
הן עם לבדד ישכון
 - בביטוי  השתמש  ישראל  את  בתארו  האומות  נביא 
"הן עם לבדד ישכון". כבר דרשו דורשי רשומות שאם 
נחבר את האות הראשונה שבסדרת האותיות היחידות 
עם האחרונה שבהן )א-ט, ב-ח...( - תישאר האות ה 
בודדה. וכשנחבר את הראשונה שבסדרת העשרות עם 
האחרונה שבהן )י-צ, כ-פ...( - תישאר האות נ בודדה. 
לבדד  עם  "הן   - לפסוק  רומזות  אלו  אותיות  שתי 

ישכון", העם בודד כשם שהאותיות "הן" בודדות.
הגדרה זו אינה אומרת רק שעם ישראל מנותק משאר 
האומות, אלא שבתחומים רבים אנו שונים ומיוחדים, 
אינם  כולה,  האנושות  על  שחלים  ההיסטוריה  וחוקי 
חלים עלינו. מאז ימי בלעם הוכיחה המציאות קביעה 

זו, ואף חכמי האומות ציינו זאת.
ששת  מלחמת  לפני  כתב  סארטר  הצרפתי  הפילוסוף 
פי  על  היהודי  העם  את  לשפוט  יכול  "איני  הימים, 
העם  האנושית,  ההיסטוריה  של  המקובלים  הכללים 
היהודי הוא מֵעבר לזמן, ולכן איני יכול לחרוץ משפט 
על הדילמה של יחסי ישראל-ערב, מבלי להביא נקודה 

זו בחשבון".
הלורד בלפור אמר בוויכוח שהתעורר בבית הלורדים 
מספר  היטב  לי  ידוע  המפורסמת:  ההצהרה  בעקבות 
הערבים בא"י, כשם שהיה ידוע לי בעת שהצהרתי את 
העצמית  ההגדרה  עיקרון  את  מקבל  אני  ההצהרה... 
לגבי כל העמים והארצות, בעולם בכלל ובמזרח התיכון 

לקבל  יכול  איני  אך  בפרט. 
עיקרון זה לגבי הערבים בא"י, 
ומיוחדת  יחידה  שא"י  מפני 

היא...
וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת 

בריטניה אמר: יש אנשים שאוהבים 
יהודים ויש שלא, אבל אף אדם חי גוי לא יוכל להכחיש 
היותר  הלאום  ספק,  לכל  מעבר  שהם,  העובדה  את 

עצום והיותר נפלא שהופיע בעולם.  
ד"ר יעקב הרצוג ז"ל מספר בספרו "עם לבדד ישכון", 
ישראל  ממשלת  ראש  אשכול,  לוי  של  ביקורו  על 
במשרד החוץ הבריטי. שר החוץ הבריטי בראון ניסה 
לשכנעם שהזמן פועל לרעת ישראל, ולפתע, לתמהונם 
ניענע   הוא  עצמו,  אל  לדבר  התחיל  הנוכחים,  כל  של 
נגד  פועל  שהזמן  אמרתי  אמרתי?  מה  ואמר:  בראשו 
ישראל, איך אני יכול לומר זאת, הלא אי אפשר לכרוך 
את המילים "זמן" ו"ישראל" ביחד. ישראל היא מעבר 
חשבו  וודאי  עליו,  הסתכלו  הבריטים  הפקידים  לזמן. 

על רישומו של המשקה על מוחו של שר החוץ...
הקלאסית,  הציונות  שטעתה  כתב,  הרצוג  ד"ר 
כשמגמתה היתה להפוך ל-a normal people, ובאו 
העובדות וטפחו ע"פ התיאוריה הזאת. הציונות גרסה 
אנורמלי,  מושג  הוא  ישכון"  לבדד  "עם  של  שהמושג 
ובאמת המושג "עם לבדד ישכון" הוא המושג הטבעי 

של בית ישראל.
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עלון תורני לכבוד שבת קודש
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מי אמר למי: "יש לך כסף? אז תקנה לך רב אחר!"
איך לחנך את הילד "לקבל", ולא "לקחת"?
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על החוק ועל הצדק
כחברה מוסרית, אנו שואפים לייסד את חיינו על אדני 
הצדק. הכלי העומד לרשותנו על מנת להוציא את הצדק 
לאור הוא החוק, אלא שיחסי תוכן-כלי כוללים תמיד 
יודעים,  מורכבות רבה ואף סתירות לא מעטות. הכול 
לרבות משפטנים ואנשי חוק למיניהם, שפעמים רבות 
הצדק  מן  מונע   - אדרבה  אלא  צדק  עושה  החוק  אין 
להיעשות. אנו מכירים מצבים שונים של עוול או סבל 
שיהיה,  צודק  שכך  למרות  פתרונם  על  באים  שאינם 
וזאת מפני סיבות פרוצדורליות וחוקיות אלו ואחרות. 
תמיד  להימלט.  אפשר  אי  כאלה  סתירות  מפני  אמנם, 
יימצאו מקרים ששורת הדין של החוק היבש לא תעשה 
ערר  ועדות  הנו  עבורם  המועדף  והפתרון  צדק,  עמם 
וייעודן  הן חלק ממערכת החוק  וועדות חריגים, שאף 

הוא לגשר על הפער שבין 
ובין  החוקית  הפרוצדורה 
מבקשת  שהיא  הצדק 

ליישם. 
וזדונית  עמוקה  סתירה 
הרבה יותר אנחנו מוצאים 

נועדו לשרת את הצדק  לא  בחוקים שמעצם חקיקתם 
מנוגדים  הם  שלעתים  זרים,  אינטרסים  על  להגן  אלא 
לחלוטין לצדק. במצבים מעין אלו משמש החוק ככלי 
כחזיר  טלפיהם  הפושטים  הרשע,  כוחות  בידי  משחק 
ואומרים: 'ראו שטהור אני'. דוגמה לדבר אפשר למצוא 
במדינות  הנהוגות  חירום'  לשעת  ה'תקנות  במערכת 
מה  החוק,  על  הצדק  את  שקוממו  אותנו,  הסובבות 
זו  אחר  בזו  המתחוללות  מהפכות  אותן  לכל  שהוביל 

בעולם הערבי. 
המפגש עם חוקי רשע שאין בהם מאומה מן הצדק אינו 
זר למדינת ישראל. היא פגשה ופוגשת בהם פעם אחר 
מערכות  לנוכח  דרכה  את  לצלוח  מנסה  כשהיא  פעם 
הרשע  של  שהפוליטיקה  האו"ם,  של  העולם  ניהול 
ממאבק  כחלק  הצדק.  מן  הרחק  הרחק  אותן  מסיתה 
ההכרה  כנגד  מוסרי'  'רוב  לגייס  ישראל  מתאמצת  זה, 
כשבכך  פלסטינאית,  במדינה  האו"ם  מצד  הצפויה 
אחר  מדד  העולם  לפני  להציב  שיש  הטענה  מתחדדת 
ולא  ומוסר,  צדק  הבין-לאומיות:  לשאלות  לחלוטין 

חוקים ותקנות. 

היא  עצמה  זו  שאמירה  אלא 
יותר בגדר מאבק על דעת קהל 

במלואו.  הצדק  הצגת  מאשר 
שאותן  נמצא  בדבר  לכשנדקדק 

רוויות  תמיכתן  על  נאבקים  שאנו  מוסריות'  'אומות 
אף הן במניעים נסתרים שאין בהם מאומה מן הצדק, 
או  מעל  ואחרים,  אלו  מהלכים  מקדמות  הם  ולמענם 
ובוודאי  רבים  בתחומים  כך  הדיונים.  לשולחן  מתחת 
באשר למדינת ישראל, שמאז ניעורה מעלפון גלותה לא 
חדלה האנטישמיות לרודפה, כשבכל פעם היא מחליפה 

דמות ולבוש. 
אין  זו.  מאשמה  נקיים  אינם  ישראל  מדינת  חוקי  גם 
הבין- שבהתנהלות  הרשע  את  להשוות  כוונה  כל  לי 
לאומית למחדלים פנים-ישראליים, אך אחר ההבדלה 
שגם  מסתבר  הראויה 
אצלנו יש מקום לחשבון 
נפש פנימי באשר ליחס 
לא  והצדק.  שבין החוק 
הנהוגים  החוקים  כל 
כיום  ישראל  במדינת 
כוחות  את  משרתים 
את  המגדירים  חירום  חוקי  לאותם  כוונתי  אין  הצדק. 
מעמדם של ערביי ישראל או את נהלי המאבק בטרור. 
למדינה הנמצאת במאבק קיומי מתמשך כנגד אויביה, 
ישנה כל הצדקה שבעולם לנקוט בכל אמצעי שתמצא 
מדובר  אם  בין   - בה  לפגוע  המבקשים  כנגד  לנכון 
ובין אם בסוס הטרויאני המכונה ערביי  יש"ע  בערביי 

ישראל. 
אולם מדינה שחוקיה משרתים את הצדק בלבד צריכה 
בלב  העומדים  כלפי  ובהערכה  בכבוד  להתנהל  לדעת 
עצמתו  את  בדמותם  ומבטאים  הלאומית  שדרתנו 
הפנימית של העם כולו - תלמידי חכמים - וזאת גם אם 
ואחרים.  כאלו  סיכונים  אף  ואולי  דעות  חילוקי  ישנם 
הסדר  את  המהפכים  חוקים  אותם  את  לבער  כשנדע 
על  המגן  ה'חוקי'  אופן ההתנהלות  להוקיע את  הנכון, 
דברי  בנו  שיתקיימו  נזכה  אוהבינו,  את  וצורר  אויבינו 

הנביא: "ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה".
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לקבלת שיחה שבועית בדוא"ל פנה ל:
hesderrg@neto.net.il

לא כל החוקים הנהוגים במדינת 
ישראל כיום משרתים את כוחות הצדק
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דיבור בפסוקי דזמרה
דזמרה,  פסוקי  את  פותחת  שאמר'  'ברוך  ברכת 
וברכת 'ישבח' חותמת אותם )שו"ע נא,א(. ראיה לכך 
שמדובר בחטיבה אחת, עולה מהתוס' )ברכות מו,א 
'ישתבח'  כל הברכות( המסבירים מדוע ברכת  ד"ה 
אינה פותחת ב"ברוך" אלא מתחילה ב"ישבח שמך 
"ישתבח  התוספות:  כותבים  כך  על  מלכנו...".  לעד 
לספר  שלא  ליזהר  יש  ולכך  שאמר,  לברוך  סמוכה 
ביניהם אף על פי שיש הפסק טובא פסוקי דזמרה 

מכל מקום לא מפסקי".
הסמוכה  ברכה  היא  'ישתבח'  ברכת  כלומר, 
אינה  וממילא  שאמר',  'ברוך  לברכת  לחבירתה, 
פותחת ב"ברוך". לכן אסור לדבר ביניהם, כי הדבר 

נחשב להפסקה באמצע הברכה! 
של  מזמורים  הרבה  הברכות  שתי  בין  יש  אמנם, 
תוכן  מכיוון שהם מהווים את  דזמרה, אבל  פסוקי 

הברכה, הרי שאינם נחשבים להפסק. 
מלהפסיק  ליזהר  "צריך  )נא,ד(:  השו"ע  פוסק  כך 
)ואפי'  י"ח  סוף  עד  שאמר  ברוך  משיתחיל:  בדבור 

לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך שאמר לישתבח(".
ואם כך, אין להפסיק בדיבור באמצע פסוקי דזמרה 
)לאחר ברכת ברוך שאמר( אפילו אם כבר אמר כמה 
'ישתבח'  בין  להפסיק  גם  שאסור  וכיוון  מזמורים. 
הבאים(  בגליונות  בע"ה  שנבאר  )כפי  אור'  ל'יוצר 
ועד  שאמר'  מ'ברוך  בדיבור  להפסיק  שאין  הרי 
לאחר שמונה עשרה. בימים שיש בהם נפילת אפיים 
אין לדבר עד אחרי נפילת אפיים, כי נפילת אפיים 
צריכה להיות צמודה לתפילת שמונה עשרה )שיטה 

מקובצת המובאת במ"ב נא ס"ק ט(. 
חומרת ההפסקה בדיבור

בדיבור  בהפסקה  הכרוכה  ההלכתית  הבעיה  מלבד 
אדם  מהותית:  בעיה  גם  בכך  יש  ברכה,  באמצע 
המפסיק לדברי חולין באמצע פסוקי דזמרה, שהם 

הילול ושבח לה', אין בכך הילול אלא זלזול!
בדרך  להסביר  הוסיף  ה(  ס"ק  )נד  ברורה  המשנה 
קבלית )על פי האליה רבה( את חומרת האיסור של 
כותב  )נד,ג(  ערוך  השלחן  דזמרה.  בפסוקי  הדיבור 

'ישתבח'  בין  המדבר  שאדם 
היא  עבירה  אור',  ל'יוצר 
הכהן  כשאומר  ולכן  בידו, 

"מי האיש הירא ורך הלבב ילך 
וישוב לביתו", ולא ישתתף במלחמה, חוזר גם הוא 

)שהרי עבירה בידו(. מוסיף על כך המשנה ברורה:
רצונו לומר, דכתיב בקרא 'מי האיש הירא ורך הלבב 
מעבירות  'הירא  חז"ל:  ואמרו  לביתו',  וישוב  ילך 
וזו ג"כ בכלל עבירה היא והא"ר כתב בשם  שבידו' 
התפלה,  לעלות  מבטלים  שהקליפות  משה  מטה 
וע"י פסוקי דזמרה מכריתים אותם, וכששח חוזרין 
שהם  הגדודים  אותם  הזאת  העבירה  בשביל  עליה 
שלא  ראוי  כן  על  בעו"ה,  בינינו  מלחמה  מעריכים 

לספר.
דזמרה  בדברי המקובלים מבואר שבפסוקי  כלומר, 
נעשים תיקונים מיוחדים כדי להעלות את התפילה 
כולה למעלה. ישנם דברים שליליים המנסים לבטל 
את התפילה מלעלות ובפסוקי דזמרה אנו מבטלים 
שכתב  השדה,ב,טו,  פרי  בשו"ת  גם  )עיין  אותם 
אדם  'זמורה'-ענף(.  מלשון  הוא  דזמרה'  ש'פסוקי 
מלהעלות  בתפילה  פוגע  דזמרה,  בפסוקי  המדבר 
למלחמה,  יוצא  איננו  ולכן  הקב"ה,  בפני  ולהתקבל 

כדי שגם שם לא יפגע בתפילה. 
דיבור לצורך קיום מצווה, או משום אונס

אדם שנאלץ לדבר בפסוקי דזמרה - מפני אונס או 
"ברוך ה'  וכבוד - יאמר קודם את הפסוקים  יראה 
ואמן",  אמן  הארץ  כל  את  כבודו  וימלא  לעולם... 
הוא  זה  ודבר  אלו,  פסוקים  שוב  יאמר  וכשחוזר 
אבל  ז(.  ס"ק  נא,  )מ"ב  ולאחריו  לפניו  ברכה  מעין 
אם הפסיק לקדושה ול'ברכו' או ל'אמן' - אינו צריך 
לומר פסוקים אלו )שערי תשובה ס"ק ב; ובאשל-
במקרה  גם  אלו  פסוקים  שיאמר  סבר  שם  אברהם 

זה(. 
אמנם כפי שראינו, לדבר דיבור גמור - אפילו לצורך 
בכלבו  הדברים  )ומקור  אוסר  הרמ"א   - מצווה 
בע"ה  נעסוק  הבא  בגליון  יוסף(.  ובבית  ד'  בסימן 
להקל  שניתן  מצווה  צורך  של  שונות  בדוגמאות 

ולהפסיק בעבורן.

הלכה ממקורה
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מעשהיה
ארץ הקודש )ב(

הקטן  העולה  שמעון,  הקודם:  הפרק  תקציר 
מתימן, נשלח להתחנך בקיבוץ חילוני. שם נהנה 
הוא  ומצוות.  תורה  נטולי  אך  טובים,  מחיים 
למישרין,  לכאורה  התנהל  והכל  התחתן,  בגר, 

עד היום שבו התערער עולמו של שמעון.
* * *

סיים  הוא  בגר.  דורון  הבכור  הבן  שנים.  עברו 
בלימודי  והיה שקוע  הצבאי,  שירותו  כבר את 
בלימודיו,  חיל  עשה  דורון  בטכניון.  רפואה 
רבים  כדרך  מאוד.  בו  גאים  היו  וההורים 
מהסטודנטים באוניברסיטה דורון לא התגורר 
בית ההורים, אלא ב'מעונות' שהם חדרי מגורים 
פעם  מדי  רק  לביתו  מגיע  והיה  לסטודנטים, 
לביקורים. מפעם לפעם חשבו ההורים שאולי 
בחורה  איזו  לעצמו  ימצא  שדורון  היה  טוב 
טובה להתחתן איתה - מישהי נחמדה, מבית 
המעלות,  כלילת  בקיצור   - חכמה  יפה,  טוב, 
לא  דורון  כרגיל,  אבל,  שלהם.  לדורון  כראוי 

שיתף אותם בתוכניות שלו בענין זה.
מלווה  ההורים,  בבית  דורון  הופיע  אחד  יום 
לאוזן.  מאוזן  מחייכים  ושניהם  בבחורה, 
"הכירו את חברתי ואשתי לעתיד - פתח דורון 
בברית  לבוא  החלטנו  עתה  זה   - חגיגי  בקול 
הבשורה  את  לכם  לבשר  ובאנו  הנשואין, 
הטובה. זוהי בחורה מבית טוב. אביה עורך דין 
מפורסם, ואמה מורה. היא לומדת איתי בחוג 
להיות  עתידה  והיא  בטכניון,  רפואה  ללימודי 
רופאה מצטיינת. בחורה בעלת לב זהב, חכמה 

ורצינית".
"יפה יפה - חייך האב, ופנה אל הבחורה - מה 

שמך? מהיכן את בארץ?"
הבחורה, ששתקה עד אותו רגע, ענתה במבטא 
להכיר  אני  נעימה  עליכם.  "שלום  כבד:  גרוני 
אבא ואמא לדורון. אני שם שלי ע'ודה, ואני מן 

כפר דליית-אל-כרמל שליד חיפה".
רגע  באותו  בחדר  שהשתררה  הדממה  את 
שבכפר  ידעו  הכל  בסכין.  לחתוך  היה  אפשר 
מכפרי  הוא  הכפר  יהודים.  מתגוררים  אין  זה 
ידועים  הדרוזים  אומנם  שבכרמל.  הדרוזים 
נוח, הידידותי לבני עמנו; רבים מבניהם  כעם 
החיים  מהיהודים  ורבים  בצבא,  משרתים 
ידידות  בקשרי  איתם  נמצאים  בסביבתם 
שלהם  שדורון  היתכן  חתונה?  אך   - ומסחר 
והוא באמת חפץ לשאתה  גויה הביתה,  הביא 
ואמה  דין  עורך  אביה  אם  בכך  ומה  לאשה?! 
מורה - הלא גויים הם! אין הם מבני אברהם 
יצחק ויעקב. לא היו הם עם העם היהודי בכל 
חלק  הם  נשאו  לא  צרותיו.  ובכל  הצלחותיו 
בעול הזה הקרוי "להיות יהודי". הם לא סבלו 
בתימן מלעגם וממכותיהם של ילדי הגויים. הם 
לא גרו במעברה, והם לא היו שותפים לבניית 
הקיבוץ ודור העתיד. לא! הם לא חלק מאיתנו! 

מה להם ולדורון? 
אך כל המחשבות הללו חלפו רק בתוך הראש 
דומות חשבה  וכנראה שמחשבות  של שמעון, 

גם איריס. כלפי חוץ לא נאמר דבר.
כעבור עוד כמה רגעים של שתיקה, התחלפה 
שתבוא  זו,  ע'ודה  היא  מי  בכעס.  התמיהה 
נכדיהם  את  שלהם,  דורון  את  מהם  ותגזול 
העתידים, את כל היקר להם? מי בכלל הרשה 
לה ללמוד על ספסל אחד עם בנם? שתסתלק 
לה  הרשה  לא  אחד  אף  ומייד!  תיכף  מכאן 
לדרוך על מפתן הבית הזה! שתסתלק! שתעוף 

לכל הרוחות, היא וכל בני עמה!
הצעקות  רחם,  ללא  בשמעון  היכו  המחשבות 
נקמצו  ואגרופיו  גרונו,  מתוך  לפרוץ  חשבו 
באיום. הכעס הלך וגבר בליבו מרגע לרגע, אך 
החדר,  את  לאפוף  המשיכה  המעיקה  הדממה 
לומר  המתאימות  המילים  את  מצא  לא  והוא 
הוא  לה? האם חטא  יגיד  מה  וכי  רגע.  באותו 
להיות דרוזית? האם צריך לסלק אותה מהבית 
רק משום שהיא מעם אחר? וכיצד ישכנע את 

דורון שלא זו היא הכלה שנועדה עבורו?
שדורון  עד  מה,  זמן  עוד  נמשכה  השתיקה 
וע'ודה חמקו חרש מן הבית, והלכו להם לדרכם 

בלי ברכת שלום.
)המשך בע"ה בפעם הבאה(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat1@smile.net.il
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הורה נותן והורה נתבע

הורים רבים חשים מתוסכלים וכעוסים לנוכח 
ילדיהם:  מה שנראה כתובענות אינסופית של 
סף  על  הספרים  מדפי  צעצועים,  גדוש  הארון 
קריסה, ארון הבגדים מלא עד אפס מקום ובכל 
זאת הילד אינו שבע-רצון, וגם אם אינו אומר 
זאת במילים הרי שכל הוויתו אומרת: "אין לי! 

לא קיבלתי! תנו לי!" 

האמת היא שהילד צודק. הילד לא קיבל. איך 
הזו  האבסורדית  למציאות  התשובה  יתכן? 
שבהם  יחסים  שבין  התהומי  בהבדל  נעוצה 
ולוקח'.  'נתבע  יחסי  לבין  ומקבל'  'נותן  יש 
אותם  נציג  לעומקם  הדברים  את  להבין  כדי 

בהקצנה:

הפנימיים  שהמניעים  הורה  הוא  נתבע  הורה 
שלו לנתינה משועבדים לחששות, פחדים, או 
דעות כוזבות כמו: "אוי ואבוי מה יעשה לי הילד 
אם לא אתן", "אושרו של הילד תלוי רק בי", או 
מאידך, הורה שמניעיו לנתינה נובעים משאיפה 
לספק את הצורך שלו ולהרגיש הורה טוב, ועוד 
כהנה וכהנה סיבות משעבדות. המשותף לכולן 
הוא תועלתנות סמויה השזורה בנתינה ומונעת 
חינם  ממנה את האיכות המיוחדת של מתנת 
- מתנה כזו שאין מצפים לדבר תמורתה. לא 
להכרת הטוב מצד הילד, לא לראות אותו סוף 
סוף שבע ומאושר, או קבלת אישור שהנה אני 
של  מתחושה  לבוא  צריכה  נתינה  טוב.  הורה 
שמחה והודיה פשוטים לקב"ה על הזכות לתת 

ועל הזכות שיש לי מה ולמי לתת.

במקרה של "נתינה" מגויסת, הצורך הפנימי של 
סיפוקו.  על  בא  לא  נאהב  ולהיות  לקבל  הילד 
עמוק  רעב  בו  פוערת  מגויסת  נתינה  להיפך, 
יותר לדבר האמיתי שלו הוא נזקק והוא הופך 
כמענה  ויותר.  יותר  תובעני  ברעבונו  להיות 
מוזן  וכך  ושוב  שוב  נסחט  ההורה  לתובענות, 
גלגל הרסני שתוצאותיו הורים מותשים וילדים 

ממורמרים. 

שהמניע  הורה  הוא  זאת,  לעומת  נותן  הורה 
לתת,  טהור  רצון  הוא  לנתינה  שלו  הפנימי 
להשפיע,  ובכך לממש את אהבתו ואת היכולת 
לבחור  היכולת   - הקב"ה  בו  שנטע  הגבוהה 

לתת.

בלי  סתם  כך  לבנה,  קוראת  אמא  לדוגמא: 
"קח,  נשיקה,  עם  סוכריה  לו  ומושיטה  סיבה, 
שואל  אמא?"  "למה,  אומרת.  היא  תהנה!" 
אותך!"  אוהבת  אני  "כי  עונה:  והאם  הילד, 
זוהי נתינה נטולת פניות וככזו עונה על הצורך 
הפנימי העמוק הצפון בלבו של הילד - לקבל 

מתנת חינם, לחוש נאהב באמת.

פעמים רבות דווקא אחרי נתינה שנדמתה לנו 
כנקייה מכל פנייה, לאחר מעשה, כאשר למשל 
"הרגע   - כעס  תחושת  להפתעתנו  בנו  עולה 
להציק  ממשיך  הוא  למה  אז  סוכריה,  לו  נתנו 
לאחיו?" - מתגלה לנו שבעצם בתוך תוכנו, כן 

ציפינו לתמורה. תמורת הסוכריה ציפינו לשקט 
תעשייתי, לשלווה, והנה התבדינו. 

להתמודד  שעלינו  זו  האמיתית,  ההתבדות 
"הנה   - עצמנו  ובין  בינינו  בעצם  היא  איתה, 
נקייה,  היתה  לא  הנתינה  האמת.  לי  התגלתה 
תמורה  ללא  להעניק  היכולת  חינם".  מתנת 
שבו  והאופן  הקב"ה  של  ממידותיו  אחת  היא 
הוא מגדל כל אחד ואחד מאיתנו. אנו יכולים 
רק לשאוף אליה מתוך עבודה פנימית מודעת 

ומאומצת ורצון לידבק במידותיו.  

במעט  מסתפק  זה  מסוג  נתינה  שחווה  ילד 
יחסית, ומשדר נינוחות כלפי הוריו. 

וחוסר הסיפוק  אותה תופעה של חוסר שובע 
הנובעים מלקיחה לעומת שובע הנובע מקבלה, 
"אשריך  צה,ב(:  )לך-לך  בזוהר  למצוא  ניתן 
יאכלו..."  בעת  ושַריך  חורים  בן  שמלכך  ארץ 
להסביר  כדי  בזוהר  נדרש  מקהלת  זה  פסוק 
מדוע יש שפע ונתינה משביעים וכאלו שאינם 
משביעים. הזוהר מסיק שקיום החזון של "ארץ 
אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר 
כל בה" תלוי בהיות הארץ מקבלת ממקום של 
חירות, ממלך שהוא בן חורין. הארץ המופיעה 
של  הקיבול  כלי  את  מסמלת  הפסוקים  בשני 
האדם. אופן הנתינה הממלאת את הכלי קובע 
הנותן  אם  מחסור.  או  שובע  בו  יורגש  אם 
הדבר  מקרין  חורין,  בן  הוא  בפסוק(  )"מלכך" 
חייבים  שאין  המרגיש  הילד   - המקבל  על 
להענות לדרישותיו, וממילא מעריך את הניתן 
לו כמעשה של חסד מצד הוריו. הכרת הטוב על 
כך גורמת לתחושת השובע. לעומת זאת הורים 
להרגיש  לילד  גורמים  אילוץ,  מתוך  ה'נותנים' 
שהוא נתון בארץ אשר אוכלים בה במסכנּות, 
ארץ שאין בה  שובע כפי שמתאר קוהלת - "כל 

הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא". 

כדברי  כך,  הדברים  פני  רוחניות  במתנות  גם 
יום  ארבעים  "כל  אבהו:  ר'  אמר  המדרש: 
שעשה משה למעלה היה לומד תורה ומשכחה. 
הרי  עולם,  של  'רבונו  לקב"ה:  משה  לו  אמר 
דבר'. מה  יודע שום  ואיני  יום  לי ארבעים  יש 
לו  נתן  יום  ארבעים  כשהשלים  הקב"ה?  עשה 
את התורה במתנה, ]שנאמר[ 'ויתן אל משה'" 
רבנו  משה  עוד  כל  תשא,יב(.  כי  )תנחומא 
נספגה  לא  היא  במתנה  התורה  את  קיבל  לא 

ונקנתה לו אלא התנדפה לה ונשתכחה. 

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל נא לפנות ל ,zomet.org.il :שבת בשבתו" באינטרנט"

עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס' 02-9931889
www.zomet.org.il zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699, דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי

 היכולת להעניק
ללא תמורה היא אחת 
ממידותיו של הקב"ה 
והאופן שבו הוא מגדל כל 

אחד ואחד מאיתנו 
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מות ישרים - לישרי לב שמחה
 1323 )גל'  האמרי-אמת  על  כתבנו  כבר  בעבר 
במדבר תש"ע(, אשר את מקומו כרבי מגור מלאו 
הלב- הבית-ישראל,   - בניו  שלושת  זה  אחר  זה 
שם  על  נקרא  אדמו"ר  כל  והפני-מנחם.  שמחה 
באדמו"ר  נעסוק  היום  אחריו.  שהותיר  הספר 
האדמו"ר  שמחה",  ה"לב  אלתר,  בונם  שמחה 
בתמוז  בז'  שנפטר  גור,  חסידות  של  החמישי 
כל אדמו"ר השאיר אחריו חותם מיוחד,  תשנ"ב. 
וה"לב שמחה" התייחד בתקנות חברתיות שהטיל 
על חסידיו. האחת - לצמצם את היקף השמחות 

עריכת  על  וההוצאות 
המוזמנים  מספר  חתונות: 
לחתונה לא יעלה על 400. 
במיוחד  נוראה!  גזירה 
משפחות  על  כשמדובר 
אל  אבל  ילדים.  מרובות 
דאגה לכל חתונה יש "שבע 

ברכות"...
מגיעה  החתונה  אחרי 
"הלב  לדיור.  הדאגה 
קריות  הקים  שמחה" 
חסידיות מחוץ לירושלים, 
בחצור   - בפריפריה  ממש 
ובאשדוד.  בערד  הגלילית, 
לעשיר,  נחשב  עצמו  הוא 
לצרכים  ביותר  הבין  אבל 
היכולת,  מעוטי  של 
מחומות  הזאת  והיציאה 
הקלה  ברק  ובני  ירושלים 
המשפחות.  על  מאד 
מלחמתו  את  לכך  הוסיפו 

בעישון - והפעם לאו דווקא כדי שלא יהא אדם 
והנה   - בריאות  מטעמי  אלא  בידו,  ממונו  שורף 
לכם חיסכון רציני בהוצאותיה של משפחה חסידית 
ממוצעת. המעניין הוא שתקנות אלו באו מאדמו"ר 
שאת 29 השנים קודם להתמנותו )מפטירת אביו 
בשנת תש"ח, ועד התמנותו בתשל"ז( עשה בחו"ל, 
של  הדופק  את  חש  זאת  ובכל  ובבלגיה,  בצרפת 
הבית-ישראל  אחיו  מאשר  יותר  עוד  חסידיו 
ביקש  שפעם  מספרים  לפניו.  כאדמו"ר  ששימש 
"לי  מתקנותיו,  לחרוג  אמצעים  בעל  חסיד  ממנו 
יש ברוך השם ממון רב, יכול אני להרשות לעצמי 
חתונה מפוארת ולאפשר לזוג הצעיר לגור בבני-
ברק או בירושלים, ועדיין ייוותר בידי סכום רב". 

ענה לו הלב-שמחה: "אז תקנה לך רבי אחר".
היומי  הלימוד  את  חידש  הלמדנות  בתחום  גם 
שחי  למי  מיוחד  דבר  שוב   - הירושלמי  בתלמוד 
וראה את הצורך החיוני לעסוק בתלמודה  בחו"ל 
וגם  בירושלמי,  בקיאותו  על  ישראל.  ארץ  של 
"שבעה"  שישבו  שבעת  מספרים  בו,  שאין  במה 
על פטירתו של הבית-ישראל נכנס אחד הרבנים 
ובדברי תנחומיו אמר שבירושלמי כתוב שמי שמת 
כמיתת  נחשבת  מיתתו  לגבורות  שהגיע  לאחר 

שאל  הלב-שמחה  נשיקה. 
היכן יש כזה ירושלמי, ואותו 
מדרש,  זה  אולי  נבוך,  רב 

אמר. היכן במדרש? לא הרפה 
הלב-שמחה ושאל. וכשהבחין עד כמה נבוך אותו 
רב, אמר: זוהי גמרא מפורשת בבבלי מועד קטן כח 
עמוד א. "כדאי ללמוד ירושלמי", אמר "כדי שלא 

יאמרו לך על כל דבר: זה כתוב בירושלמי".
 15 )מתוך  לאדמו"רותו  השנים האחרונות  בשבע 
נדירות  היו  הציבוריות  והופעותיו  חלה,  שנים( 
ביותר. ועם זאת רבה היתה השפעתו על חסידיו, 
שקיימו באדיקות רבה את 
פטירתו  לאחר  תקנותיו. 
הפני-מנחם  אחיו  נתמנה 
עבר  כך  כל  שלא  )מינוי 
נפטר  וכשזה  בשלום...(, 
הלב- של  בנו  נתמנה 
אריה  יעקב  רבי  שמחה, 
הרבי  שליט"א,  אלתר 

הנוכחי.
לקט מגליונות קודמים

מה עשיתי לך כי הכיתני 
זה שלוש רגלים )כב,כח(. 
פירש רש"י: רמז לו, אתה 
אומה  לעקור  מבקש 
רגלים  שלש  החוגגת 
הזכירה  מדוע  בשנה. 
דווקא  לבלעם  האתון 
הנסים  אחד  זו?  מצווה 
שברגלים היה שלא אמר 
אדם צר לי המקום )אבות 
ישראל,  נוהגים  כך  ה,ח(. 
המקום;  להם  צר  אם  גם  מתלוננים  הם  אין 
ואילו אתה בלעם, מיד כשנלחצה רגלך אל הקיר 

כעסת והכית אותי. )הרב ש' רובינשטיין(
ביקש  אמנם  )כג,י(.  ישרים  מות  נפשי  תמות 
כיהודי, אך בחייו ביקש להמשיך  בלעם למות 

לחיות כגוי. )הרבי מקוצק(

ויקם בלעם וילך וישב למקומו, וגם בלק הלך 
לדרכו )כד,כה(. מדוע לא שב גם בלק למקומו? 
בלק  היה  הפרשה,  בתחילת  רש"י  שכתב  כפי 
"מלך למואב בעת ההיא" - מנוהו עליהם לצורך 
שעה, אע"פ שלא היה ראוי למלכות, וזאת כדי 
לשכך את פחדם מישראל. אבל עכשיו, שנכשל 
כן לא  ועל  בלק בתפקידו, הורידוהו מגדולתו, 

שב למקומו. )עטרת זהב(
לברכה.כוחו  הקללה  את  לך  אלקיך  ה'  ויהפוך 
של בלעם היה לכוון לרגע שבו הקב"ה כועס, 
כזמן  נמשך  זה  'רגע'  קללתו.  את  להחיל  ואז 
'רגע', ואז יכול היה בלעם לומר  הנדרש לומר 
בלעם  ונמצא  הקב"ה  הפך  קללתו  את  'ַּכֵּלם'. 
מברך: "ה' אלקיו עמו, ותרועת מלך בו". )רבינו 

בחיי(
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רפואת עיניים בשבת
העיניים  רפואת  בפרשתנו,  )כ-27(  רבות  מוזכרים  והראיה  העין 
תפסה מקום מיוחד בהלכות שבת, ונקבע שמחלת עיניים המסכנת 
במלאכות  אף  שבת  חילול  ומתירה  נפש,  סכנת  נחשבת  העין  את 
העיניים,  לחוִלי  כיום  להתייחס  כיצד  דנו  זמננו  פוסקי  דאורייתא. 
נפשות:  סכנת  בכך  רואה  אינה  בד"כ  המודרנית  והרפואה  הואיל 
להישאר  או  שבת,  מחילול  להימנע  ויש  הטבעים"  "השתנו  האם 
נאמנים להוראת חז"ל ולא לאסור את מה שהתירו. הגרשז"א סבר 
לו  ליהודי שנקרעה  הורה בשבת  ולכן  לדברי חכמים,  שיש לחשוש 
הרשתית בעין אחת שיסע מייד לביה"ח ע"פ קביעת רופא שהצלת 
ה"ציץ  גם  שלמה(.  )שולחן  מיידי  טיפול  מצריכה  מעיוורון  העין 
עיוורון  למנוע  בכדי  שבת  לחלל  )וצריך(  שמותר  סבר  אליעזר" 
קשות  עיניים  בעיות  או  חריפות  בדלקות  כ"כ  )ציצ"א,כ"ב,כ"ג(. 

)לחמית, קרנית, דלקות פנימיות, גלוקומה וכד'( יש להיזהר ולנהוג 
כבסכנת נפשות ללא היסוס. 

לעומת זאת, רוב דלקות העיניים השכיחות הינן קלות )כגון דלקות 
טיפות.  או  משחה  ע"י  בהן  והטיפול  אלרגי(  רקע  על  או  עפעפיים 
בוודאי אין בהן סכנה לשלמות העין, ואין לעבור על איסורי שבת. 
היות ומחלות אלה נחשבות כ"חולי שאין בו סכנה" -מותר להשתמש 
אין  בוודאי  בטיפות  סממנים".  ל"שחיקת  לחשוש  ואין  בתרופות 
בעיה, אך גם במשחה, אם המטרה איננה ליצור שכבה חיצונית אלא 
להבליע ולהספיג את המשחה בתוך העפעף, פסק הגרשז"א, שאין 
מדובר  כאשר  כהלכתה,ל"ד(.   )שמירת שבת  ממרח  של  בכך חשש 
בכאב או יובש קל בעין, אין להשתמש במשחה או בטיפות. כמו כן, 
אין להשתמש בצמר גפן ספוג בנוזל בכדי לרכך קורי שינה, משום 
איסור סחיטה, אך אין כל בעיה לשטוף היטב את העפעפיים במים. 
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אורות באפילה
שצרות  הרגשה  לי  יש  לפעמים  שאלה: 
נחלץ  שאני  איך  מגנט.  אל  כמו  אלי  נדבקות 
בבית,  בעבודה,  השנייה.  עלי  נופלת  מאחת, 
לי  עוברות  פעם  לא  לא?!  מה  הילדים,  עם 
נופל לדיכאון.  ואני  ייאוש  בלב מחשבות של 
מרגיש שהכול שחור ואין טיפה של אור. איך 

יוצאים מזה? יש לי עוד תקווה?
שלום ידידי. לפני הכול אני רוצה להשתתף בכאבך, 
ולאחל מעומק הלב שהמצב ישתפר בקרוב ותזכה 
לסייעתא דשמיא לצאת מן המצר בכל התחומים. 
לאדם  כוח  שיש  מאמין  אני   - עניין  של  לגופו 
לעשות מהפכים ושינויים גדולים בחיים שלו. אך 
ברי  אינם  המציאות  שנתוני  שנדמה  במקום  גם 
השלכות  יש  האדם,  של  המבט  לנקודת  שינוי, 
עצומות. ברצוני לחלוק איתך התבוננויות שאדם 
קושי  ברגעי  בהן  ולהשתמש  לעצמו  לאמץ  יכול 
וסבל. גם אם הן לא יפתרו שום בעיה, הן יעזרו 

להתמודד איתה ממקום אחר, חזק יותר. 
הרע זמני

לזכור שגם אם עכשיו רע ואפילו רע מאוד, כמעט 
תמיד זהו מצב זמני וחולף. אפילו אצל איוב, בעל 
הפרקים  התנ"ך,  של  האולטימטיבי  הייסורים 
יש  והצלחה.  אושר  רוּויי  היו  בחייו  האחרונים 
לך  ויהיו  בעז"ה,  לפניך  ארוכות  חיים  שנות  עוד 
כרגע  גם אם  ואפשרויות.  הזדמנויות  עוד הרבה 
במסלול  נמצא  ואתה  מוָצא  שאין  לך  נראה 
עשויים  הזמן  שעם  מורה  הניסיון  התדרדרות, 

דברים להשתנות במידה שלא האמנו.
הרוב טוב

לא לתת לרע להסתיר מעינינו את כל הטוב שיש 
לנו. בעצם החיים, בבריאות, בכישרונות, ביכולות 
שזכינו להם, בחברים והמשפחה שסובבת אותנו, 
ובעוד אלף ואחת דברים. יש נטייה לאדם שקורה 
אותו  ולמקד  המבט  את  לצמצם  שלילי,  דבר  לו 
ברע, ולשכוח את כל הטוב שיש לו. כדאי להרחיב 
השלם  המבט  את  לעצמנו  ולהשיב  הפוקוס  את 

והמאוזן יותר.
מבט של אמונה

הקושי הגדול להתמודד עם הקשיים תלוי מאוד 
שמתעמר  ואכזר  עיוור  גורל  מין  שיש  בהרגשה 
כיהודים  אך  התחשבות.  וחסר  סתמי  באופן  בי 
דבר  אין  הוא.  כך  שלא  יודעים  אנחנו  מאמינים 
מלמעלה  מישהו  יש  במקרה.  שקורה  בעולם 
נשמות  סודות  גלויים  לפניו  הכול.  את  שמנהל 
והעתיד,  העבר  ההווה,  של  חשבונות  וסתרי 
ובמבט גבוה ועליון הרבה יותר מזה של בני אדם 
ומדויקת.  הוא מנהיג את העולם בצורה מכוונת 
יום אחד, כשנגיע לעולם האמת, נבין למה הכול 
ו... אמונה  אז?  ועד  אחרת.  ולא  כך  בדיוק  קרה 

סבלנות.
הכול לטובתי

כהמשך לנקודה הקודמת - לא רק שאין שום דבר 

ביותר  הטובה  בצורה  מכוון  שהכול  אלא  מקרי 
ולטובת נשמתי. כל מה שבא עלינו לא  לטובתי 
הגיע מאויב המבקש את רעתנו אלא מאת אבינו 
אנחנו  למה  סוף.  בלי  אותנו  שאוהב  שבשמים 
לא מרגישים את זה? מדוע לנו זה נראה רע ולא 
טוב? כי בעולם שלנו יש הסתר והעלם, ומן המבט 
החלקי והמצומצם שלנו אי אפשר לראות ולהבין 

את הכול.
לא לבד

מיד  אמר  שאלוקים  הראשונים  הדברים  אחד 
אחרי שברא את האדם הוא "לא טוב היות האדם 
הרבה  כך  כל  מסביבנו  ברא  הוא  ואם  לבדו". 
לנו  שחשוב  סימן  וחברים,  משפחה  בני  אנשים, 
להיות לצידם ושנהיה קשורים אליהם. הכלל הזה 
"דאגה  קשים.  ברגעים   - יותר  ועוד  תמיד,  נכון 
דבר  באדם.  החכם  אמר  ישיחנה",  איש  בלב 
ר עם מישהו. לא לסחוב את המשא  ראשון - ְלדַבֵּ
הכבד לבד. לא בושה לשתף ולהתייעץ )ואם צריך 
להתבייש  בושה  מקצועי(.  למישהו  ללכת  גם   -
ולהתנתק, ולהרשות לעצמך לשקוע ולסבול בגלל 
שאתה נשאר לבד. הרבה פעמים מישהו מבחוץ 
יכול לראות דברים שאנחנו השקועים בצרה, לא 
והעצות  האובייקטיבי  והמבט  לראות,  מצליחים 

שלו עשויים להאיר לנו כיוונים חדשים.
תפילה

הכול,  לספר  לבכות,  אליו,  לדבר  ה',  אל  לפנות 
שמתכרבל  קטן  ילד  כמו  להרגיש  להשתחרר. 
בוכה בידיים של אבא, ומבקש ממנו שיעזור לו. 

לא יאומן כמה זה משחרר ונותן כוח.
מֵחַ לְהִשְׂתַּ

שהשמחה  אומר  היה  מקרלין  אהרון  ר'  הצדיק 
האדם  את  להביא  יכולה  היא  אך  מצווה  אינה 
לכל המצוות, ולעומתה העצבות אינה עבירה, אך 
היא גרועה מכל העבירות. לכן כלל גדול הוא לא 
לשקוע בעצבות וליפול בדיכאון. להתאמץ לעשות 
דברים ֶׁשְיַׂשְמחּו אותך. לנגן, לצאת לטיול, לדפדף 
באלבום תמונות מגיל שנתיים, להשתובב, ללכת 
לאכול  לרקוד,  במקלחת,  בקול  לשיר  לחברים, 
שוקולד, לשמוע מוסיקה. נשמע לך מלאכותי? אז 
לטבעית,  הופכת  הראשונית  המלאכותיות  מה. 
על  להשפיע  חיצוניים  במעשים  גדול  כוח  ויש 

ההרגשה הפנימית שלנו. בהצלחה!
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לתגובות והארות:
yoni@makshivim.org.il

כדאי להרחיב 
את הפוקוס ולהשיב 

לעצמנו את המבט השלם והמאוזן
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הקללה שהפכה לברכה
המלך היושב בהרי מואב השקיף על עם ישראל. 
עסוקים  היו  וגם  רע,  כל  לו  עשו  לא  ישראל 
במלחמות עם העמים מסביב. ישראל אף שלחו 
החליט  הוא  זאת  בכל  אך  פייסניים,  מסרים  לו 
זו  התקפה  בעקבות  דשמיא,  בסייעתא  לתקוף. 
מדובר  ושומרון.  יהודה  ובכל  בירושלים  זכינו 

כמובן, על חוסיין מלך ירדן...
מה רוצים מבלק?

המבט  מנקודת  הרי  בלק,  על  הגדול  הקצף  מה 
שלו יש לו סכנה שהוא מנסה להדוף?

לא  )ה,כג(  באבות  המשנה 
לבלעם  משה  את  מנגידה 
את  דווקא  אלא  כמתבקש, 

אברהם. ייתכן שזה נובע מכך 
שלשניהם ניתנו כוחות הברכה והקללה: אברהם 
"את  ובלעם  אאור",  ומקללך  מברכיך,  "ואברכה 

אשר תברך יבורך ואשר תאור יואר".
בלעם,  של  הברכה  כח  את  הכיר  שבלק  למרות 
הוא ביקש ממנו לקלל את ישראל, במקום לבקש 
שיברך את מואב. לעומתו, בזכות מדותיו הטובות 
של אברהם, הוא ידע להסתכל בחיוב על החיים, 

ולימד את העולם להשתמש בכח הברכה. 

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

קראתי בזעזוע רב ועמוק את מאמרה של שלומית ציטרון, שבו היא משתלחת בציבור שלם של נשים חרדיות.
צופה  שהמחברת  הנשים  לעומת  והלכתית.  עובדתית  מבחינה  נכונות  כלל  אינן  במאמר  שהוצגו  כפי  שהעובדות  סבורה  אני 
המגזר  כנגד  להשתלח  בחרה  ציטרון  חוצות...  בראש  בשבת  מטיילות  שאינן  נשים  של  עצומה  כמות  יש  ברק,  בני  ברחובות 
החרדי, תוך כדי התעלמות בלתי הגונה ובלתי אובייקטיבית מתיאור מצב הצניעות בציבור הד"ל, וד"ל... בסופו של דבר, המאמר 

הזה איננו לכבודו של הציבור הדתי-לאומי.
)יעל לוין(

לשלומית ציטרון, קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים. מי אנחנו שנלך ונשפט ציבורים אחרים. לא ציפיתי שבדף פרשת שבוע 
ינתנו ציונים לציבור בישראל... 

)עדנה סינגר, מצפה יריחו(

האם איננו יכולים להשתבח בעצמנו מבלי להשפיל את זולתנו? דרך זו אינה דרכה של תורה. לציבור המתכנה דת"ל יש יתרונות 
וחסרונות, ויש לדון אותם לגופם של דברים מבלי להשוות לאחרים... הכשלת הרבים בקריאת דברי לשון הרע והוצאת שם רע, 

בשבת, ובבית כנסת, חמורה אף יותר. דומני שהאמת מחייבת התנצלות פומבית
)חיים שרייבר, מושב כרמל(
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האנטישמיות לעולם עומדת
מאבק תרבותי וערכי

לאורך  לאנטישמיות,  ישראל,  לשנאת  לה  היו  רבות  פנים 
הדורות. היא לא נולדה בעת החדשה וגם לא בימי הביניים. 
יש בה מרכיב רגשי של שנאת הזר, אך גם מרכיב של פחד 
על  מלמדת  פרשתנו  בחכמתו.  שונה  שהוא  האחר  מפני 

הצורות המיוחדות, הביזאריות, ששנאה זו יכולה לשקף. 
בני  שהרי  עובדתי,  יסוד  היה  לא  מואב  מלך  של  לפחדיו 
ישראל הצטוו "אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה" 
)דברים ב,ט(. לישראל לא היו כל כוונות לכבוש את מואב 
ולהתנחל בה ולא נשקפה למואב כל סכנה מישראל. ארץ 
מלכובשה.  מנועים  היו  וישראל  לוט  לבני  הובטחה  מואב 
מדוע פחד מלך מואב, "ויגר מואב מפני העם מאד כי רב 
באמצעות  פחדיו  עם  להתמודד  בחר  מדוע  )כב,ג(?  הוא" 
"וירא  מבארת:  התורה  ישראל?  את  לקלל  בלעם  שכירת 
בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי". לאמור, 
של  ה'מעצמות'  מול  במאבק  ישראל  מהצלחת  חשש  בלק 

אותה תקופה, כפי שגבר על האמורי. 
על  למחשבה  אותנו  מוביל  כ(  פרשה  )בלק  רבא  מדרש 
מאבק תרבותי, ערכי ורוחני; "ויאמר מואב אל זקני מדין: 
מה טיבן של זקני מדין כאן? שהיו רואים את ישראל נוצחין 
שלא כדרך הארץ, אמרו מנהיג שלהם )משה( במדין נתגדל, 
נדע מהן מה מידותיו. אמרו להם זקני מדין: אין כוחו אלא 
בפיו. אמרו להם: אף אנו נבוא כנגדן עם אדם שכוחו בפיו". 
גייסות  של  צבאי  במאבק  כאן  מדובר  הבין שאין  המדרש 
מול גייסות, אלא "כוחו בפיו" – מאבק על תוכן, משמעות, 

מוסר וערכים.  
דברי המדרש מתבססים על הכתוב עצמו, ואתה "כי ידעתי 
)כג,ו(. המדרש  יואר"  את אשר תברך מבורך ואשר תאור 
וחיילותיהם  גיבורים  שהם  "לא  ומבאר:  )שם(  ממשיך 
יכול לעשות".  מרובים, אלא שמנצחין בפיהם, מה שאיני 
הוא  ישראל  של  ההצלחה  שמקור  הבין  מואב  מלך 
ולכן  הרוחנית,  וברמתם  בערכיהם  בתרבותם,  באמונתם, 
הוא מגייס את בלעם ומאמין שבכוח קללותיו אפשר לבטל 

את היתרון הרוחני והתרבותי של ישראל. 
ישראל מול אוקיינוס ערבי

בראש  מקורן  ישראל  מדינת  של  הצלחותיה  כיום  גם 
ישראל  מדינת  והתרבותית.  הרוחנית  ברמה  ובראשונה 
קמה מעטים מול רבים; אי קטן של כששה מיליון יהודים 
המאכלס  ערבי-מוסלמי  אוקיינוס  מול  בגבורה  העומדים 
החפצים  מוסלמים  קנאים  ומיליוני  עוינות,  מדינות   22

לכלותנו. 

לאחר שנכשלו כל הניסיונות להשמידנו במאבק צבאי, זה 
למעלה ממאה ועשרים שנה, בוחר העולם הערבי להיאבק 
דה  של  ומתוחכמת  ארסית  של תעמולה  נמרץ  במסע  בנו 
של  בעיצומה  מצויים  אנו  וערכית.  תרבותית  לגיטימציה 
עצם  על  ואנטי-ציונית  אנטישמית  איסטרטגית  מתקפה 
בארץ  עצמאית  לאום  למדינת  היהודי  העם  של  זכותו 

ישראל. 
טרם  המאבק.  מהות  את  עדיין  הבין  שלא  מי  שיש  נראה 
העדר  וערכי.  תרבותו  במאבק  מדובר  כי  התובנה  גובשה 
מלמדים  שבדרך  והכשלונות  זה  למאבק  רצינית  היערכות 
על העדר הבנה באשר למהות המאבק. להיערכות הצבאית 
למאבק   .₪ מיליארד  ל-60  קרוב  שנה  מדי  ישראל  מקצה 
מקצה  העולמית,  ובאנטי-ציונות  באי-הלגיטימיות, 
זה פחות מתקציב  בלבד. סכום  בודדים  מיליונים  המדינה 

ההסברה והשיווק של קוקה קולה בישראל! 
המדינה  קברניטי  בפני  לעמוד  צריכה  ובלעם  בלק  פרשת 
יש  ומקום,  מקום  ובכל  ודור,  דור  שבכל  להבין  מנת  על 
צורך  יש  וכי  בתרבותנו,  ונאבקים  המאיימים  ומואב  בלק 
להתמודד ולהיאבק מחדש על מורשתנו, אמונתנו וערכינו. 
לתרבות בלק אין היום זכר. איזה ערך מוסרי, או מורשת 
הנחילה מואב לאנושית? לעומתה, מורשתנו שניתנה לפני 
3500 שנה בהר סיני מנצחת את מבחני הזמן, צולחת את 
אתגרי הדורות ומוכיחה את נצחיותנו גם בדור הטכנולוגיה, 

ההייטק והגלובליזציה.
מקללות בלעם, שהפכו לברכות, ניתן ללמוד מה חשב בלעם 
על נקודות התורפה בתרבות ישראל ובאמונתו. מברכותיו 
עולה כי העוצמה הרוחנית של ישראל היא האמונה בקב"ה, 
ערכי המשפחה המוסר היהודי ותרי"ג המצוות המשקפות 

את הערכים הנעלים של תרבות ישראל. 
התרבותית,  עוצמתנו  את  העם  בתוך  ונפנים  שנפגין  ככל 
במאבק  יותר  להצליח  נוכל  כך  והרוחנית,  הערכית 
בגלל  עלינו.  המאיים  העולמי  והאנטי-ציוני  האנטישמי 
העדרו של בלעם בדורנו אין מנוס מליטול על עצמנו את 
המוסרי  יתרוננו  את  בעולם  להפיץ  והאתגר  האחריות 

והרוחני, וכך לנצח את הקמים עליו לכלותנו. 
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טרם גובשה 
התובנה כי מאבקנו 
מול העולם הערבי-

מוסלמי הוא תרבותו וערכי

www.zomet.org.il 02-993-2111

סט תחומין )31 כרכים( )1761 ש”ח( רק 1070 ש"ח 
תקליטור תחומין )360 ש”ח( רק 160 ש"ח 

לרוכשי סט תחומין - 90 ש"ח בלבד!

מבצע ייחודי לרגל הופעת כרך ל"א של תחומיןמבצע ייחודי לרגל הופעת כרך ל"א של תחומין

1381_zahav_123678912.indd   12 7/5/11   10:50:55 AM


	7
	p11

