


2

הרגע ההיסטורי והנצחי
"אז ישיר משה... אשירה לה' כי גאה גאה". שירת הים 
ידי  על  תיאמר  והעשירית  שירות,  מעשר  אחת  הינה 

משיח צדקנו במהרה בימינו.
מהי מהות השירה וכיצד היא מופיעה באדם? שירה היא 
ההסתכלות  מתוך  היוצאת  העליונה,  השכלית  ההבעה 
מפעליו.  ופליאות  עליון  אל  באור  והעמוקה  הרחבה 

השירה היא ביטוי של התבוננות 
מעמיקה על המציאות, הקולטת 
המחיים  הפנימיים  הרבדים  את 
עולה  כך  מתוך  ההוויה,  את 

השירה המחשבתית.  
של  הביטוי  בתור  בא  הזמר 
ומתעמק  ההולך  הנפשי,  הרגש 

חווה  שאדם  חוויה  לכל  הרוחניים.  החיים  במעמקי 
והרגש,  השכל  חשובים  כוחות  שני  מתלווים  בחייו 
את  מבטאת  הזמרה  בזמרה.  ביטוי  לידי  בא  הרגש 
ההשגה  מגודל  הנפעמת  הנפש  של  הרגשיים  הצדדים 

השכלית המתחברת ונשזרת בנפש האדם.
הרגשי:  והביטוי  שירה,  השכל:  של  העבודה  מתוך 
הזמרה, אנו נפגשים בשיחה שהינה  הביטוי הפרוזאי, 
המתרחב והולך במהלך של חיים רחבים ומסתעפים על 

כל הפליאות שנמצאות בהוויה ובחיים.
הגילוי האלוקי על ים סוף

היא  הים  לה'. שירת  הזאת  ישיר משה את השירה  אז 
הובילה  זו  התרוממות  רוחנית,  התרוממות  של  ביטוי 
הרוחני  העולם  הרוחניים.  מהגילויים  שנבעה  לשמחה 
בטבעו הוא נסתר ונעלם מעיני כל חי, האדם שמתבונן 

וחוקר מגלה את הרבדים הפנימיים של ההויה.
כדברי  הנסתר  העליון  העולם  נתגלה  סוף  ים  בקריעת 
חז"ל: "ראתה שפחה על הים את מה שלא ראה יחזקאל 
מרכבה"  "מעשה  הנביא?  יחזקאל  ראה  ומה  בוזי".  בן 
סדרי הנהגה א‑להיים. בוודאי שבשעה של התרוממות 
לרגע  ולו  ותפיסה  אנושית  השגה  של  נבואית  שכלית 
התחתון  בעולם  המשתקף  העליון  העולם  של  אחד 
ממלא את האדם ואת האומה שירה. מתוך אותו גילוי 
בזמרה  ביטוי  לידי  שבא  הא‑להי  הרגש  נמשך  עליון 

שהביאה לנבואה ואמירת שירת הים.

שירת הים המתמדת
אירוע  אינה  הים  שירת 
חוותה  שאומתנו  פעמי  חד 

להיות  צריך  זה  אירוע  ופגשה. 
התפילה,  בסדר  ולכן:  יומיומי. 

שכל  ללמדך  הים.  שירת  לומר  תקנו  דזמרה,  בפסוקי 
אחד  כל  של  הפרטים  במצרים  נפגשים  אנו  יום 
הנפשיים  הקשיים  עם  מתמודדים  אנו  יום  כל  ואחד, 
החברתיים  הרגשיים 
הכלכליים ועוד, כל מפגש 
את  לראות  לנו  מאפשר 
בתוך  הנמצאת  ד'  יד 
הכללית  ההיסטוריה 
של  והפרטית  הלאומית 
כאשר  ואחד.  אחד  כל 
עם  מתמודד  האדם 
התהליך  בתוך  מתגלה  שהקב"ה  ההבנה,  מתוך  הקושי 
נפש  בתעצומות  מתמלא  האדם  אותו,  ומנהל  מוביל 
ומתגבר על המשבר ועולה למדרגה של משביר. ומתוך 

הקושי  הוא עולה ומתעלה.
שבזמן  אותנו  מנחה  "הכוזרי"  בספרו  הלוי  יהודה  ר' 
שירת הים היומית נתחבר לאותה מדרגה של אבותינו 
ממצרים  היציאה  את  בשכלנו  ונדמה  ממצרים  שיצאו 
את  גם  לכך  לצרף  צריכים  אנו  סוף.  ים  וקריעת 
את  רוחנו  בעיני  ולראות  שלנו  הפרטית  ההתמודדות 

הֵמיצרים ואת היציאה מהם מעבדות לחירות.  
את  ולדמיין  העיניים  את  לעצום  היא  לכך  הדרך 
האותיות של השירה ולהתחבר לאותיות דרך הדימויים 

והביטויים המופעים בשירה.
לציון  בשובך  אינו  "ותחזינה  הלאה:  הקו  את  נמשיך 
בשבת  הגמרא  מאמר  את  לקיים  צריך  ברחמים" 
לתורה,  עיתים  קבעת  באמונה,  ונתת  "נשאת  )לא,א(: 
ציפייה  ומהי  לישועה...".  ציפית  ורביה,  בפריה  עסקת 
לישועה? מבאר רש"י )שם( –שזו הציפייה להתגשמות 
שישראל  השתוקקות  והיינו:  בימינו,  הנביאים  דברי 
המקדש  בית  יבנו  ה',  אל  ישובו  הגלויות,  מן  יתקבצו 

ויעלו שלוש פעמים בשנה לראות פני ד'. 
צריך לראות החזון בבחינת "כי עין בעין יראו בשוב ה' 

ציון" ‑ לחבר את העין האנושית בעין האלוקית.
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הר משהו לנפש

באמירת "שירת הים" אנו 
מתחברים לאבותינו העומדים על ים 

סוף, ויוצאים ממצרינו הפרטיים
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שבת שירה
לעילוי נשמת חברתי, נעה הלדסהיימר ז"ל 
שאהבה לשיר ולרקוד 

נראה  היה  איך  פעם  חשבתם 
העולם ללא שירה? ללא ניגון? 

מוסף  ערך  יש  ולניגון  לשירה 
למודדו  שקשה  ערך  בחיינו. 
ולכמתו, אך אי אפשר בלעדיו. 
השירה והניגון הם חלק חשוב 

וקטנים,  גדולים  מחברת  השירה  בחיינו.  ומשמעותי 
סבים וסבתות, הורים וילדים. היא מלוה אותנו בשמחות 
ב"טיש"  חברים  בדיבוק  החג,  בסעודות  משפחתיות, 
החסידי או ליד המדורה. אף בשעות קשות, כגון לוויות, 
גם של  אך  וכאב  אבל  ניגון של   ‑ לשיר  לאחרונה  החלו 

תקווה ואמונה.
שלעיתים  עמוקים  מסרים  להעביר  מצליחה  השירה 
יש ממד של ערגה,  קשה להעבירם בדרך אחרת. בשירה 
כיסופים כמו גם של עצב הנובע מעומק הלב. בחסידות 
הגדירו "הלשון ‑קולמוס הלב, הניגון ‑ קולמוס הנשמה"  
)רבי שניאור זלמן מלאדי(. בשירה אנו מגלים את נשמתנו 

היתרה. את מה שלעיתים הלשון אינה יכולה לבטא.
שירת הים 

תופעת  עם  במקרא  לראשונה  נפגשים  אנו   בפרשתנו 
השירה. "אז ישיר משה את השירה הזאת לה'". ַעם שלם 
חווה חוויה אדירה של נס והצלה. השמחה מתפרצת! יש 
רצון להודות, לשבח ולהלל את ה'. והנה, נמצאה הדרך: 
שרים שירה לה'. שירה של שמחה והודיה ! כולם כאיש 
אחד מודים ומשבחים את ה'. משה רבנו משבח ומקלס 
ניתן לשאול: היכן  והעם עונים אחריו באותם המילים. 
האישית?  ההתבטאות  היכן  הטבעית?  הספונטניות 
האם אין זו צורת התבטאות אחידה מידי, החוסמת את 

היחיד?
לבו,  מעומק  יחדיו  שר  גדול  קהל  כאשר  הדבר!  כך  לא 
מים  כקולות  עולה  השירה  אדירות!  עוצמות   כאן  יש 
ובתוך הגלים טיפות‑טיפות,  גלים‑גלים.  רבים אדירים. 
משתלבים  האישי,  ויחודו  גוון  כל  ושונים,  רבים  גוונים 
השונים  הכלים  כהשתלבות  מופלאה,  בהרמוניה  יחדיו 

בתזמורת. 

שירת הנשים
בתיאור שירת הים אנו מוצאים התייחסות מיוחדת לשירת 
הנשים. מרים הנביאה לוקחת תוף בידה ואליה מצטרפות 
שרות  שהנשים  מסתבר  ובמחולות.  בתופים  הנשים  שאר 
ששרו  השירה  אותה  את 
ממש.  המילים  באותן  הגברים, 
כשם  שונה,  היא  שירתן  אך 
שאישיותן שונה. שירת הנשים 
ובריקודים.  בנגינה  מלווה 
מתפרצת  ספונטנית  שמחה 

מלווה בתנועות הגוף והנשמה.
אמונה  לנשים  הייתה  חז"ל,  לדעת  תופים?  להן  היו  מאין 
גדולה שהקב"ה יעשה להם ניסים ולכן לקחו איתן ממצריים 
כי  נראה  הנשים?  דווקא  ומדוע  ולהודיה.  להלל  נגינה,  כלי 
בנשים  יש  במיוחד.  חזק  כוח  הוא  הנשית  האמונה  כוח 
התמסרות  ויכולת  התפעלות  יכולת  למרחוק,  הסתכלות 

גבוהה המביאה אותן לאמונה באופן יותר טבעי.
דווקא  ובריקודים.  בשירה  לפצוח  יותר  מקובל  הנשי  בהווי 
מהמלחמה  בשובו  שאול  לפני  ולחולל  לשיר  יוצאות  נשים 
)ג,יט(  בזוהר  בידיהן.  ושלישים  כשתופים  הפלשתי  בגלית 
באופן  הקב"ה  את  בשירתן  שיבחו  ודבורה  שחנה  נאמר 
שאף גבר לא שיבח. יש באישה  רבדים נשמתיים ‑ רגשיים 
שרה  לאם  ההופכת  אישה  כל  מהגבר.  עמוקים  ואף  שונים 
באופן ספונטני לתינוקה. זוהי דרך תקשורת אימהית טבעית 

שעונה על הצורך החזק של התינוק בחום, אהבה ורוגע. 
חידוש שירת הנשים

לאחרונה עלתה לכותרות  סוגיית "שירת נשים" במובנה 
השלילי כביכול. דומה, שמפרשתנו ניתן ללמוד על מקומה 

הנכון של סוגייה זו.
רצוי מאוד שאישה תשיר לילדיה, שתשיר בחיק משפחתה 
ותרקוד  וכן, שתשיר  בביתה.  אווירה של שמחה  ותכניס 
בחברת חברותיה, בפרט אם מדובר בשמחה והודיה לה' 

על ניסיו שבכל יום עמנו.
ערבי שירה של נשים לנשים הם חוויה מרוממת ומחזקת. 
)בערב אחד כזה זכיתי להשתתף בחגיגות ט"ו באב בשלה. 
מומלץ!( גם חוגי תנועה ומחול שפותחו ושודרגו בשנים 

האחרונות  מביאים ברכה רבה לכל נשות ישראל. 
נמשיך לשיר, לרקוד ולשמוח בדרך צנועה ומתאימה לנו !

שירת הנשים היא שונה, 
כשם שאישיותן שונה

זווית נשית
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רפואה והלכה
שלש סעודות לחולים

"ַוּיאֶמר מֶשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלה' ַהּיֹום לא ִתְמָצֻאהּו 
ַּבָּׂשֶדה" )טז,כה(
"כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש, דכתיב: אכלהו 
היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו..." )שבת,קי"ז,ב(.
)לרוב  מדאורייתא  אינה  בשבת  סעודות  שלוש  לאכול  החובה 
השולחן"  "ערוך  כתב  אך  ה"יראים"(,  שיטת  למעט  השיטות, 
)רצ"א,א(, שזוהי תקנת משה רבנו, שכך קיבל מסיני.  חולה או 
מי שהאכילה אינה מענגת אותו, אינו חייב לאכול: "י"א שאדם 
יאכל"  לא   – לאכול  שלא  לו  הוא  שעונג  האכילה,  לו  שמזיק 
שמזיקה.  באכילה  דווקא  שמדובר  לדייק  יש  )שו"ע,רפ"ח,ב(. 
אנשים בריאים שרק קשה להם לאכול הרבה, אל להם לוותר על 
הסעודה השלישית שחז"ל הפליגו בחשיבותה, אלא יאכלו מעט 

ולצאת  חובת  כזית פת  יותר בסעודת היום כך שיוכלו לאכול 
סעודה שלישית. אם האכילה עלולה לגרום לקשיי עיכול ולסבל, 
הם רשאים שלא לאכול אבל ראוי לסמוך על חז"ל שהאוכל לכבוד 

שבת לא יהיה לו שום היזק )בשם ה"חפץ חיים"(. 
מי שנבצר ממנו לאכול סעודה בליל שבת, כגון שסבל מבחילות, 
או רופא שהיה עסוק בעבודתו הרפואית, וביום השבת יכולים 
כבר לאכול כרגיל, ישתדלו לאכול ג' סעודות ביום, ובכך ישלימו 
ידיהם, יבצעו  את שהחסירו )לפחות בשתיים מהסעודות יטלו 
שבת,  בליל  כלל  אכל/ה  לא  אם  כזית(.  ויאכלו  משנה  לחם  על 
הרי גם הפסיד/ה את הקידוש של ליל שבת, שהרי קידוש צריך 
להיות במקום סעודה, ובאופן זה יש לומר בבוקר לפני הסעודה 
את הקידוש של הלילה. אם החולה אינו יכול לומר בעצמו, רשאי 
בכדי  היום  קידוש  ברכת  את  לומר  אמש  קידש  שכבר  הבריא 

להוציאו ידי חובה.     
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לא לערבב
מילים  ארבע  ברוכעס'.  וויניק  מלוכעס  'אסאך 
מלאכות  'הרבה  שמשמעותן:  ביידיש  חכמות 
מעט ברכות'. את הפתגם הזה שמעתי פעמים 

רבות מאנשים זקנים וחכמים. 
שגם  מכונה,  על  דעת  כחוות  אותו  שמעתי 
שמעתי  אותם.  מייבשת  וגם  בגדים  מכבסת 
אותו על חברה שמייצרת מגוון מוצרים מסוגים 
שונים. אני משמיע אותו לעצמי כל אימת שעיני 
פעולות  שבע   ‑ מהסוג  בפרסומות  נתקלות 

במכשיר אחד.
***

הלויים,  עומדים  היו  התמיד  קרבן  של  לצידו 
)יא,א(  ערכין  במסכת  הגמרא  ושרים.  מנגנים 
יותר  מה  ומתבקשת.  הגיונית  הצעה  מציעה 
מאשר  קרבן  כשמקריבים  לעשות,  מתאים 
לא  הקורבן  לצד  מדוע  תורה?  דברי  להגיד 
עומדים הלווים עם חומש ודורשים דברי תורה? 

'יורו משפטיך ליעקב'. 
עבודה  היא  איזו    ‑ לבב"  ובטוב  "...בשמחה 

שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר: זה שירה. 
ה'  'פקודי  דכתיב:   ‑ תורה  דברי  ואימא: 

ישרים... משמחי לב!' 
משמחי לב איקרי טוב לא איקרי. 

לבוא  צריך  הקרבן  שהקרבת  קובעת  הגמרא 
מתוך שמחה וטוב לבב. בתורה יש הרבה דברים: 
גם  התורה  שמחה,  יש  בתורה  טוב,  יש  בתורה 
לא  שהתורה  אחד  דבר  יש  אבל  בלב,  נוגעת 

עושה, והשירה כן. השירה מיטיבה את הלב.
***

שהוא  מפני  ללמוד,  יכול  אדם  אין  לפעמים 
משתוקק הרבה לתפילה. וכל זמן שלא התפלל 
הדבר  ודומה  צמאה.  הנשמה  כראוי,  עדיין 
כמי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר 
יוכל  כך  ואחר  צמאו  לשבור  תחילה  ישתה 

לאכול ' )אורות התורה ו,ח(.
יש דברים שהתורה לא יכולה לעשות. יש דברים 
שרק תפילה יכולה לעשות. לפעמים אדם צמא 
לתפילה ולקשר עם הקב"ה. במקרה כזה הוא לא 
יכול ללמוד, לפני שיתפלל וירווה את צימאונו. 
עליו לשתות‑להתפלל, ואחר כך לאכול‑ללמוד.

***
לתורה.  כמו הכשרה  יסוד התפילה  בזה  יהיה 
כשתיית המים המזינים בדרך עזר להעביר את 
יהיו  חלקי המזונות בכל חלקי הגוף. ואם לא 
מזונותיו נתונים, לא יועילו המים המעבירים. 
תפילתו  גם   ‑ תורה  משמוע  אוזנו  מסיר 
הפיסקה  המשך  התורה,  )אורות  תועבה. 

הקודמת(.

חשובות  נקודות  שתי  כאן  מדגיש  קוק  הרב 
ביותר. התפילה חשובה לא רק כדי להרוות את 
כך  הגוף,  את  להכשיר  כדי  גם  אלא  הצימאון, 
שהתורה תוכל להזין אותו. התפילה מנקה את 

הגוף, כך שיוכל לקבל את מזון התורה.
לא מסתפק בהדגשת חשיבות  קוק  אולם הרב 
התפילה. הרב קוק חותם את הפיסקה בקביעה, 
שבלי תורה המזינה, אין ערך לתפילה. גוף ללא 
שתהיה  ככל  שתייה,  עם  רק  יסתדר  לא  מזון 
למשך  מזון  ללא  לחיות  אפשר  וצוננת.  קרה 
זמן מוגבל ביותר. אך לאורך זמן, בלי מזון ובלי 
משמוע  אוזנו  מסיר  יתקיים.  לא  הגוף  תורה 

תורה ‑  גם תפילתו תועבה.
***

תפקיד  יש  לתורה  משלו.  תפקיד  יש  דבר  לכל 
יש  ולשירה  משלה  תפקיד  יש  לתפילה  משלה, 
תפקיד משלה. לא ניתן להסתדר בלי שירה, ולא 
בלי תורה. לא ניתן להסתדר בלי מים, ולא בלי 

מזון. צריך לקחת מהכל, לפי המידה והצורך.
עמך ישראל מרובים ודעתם שונה. ישנם כאלו 
שצריכים יותר תפילה, ויש כאלו שצריכים יותר 
תורה. אחד המרבה ואחד הממעיט, צריך לזכור 
את הערך של הצד השני. אי אפשר בלי תורה, 

אי אפשר בלי שירה, אי אפשר בלי תפילה.
***

יש כאלו שמנסים להפוך הכול לתורה. יש כאלו 
את  הופכים  לתפילה,  הכול  להפוך  שמנסים 
התורה לתפילה. מנסים ללמוד תורה, ולהרגיש 
התעלות של תפילה. מנסים להפוך את הלימוד 

ללימוד קיומי שמפכה בנפש.
שניצל  לקחת  כמו  זה  לשירה  גמרא  להפוך 
ולהפוך אותו למיץ שניצלים. היופי והטעם של 
השניצל  בנוזל.  ולא  שבו,  במוצק  הוא  השניצל 
לא אמור להרוות את הצימאון שלנו. השניצל 
אמור להשביע ולהזין אותנו. הגמרא לא אמורה 
להרוות את הצימאון, היא אמורה להזין אותנו. 
התורה אמורה לבנות את אישיותנו ואת נפשנו. 

היא לא אמורה להשקות את נפשנו העייפה.
צריכה  תורה, התפילה  להישאר  צריכה  התורה 
להישאר תפילה, והשירה צריכה להישאר שירה. 
יודע לעשות.  צריך לעשות מה שהוא  כל אחד 

'אסאך מלוכעס וויניק ברוכעס'.

 אסאך מלוכעס
 וויניק ברוכעס

לתגובות והארות:
benkodesh@gmail.com
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הרב גרינברג ציטט את הפסוק "על מצות ומרורים יאכלוהו" כביכול הוא נאמר לפני יציאת מצרים. מקור פסוק זה בפרשיית 
פסח שני )במדבר ט,יא( והפסוק שאליו התכוון הרב גרינברג הנו "צלי ומצות על מרורים יאכלוהו" )שמות יב,ח(. יש לציין שגם 
הנצי"ב מוולוזין ב"העמק שאלה" )עו( טעה בכך. אכן ב"העמק דבר" )שמות,שם( מדקדק בהבדל בין פסח מצרים שבו נאמר 

"צלי אש ומצות על מרורים" לבין פסח דורות שבו אכן נאמר "על מצות ומרורים".
 יגאל פרנקל, נוף איילון

את  האשים  תרצ"ד(  המזרחי  )ועידת  ז"ל  מיימון  הרב  לעומתו,  למחננו.  החודרת  החרדית'  ה'לוחמנות  את  תקף  אורלב  ח"כ 
המזרחי ב"סובלנות יתירה, ובהרגל לעבור על מידותיה ולוותר על דרישותיה למען האחדות והשלום". אילו היינו מאמצים מעט 
סממנים 'חרדיים', של עמידה על דרישותינו, אולי היו מתייחסים יותר בכבוד לחיילינו שרוצים להימנע מלשמוע שירת נשים...
אריק קרמר

לערוב  הכינים  הוקדמו  מדוע  מובן  והשחין,  הדבר  התפתחו  ומהם  מהערוב  התפתחו  שהכינים  דסברג,  בראון  של  לשיטתו 
בתהילים )קה,לא( ולא הוזכרו שם הדבר והשחין הכלולים בו.

עוקשי ציון, כפר אדומים
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"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים" )יג,יח(

מרא דאתרא דצה"ל
)הרבצ"ר(  הרב הצבאי הראשי  רבנים שהציבו את  יש  לאחרונה 
הלא‑קיצונית  עמדתו  בשל  כנגדו  אש  הוטחה  הכוונת.  במוקד 
בסוגיית חובה/היתר/רשות לנכוח בטקסים או באירועים צבאיים 
בהם בוקע זמר נשי. האש כוונה לא רק לפסק זה )אשר עד לרגע 
כתיבת השורות לא פורסם לפרטיו ולדקדוקיו ולהנמקותיו(, אלא 
גם ובעיקר לשאלת הסמכות ודרגת 'רוחב הכתפיים', ומי בעצם 

מפקד מחלקת התורה בצה"ל?
תוקפי הרפ"ר )הרב רפי פרץ( הנוכחי מרבים להזכיר את תקיפותו 
צבא  הלכות  פסקי  את   וקומם  ייסד  גורן, אשר  הרב שלמה  של 
לעתים  אשר  בטחון  ושרי  רמטכ"לים  מפני  חת  ולא  ומלחמה, 
השלחן.  על  דפיקותיו  לנוכח  כומתותיהם  את  הורידו  קרובות 
הנוכחי ‑ וקודמו הרב אביחי רונצקי ‑ מואשמים בהצדעה כנועה 
לראות  במקום  לנשק,  אחים  עם  ובסחבקיות‑יתר  למפקדי‑על, 

בהם בני‑פלוגתא ו'זירה עוינת'.
בני‑תורה,  חיילים  של  רבני‑חוץ  מול  נתגלעה  נוספת  חזית 
ולראש  הצבאי  לרב  למפקד,  משולשת;  מנאמנות  הסובלים 
הישיבה. אכן, גיזרה זו היא שדה‑קרב ותיק עוד מימי הרב שלמה 
גורן האגדי. אין זה סוד )וזכורני אישית!( שהרב האלוף גורן זצ"ל 
לא אהב את מסגרת ה'הסדר' לבני הישיבות, וראה בה השתמטות 
ידו לתפקידי רבנות צבאית, קציני  מתרומת כח אדם שיועד על 
דת, השגחת כשרות ומש"קי דת לדורותיהם. תקיפותו התבטאה 
גם כלפי מיגזר זה, וגם נגד ראשי ישיבות ההסדר. בכל אופן, הללו 
התבטלו כנגד פסיקותיו במרחבי צה"ל והכירו בו כ'מרא דאתרא' 

ללא סייג.
אביע איפוא את עמדתי הנחרצת שהרב הצבאי הראשי הוא נושא 
כתר התורה של ה'מרא דאתרא'. ולא רק בשל הכבוד והכותפות 
זו  קריאתי  לדורותיה.  ישראל  מסורת  פי  ועל  הדין  מעיקר  אלא 
מן  רבניהם  ורעי  לאחי  בעיקר  אך  בצה"ל,  למשרתים  מופנית 
הישיבות ומן הקהילות, מהימין והשמאל התורני כאחת. אין ספק 
שבמערכת צבאית לא תיתכן רבנות מפוצלת, ולא רק מטעם "לא 
תתגודדו", אלא הלכתית ופרקטית. אמנם יתכנו איים בתוך צה"ל 
בהם ישרתו חרדים במירקם חיים סגור, כולל נהלי דת עצמאיים, 
חייב,  כלל-ישראליות  ביחידות  מי שמשרת  אך  בהסכמת צה"ל. 
מן הדין ומן היושר ומן הסדר החברתי והצבאי, לציית לפסקיו 
של ה'מרא דאתרא'. כל חדירה רבנית חיצונית היא חתירה תחת 

הכלל‑ישראליות הצה"לית וסופה אנרכיה ו'מיליציות' רבניות.
טל של תחיה

ומענין לענין באותה גיזרה; 'חוק טל' עומד להכרעה בכנסת בעקבות 
תפוגתו שנקבעה ל‑5 שנים המסתיימות ב‑2012. חוק זה, שנחקק 

על כידוני הבג"צ ב‑2002, מאפשר לבני ישיבות, פטורי‑גיוס מכח 
)"הכרעה"(  בדיקה'  ל'שנת   22 בגיל  לצאת  אומנותם',  'תורתם 
ולאחריה להחליט האם להתגייס לשירות צבאי )או אזרחי( מקוצר 
בשנים  הלימודים.  ספסל  אל  לשוב  או  במילואים,  והשתלבות 
שחלפו לא רבים נהרו לפתח השתלבותי זה, והתוצאות הכמותיות 
או  נוספות  שנים  ב‑5  החוק  הארכת  הפרק  על  ככשלון.  מוגדרות 
ביטולו הבג"צי )'כבוד האדם' באפליית המשרתים פרק זמן מלא( 
וכפיית גיוס מלא )או שירות לאומי( על בני הישיבות. אגב, בשנת 
2010 כ‑14% ממחזור הגיוס אומנותם היתה תורתם לעומת 2005 

בה רק 9% )מספרים מוחלטים הם כנראה סוד צבאי(.
אני תומך בהארכת 'חוק טל' מכמה טעמים;

א. צביעות! לא שמעתי כי הזועקים חמס כנגד 'חוק טל', המפלה 
'בני  בקרב  מגיוס  רבתי  בהשתמטות  נאבקים  לטובה,  חרדים 
או  נוחות  מטעמי  לי",  בא  "לא  מיני  וכל  'צפוניים'  טובים', 

אידיאולוגיה פוסט לאומית. 
ב. אין שום סיכוי לייצר חיילים טובים, או אפילו בינוניים, בכפייה. 
בודאי לא בכפייה הנחשבת מצפונית, בפי ה'חטופים' ובליבם. הערך 

המוסף של חיילי‑בג"צ, עלות מול תועלת, יהיה שלילי, ובגדול.
ג. אמנם לא היתה נהירה ל'חוק טל', ורק כמה מאות פנו ל'שנת 
הכרעה', ויש הטוענים כי לא נעשה די לעודד אפיק זה. מאידך, 
השתלבו  רבים  וחרדים  וצה"ל,  החרדית  בחברה  דבר  נפל 
יחודיות, כמו הנח"ל החרדי ותכנית שח"ר ודומותיה,  במסגרות 
מדי  כי  מדווחים  דבר  יודעי  והמודיעין.  האויר  בחילות  בעיקר 
צה"ל נצפים בשכונות חרדיות לאור היום, וננעצות בהם עינים 
ישירות ולעתים מקנאות. גיוס בכפייה יבלום מהלך זה, ומאידך 
תהליכים  משמעותי.  כאפיק  להתגלות  עשוי  יד  המושיט  החוק 

היסטוריים הם מאד איטיים במחוזות שמרניים.
בשורות  חרדית  השתלבות  בתחילתו;  נעוץ  המאמר  של  וסופו 
הסדירות של צה"ל תציף שבעתיים את סוגיית הסמכות ההלכתית 
המקומית. ראש ישיבת הסדר הפוסק לחייליו כנגד הרבצ"ר, תומך 
במישרין בפיצול לרב צבאי ראשי ציוני-אשכנזי, ספרדי, ליטאי, 

חסידי, תימני ואתיופי. ולכולם כמובן רל"שים ואחשדרפנים. 
'מילציות רבניות' כבר אמרנו?

)נכתב במוצ"ש בא(

 ערעור מעמדו
 הסמכותי-הלכתי
 של הרבצ"ר סופו

אנרכיה ו'מיליציות' רבניות
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