 
אך בכל דרך בה נבחר ללכת, נגיע לנקודה שהיא מחוץ 
באמת,  עמו  להתמזג  מנת  ועל  שלנו,  האנושי  למרחב 

נאלץ להתמסר.
שאלות  בשאלת  די  שאין  פירושה,  תמידית  מצווה 
ראשוניות, בסמינריון או במחקר כזה או אחר, אלא יש 

צורך להתאמן שוב ושוב, בכל רגע של חיים, בתודעת-
נותנת   ,)coaching( באימון  במטרות-על  שכמו  על, 

כיוון להתנהלות כולה.
המצוה הראשונה היא הציווי אשר צוונו להאמין 
ה'  "אנכי  יתעלה:  אמרו  והוא  האלוהות... 

א-להיך..." )ספר המצוות לרמב"ם(.

הכול אחד - ייחוד ה'
שעוסקת  פסיכולוגי  טיפול  שיטת  היא  נרטיבי  טיפול 
ובבניית  ומצוקותיו,  קשייו  המטופל,  של  חייו  בסיפור 
עם  ההתמודדות  על  המקל  חדש,  )נרטיב(  סיפור 
הבעיות. באיסוף נקודות חיים שלכאורה אינן קשורות 

זו לזו, ובפרשנות מחודשת להן, טמון כוח מרפא.
עבר,  לכל  מתפזרים  אנו  חיינו,  של  שונים  ברבדים 
ותודעתי.  נפשי  פיזור   - )קיטוע(  פרגמנטציה  ונוצרת 
הפיזור הפנימי הזה מצטרף לריבוי הגירויים המאפיין 
ההתקדמות  עם  ומשתכלל  ההולך  ריבוי  עולמנו,  את 
הטכנולוגית. הכול רץ במהירות ובעוצמות - לאן? בתוך 
מתחילים  ובאיבוד,  לאיבוד.  הולכים  הזה,  ההמון  כל 
לחפש שוב איזו בהירות פשוטה - מיקוד, כיוון, נקודה 

מאחדת.
מאחרי כל התופעות, מעבר לכל הסתירות והניגודים, 
ה'.   - ומיוחד  אחד  ישנו  והגוונים,  המופעים  כל  בתוך 
מתחברים  אצלו  אליו.  שב  והכול  ממנו,  נובע  הכול 
ומגוון,  רחב  מרתק,  מארג  ונוצר  הפרומים,  הקצוות 

אבל אחד.
כשאנו מוכנים להתמסר לאחדות הפשוטה הזו, נאספים 
כיוון  מקבלים  ואנו  נפשנו.  וחלקיקי  חיינו,  פירורי  גם 
אחד ברור לכל בחירותינו. או אז יכולים אנו להכיל גם 

דיאלקטיקה, כי מתוכה נשמעת הרמוניה נפלאה.
ואנו מפסיקים לשייך את קורותינו לאין-ספור גורמים 
- לאנשים שסביבנו, למזל שלנו, לכסף או לדברים שיש 
או אין לנו. אנו מבינים שרק אחד מפעיל את כל הנמצא, 

ומסובב את כל גלגולינו. אחד יחיד ומיוחד. ה'.
המצוה השניה היא הציווי שנצטווינו להאמין בייחוד. 
והוא שנאמין שפועל הנמצא בסיבתו הראשונה הוא 
אחד. והוא אמרו יתעלה: "שמע ישראל ה' אלקינו 

ה' אחד"... )ספר המצוות לרמב"ם(.
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כשאנו מוכנים 
להתמסר לאחדות, 
אנו יכולים להכיל גם 
דיאלקטיקה בהרמוניה 

נפלאה
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האיש אשר יבחר ה' -הוא הקדוש
מתוך שלל הסיפורים על הראשל"צ הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל, שנפטר לפני שנה בכ"ה בסיון דליתי 
שני סיפורים. האחד אירע מיד בסיום מלחמת 
ששת הימים, כשהרב הראשי הרב ניסים מינה 
הקדושים.  במקומות  לטפל  אליהו  הרב  את 
מפקדי  עם  יחד  המכפלה  למערת  הגיע  הרב 
צה"ל וחיילים מאובקים ועייפים שהשתרעו על 
השטיחים כדי לתפוס מעט תנומה. יצא אליהם 
שייח המערה, ג'עברי, וצעק: "צאו מכאן! אנחנו 
את  רוחצים  לכאן  שנכנסים  לפני  המוסלמים 

ידינו וחולצים את נעלינו; 
מטנפים  אתם  ואילו 
בנעליכם  השטיחים  את 
לכם  אין  המלוכלכות. 
זה!  קדוש  למקום  כבוד 

צאו מכאן!!"
שתקו  הנוכחים  כל 
שדיבר  היחיד  במבוכה. 
היה הרב אליהו, ובערבית. 
"תקשיב, יא שייח!" אמר, 
"משרת שיגיע לפני המלך 
ועוד  מלוכלכים,  בבגדים 
בנוכחות כל שריו ועבדיו 
אבל  להמית.  דתו  -אחת 
אם בנו של המלך, שנעדר 
מהבית הרבה שנים, ואביו 
דאג לו ואמו בכתה עליו, 
יגיע לאחר עשרים שנות 
לתוך  וייכנס  היעדרות, 
מקיים  שאביו  ישיבה 
כשבגדיו  השרים,  עם 

הלא  חזרתי!!  אמא!  אבא!  ויאמר:  מטונפים, 
שייח!  יא  הבן שלהם.  זה  אותו.  יחבקו  רק  הם 
אנחנו  אמנו.  היא  ושרה  אבינו  הוא  אברהם 
מתנהגים כאן כמו בבית. אתם בני אל-פטמה, 
כפי  להתנהג  צריכים  ואתם  הגר,  השפחה  בני 
האדימו,  השייח  פני  להתנהג".  למשרת  שראוי 

והוא נכנס לחדרו.
עשית!  "מה  הרב:  אל  פנו  הבכירים  הקצינים 
אנחנו הרי רוצים דו-קיום בשלום עם הערבים; 
עכשיו הרסת הכול". כעבור דקות ספורות יצא 
"יא  וניגש אל הרב:  כולו,  השייח מחדרו, כפוף 
חכם, יא סידי, בבקשה סליחה". הרב לא ענה לו, 
"אתם  איתו:  התווכחו  לאלו שקודם  פנה  אלא 

רואים? זוהי השפה שצריך לדבר איתם!"
וערך ביקור  לימים מונה כרב הראשי לישראל, 
הישראלית  השגרירות  אנשי  בצרפת.  ממלכתי 
מדיניים,  עניינים  על  לדבר  שלא  אותו  ביקשו 
אלא על יהדות בלבד, וליתר בטחון מינו עבורו 
"מתורגמן". לפני קבלת הפנים עם נשיא צרפת 
ז'אק שיראק הובילו את הרב במוזיאון. כשהראו 
חי  "מתי  שאל:  נפוליאון,  של  כסאו  את  לו 
נפוליאון?" הנוכחים היו במבוכה, הרב הראשי 

את  מכיר  לא  לישראל 
הצרפתית.  ההיסטוריה 
כשהרב  גדלה  המבוכה 

ניתן  הכיסא  "האם  שאל: 
ה-14  לואי  של  לחדרו  וכשהגיעו  למכירה?" 
והרב שאל האם היה מלך מוסרי, גדלה המבוכה 
עוד יותר. המארחים הסבירו לו שלמרות שלא 
שלהם,  ההיסטוריה  זוהי  סוף  סוף  מוסרי,  היה 

ואותה הם מכבדים.
והרב  הרב,  את  הצרפתי  הנשיא  בירך  במסיבה 
דבריו.  את  מתרגם  כש"המתורגמן"  השיב, 
את  לתאר  החל  הרב 
"אתם  במוזיאון.  ביקורו 
שכביכול  התפלאתם 
את  ומכבד  מכיר  אינני 
נניח  שלכם.  ההיסטוריה 
אנחנו  האם  אבל  שכך, 
את  לכבד  אמורים  איננו 
את  שלנו?!  ההיסטוריה 
לא  רבנו  משה  של  ציוויו 
בידי  ארצנו  את  לתת 
אנחנו  מדוע  זרים?! 
צריכים לכבד את המלכים 
300- לפני  שחיו  שלכם 
200 שנה, ולא את המלכים 
ושלמה,  דוד  שלנו, 
שנה?"   3,000 לפני  שחיו 
במקום  שנכחה  הרבנית 
שהמתורגמן  לב  שמה 
ולאחר  מהדברים,  סוטה 
עצר  לרב,  כך  על  שרמזה 
הרב משטף דיבורו וביקש 
המתורגמן.  את  להחליף 
"כנראה המתורגמן איננו מכיר כל כך את סגנון 
של  הראשי  מהרב  אבקש  הרבנים;  של  הדיבור 

צרפת שיעשה זאת במקומו".
והרב המשיך: "הכיסא של נפוליאון אינו עומד 
והיסטוריה  אמרתם,  היסטוריה  זוהי  למכירה. 
לא מוכרים. צדקתם! האם אנחנו צריכים למכור 
את ירושלים, בירת ישראל מלפני 2,800 שנה?!

זה"  לשטות  ראה  מה  היה  שפיקח  "וקורח 
של  מצאצאיו  היה  שמואל  טז,ז(.  )רש"י 
קורח, וכשהתחננה אמו חנה שיוולד בקשה 
"ונתת לאמתך זרע אנשים" )שמו"א א,יא(, 
שלא  שביקשה  לא,ב(  )ברכות  חז"ל  ופירשו 
יהיה ארוך ולא גוץ ולא קטן ולא אַָּלם ולא 
צחור ולא גיחור ולא חכם ולא טיפש. רש"י 
בו  ותשלוט  הבריות  בין  יתבלט  פירש שלא 
ֵידע להישמר  יהיה חכם,  עין הרע. אבל אם 
מכך? אלא שביקשה שלא יהיה חכם ופיקח 

כקורח, אבי אבות אבותיו.
דברי מרדכי

אישי ישראל
ת'

מ
צו

ן '
כו

מ
ל 

ז"
ג 

בר
דס

רי 
או

ב 
הר

ל 
ש

נו 
בו

עז
מ

1379_zahav_123678912.indd   6 6/21/11   10:01:12 AM



7

רפואה והלכה
"ה

וע
ון 

מכ
ני 

רב
 מ

תן,
אי

ף 
וס

ב י
הר

ב: 
 כת

ei
ta

n@
pu

ah
.o

rg
.il בחסות

1379_zahav_123678912.indd   7 6/21/11   10:01:12 AM



8

הטעם המתוק של איסור נגיעה
שאלה: שמי יעל, אני בת 16 ויש לי חבר כבר 
מאוד,  ואוהבים  לזו  זה  קשורים  אנחנו  שנה. 
אני  אחד.  יום  נתחתן  שאפילו  מקווה  ואני 
של  הקטע  עם  מאוד  לי  שקשה  לומר  חייבת 
לא  זה  שאצלנו  יודעת  אני  נגיעה".  "שמירת 
אמיתי  ביטוי  אלא  פיזי-חיצוני,  עניין  סתם 
לאהבה שלנו. אני גם חזקה ויודעת לשמור על 
להגיע  יגרום  לא  שזה  ובטוחה  שלי  הגבולות 

לדברים לא טובים. אז מה הבעיה בעצם?

אמצעי  רק  איננה  נגיעה"  "שמירת  יעל.  שלום 
העומד  באיסור  מדובר  חמור.  איסור  למניעת 
נלמד  והוא  מהתורה,  שמקורו  עצמו,  בפני 
תקרבו  לא  בשרו  שאר  כל  אל  "איש  מהפסוק 
להצטער  צריך  יח,ו(..  )ויקרא  ערווה"  לגלות 
נגיעה",  "שומר  הביטוי  התפשטות  על  מאוד 
מנהג  באיזה  מדובר  כאילו  שגוי  רושם  שיוצר 
חסידות או חומרה של צדיקים עליונים. ממש 
)ובאותה  ומחייב  לא. מדובר בדין תורה פשוט 
מידה היה גם אפשר לומר "אני שומר חזיר"...(. 
כשזה  גם  אחריו  הולך  ה'  לדבר  שנאמן  יהודי 
כמה  להציע  ננסה  הזו  ההקדמה  אחרי  קשה. 
עומד  מה  להבין  לנסות  שיעזרו  חשיבה  כיווני 
מאחורי העניין. בסך הכול נגיעה קטנה, חיבוק, 

נשיקה. על מה כל הרעש?

שכדי  אותנו  מלמדת  התורה   - נכון  סדר  א. 
חייבים  טווח  וארוך  ק  ְמַספֵּ עמוק,  קשר  לבנות 
מחיבור   - מבפנים  להתחיל  הסדר.  לפי  ללכת 
יבוא  ורק כשלב המשך  הנפש,  ויציב של  עמוק 

המעגל החיצוני של החיבור הפיזי.

ב. מסנוור ומבלבל - קשר פיזי יוצר במהירות 
קירבה  של  אשליה  ומחולל  עוצמתיות  חוויות 
גדולה וחיבור, למרות שלא תמיד יש לזה כיסוי 
של  עזה  לתחושה  גורמת  קטנה  נשיקה  נפשי. 
אובייקטיבית  שמבחינה  שייתכן  בעוד  קירבה 
בהתאמה  ובעיות  הצדדים  בין  גדול  פער  יש 

שלהם.

גופני  כדי שקשר   - אחריות  בלי  אהבה  אין  ג. 
ונצלני, חייבת  זול  יהיה כנה ואמיתי ולא סתם 
משפחתית.  ומחויבות  אחריות  אליו  להתלוות 

אחרת, הוא מתהפך לאהבה עצמית. 

ד. מתרגלים לקשר חיצוני - בגיל צעיר, כאשר 
פיזי  קשר  עמוקים,  לקשרים  בשלים  לא  עדיין 
כשעניינים  חיצוני,  לקשר  האדם  את  מרגיל 
מקום  תופסים  והתבטאות  לבוש  מראה,  כמו 
והאישיות.  האופי  דווקא  ולאו  מרכזי  מאוד 
כשמתרגלים לזה, גם כשגדלים קשה להשתחרר 

מהדפוס הזה.

ה. הראשוניות היא דבר בעל עוצמה אדירה. מי 
שיבזבז אותה על קשרים לא רציניים ו'משחקי 

היום  בבוא  כשיגיע  הנעורים,  ימי  של  אהבה' 
הטעם  את  שאיבד  יגלה  האמיתי",  ל"דבר 
הראשונה.  הפעם  של  הבלעדיות  של  הייחודי 
מגע הקסם הוא דבר יקר שחבל לחלוק אותו עם 
הולכת  שאת  אחוז  במאה  בטוחה  לא  ֶשַאת  מי 
בשמירת  זלזול  שלך.  החיים  את  איתו  לחלוק 
נגיעה גורם לרגישות הטבעית שלנו להתקהות 
ולהישחק. כשאדם כזה יגיע לרגע האמת וירצה 
זוגו האמיתי,  בן  עם  ולהתרגש מהקשר  לחוות 

הוא יגלה שאיבד את היכולת הזו.

כשאין ראשוניות קיים גם חשש של השוואות, 
אפילו שלא במודע, לחוויות מן העבר, שַיאפילו 

ויפגעו מאוד בקשר העתידי. 

ו. חומר נפץ - "אין אפוטרופוס לעריות", פירושו 
הוא שכשאנחנו עוסקים בכוחות וביצרים כל כך 
גדולים, אין אדם בעולם שיכול לומר על עצמו 
בביטחון "לי זה לא יקרה. אדם אינו מכיר את 
עצמו בכל המצבים, ועל אחת כמה וכמה שאינו 
מכיר את הצד השני. אי אפשר לדעת עד להיכן 
די  ענקית  שריפה  להדליק  יתגלגלו.  הדברים 
בגפרור אחד. אך לכבותה צריך מים רבים שלא 

תמיד מצויים.

ז. מדרון חלקלק - שמירת הנגיעה עכשיו אינה 
ְּבַמה  עקרונית.  החלטה  אלא  נקודתית  דילמה 
אני מאמין ואיך אני מנהל את החיים שלי. האם 
לגעת  בין  המרחק  לא.  או  ה'  לדבר  נאמן  אני 
אחרי  לגעת  לבין  שלָך  בחברה  הנישואין  לפני 
הנישואין בנשים אחרות שאינן נשואות לך, אינו 
גדול. מי שלא מבין על מה אנחנו מדברים  כה 
יחסי  היום  נראים  איך  ויראה  לרחוב  שייצא 
הגבולות  כשכל  המערבי  בעולם  גברים-נשים 
הזה,  התחום  על  בשמירה  שיזלזל  מי  נפרצים. 
בקלות עלול גם לסגת אחורה מבחינה רוחנית 

בתחומים נוספים. 
יעל, אין ספק שמדובר בניסיון גדול. אבל המחיר 
של ויתור על קדושת הנגיעה - גבוה, והפרי של 
השמירה יקר ומתוק. ככל שתהיו עכשיו גיבורים 
יותר כך מה שתוכלו לבנות אחר כך, בבוא היום, 
שתגיעי  לך  לאחל  רוצה  אני  יותר.  חזק  יהיה 
בעז"ה לחתונה שלך עם 100% כוחות של אהבה 
מבלי לבזבז אפילו טיפה אחת קודם. בהצלחה!
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לתגובות והארות:
yoni@makshivim.org.il

הביטוי "שומר 
נגיעה" יצר רושם 
 שגּוי כאילו מדובר
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יחסי הון-שלטון
מה המקור למדרשים שטוענים שקורח היה עשיר? 

מה הבסיס לביטוי "עשיר כקורח"? 
מצד הסברא, משחר ההיסטוריה ועד היום, בעלי הון 
דלים,  רמזים  ישנם  הפרשה  בפשט  לשלוט.  מנסים 
כגון העובדה שהתורה טורחת לציין שרכושו נבלע, 

אולם נדמה שאין ראיות אלו מספיקות.
מט(  )תהלים  שלם  מזמור  הקדישו  קורח  בני 
עושרם  וברב  חילם  על  "הבוטחים  העושר:  לנושא 
יתהללו". בני קורח מדברים על חוסר התוחלת של 
העושר אחרי מות העשיר. באותו מזמור בני קורח 

משתמשים במונחים "שאול 
ו"ירידה" ואולי רומזים על כך 
דבריהם  את  מכוונים  שהם 

לאביהם העשיר - קורח, שירד 
ביום  שלטון  "אין  קהלת  אמר  כך  על  השאול.  אל 

המות", זוהי ההפרדה הסופית בין הון לשלטון.
בני קורח מסיימים בנקודת אור "אל תירא כי יעשיר 
הכל  יקח  במותו  לא  כי  ביתו,  כבוד  ירבה  כי  איש 
לא ירד אחריו כבודו". בניגוד לרדיפת ממון, ישנם 
אותם  הכבוד משיג  אך  אנשים שבורחים מהכבוד, 

אחרי מותם.
)למלאת שלושים להילקחו של אבי, הרב אורי דסברג ז"ל(

קצר ולשולחן
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לע"נ אבי מורי, הרב אורי דסברג הכ"מ
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תגובות קוראים

ביטוי  לידי  שליט"א  גרינברג  הרב  הביא  במאמרו 
תהיה  "לא  המרגלים  חטא  לאחר  כאילו  הרעיון  את 
השפעת ישראל בעולם דרך המרכזיות של א"י", אלא 
ישראל,  פיזור  "דרך  האנושות  על  ישפיע  ישראל  עם 
למיטב  האנושות".   בכל  הא-ל  אמונת  תופץ  וכך 
של  מדרשו  בבית  הורתה  זו  תמימה  אמונה  ידיעתי 
הרש"ר הירש, והיא התנפצה לנוכח השואה. הגלות 
כאמור  השם,  לחילול  גורמת  והימשכותה  עונש  היא 
ביחזקאל )לו,כ(. רק בשוב ה' את שיבת ציון "יאמרו 

הגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה".

)עמוס סמואל, ירושלים(

השבת  בעלוני  המדורים  מכל 
היה  חסידות"  של  "חוט  השונים 
החביב עלי ביותר. שנינות הכותב 
המילים  ומשחקי  שוק  הרב  של 
הנאה  לי  גרמו  שלו  המיוחדים 
נדרשה  לעיתים  אם  גם  רבה 
מחשבה רבה כדי  לרדת לעומק 
אלינו  שיחזור  מקווה  הכוונה. 

בעתיד. 

)צבי ארליך(

משקיעה  שהמערכת  חבל 
במאמרי  עדיפות  בסדרי  רק 
נכבד  שמקום  בעוד  מערכת, 
תופס בעיקרו את  של פרסומות 
אפשר  אי  נכון,  העלון.  עמודי 
לתורה בלא קמח. אבל לדעתי, 
מחטיא  הפרסומות  של  מקומם 
את מטרת העלון ולא מעט אנשים 
מוצאים את עצמם קוראים את 

העלון בשביל הפרסומות...

)אבי סאלם, מצפה רמון(
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סיכוי אחרון לציו"דות פוליטית
העולה  והמיגזרית  הפוליטית  הפלגנות  על  נאמר  לא  עדין  מה 
כפורחת בציבור הדתי לגווניו ולגווני גווניו? וכידוע כל מתפלג 
דוגל בשם ה'אחדות', מורשת קרח ועדתו אשר הכריזו בפרשתנו: 

"כי כל העדה כולם קדושים" )טו,ג(.   
בשבתות  שקראנום   - ושלח  בהעלותך  נשא,  במדבר,  פרשות 
)נשיאים  ובנציגיהם  בשבטים  כולן  עוסקות   - האחרונות 
הקרוי  רבגוני  פסיפס  של  הרושם  את  ומותירות  ומרגלים(, 
לפחות  יחדו,  צועד  אך  לשבטים  מחולק  שאמנם  ישראל',  'עם 
הקב"ה  ופלגנות.  מחלוקת  החושפת  לפרשתנו  עד  עד...  מנסה. 
נלחם 'אישית' במגמה זו בנחישות; בפעירת פי הארץ ובאזהרת 
"הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת". משה מטריח עצמו אישית אל 
אהלי דתן ואבירם, מדרבני הפילוג, אך לא כדי לפייסם אלא כדי 
לסמנם כמורחקים: "סורו מעל אהלי האנשים הרשעים האלה". 

המחלוקת הוכרעה-דוכאה בכח אלקי.  
ציונות-דתית עטורת פלגנות 

מכאן במעבר חד לסוגיית המחלוקת במחוזותינו; באופן טבעי 
זה סוד  מבטנו מתמקד במשפחת הציונות הדתית ואגפיה. אין 
בציר  הן  בתוכו  ומפורר,  מפורד  ומפוצל,  מפולג  זה  שמיגזר 
הציונות, על פני סקאלת ימין-שמאל פוליטי, והן בציר 'הדתיות', 
על פני סקאלת חרדל-ליברל. אעפי"כ, כמדומני שעדין תג המיגזר 
מאחד את כולם ו'מדורת השבט' עדין מלחשת. לי היא מלחשת: 
צריך לעשות משהו כדי לשלב ידים לפחות בתחום הפוליטי, תוך 
ובעיקר על בסיס המפריד אותו  הדגשת המשותף לכל המיגזר, 

מאחרים. ומה אני יכול לעשות בנידון? לכתוב!    
מרכז  היהודי';  ב'בית  לרקד  הפילוג  שטן  המשיך  שעבר  בשבוע 
המפד"ל התכנס בניצוחו של ח"כ אורלב, הטוען להמשך קיומו 
של  וחמתם  אפם  על  היתה  ההתכנסות  והמשפטי.  המימסדי 
שמדובר  הטוענים  ואורבך(  )הרשקוביץ  הנוספים  הח"כים  שני 
במפז"ל. ותרב בבת היהודי תאניה ואניה )עפ"י איכה ב,ה(. גילוי 
מיודד  אני  והחינני;  הרהוט  אורבך  אורי  את  מחבב  אני  נאות: 
עם ומעריך את הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, הן בפעליו משכבר 
הימים והן בקידום שילוב תורה ומדע במשרדו; ואני תומך בצעדו 
של זבולון אורלב להניע את גלגלי מפלגת הציונות הדתית 'עם 

מה שיש'. די להמתנה שסופה חדלון!
לדעתי הבחירות הבאות הן הזדמנות אחרונה לבדוק האם תיתכן 
בכלל מפלגה ציונית-דתית בכנסת, כן או לא? להיות או לחדול? 
'עדיפה השתלבות',  צורך',  'אין  של  רוחות  נושבות  עכשיו  כבר 
'לא כל הביצים בסל אחד' וכיו"ב. וח"כים וח"כיות ציו"דים רבים 
החונים בשדות זרים יוכיחו! כמי שמאמין ב'מדינה יהודית' אני 
מאמין שזו תיכונן רק בדחיפת ציונות-דתית מאורגנת ומלוכדת, 

בעיקר במישור הפוליטי. 
שעת חירום להתארגנות פוליטית  

ובכן, לדעתי הסיכוי היחיד הוא לשוב למתכונת שנצנצה לשעה 
מרובת  ועדת-על  הקודמות;  לבחירות  סמוך  בלבד,  קצרה 
משתתפים )120?( לקביעת מועמדי הרשימה לכנסת ו/או דרכי 
בחירתה. כל גורם רבני, או תת-מיגזרי אחר, שיטרפד את המהלך 
יואשם בחיסול סופי של הציונות הדתית הייצוגית, המאורגנת, 

וישפט לפני כס 'שר ההיסטוריה'. הזדמנות נוספת לא תינתן. 
אינני מאמין ב'פריימריז' משום שהם מחייבים התפקדות רבתי 
ו... ארוך-זמן  יקר,  מסובך,  מבצע  זה  ההצבעה.  זכות  לקביעת 
נתון להטייה ע"י קבלני קולות ואינטרסנטים. אין מנוס, איפוא, 

בשעת  ולסמוך  שעה,  כהוראת  בצד,  הדמוקרטיה  את  מלהניח 
חירום ציו"דית זו על מאה ועשרים)?( נציגים שיבחרו בקפידה 

כמייצגי תת-מיגזרים, מוסדות, ארגונים ואישים בזכות עצמם.
יש אולי סיכוי למהלך כזה אם יתבצע עכשיו, ולא סמוך לבחירות! 
בלעדיו אין תקומה לציו"דות במפה הפוליטית בישראל. רבים-

רבים יאמרו 'קדיש יתום'...                 
)נכתב במוצ"ש שלח(

פולמוס מוסף 'שבת' ב'מקור ראשון'
תגובת יואב שורק ומערכת 'שבת'

של  שילוב  היה  שעבר  בשבוע  רוזן  ישראל  הרב  של  מאמרו 
רע  שם  והוצאת  הסתה  שקר,  דברי  עם  לגיטימית  ביקורת 
שבת(.  מוסף  באתר  פכטר  עידו  דברי  ראו  מפורט  )למענה 
הויכוח נסוב על השאלה האם הזכות לעסוק בתורה ולשאת 
לאנשים  דיוק  וליתר  לדתיים,  ורק  אך  שמורה  בה  ולתת 
מי  שכל  או  מסויימת,  דתית-ישיבתית  לחברה  המשתייכים 
שהתורה ועם ישראל יקרים לו, בהם גם דתיים לא ישיבתיים, 
דתל"שים וחילוניים )ודוק: לא 'רפורמים', 'מתנצרים' ו'משליכי 

תפילין'( - מוזמן לעסוק בבירור הדרך הראויה לדור הזה. 
זכותו של הרב רוזן לטעון למונופול של העולם הרבני הקלאסי 
)המייצג מיעוט בלבד( על עיסוק בהלכה. היינו שמחים לארח 
'שבת'. לצערנו בחר הרב  דפי  זו מעל  דיון מעמיק על שאלה 

רוזן ללכת בדרך פוגענית שאינה דרכה של תורה.  
תגובת הרב ישראל רוזן

הציבור.  לכלל  בתורה"  לעסוק  "הזכות  על  ערעור  כל  לי  אין 
מאמרים  בסידרת  העורך  אידיאולוגַית  נגד  היא  בקורתי 
לגיטימציה  המעניקה  והדחה'(  'הטפה  )שכיניתיה  נרחבים 
לכתחילית לאי-נאמנות להלכה המקובלת מדור-דור. ובעיקר, 
כלפי 'השתלטות' בלתי פרופורציונית של מאמרים מאסכולה 

דומה )שכיניתיה 'קונסרבטיבית' ו'הרטמנית'(.
תיקון טעות / אי הבנה

מוסף  עורך  שורק,  יואב  את  בחריפות  בשבוע שעבר תקפתי 
'שבת' ב'מקור ראשון'. איני חוזר מדבריי, בכללם ובפרטיהם, 

ותודה לתומכים הרבים-רבים. 
שהוא  כתבתי  התנצלות.  ו/או  הבהרה  טעונה  אחת  נקודה 
ותפילין  ציצית  ללא  אורתודוקסית  באיצטלה  "מתעטף 
היא!  ולא  אישית.  שהתכוונתי  להבין  היה  וניתן  במוצהר", 
ציינתי שהוא השליך בפומבי רק את הכיפה. דבריי על הציצית 
ללגיטימציה  קרא  בה  שלו  האג'נדה  כלפי  נאמרו  והתפילין 
ברכות  של  יומיומית  אינטנסיביות  "ללא  חיים  לאורח 
היחיד  של  חיובו  היא  'גמישה'  להלכה  "דוגמה  ותפילות"; 
בתפילות וברכות" )גליון פסח(. "לגיטימציה מלאה של ביקור 
לי  נתחלפו  אכן,  שבועות(.  )גליון  הכנסת"  בבית  סדיר  לא 
לי  וביכ"נ נשמעו  תפילה בתפילין. דבריו על תפילות, ברכות 
נזכרו  לא  אלו  פריטים  וציצית.  תפילין  כלפי  גם  כ'גמישּות' 

במפורש בדבריו, ואני מתנצל על טעות נקודתית זו.
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לשוב למתכונת 
שנצנצה סמוך 

לבחירות הקודמות; ועדת-על לקביעת 
הרשימה לכנסת 
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