
ג' תפילותיו של משה
ג' פעמים התפלל משה בהר. פעם ראשונה בעודו על 
ההר נאמר לו: "לך רד כי שיחת עמך... ועתה הניחה 
והקב"ה  התפלל  משה  ואכלם".  בהם  אפי  ויחר  לי 
לעשות  דיבר  אשר  הרעה  על  ה'  "וינחם  לו,  נענה 
לעמו". פעם שנייה, בי"ח בתמוז אמר משה "ועתה 
אעלה אל ה', אולי אכפרה בעד חטאתכם". ובפרשת 
השבוע מסופר: "ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים 
וישמע ה' אלי  יגורתי מפני האף והחמה...  כי  יום... 

גם בפעם ההיא".
בר"ח אלול עלה פעם שלישית, ובסוף עלייה זו נאמר, 
ה'  וישמע  הראשונים...  כימים  בהר  עמדתי  "ואנכי 

אלי גם בפעם ההיא לא אבה אשחיתך".
מה היה למשה להתפלל ג' פעמים, הלוא בעודו על 
הרעה  על  ניחם  שה'  נתבשר  כבר  בראשונה  ההר 

שביקש לעשות לעמו?
בפעם  כך:  הדברים  הסביר  זצ"ל  סולוביצ'יק  הרב 
הראשונה לא ביקש משה מחילה, שהרי העם עדיין 
גזרת  את  לבטל  רק  ביקש  לכן  העגל.  סביב  רקד 
מחויבות  כל  היתה  לא  אך  זה,  על  ונענה  ההשמדה 
להחזיר את עם ישראל למעמדו הקודם, ומעתה יכול 
הוא לשוטט במדבר כשאר השבטים. לכן ביקש משה 
ממלכת  להיות  יחזור  ישראל  שעם  השנייה  בפעם 
בין  אירוסין  כשטר  היו  הלוחות  קדוש.  וגוי  כהנים 
ישראל והקב"ה, וכיון שחטאו בעגל שבר משה את 

שושבין  כאותו  הלוחות, 
האירוסין  שטר  את  שקרע 
עתה  פנויה.  שתחשב  כדי 
שטר  לכתוב  משה  ביקש 
בזה  ואף  מחדש,  אירוסין 

"פסול  ואמר  הקב"ה  לו  נענה 
לך שני לוחות אבנים כראשונים".

ואף  השמד,  גזרת  שביטל  אחר  לשאול,  יש  מעתה 
החזירם למעמדם הראשון, מה היה לו להתפלל שוב 

ארבעים יום? 
בפעם השלישית ביקש משה "ילך נא ה' בקרבנו כי 
שהוא  שאף  הכוונה  לכאורה  הוא".  עורף  קשה  עם 
קשה עורף יש לסלוח להם. אך אונקלוס תירגם "ארי 
עם קשי קדל הוא", היינו משום שהוא עם קשה עורף. 
וכוונתו הייתה שכיון שהוא יודע שיחזרו ויחטאו, מי 
יעמוד בפרץ ויתפלל עבורם? ועל זה ענה לו הקב"ה 
"הנה אנכי כורת ברית", וגילה לו י"ג מידות - "ה' ה'" 

ודרשו: ה' קודם שיחטא, ה' לאחר שיחטא. 
ר' חיים מוולאז'ין אמר שה' נקרא אב אך גם ֵאם - 
"כאיש אשר אמו תנחמנו וכו'". האב אוהב לשחק עם 
בנו, אך כשמבחין שהוא מלוכלך, הוא מעבירו לאמו 
כשהוא  גם  בנה  לנשק  מסוגלת  ֵאם  אותו.  שתנקה 
שהקב"ה   - השלישית  בפעם  שנתחדש  מה  מטונף. 

לנו כֵאם, ואף כשאנו מטונפים אינו משליך אותנו.
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 פרשת עקב
תשע"א

עלון תורני לכבוד שבת קודש

כ' במנחם-אב 20/8/11
השנה העשרים ושבע
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האם אלוקים יכול לברוא שאלת סמס שלא יוכל לענות עליה?
גל המחאות - אידיאולוגיה חברתית או  קיטּור אגוצנטרי? 

זמני
כניסה 

ויציאת 
השבת

גולן
 18:56
19:55

חיפה
18:51
19:59

תל-אביב
18:59
19:58

באר שבע
19:00
19:57

אילת
18:57
19:53

ירושלים
18:44
19:56

קבלת שבת

עמ' 5

עמ'  8

לפרסום מודעות: 052-4295209
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שכר שדכנות
היו  יום שבו   - כט"ו באב  לישראל  ימים טובים  היו  לא 
מכינות  כשהן  בכרמים  ומחוללות  יוצאות  ישראל  בנות 
זקוקים  אנו  בדורנו  בישראל.  נאמן  בית  לבניית  עצמן 
מתקשים  שרבים  מפני  הזו,  הגדולה  במצווה  רב  לחיזוק 
מגוונים  ניסיונות  ביתם.  את  ולבנות  זיווגם  את  למצוא 
ראוי  וכך  ורווקות,  רווקים  לאותם  לסייע  כדי  נעשים 
שיהיה - שכן דומה שאין פתרון אחד שיש בו כדי לתת 
מענה שלם לבעיה ההולכת ומתרחבת, שלה צדדים רבים 
ושונים. בשורות הבאות ברצוני להוסיף נדבך לבניין הזה, 
ולחזק הצעה שנשמעה זה מכבר ואני סבור שהיא בעלת 

חשיבות רבה לעניין חשוב זה. 
למי  שדכנות  דמי  לשלם  הכול  נהגו  בישראל  לפנים 

אל  שידוך  שהוציא 
הפועל. לא היה זה מנהג 
בלבד, אלא דין של ממש 
נידונו  ופרטיו  שסעיפיו 
ונתבררו  השו"ת  בספרי 
במשך  תורה  בדיני 
שנים  מזה  הדורות. 

ונכון לחדש את הנוהג הזה, כדי  רבות אני סבור שראוי 
לדרבן שדכנים פוטנציאליים להקדיש למלאכת השדכנות 
מפירורי שעותיהם  לה  להשליך  במקום  זמנם  מיטב  את 
אינן  כלל  ולעתים  מצומצמות  הן  שלעתים  הפנויות, 

קיימות... 
בעזרת ה', בחודש אלול הקרוב נזכה להכניס תחת החופה 
כפולה  בהזדמנות  זכינו  וכך   - ובת  בן   - מילדינו  שניים 
לשלם שכר שדכנות. שמחנו מאוד על ההזדמנות להוציא 

לפועל את הרעיון של תשלום דמי שדכנות. 
כדי להעריך את גובה התשלום קיימתי שיחות עם אנשים 
שעוסקים במלאכה, מתוך ניסיון להעריך מצד אחד את 
כמות ההשקעה הנדרשת משדכן בשנת עבודה ממוצעת 
ומצד שני את כמות השידוכים שעולה בידו להוציא אל 
נדל"ן  בתיווך  כמו  בשדכנות,  כזו.  תקופה  במשך  הפועל 
אי  כך  משום  הצלחות.  על  אלא  משלמים  אין  למשל, 
מדד  ספציפי  בשידוך  שהושקע  במאמץ  לראות  אפשר 
המקיפה  הערכה  ורק  עבורו,  הראוי  התשלום  לגובה 
על  הוגנת.  לתוצאה  להוביל  יותר עשויה  רחב  זמן  טווח 

צד  שכל  ראוי  התרשמותי,  פי 
וכך  ש"ח,   2500 לשדכן  ישלם 

עשיתי אני. 
כזה  סכום  אין  חתונה'  'מבצע  שבמסגרת  לזכור  כדאי 
שמקבלים  ה'סחורה'   - ומנגד  כך,  כל  רב  משקל  תופס 
בעבורו היא החשובה ביותר. אפשר לקצץ במנות, להוזיל 
כמו  תזמורת,  בלי  להתחתן  אפילו  ואולי  האולם  את 

שנהגו רבים בעבר, אבל בלי שידוך - אין חתונה. 
נכון, קשה להתרגל לשלם על דברים שאנו רגילים לקבל 
בחינם, ועוד יותר קשה כאשר ה'שירות' ניתן לא על-ידי 
בעל מקצוע אלא על-ידי ידידים ומכרים קרובים, שהמניע 
למעשיהם אינו בקשת רווח אלא ידידות ואכפתיות כנה. 
אולם אין ספק שהנהנים הראשונים והעיקריים מחידוש 
דמי השדכנות - גם לידידים ומכרים - יהיו בעלי השמחות, 
הצלחה  כל  המשלמים. 
המוטיבציה  את  תעלה 
לחשיבה  ותדרבן 
בדבר  מאומצת  יצירתית 
נוספות  אפשרויות 
לשידוך, שמטבע הדברים 
השדכן.  של  הקיים  המכרים  מאגר  על  בעיקר  מבוססות 
לבב  ובטוב  בשמחה  נעשית  הנתינה  כאשר  כן,  על  יתר 
היא מבטאת הכרת טובה עמוקה, המגבירה עוד יותר את 

החשק הפנימי לעסוק במלאכת הקודש. 
כלל  גסה  מילה  אינו  זה  בהקשר  הכסף  העניין:  ולחיזוק 
וכלל. כל שדכן שמח בראותו את הזוג תחת החופה, אבל 
נראים אחרת  כשגם חשבון הבנק שלו שמח - הדברים 
לאישה  כתובה  ותיקן  בן שטח  כבר עמד שמעון  לגמרי. 
אהבה  של  ומרומם  קדוש  מטבע  לכאורה,  פרט,  ובכך 
הרב  מרן  כך  על  אמר  גשמי.  ממון  של  לפרוטות  נשגבה 
קוק זצ"ל שכך עומק ברייתו של עולם, שדברים עליונים 
עניינים  על-ידי  דווקא  חיזוקם  את  מקבלים  ונשגבים 
פעוטים ונמוכים. יש בממון הגשמי כדי לחזק את האהבה 
הנשגבה שבין איש לאישה ולהרבות בערי יהודה ובחוצות 

ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. 
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לקבלת שיחה שבועית בדוא"ל פנה ל:
hesderrg@neto.net.il

אפשר להתחתן בלי תזמורת, כמו שנהגו 
רבים בעבר, אבל בלי שידוך - אין חתונה 
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מה מיוחד ב"אשרי"?
דזמרה.  פסוקי  של  תוכנם  מבואר  לא  בגמרא 
נבאר כעת לגבי כל מזמור בפסוקי דזמרה, מהו 

מקורו ומהי סיבת אמירתו.
"אשרי יושבי ביתך"

של  בחשיבותו  מדברת  ד,ב(  )ברכות  הגמרא 
כל  אבינא:  א"ר  אלעזר  ר'  "אמר  זה:  מזמור 
האומר תהילה לדוד בכל יום ג' פעמים מובטח 
לו שהוא בן עולם הבא. מאי  טעמא? אילימא 
משום דאתיא באל"ף בי"ת - נימא 'אשרי תמימי 
דרך' דאתיא בתמניא אפין )דהיינו, שאם הטעם 
הוא משום שיש באשרי אל"ף בי"ת, עדיף לומר 
פעמים  שמונה  בו  שיש  בתהלים,  קי"ט  מזמור 
אל"ף בי"ת(; אלא משום דאית ביה 'פותח את 
ידך'? נימא 'הלל הגדול', דכתיב ביה: 'נותן לחם 

לכל בשר"! אלא משום דאית ביה תרתי".
תהילה  של  חשיבותו  מתבארת  הגמרא  מדברי 
בו  ונמצא  א"ב,  בו  יש  סיבות:  משתי  לדוד, 

הפסוק "פותח את ידך".
של  חשיבותו  ניכרת  הללו,  הגמרא  דברי  לאור 

'אשרי'. 
חובת הכוונה ב"אשרי"

לאינש  ליה  "ומיבעי  גאון:  עמרם  רב  כתב 
לכווניה דעתיה בתהילה לדוד, דאמר ר' אלעזר... 
בן העולם הבא,  לו שהוא  כל האומר... מובטח 
משום דאית ביה א"ב ואית ביה נמי 'פותח את 
ידך'". למדנו אם כן הלכה נוספת - שיש לכוון 

במזמור זה. 
בדעת  הבין  חמישי(  פרק  )ברכות,  יונה  ר' 
היא  בכוונה  המיוחדת  שהחשיבות  הגאונים 
כיוון,  "ואם לא  ידך':  'פותח את  דווקא בפסוק 
צריך לחזור ולאומרו פעם אחרת. ונראה שאף 
בפסוק  שִּכיוון  יַון  כֵּ בכולו,  כיוון  שלא  פי  על 
שעיקר  כיוון  בהכי,  ליה  סגי  ידך',  את  'פותח 
האמירה הוא בעבור זה הפסוק" )אמנם מדברי 
בכל  היא  שהחשיבות  משמע  גאון  עמרם  רב 

המזמור - עיין צלותא דאברהם עמוד קפח(.

פסוק  על  החוזר  האם 
כל  על  לחזור  צריך  זה, 
שאחריו?  הפסוקים 

הגמרא  מדברי  לכאורה, 
משמע שהחשיבות היא גם לא"ב, ואם כן צריך 
לחזור מאותו פסוק ואילך - וכן כתב במ"ב ס"ק 

טז. 
שדי  כתבו  ועוד,  ה,  ס"ק  יוסף  בברכי  אמנם, 
ציץ  בשו"ת  פסק  וכן  בלבד,  זה  פסוק  שיאמר 
דזמרה,  פסוקי  בכל  שכח  ואם  )יב,ח(.  אליעזר 
עשרה  שמונה  שאחרי  באשרי  זה  בפסוק  יכוון 
)יביע אומר ו,ה )ו(; בן איש חי ויש,יב - וטעמו 
על פי רס"ג, שאומרים 'אשרי' שלוש פעמים כדי 
שיכוון לפחות באחד(. ומהמ"ב )ס"ק ט( משמע 
שיחזור שוב אחרי התפילה מ'פותח את ידך' עד 

סוף המזמור.
המשיך  וכבר  זה  בפסוק  כיוון  שלא  אדם 
זה  פסוק  לומר  יכול  האם  אחרים,  למזמורים 
פסוקי  של  הסדר  שמא  או  למזמור,  מזמור  בין 

דזמרה מעכב? 
משמע  ט"ז(,  )ס"ק  ברורה  המשנה  מדברי 
אחרים,  מזמורים  המשיך  ואם  מעכב,  שהסדר 

ואין לו שהות לחזור, יאמר אחרי התפילה. 
סבור  ט"ז(  )ח"ב,  משה  אגרות  בשו"ת  אמנם 
שאין הסדר מעכב )בדיעבד(, ויאמר את הפסוק 
במקום שנזכר. וכן כתב בשו"ת יביע אומר )ח"ו 
סימן ה', אות ו(, ונראה שניתן להקל בכך, לומר 
במקום שנזכר, ובפרט שאם יחזור על המזמורים, 
בציבור  בתפילה  אחרים  דברים  להפסיד  סופו 

)או להתפלל ב'לחץ' את שאר התפילה(.
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מן המקורות עד להלכה למעשה
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חשיבה ישרה
הדלת  אל  ניגש  ירון  בדלת.  נשמע  דפיקה  קול 
ופתח אותה. מולו עמדה דמות שדופה. האיש 
תלויים  היו  הבלויים  ובגדיו  מאוד,  רזה  היה 
על  ושם  פה  ניכרו  צלקות  שקים.  כמו  עליו 
שהשתתף  אלימים  מאירועים  מזכרת   - פניו 
בהם. בידו האחת אחז שקית ניילון קרועה ובה 
בגדים אחדים - אף הם בלויים וישנים, ובידו 
עלה  נעים  בלתי  ריח  כבויה.  סיגריה  השניה 
ימים.  כמה  כבר  לא התקלח  מהאיש שכנראה 
ירון הכיר את האיש. מדי פעם היה אהרן מגיע 
מספר  מעט,  נח  חמה,  ארוחה  מקבל  לביתם, 
ויוצא משם כשהוא מלווה  להם על תלאותיו, 

בברכת הדרך ובסכום כסף צנוע.
גם הפעם קיבל אותו ירון בשמחה. הוא הושיב 
את אהרן לשולחן, והגיש לו ארוחה חמה. "אני 
אוכל לישון אצלכם הלילה?" שאל אהרן "אני 
לא יכול לחזור הלילה לדירה שלי. אוטובוס יש 
לי".  אין  לנסיעה  כסף  וגם  שעות,  בכמה  פעם 
שאהרן  היא  האמת  ירון.  ענה  רבה"  "בשמחה 
וגם  אהרן,  של  מהאירוח  מעט  התייגע  כבר 
חשש מעט ש'טיפוס' כזה יישן אצלו בבית, אך 
הוא החליט להתגבר על כך ולקיים את מצות 

הכנסת האורחים במלואה.
אהרן היה עתה נינוח יותר. הוא הסתובב בבית 
ופטפט עם הילדים. אחר כך השתרע על הספה 

בסלון ונמנם קלות. 
כעבור שעה קלה היה ירון צריך לצאת לקניות. 
את  שאל  שלי?"  הארנק  את  ראית  "רונית, 
ירון לא ראה. הוא  גם  אשתו. היא לא ראתה. 
ידע היטב שהארנק היה מונח על המדף בחדרו, 
דומה  מחשבה  שם.  היה  לא  הוא  כעת  אך 
עברה בליבותיהם של בני הזוג. אהרן מסתובב 
מוכר  לא  זה  אדם  שעות.  כמה  כבר  בביתם 
כאדם מהוגן. הוא הסתבך לא פעם עם החוק. 
הוא זקוק לכסף. מי יודע אם הוא מסוגל לעמוד 

בפיתוי?
בקדחתנות  לחפש  ירון  התחיל  בטחון  ליתר 
את הארנק. הוא חיטט בתיקו - ולא מצא. זחל 
והציץ אל מתחת למיטה - גם שם איננו. ואולי 
התחילו  וירון  רונית  אחר?  בחדר  אותו  הניח 
אל  לזחול  חפצים,  להרים  בבית,  להתרוצץ 
כאילו  נעלם  פשוט  הארנק  למיטות.  מתחת 
מישהו  כאילו  אולי,  או  האדמה!  אותו  בלעה 

'שם עליו יד'?
ירון את האומץ הדרוש  לאחר התלבטות אזר 
וניגש לאהרן שהיה ישוב על הספה. "שמע נא 
במקרה  ראית  "אולי  ירון  אמר  אהרן"  ידידי, 
הסמיק  אהרן  כאן?"  מסתובב  ארנק  איזה 
מעט, כי הבין במה חשדוהו, אך ענה בבטחון: 
את  מכיר  אני  כמובן,  ראיתי.  לא  לא.  "ארנק? 
הארנק שלך, מר ירון. אתה איש טוב, ולא מגיע 
לך ככה לאבד את הארנק. בוא, אני אעזור לך 

לחפש".
נשמע  הוא  משכנע.  היה  דבריו  בנימת  משהו 
מהספה  אהרן  התרומם  רגע  תוך  וכן.  אמיתי 
נראה  ומבטו המודאג לא  והצטרף למחפשים, 
הקודם  החשד  על  התבייש  ירון  כעת  מזויף. 
שלו. הוא הרגיש כעת בוודאות שלא אהרן הוא 

שהעלים את הארנק.
כעת התערבבו אצל ירון רגשות של הקלה ושל 
דאגה. הקלה מצד אחד, על כך שכנראה אורחו 
לא הוא הגנב, ודאגה מצד שני - אז היכן הוא 
הארנק בכל זאת? ירון התיישב על כסא והרהר. 
לחץ.  תחת  ולא  בהגיון  לחשוב  החל  סוף  סוף 
היכן יכול היה להניח את הארנק? הוא העביר 
ורק  האחרונות,  בשעות  מעשיו  את  בראשו 
אז קלט! תיק הנסיעות! הרי הבוקר ארגן את 
תיק הנסיעות למחר, ובכוונה העביר לשם את 

הארנק כדי שלא יישכח! איך לא חשב על כך?
ירון רץ מיד לחדר. הוא פתח את תיק הנסיעות 
- והארנק היה פשוט מונח שם, מבלי להרגיש 

את כל המהומה שהתחוללה סביבו...
"אני יודע למה לא חשבתי על כך קודם - חשב 
נתון  היה  שלי  שהראש  ברגע   - לעצמו  ירון 
אחרי  רק  פעל!  לא  פשוט  הוא  שווא,  לחשד 
התחלתי  אז  רק  באהרן,  החשד  שהשתחרר 
לחשוב באמת, ואז התברר שהפתרון הוא כה 

פשוט!"...
)עפ"י הספר "אוהב ימים"(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat1@smile.net.il
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ארץ זבת חלב ודבש
לפני מספר שנים שהיתי עם משפחתי בארה"ב 
לטיולים  יצאנו  ראשון  יום  בכל  שנה.  למשך 
רחוק  טיול,  בכל  המדינה.  צפון-מזרח  ברחבי 
כקרוב, חלפנו בנסיעתנו על פני אלפי דונמים 
לרוב,  עסיסיים  תירסים  מוריקים,  שדות  של 
בגודלם,  אדירים  אגמים  ויקבים,  יין  ענבי 
עשר  פי  גדול  מהם  אחד  שכל  קטנים  ונחלים 
מיומיים  יותר  לי  לקח  לא  שלנו.  הירדן  מנהר 
משאבים  עשירת  לארץ  שהגעתי  להבין 
במים  מלאה  טבע,  אוצרות  שופעת  טבעיים, 
בחקלאות  ביקרתי(,  שבהם  באזורים  )לפחות 
עוצרי  ירוקים  בנופים   - וכמובן  מדהימה, 
גשם. אחרי שבועיים  כמה  הו,  וגשם,  נשימה. 
טעות  כאן  נפלה  שאולי  לחשוב  התחלתי 
קטנה... האם ארץ זבת חלב ודבש שהובטחה 
הארץ  אלא  אינה  הזאת,  השבוע  בפרשת  לנו 
מילים  אלפי  מרחק  עכשיו,  שוהה  אני  שבה 

מארצנו הקטנטונת?
להורים  ישראל,  במדינת  כאן,  וגדלתי  נולדתי 
שעזבו את אירופה המתחדשת והמשכילה של 
אחרי המלחמה, לטובת ארץ לא נודעת בסכנה 
קיומית מתמדת. בילדותי חונכתי על כך שאני 
ודבש,  חלב  זבת  ארץ  המובטחת,  הארץ  בת 
ששם,  לי  אמר  לא  איש  אבל  מבורכת.  ארץ 
רחוק, זו באמת ארץ נחלי מים, ואילו כאן זה 
רק קצת, רק דוגמית קטנה, וכל נחל זורם פה 
לא נחשב שם אפילו לשלולית. מי שחינך אותי 
בחר לומר מה טוב כאן בארץ, ולא - מה קשה 
כאן, מה מסובך, מה יותר קל שם. שמעתי שוב 
ושוב כמה טוב שנולדתי בארץ, ולא שם, בגלות 
הקשה. ואכן, כך היה צריך לומר אז, בדיוק כמו 
הצחיח,  במדבר  ישראל  לבני  אמר  שהקב"ה 

שהארץ המובטחת היא זבת חלב ודבש.
ומה היום? 

ממדרגה  ואמונית  חינוכית  שאלה  זו  בעיני 
ילדינו  את  מחנכים  אנחנו  כיצד  ראשונה: 
ישראל,  ומדינת  ישראל  ארץ  את  לאהוב 
למרות הקשיים המרובים שבאים איתה ביחד, 
אבל  אחד,  קושי  הוא  המים  נושא  בצמידות? 
בימים אלו של מחאה מכל עבר, כולנו יודעים 
בארץ  פה  היחיד  הקשה  הנושא  לא  שזה 
לאהוב  ילדינו  את  נלמד  איך  אז  המובטחת. 
בו  להישאר  למענו,  לפעול  הזה,  המקום  את 
האם,  בתוכו?  ומרצם  כישרונם  את  ולתרום 
למשל, נעלים מהם את המידע על מה שקיים 
כך שיגדלו למחשבה שזהו העולם  רחוק,  שם 
יחזיק  זה  האם  מקום?  ובכל  תמיד  יהיה  וכך 
מעמד לתמיד? ומה יקרה כשיגלו עוד עולמות 
שמא  או  יותר?  ורגועים  נוחים  אולי  אחרים, 
לקונפליקטים,  למורכבויות,  אותם  נחשוף 
הזה,  היקר  למקום  ביחס  שלנו  הבטן  לכאבי 

ונתפלל שלא יסיקו מכך מסקנות שגויות? 
בין מחאה לתלונה

בימים חמים אלו קרה דבר בישראל: פתאום 
קם עם ומתחיל לדבר, לחשוף, לגלות ולהפסיק 
למחות.  ומתחיל  עם  קם  פתאום  להתעלם. 
הוא כבר לא נושא את אותה תחושה נאיבית 

לדבר  שאסור 
המדינה  פן  ולמחות 
הצעירים  תיפול. 
יותר  מוכנים  לא 
מהקשיים  להתעלם 
לעולם,  ומההשוואה 

לרחובות  יוצאים  והם 
אחרים,  למען  רק  לא  שינוי  לשינוי.  בקריאה 
חלשים, מוכי גורל, או למען אידיאולוגיה כזו 
או אחרת, אלא למען עצמם וחייהם הפרטיים, 
של  חיים  למען  האישית,  התפתחותם  למען 

רווחה, כמו בחו"ל. 
שאלות ומחאות כאלו מעמידות אותנו, אנשי 
חונכנו  מעניינת.  בדילמה  הדתית,  הציונות 
מחיר,  בכל  כמעט  הזאת  הארץ  את  לאהוב 
יכולים  אנחנו  עוד  מה  לראות  לה,  לתרום 

היומיום  מקשיי  ולהתעלם  למענה,  לעשות 
דור  קם  מולנו  אל  אבל  בה.  אותנו  שמקיפים 
עכשיו,  "די,   - רם  בקול  ואומר  ומשכיל  צעיר 
אי  אנחנו".  גם  אלא  במרכז  המדינה  רק  לא 
להזדהות  שלא  אפשר  אי  להתעלם,  אפשר 
עם חלק מהמסרים, אי אפשר להישאר לגמרי 

אדישים.
מבט אופטימי

השאלות והמחאות מן הסוג הזה חדשות כאן 
בישראל, אך קיימות בארצות שונות כבר שנים 
החברתיים  במאבקים  ידועה  אירופה  רבות. 
גדולים  ולשינויים  למהפכות  שהובילו  שלה, 
מאוד במדיניות החברתית כלכלית של המדינות 
השונות. המאבקים האלו הובילו לפטריוטיות 
מסוג חדש בארצות אלו. פטריוטיות הנובעת 
הרווחה  למען  גם  ולעשות  לשנות  הרצון  מן 

האישית, בתוך המדינה וכחלק מן המדינה. 
בלי  בישראל,  הזה  החדש  שהשיח  לי  נדמה 
או  כזו  ספציפית  ולמחאה  לנושא  להיכנס 
עבורנו,  גם תקווה חדשה  להוות  יכול  אחרת, 
הציבור הדתי. תקווה שגם אם נעיז ונפתח את 
בכנות  ילדינו  ועם  עצמנו  עם  לשוחח  עצמנו 
ובפתיחות על המורכבויות של המדינה הזאת, 
חוש  אצלם  לפתח  נוכל  אותם,  להעלים  בלי 
ביקורת מבורך שיביא אותם לאתגרים חדשים 
ולפעולה למען המדינה הזאת. הפתיחות הזאת, 
לדבר על הבעיות של המדינה בגלוי, למחות על 
מה שרע, לפעול למען השינוי, יכולים בניהול 
שלנו  הילדים  את  להביא  שלנו,  ואחראי  נכון 
ועושים,  פועלים  משפיעים,  מעורבים,  להיות 
לנו  שתהיה  כדי  אחרים,  ולמען  עצמם  למען 

מדינה טובה יותר. 
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 לזכרו של הרב אורי דסברג ז"ל
 יוצא לאור ספר מאוייר לילדים

על תולדות מרן הראי"ה קוק זצ"ל
מעשה ידיה של עדי, בתו של הרב אורי ז"ל

המעוניינים לסייע יואילו להעביר תרומתם 
ע"ש 'בית המלמדים'

 לח-ן 409219096 ב"יו-בנק" )26(,
 סניף מלחה י-ם )מס' 277(
 או בדואר לרב א' פאלק,

רח' קצנלבוגן 10/5 ירושלים 93871
תרומת 500 ש"ח ומעלה 

תאוזכר בספר ותזכה בשני עותקים

 מי יריב אתי?! נעמדה יחד 
)מההפטרה(

אמר  מי   - פוליטי  רצח  או  פוליטית  התנקשות 
לכיוון  ימין  מצד  רק  לייחסם  שיש  מעשים  שאלו 
בשר  התנקשו  שבו  רצח  היה  הֹיה  שמאל?  צד 

על  ישראל  במדינת  התחבורה 
חסכון  שמטעמי  להציע  שהעז 
וצנע )לא ח"ו מטעמי דת ומצפון( 
תשבותנה המכוניות בשבת. כיום 
כבר ברור שאחד המתנקשים הוא 
 - ופובלציסט  )סופר  קינן  עמוס 
למרות  הזה"(,  ו"העולם  "הארץ" 
נתפס, שמר  הוא  שסמוך למעשה 
מחמת  וזוכה  השתיקה  זכות  על 
בין  נעים  אנחנו  ומדוע  הספק. 
כיון  ורצח?  התנקשות  המילים 
צבי  דוד  דאז,  התחבורה  ששר 
"המזרחי",  תנועת  איש  פנקס, 
חודשיים   ,57 בן  כשהוא  נפטר 
דלת  אל  פצצה  שהושלכה  לאחר 
ביתו, ונזק רב נגרם לדירה. כנראה 

תלוי  במזל,  שתלוי  ענין  היא  אשמה  הטלת  שגם 
בכל  כי  יושב.  צד של מושבי הכנסת אתה  באיזה 
שגרמה  הלב  התקפת  את  תולים  היו  אחר  מקרה 
למותו בכ"ג באב תשי"ב באירוע הרימון שהושלך 
חודשיים קודם לכן. אגב, וועדת חקירה בנושא לא 
הוקמה, הגם שמידע חדש נתקבל בספר שפירסמה 

אשתו של קינן לאחר פטירתו.
כתלמיד  בעצמו,  וכבנקאי  בהונגריה,  לבנקאי  כבן 
ישיבה בפרשבורג וכבעל השכלה משפטית מוינה, 
בנק  למנהל   )1925( ארצה  עלייתו  לאחר  נתמנה 
בתחומי  פעיל  היה  המדינה  קום  קודם  המזרחי. 
הכנסת  בית  דתית,  מועצה  )עיריה,  תל-אביב 
הגדול(, ועם קום המדינה נבחר לכנסת. בתקופת 
הבטחון,  ועדת  כיו"ר  שימש  השחרור  מלחמת 
התחבורה,  כשר  כאמור,  שימש,  השניה  ובכנסת 
עד שאירע מה שתואר לעיל. "אם רק אחיה, אמר 
לי שבוע לפני פטירתו, והממשלה הזאת תחיה עד 
שאשאיר  מקווה  אני  רגילות,  חדשות  לבחירות 
סיפר  משוכללת"  תחבורה  מערכת  אחרי  ליורשי 
ד"ר עזריאל קרליבך עורך "מעריב" בהספדו )בספר 

"השר רבי דוד צבי פנקס ז"ל"(. 
גזיזת  על  בכנסת  שהגיש  שאילתא  בעקבות 
פאותיהם של עולים חדשים, הוקמה ועדת חקירה 
גד  בדימוס  השופט  עמד  שבראשה  ממשלתית, 
פרומקין, ועל חבריה נמנה גם יצחק בן-צבי, חבר 
מפלגתו של בן-גוריון )מפא"י( אשר לימים מונה 
פיאות  שגזיזת  פסקה  הועדה  המדינה.  כנשיא 
וההפרעות ללימוד התורה ולתפילה היו שיטתיות 
התפוטר  זו  פסיקה  בעקבות  במקרה.  נעשו  ולא 
שר החינוך דאז, זלמן שז"ר )גם הוא לימים נשיא 

המדינה( ונפלה הממשלה.
ומספר אורי קיסרי, העיתונאי שייסד את "העולם 
השבועון  את  זו  בכתבה  הזכרנו  כבר  )האם  הזה" 

הזה?( שכשהיה זקוק לכסף, 
אל  לפנות  חבר  לו  המליץ 
המזרחי,  בנק  מנהל  פנקס, 

לו  הציע  היסוס  ללא  והלה 
לפרעונה  יערוב  עצמו  שהוא  הציע  ואף  הלוואה, 

באופן פרטי.
ְוֻחּקָֹתיו  ִמְׁשַמרּתֹו  "ְוָׁשַמרָּת 
ַהָּיִמים"  ָּכל  ּוִמְצֹוָתיו  ּוִמְׁשָּפָטיו 
שהחוקה  חושבים  יש  )יא,א(. 
חוק  בבחינת  להיות  צריכה 
מיוחס שאי אפשר או יהיה קשה 
לעצמי  מתאר  אינני  לשנותו... 
שנוכל לקבל משהו מכל המושגים 
האלה. אשר לחוקה נוקשה וחוקה 
מיוחסת - הריני נזכר דבר הידוע 
בקונסטיטוציה  שהיה  לכולנו, 
אחשורוש  המלך  טפש,  מלך  של 
ומאה  ועשרים  שבע  על  שמלך 
מדינה מהודו ועד כוש. שם היתה 
"כתב  שאמרה  קונסטיטוציה 
ונחתום  המלך  בשם  נכתב  אשר 
נקבל  אנחנו  האם  להשיב".  אין  המלך  בטבעת 

קונסטיטוציה 'מוצלחת' כזו שהיתה שם?!
 )מתוך נאומו בכנסת, ט"ו באייר תש"י:
"חוקה או חוקי יסוד"(

קשה עלינו פרידתך
בגליון זה מסיימים אנו את מדורו של ידידנו 
ואהובנו הרב אורי דסברג ז"ל, מראשי מכון 
'צומת' ומשתתף קבוע ב'שבת בשבתו', אשר 

שימש גם כעורך במשך שנים ארוכות.
הרב אורי נספה ביום מר, כ' באייר תשע"א, 
לדפוס,  מותקנת  ברכה  אחריו  הותיר  אך 

רשימות למדור זה עד לפרשתנו.
קשה עלינו הפרידה בכל המובנים. נתנחם, 
היצירתית,  במורשת  המשפחה,  ותנוחם 

העריכתית והחינוכית שהותיר אחריו.
יהי זכרו ברוך!

ישראל רוזן
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ברכה  על לידת בנים ובנות

"ְואַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵברְכָּת..." )דברים, ח, י(
ברכת המזון היא מצווה דאורייתא, חוץ מברכת "הטוב והמטיב" 
אותה תקנו חכמי יבנה על הבאת הרוגי ביתר לקבורה בט"ו באב. 
חכמים הוסיפו ותקנו ברכה זו  גם על טובה שבאה לאדם והיא 
משותפת לעוד אנשים, ולכן "ילדה אשתו זכר - אומר ברוך הטוב 
והמטיב" )ברכות, נ"ט, ב; שו"ע, רכ"ג, א(. יש שהבינו שזו ברכת 
שברכת  והוסיפו  זו,  בברכה  נוהגים  אין  שלמעשה  וסברו  רשות 
הלידה  שמחת  על  גם  חלה  המילה  בברית  הנאמרת  שהחיינו 
דברי  פשט  שהרי  כך  על  תמהו  אחרים  אך  פאפו(,  ר"א  )בא"ח, 
הברייתא בברכות שיש לברך. גם הרשב"א ציין בתמיהה שראה 
גדולים שלא ברכו )שו"ת, א, רמ"ה( ולמעשה צידד בברכה ונימק 
כך  ע"ז(.  )ד,  מעשית  תועלת  גם  שמחה  מלבד  יש  בן  שבלידת 

הטוב  מברך  שהאב  מהספרדים,  וחלק  האשכנזים  רוב  נוהגים 
והמטיב בהיוודע הבשורה. 

שהסבירו,  היו  דווקא.  זכר  משמע  הברייתא  מדברי  בת:  לידת 
ארוך  לטווח  הטובה  אולם  בת,  בלידת  גם  שמחה  יש  שבוודאי 
פחותה יחסית לבן, וכיון שבמשך ירחי ההריון הנטייה לַצּפֹות לבן 
זכר שכיחה וחזקה יותר, לכן אם נולדה בת אין תוספת של חידוש 
ספק  אין  בוטשאטש(.  וא"א  הנ"ל  )הרשב"א  לטובה  והפתעה 
ושלם,  ילד בריא  רוב ההורים שמחים בלידת  זמננו,  שבמציאות 
בן או בת, למעט מקרים חריגים כגון שיש רק בנות ומייחלים לבן, 
אך גם במקרה ההפוך בוודאי תהיה כמיהה לבת. לכן, מסברא יש 
לברך הטוב והמטיב גם על בנות, אולם מאחר וחז"ל הם שהורונו 
סדרי ברכות, יש להיזהר בדבר ולנהוג ע"פ הפוסקים המובהקים, 
כגון ה"משנה ברורה" שקבע, שכאשר רואים לראשונה את הבת 

הנולדת - מברך שהחיינו בשם ומלכות.
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"אוף, שייגמור כבר...", "כמה זמן?! למה הוא לא 
מסיים?!". מצלצל לכם מוכר? מזדהים? גם בלי 
המפגש  שחווית  לשער  יכול  אני  אתכם  להכיר 
המיותר(  את  )מחק  /המורה  המרצה/הרב  עם 
שחי לו 'מעל הזמן', צרובה עמוק בתודעתכם. יש 
דֹוברים המסוכסכים קשות עם השעון, והקשר 
שלו,  הסיום  לרגע  נאומם  פתיחת  שעת  בין 
לוטה בערפל כבד. הצרה הכפולה היא, שבדומה 
אך  הבגד  באיכות  הרבה  המשקיעות  לנשים 
הנ"ל,  הדיבור  אשפי  אצל  בכמותו,  מאוד  מעט 
היעדר העומק,  על  לפצות  לא פעם  בא  האורך 
וקהל השומעים המסכן נידון למסכת פיהוקים 
אל  מתחננים  רמזים  שיגור  כדי  תוך  ממושכת, 
האוחז במיקרופון שהגיע כבר זמן קריאת שמע 

של שחרית.

מצד  רק  אינה  הבעיה  כנים.  ונהיה  בואו  אבל 
מוצדק  סבלנות  בחוסר  רק  מדובר  לא  הדובר. 
מדובר  לסיים.  ששוכח  טקט  חסר  מרצה  מפני 
הדור  של  ביותר  הבולטים  המאפיינים  באחד 

שלנו: קוצר רוח.
דבר אלי בסמס

אם פעם כדי לנסוע מירושלים לתל-אביב היית 
גבי  על  ולהיטלטל  מפרך,  למסע  לצאת  צריך 
חמור זקן במשך שבועיים, היום בן אדם ְמַדֵווש 
ותוך שני שלישי השעה  גבי מאזדתו  על  קלות 
כדי  בעבר,  אם  הפסקה.  ללא  העיר  בשערי  בא 
החרוצה  הבית  עקרת  צהריים,  ארוחת  להכין 
אל  רגליה  ולשרך  בעוף  לאחוז  נאלצת  הייתה 
ניקוי,  של  ארוכה  בשרשרת  ומשם  השוחט, 
בסופו  אותו  להביא  ומליחה,  מריטה  ניקור, 
של יום אל הצלחת, כיום, ההתמחות המרכזית 
פתיחת  היא  טובה  ארוחה  להפקת  הנדרשת 
מתכונים  והורדת  והמיקרוגל  המקפיא  דלתות 

מן האינטרנט. 

בלי שהרגשנו נולד כאן דור שלם שדורש קיצור. 
הן  חייו  את  המנחות  המפתח  שמילות  דור 
לזה  סייעה  להפעלה'.  ו'פשוט  'ידידותי'  'זמין', 
מאד תרבות המדיה המאכילה אותנו ללא הרף 
 - מכל  והחשוב  קליטים  מהירים,  ב'אייטמים'. 
קצרים. והתוצאה היא שהשריר המפותח ביותר 
אצל יותר מידי אנשים אינו המוח, אלא דווקא 
זה של האצבע השניה ביד הימנית. זו המופקדת 
הרשתות  האינסופי.  הזפזופ  מלאכת  על 
החברתיות רק העצימו את התופעה, כשפיתחו 
וסמסי, כשמוקד העניין שלו  עילג  שיח שטחי, 

הוא ה'ֵפייס', ולאו דווקא ה'ּבּוק'. 

המבריק  הרעיון  את  הגה  צוקרברג  כשמארק 
שהפך אותו במהרה למיליארדר הצעיר בעולם, 
כמות  לתוכו  להזין  שמאפשר  כלי  יצר  הוא 
עצומה של תמונות וסרטונים, אך כלל אינו בנוי 
להכיל מאמרים שאורכם עולה על כמה שורות. 
'למה שמישהו ירצה לקרוא כל כך הרבה טקסט? 
אז  לא?'.  מילים',  'תמונה אחת שווה אלף  הרי 

נכון שהלל הזקן הצליח כבר לפני יותר מאלפיים 
שנה למקד את התורה כולה במשפט קצר אחד 
נשכח.  בל  אבל  בטוויטר.  אפילו  עובר  שהיה 
היה גם חלק שני למשפט. "ואידך פירושא הוא, 
זיל גמור!". היכולת הנפלאה לקצר, וליצור כלי 
שהוא בבחינת מועט המחזיק את המרובה, לא 
שלנו,  המרכזית  הלימוד  שיטת  להיות  אמורה 
השפה אותה אנו מדברים. בוודאי שלא להפוך 
להיות הגישה הבסיסית שלנו לעולם. כשפחות 
הרמזור  בו  הרגע  בין  חולף  שניה  משבריר 
מחליף לירוק, לצפירה העצבנית שמשגר הרכב 
שהתדר  להפנים  מתחיל  אתה  שמאחוריך, 
שהתרבות שלנו משדרת בו לקוי, והתוצר שלה 
או  ועצלן,  פשטני  שטחי,  רוח,  קצר  דור  הוא 

במילה אחת - פייסבוקי. 

מחשבות  ארוכות
כך  אחר  אפשר  שלמה,  בתשובה  "כששבים 
שהתשובה  זמן  וכל  ארוכות.  מחשבות  לחשוב 
רק  הנן  הרוחניות  המחשבות  מפוקפקת,  היא 
ומופסקות"  קטנות  בהערות  ושוב,  רצוא  בגדר 
קוק  שהרב  בטוח  לא  י,ב(.  התשובה  )אורות 
שאחד  ספק  אין  אך  לזה,  בדיוק  התכוון  זצ"ל 
הדברים שהעולם שלנו צריך לעשות בו תשובה 
מחשבות  לחשוב  היכולת  הזה.  התחום  הוא 
והורים  מחנכים  ומורכבות.  עמוקות  ארוכות, 
כמה  עד  הדילמה  בפני  יום  מידי  ניצבים  רבים 
המועברים  המסרים  את  ולקצר  לפשט  לרדד, 
אצל  להיקלט  סיכוי  להם  לתת  כדי  לתלמידים 
להמשיך  עלינו  שמא  או  המיקרוגל.  דור  ילדי 
מורכבת,  לתפיסה  לעומק,  ולחתור  להתעקש 

לתהליכיות, לצמיחה סבלנית גדושת שלבים.

ביותר  הפופלארי  שהמדור  טוענים  דבר  יודעי 
בו  מעלעל  שאתה  המדור  )מלבד  השבת  בעלוני 
אם  יודע  איני  הסמס.   שו"ת  הוא  כמובן(  כרגע, 
אלוקים יכול לברוא שאלת סמס שלא יוכל לענות 
הדברים  את  להכניס  שיתעקש  מי  אבל  עליה, 
הגדולים ביותר בחיים כמו אמונה, אהבה, רוחניות, 
של  סדום  למיטת  אדם,  בני  עם  יחסים  מערכות 
שמעולמות  לגלות  עלול  תווים,  וארבעים  מאה 
שלמים של משמעויות ועומקים, הוא מגרד בקושי 

את הקליפה.
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לתגובות והארות:
yoni@makshivim.org.il

 מי שמכניס 
רוחניות למיטת 

 סדום של מאה וארבעים תווים,
מגרד בקושי את הקליפה 
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בין רב לתלמיד חכם
אירועים רבי משמעות התרחשו סביב פירוש הפסוק 
"את ה' א-לקיך תירא" )בכורות ו,ב( "שמעון העמסוני 
היה דורש כל 'את' שבתורה כריבוי. כיון שהגיע ל'את 
ה' א-לקיך תירא' חזר בו. עד שבא רבי עקיבא ודרש 
- לרבות תלמידי חכמים". מדוע שמעון העמסוני לא 
דרש כמו ר' עקיבא, הרי הוא הכיר יראה מבני אדם 
)שנאמר על משה "וייראו מגשת אליו"(, בנוסף, מה 

פירוש הביטוי "עד שבא ר' עקיבא"?
העמסוני"  "שמעון  את  מזהה  כז,ה(  )במדבר  הש"ך 
חידקא,  רבי  "אמר  שעליו  השקמוני",  "שמעון  עם 

שמעון השקמוני היה לי חבר 
מתלמידי רבי עקיבא". ייתכן 
ששמעון העמסוני סבר שצריך 

ומרבותיו  מהקב"ה,  לירא 
החכמים, אבל לא מתלמידי החכמים שכמותו. מכיוון 
שכך, הוא וחבריו לא נהגו כבוד זה בזה ומתו כולם 
בימי ספירת העומר. עד שבא ר' עקיבא וחידש שצריך 
לירא גם מפני תלמידי החכמים. ר' אלעזר בן שמוע, 
דבריו  את  ִהְפנים  שבדרום  תלמידיו  מחמשת  אחד 
וכבוד  כשלך,  עליך  חביב  תלמידך  כבוד  "יהי  ואמר: 

חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים".

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

את יוקר החתונות אסור להוריד מסדר היום. הדבר גורם צער רב, ולעיתים אף בעיות בשלום בית. מניסיוני בתחום 
השמחות ניתן להוזיל באופן משמעותי את מחירי ה'הפקה', דרושים רק אנשים שיירתמו למשימה. צריך להילחם 
בלחץ החברתי בעניין. מספר הנגנים בכל תזמורת לא צריך לעלות על שלושה, ובמחיר תקרה של 5000 ש"ח. סכום 
יכולה להסתכם ב-30000 ש"ח. אני קורא  וידאו. העלות הכוללת  ניתן לקבוע כתקרת מחיר לצלמים, כולל  דומה 

לבעלי יוזמה, שירימו את הכפפה ויפרסמו החברות שעומדות בקריטריונים הללו - וללא דמי תיווך!
ז. ו.

כאב  ל-12, וכבעל  קייטרינג בעצמי, אני  מכיר את הבעיה מכל הצדדים. לדעתי יש פתרונות אך נדרש לכך גיבוי  
ציבורי. השבוע ערכתי חתונה צנועה בפחות מ-50 ש"ח למנה, ותאמין לי שעדיין  הרווחתי.

י. ג. 

התאכזבתי לראות שהתייחסותכם לרצח המזעזע של רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל הסתכמה בהודעה קטנה. נרצח 
צדיק יסוד עולם שעשרות שנים מסר נפשו למען עם ישראל! כמעט כל הציבור הדתי החרדי וחלק גדול מהחילוני 

בכו והזדעזעו, ועיתון חשוב וגדול ומקיף כל כך כמו שלכם מתייחס לעניין בשתי שורות וחצי?!
מיכאל 
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מנהגים טורדניים לבאי חתונות
"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוהכ"פ
שבהן בנות ירושלם יוצאות... וחולות בכרמים
ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך
אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה")משנה סוף תענית( 
השבוע, בט"ו באב, נכנסנו לעידן החתונות בשעטו"מ. בהרי יהודה 
ובחוצות ירושלים יָשמע -  ונשמע - קולות ששון ושמחה, חתן 
וכלה, מצהלות חתנים ומשתה נערים ונערות. עתה - עת לשמוח 
ועת לרקוד ועת לשיר ועת לנגן. בעתיד תגיע גם עת המחאה על 
מצוקת הדיור ועל יוקר גידול הילדים. בינתיים אנחנו עדין בשלב 

הראשון - בחתונה. 
חתונה  מנהגי  כמה  ובקורתנו  שמחתנו  ראש  על  הפעם  נעלה 
'בגובה  במדור  בעלוננו,  אחר  בטור  במחוזותינו.  שהשתרשו 
נלבבת  ובחינניות  רב  בשכנוע  לביא,  יוני  הרב  מוחה  העיניים', 
נגד חתונות הכסף המופרזות ומשיא עצות איך להימנע  כדרכו, 
בו  דשו  שכבר  זה,  לנושא  איפוא  אניח  נוצצות.  ראווה  מהפקות 

רבים, ואפנה מבטי לפינות 'אפלות' נוספות.  
שיר הייחוד

היא  הרעשנית,  התזמורת  מלבד  באזניי,  ביותר  הצורם  הקטע 
וכלותינו.  חתנינו  בו  לנהוג  שהחלו  הממושך  הייחודי  ה'ייחוד' 
יחודין,  המייחדין  אדמו"רים  היו  משל  בעצמם  מסלסלין  הללו 
ואין להם באּולמם אלא מלאכי השרת, למעלה מן הזמן ולמעלה 
מן המקום. לא נתקררה דעתם של בני עדות המזרח, אשר חדר 
האשכנזים  באחיהם  ונתקנאו  שעמדו  עד  למורשתם,  זר  הייחוד 
הם  ואף  מגדים,  ומיני  אהבה  רצוף  שתוכו  ייחוד  לחדר  הזוכים 
המחמירין  לכת  נצטרפו  ובעיקר,  זה.  למעמד  עצמם  התקינו 
המרבין בשיעורין ומותחין עד לפקיעה את עצבי הקרואים וזמנם. 
סיימו את  בה הסועדים  נזדָמנו לשמחת חתונה  וכבר  שימתינו! 
כל מלאכתם בעסקי המנות והקינוחים ועדין הזוג המיוחד בושש 

מלרדת אל העם...
שני  של  יחודיות  פוזות  רוצים  הם  אשמים!  הצלמים  יודע!  אני 
שלא  מקפידים  הזוג  בני  האשכנזים  למנהג  והרי  הערב,  כוכבי 
להצטלם.  שלא  וכמה  כמה  אחת  על  שלפני,  בימים  להתראות 
חדר הייחוד הוא איפוא המיפלט הצילומי, סטודיו הנסתר משטף 

החוגגים ה'מפריעים'. 
וביום  חתונתם  ביום  וגם  אנוכיים,  שאינם  ולחתנים  לכלות 
וסובבים,  בשושבינים  להתחשב  לנכון  מוצאים  הם  לבם  שמחת 
להם ייאמר: שהו בחדר הייחוד )המומלץ בהחלט גם לבני עדות 
הדדית,  דברים  הרעפת  כשיעור  'גג',  דקות  כ"ב  עד  י"ח  המזרח( 
משמחיכם.  את  לשמח  וצאו  הרעבון,  ושבירת  ונישוק,  חיבוק 
וכאן הצעה חדשנית; בעת הגשת המנה העיקרית, בתום ההקפות 

הראשונות הסוחפות, חזרו ל'סטודיו' לסט הצילומים האישיים.

ארכנות
הערה דומה אמורה בטקס החופה עצמה; משבח אני את הליווי 
במסגרת  הן  האחרון)?(  בעשור  שהונהג  הפעיל  המוסיקלי 
ע"י  הכלה  פני  להצעפת  כרקע  הן  לחופה,  מקדימה'  'התוועדות 
החתן, והן בין גברא לגברא בעליית שבעת המברכים שזכו לכבד 
ולהתכבד. אבל למען השם, ובעיקר למען הקהל הממתין בצפייה 
דרוכה, אל תמתחו פרק זה במסכת ההפקה. כדאי לחשב מראש 

את אורך כל פעימה ופעימה, ולקוצרים ייאמר "ה' עמכם"!
בארכנות-יתר,  דציבורא  טירחא  בסוגיית  הערה,  בתוך  והערה 
ורצוי  ראוי  'טקסיות'  מסיבות  החופות;  לעורכי  מכוונת  והיא 
לחתום על הכתובה ולערוך את 'קנין הסודר' מראש, בעת מילוי 
פרטי המסמך, ולא ליצור פסק זמן מיותר תוך-כדי המעמד. אלא 
א"כ מדובר במסורת משפחתית מקודשת מדור דור לפיה חתימת 
תחת  להיערך  חייבים  הסודרין  והנפת  והרב,  החתן  העדים, 
הוא  ירושלים'  'מנהג  כל מה שמכונה  כי  מי שחושב  כל  החופה. 

מקודש ומכובד מחברו אינו אלא טועה.
דציבלים

הערה נוספת קשורה בקולות וברקים והרעמת רמקולים מחרישי 
כעוצמת  השמחה  'עצמת  אומר:  עתיק*  אירי  פתגם  אזנים. 
הרעש', אבל מנגד עומדים דברי רבי נחמן**: 'תן בלבנו שהשמחה 
הפנימית תשתיק את כל המרעישין, וזכני לבקר בארמון אשר בו 
שרים ושרות נוגנים ונוגנות בקול דממה זָּכה'. ויש לדון במימרת 
חז"ל )ברכות ו,ב(: "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר 
בחמשה קולות", האם המימרא תקפה גם כאשר הקרוא לא נהנה 

מן הסעודה דוקא בשל חמשת קולות המחץ של התזמורת?  
מי בעל הבית?

)יותר(  מי  יסוד;  משאלת  נובעת  להן  ודומות  אלו  שאלות  אכן, 
בעל-הבית בחתונות של בני זוג צעירים הסמוכים עדין על שלחן 
ואי-הסכמות  ויכוחים  מעט  לא  ההורים?  או  הזוג  בני  הוריהם? 
שההורים  היא  עמדתי  זו.  יסוד  בשאלת  הכרעה  מאי  נובעות 
)ובפרט כאשר הם בעלי המאה( הם בעלי הדעה העיקריים, וסימנך: 

במרבית ההזמנות הם חתומים כמזמינים, ולא כמוזמנים.     
* טרם נוצר הפתגם    ** שטרם נכתבו אך ראויין היו להיכתב

)נכתב במוצ"ש ואתחנן(
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הקרואים סיימו 
את סעודת החתונה 

והזוג עדין בושש 
מלצאת מחדר הייחוד...

ָ
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