תל-אביב
17:23
18:22

1415

זמני
כניסת
השבת
ויציאתה

גיליון מס'

גולן

17:21
18:17

חיפה

17:14
18:21

ירושלים
16:08
18:20

באר שבע
17:25
18:22

אילת

17:25
18:21

פרשת כי תשא
תשע"ב

ט"ז באדר 10/3/12
השנה העשרים ושמונה

עלון תורני לכבוד שבת קודש

בהקדמת הזוהר מספר רשב"י שאליהו הנביא פגשו בחוף
הים ושאלו מה כוונת המקרא "שאו מרום עיניכם וראו
מי ברא אלה" .ענה לו רשב"י שיש לאדם להתבונן בשמים
וצבאם ולהגיע להכרת הבורא .ענה לו אליהו שיש במקרא
זה סוד גדול:
בשעה שהסתום מכל סתומין חפץ להתגלות ,ברא
בראשונה נקודה אחת וזה עלה להיות מחשבה ...ונקרא
'מי' .חפץ להתגלות ולהיקרא בשם ,נתלבש בלבוש יקר
מאיר וברא 'אלה' ...נתחברו האותיות אלו באלו ונשלם
השם א-להים ...ואותם שחטאו בעגל אמרו 'אלה אלהיך
ישראל' ...ובסוד זה העולם קיים תמיד .בכו החברים
ואמרו :אילמלא לא באנו אלא לשמוע זה ,דיינו( .הקדמת
הזוהר ,בתרגום)
אין לנו עסק בנסתרות ,ומכל מקום מעט נוכל להתבשם.
עולמנו נברא בהדרגה .בתחילה נקודה כללית ,מפשטת,
ועדיין לא מגדרת ,ועל כן נקראת 'מי' ,כלומר סימן שאלה,
ללא שם .בשלב הבא ,כשרצה רבש"ע להתגלות יותר ,ברא
'אלה' .אלה הם כבר דברים בעלי שמות ומוגדרים .הצירוף
של 'מי' ו'אלה' הוא שם א-להים .ללמדך שלעולם צריך
אדם השואף לקרבת א-להים להתחיל מ'אלה' ,מא-להים
המתגלה בעולמנו ,בפלאי הבריאה ,בתורה ובמצוות .יחד
עם זאת עליו לדעת שיש 'מי' נעלם המסתתר מאחורי
ה'אלה' .אפשר שמה שהיה אמש 'מי' (סוד) ,היום הוא כבר
'אלה' (גלוי) ,אך מאחורי האלה הגלוי יש 'מי' נסתר חדש.

ניסיונו של יוסף הצדיק ,יפה התואר  -בגירסה מחודשת.
למה אתה/ה מתקשה למצוא את בן/בת זוגך?

הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת 'כרם ביבנה'

שבת
קבלת
מי ברא אלה

יש שאינם מסתפקים בא-
לוהות המתגלה במציאות,
ושואפים להתעלות אל
המופשט .הם אינם מקבלים
שהקשר עם א-להים עובר דרך
עניינים גשמיים כמו מצוות
ומעשים ,וכשמבוקשם לא ניתן להם ,הם מלאי תיסכול
ומיואשים .לעומתם יש המסתפקים בעשייה דתית ,ועושים
כמצוות אנשים מלומדה ,ללא שאיפות לגדלות ורוממות.
נדמה להם שאין מעבר לעולמנו דבר.
אליהו גילה לרשב"י ,ש'מי' הוא המקור של 'אלה'" .שאו
מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" .ואי אפשר להגיע אל
ה'מי' אלא דרך ה'אלה' ,וכדברי הרב קוק זצ"ל "צריך
להראות את הדרך ,איך נכנסים אל הטרקלין ,דרך השער.
והשער הוא האלוקות המתגלה בעולם".
אלו שחטאו בעגל היו סבורים שאחר הגילוי הגדול שהיה
בסיני ,הכול כבר גלוי וידוע ,אין יותר למה לשאוף ,אין
יותר 'מי' אחר ה'אלה' שהתגלה כבר ,ולכן אמרו "אלה
אלהיך ישראל" ,והשמיטו את ה'מי' .וזהו חטא עבודה זרה,
שמגבילים ומגדירים את האלוקות כאילו אין עוד מעבר
למוחש דבר.
אפשר שמשה במלחמתו נגד עובדי העגל קרא "מי לה'
אלי" .רק אלו הקשורים אל ה'מי' ,מסוגלים להתמודד עם
המגדירים את האלוקות ומסתפקים ב'אלה'.

עמ' 6
עמ' 8

לפרסום מודעות052-4295209 :
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עד דלא ידע?

גם בתת-מודע המן ארור

בכל השנה אנחנו יודעים שברוך מרדכי
וארור המן ,אנחנו מבינים היטב איך
שענייני הקדושה הם ברוכים וענייני
הטומאה הם ארורים .אנחנו עובדים קשה
על מנת להפנים ולהרגיש את המשיכה
אל הטוב והסלידה מהרע  -אך יש בכך
חסרון אחד :אין לנו מושג מה יחשוף
התת-המודע שלנו ברגע של חוסר בקרה
ושליטה.
השכרות גורמת לאדם להיחשף ללא
הבלמים הרגילים; "אדם ניכר בכיסו,
בכוסו ובכעסו" .השיכור מונע מתוך מי
שהוא ולא מתוך מה שהוא חושב או
מרגיש .בפורים אנחנו חושפים את הרובד
הפנימי שלנו "עד דלא ידע"  -למעלה מהידיעה ,ומגלים כי
גם שם ,במעמקים הנסתרים של התת-מודע ,המן הוא שנוא
נפשנו וכי רצוננו הפנימי הוא לה' לבדו.
על אף שההכרה שלנו היא הדבר היקר ביותר שיש לנו ,כדאי
לזכור שהיא זאת שגם בולמת אותנו ,ובתחומים מסוימים
הופכת למטרד של ממש .לפעמים צריך לטשטש את ההבנה
וההרגשה על ידי קצת שתייה "לבסומי" בשביל לעקוף את
המגבלות הרגילות ולהגיע לכך שכל העצמיות שלנו תכריז
 "ארור המן וברוך מרדכי" .ולמה הרע ארור והקדושהברוכה? ככה! אי אפשר להסביר את זה! הקשר בינינו לבין
הקב"ה הוא 'עצמי' ולא תלוי לא בשכל ולא ברגש .המוחין
לא עובדים ,המידות לא פועלות וזעקת ה"ארור המן וברוך

מצב שאין ארור

ומכאן  -לפירוש הנוסף.
כל ענייני הרוע והקליפה הם בשביל לגלות את הטוב ,אם
באמצעות תיקון הרע ואם על ידי ביטולו ומלחמה בו (כמו
בעמלק והמן שאינם ברי תיקון " -אחריתו עדי אובד") .לפי
זה "ארור המן" הגיע לעולם בשביל ה"ברוך
מרדכי".
אם ביום רגיל ,כאשר יהודי פוגש את יצרו
הרע הוא נדרך ויוצא לקרב ,הרי שבפורים
היצר מתגלה בפרצופו האמיתי  -וגורם
לנו לצחוק בריא .היצר הרע הוא בסך הכול
בדיחה טובה ,הוא מוסר ד"ש מהקדושה
ממחייתו .ה"ארור המן" איננו
שתצמח ִ
נראה כעומד בפני עצמו אלא כ'אובייקט'
העומד להפוך ל"ברוך מרדכי" .ההבחנה
הרגילה שבין ארור המן לברוך מרדכי
איננה קיימת " -לא ידע בין ארור המן
לברוך מרדכי" כי ב"המן" רואים מיד את
תכליתו כמסייע ל"ברוך מרדכי".

רק בשמחה

לכל הדרגות הגבוהות הללו מגיעים דווקא על ידי השמחה
העצומה של פורים .לשמחה יש כוח לשחרר חסמים ולהביא
אותנו לגובה שלולא השמחה נראה לנו כבלתי אפשרי.
"שמחה פורצת גדר" .בפורים עלינו להפריז בשמחה מתוך
ידיעה שאין חשש שמשהו שלילי יצא מכך.
על ידי "עד דלא ידע" בפורים נצליח לעבוד את ה' בכל השנה
עם דעת ונורמאליות מבלי לחשוש שבחירתנו בטוב נובעת
מהדחקה ,ומתוך גובה והתרוממות-רוח שיזכירו לנו תמיד
כי היצר הרע נברא בשביל "ברוך מרדכי".
לחיים לחיים!

ראש ארגון "תורת חב"ד לבני הישיבות"

השבת עדיין ספוגה בריחו של פורים ,ועם אדי האלכוהול
האחרונים הגיע הזמן להבין מה פתאום "חייב איניש
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"
(מגילה ז,ב).
האם חשבנו מה חז"ל אומרים לנו? להשתכר בפורים עד
שלא נדע בין ארור המן לברוך מרדכי?! היתכן שעלינו לאבד
את הראש לגמרי עד כדי לשכוח את עיקרו של יום הפורים
עצמו? האם תמו הגבולות וכבר אין טוב ואין רע בעולם?
בחסידות חב"ד מופיעים שני פירושים למאמר מופלא זה:

מרדכי" היא אדירה ,היא
נובעת מעצם המציאות
שלנו...
זה הפירוש בדברי חז"ל:
"חייב איניש לבסומי ,עד" שגם
בדרגה "דלא ידע" ,תהיה אצלו החלוקה "בין ארור המן
לברוך מרדכי".

הרב משה שילת

יפוצו מעיינותיך
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"טוב מותי מחיי" .רבות
עגונות בזדון
מדי מתוך הנשים החיות
בשנים האחרונות החליטו ארגוני נשים על כך ,ומבקשות לפרק את
תענית אסתר כ"יום העגונה" ,שבו מציינים את הסבל ולצאת לחיים חדשים,
המצוקה של נשים עגונות ואת המאמצים הנעשים נופלות למלכודת של השלב הבא :הנקמה של בן
להביא לפתרונות הלכתיים עבורן .הנה דוגמא :הזוג .ואין לו נקמה יותר מתוקה מזו  -האישה הרי
לפני חמש שנים ביקשה מירב להתגרש מבעלה .לא יכולה להחזיר ,כל כולה נתונה בתוך המשחק
לאחר שבית המשפט אישר את הסכם הגירושים הציני של הבעל המושפל והנוקם.
נעלם הבעל ,ומירב נותרה עגונה במשך  5שנים,
מפרנסת לבדה את בתם המשותפת .זוהי תחילתו אינני טוענת כנגד ההלכה ,אבל אמחה בכל כוחי
של סיפור המופיע במלואו באתר האינטרנט של כנגד אלו שעושים אותה קרדום לחפור בו ,מנצלים
את השונּות במעמד
ארגון "מבוי סתום",
ההלכתי בין גברים
שקם במטרה להעניק
שעושים
אלו
כנגד
כוחי
בכל
אמחה
לנשים ,והופכים אותה
סיוע משפטי וסוציאלי
לעליונות כוחנית אלימה.
את ההלכה קרדום לחפור בו
לנשים מסורבות גט.
מצטרפים
אליהם
כיום ,ביחד עם ארגון
אנשים ,גם מתוך הממסד
"יד לאישה" וארגונים
אחרים ,הוא מוביל מאבק למען פתרון כולל הדתי של המדינה ,מתוך בורות ובשוגג לרוב,
אך לעיתים לא רק .אלו משתפים פעולה עם
לעגונות ומסורבות גט בישראל.
התעללות אכזרית בנשים ,שהיו יכולות לשקם
לא פעם יוצא לי לחשוב על תמי ארד ,אשתו של את חייהן ולהקים משפחות חדשות ,ותקועות
הנווט רון ארד .אני חושבת על הפלונטר הקשה בכבלי נישואין ,דווקא בגלל שהן שומרות על כללי
שהיא מצויה בו כבר למעלה מעשרים וחמש שנה ,ההלכה ולא ממשיכות בחייהן.
כאשר בפועל היא נשואה לאיש שלא הוכרז מותו,
והלכתית לפחות ,היא לא יכולה להינשא שוב את העוולה המשוועת הזאת כלפי אותן נשים -
ולשקם את חייה .אבל תמי ארד היא אישה אחת ,אפשר לשנות .ראשית על ידי חינוך ,ובעיקר חינוך
וקל להתחבר לכאבה :סיפורה מפורסם וידוע ,הבנים .לנו ההורים יש מה לעשות בחינוך הבנים
כל עם ישראל יודע ונושא בליבו מקצת מכאבה .שלנו ליושר ,צדק והוגנות .עם כל ההבנה ,קשה לי
המחשבה האיומה שכמו תמי ארד יש מאות נשים ,לעמוד מנגד כאשר הורים של גבר עושק ,משתפים
בכלל בלתי נתפסת עבורי ,אבל לצערי זהו אכן איתו פעולה ומסייעים לו במלאכת הרשע כנגד
המצב .בישראל היום חיות נשים רבות ,שפרק אשתו ולעיתים ֵאם ילדיו .שנית ,על ידי חתימה על
חייהן הזוגיים הסתיים מזמן ,והן כלואות בשבי הסכמי קדם נישואין המעוגנים הלכתית ,ושואפים
הנישואין בשל גחמות בלתי נסבלות של בעליהן ,לתת פתרון מראש למצב שאולי יתרחש .כהורים
והתנהלות בעייתית של בתי הדין הרבניים בנושא .נדמה לי שחובתנו לעודד את הילדים הנישאים
לחתום על הסכמים כאלו ,ולהגן על הנשים למקרה
כל אחד יודע שכשאנחנו מתחתנים הכול נראה הצורך .ואחרון  -שינוי חברתי .על כך אמונים
וורוד ומבטיח .ערב החתונה הוא שיא ופסגת ארגונים כמו יד לאישה ומבוי סתום ,שעושים
השאיפות של בנות צעירות רבות .אבל אז מגיע לילות כימים בניסיון לגרום לשינוי רדיקלי ,בתוך
היום שאחרי ,ואצל כמה מאיתנו הוא סיוט אחד גבולות ההלכה ,של התייחסות בתי הדין לבעיה
גדול .ברי מזל כמותי ,שנישואיהם מאושרים ,הקשה .וגם אם לרובנו אין פנאי להצטרף למאבק
לא יכולים להבין כנראה את הסבל של החיים החשוב הזה ,המודעות והתמיכה שבלב הם צעד
בזוגיות קשה ,הגורמת סבל רב ותחושה של קטן בדרך לפתרון .הלוואי שנזכה בקרוב.

תרזה פרנקל ,מורה בתיכון 'תהילה'  -אוולינה דה-רוטשילד ,ירושלים

זווית נשית
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הרב יקהת רוזן מנהל המכון "אור עציון  -ספרי איכות תורניים" ,איור :דניאלה פונד

מעשהיה
צניעות
המתפללים הרבים גדשו את בית הכנסת.
המקום היה מלא מפה לפה וכמעט שלא נשאר
כסא פנוי .היה זה בית כנסת ידוע ומפורסם
בירושלים בשם "בית כנסת הנשיא" .בין
המתפללים שם היה גם נשיא המדינה בעבר,
יצחק בן צבי (על שמו נקרא בית הכנסת "בית
כנסת הנשיא") .אחריו התפלל במקום גם
הנשיא זלמן שז"ר ,ועוד רבים מנכבדי המדינה.
כמובן לא חסרו במקום גם תושבים רגילים
מהשכונה ומסביבותיה.
התפילה כבר החלה ,וקולו הרועם של החזן
התחרה בקולם של המתפללים הרבים .והנה,
הבחין גבאי בית הכנסת ,באדם זר העומד
בפתח ומסתכל אנה ואנה .הגבאי הבין שמדובר
באורח שנקלע למקום ,ומחפש מקום לתפילה.
הגבאי ניגש אליו והזמין אותו בתנועת יד
ובחיוך להיכנס פנימה .הוא הושיט לו טלית
וסידור וחיפש בעיניו אם יש מקום פנוי.
לא היתה זו משימה פשוטה למצוא מקום פנוי
בבית הכנסת הזה ,ובמיוחד לא בחגים .הגבאי
סקר בעיניו את שורות הספסלים עד שאורו
עיניו ,והוא מצא מקום אחד פנוי .הוא הוביל
את האורח והושיב אותו על הכסא הריק.
האורח שקע בתפילה ,אך לפתע קלט כי האיש
היושב לימינו נראה לו מוכר .הוא הגניב לעברו
מבט ועוד מבט ,ואז הבין  -האיש הזה אינו
אלא נשיא המדינה .זהו זלמן שז"ר בכבודו
ובעצמו! מדוע הושיבו אותי דווקא ליד נשיא
המדינה? שאל האיש את עצמו  -הרי בסך
הכול אני זר כאן ,תייר מאמריקה שבא לטיול
בארץ ,וחיפש מקום לתפילה! אצלנו באמריקה,
כשמגיע הנשיא לכל מקום מפנים לו את הדרך,
פורשים לפניו שטיח אדום מכובד ,פלוגה של
שומרים סובבת אותו ושומרת שאף אחד לא
יתקרב אליו יותר מדי ,ובודאי שאדם פשוט מן
השורה לא יוכל לתפוס את המקום שלידו!
האורח היקר התרגש מאוד מהכבוד שעשו לו,
ומצד שני ,מהפשטות והצניעות ,שבה מרשה
לעצמו הנשיא לשבת בקהל ולהתערבב עם
"פשוטי העם".
ואם כל זה לא הספיק ,כשהגיעה קריאת
התורה ,כבר היה האורח נדהם לגמרי .הגבאי
הזמין כמה מהמתפללים לעלות לתורה .והנה
את מי הזמין הגבאי? את האורח! התייר הזר
שלא מכיר כאן אף אחד זכה בעלייה! הוא לא
הבין על שום מה זכה לכבוד הזה .הרי אצלו,
בבית הכנסת שלו ,שם בחו"ל ,יש תור ארוך
עבור התפקיד המכובד של עלייה לתורה .לא כל
אחד זוכה לזה בקלות .הגבאי מחזיק רשימות
ארוכות ,ומחשב חישובי-חישובים לפני שהוא
מזמין כל אחד  -את מי הזמנתי בשבוע שעבר
ומי לפני שבועיים ,מי עלה לתורה בראש

השנה שעבר ,ותור מי יהיה לעלות בחג הפסח
הבא .והנה כאן ,בבית הכנסת שבו מתפלל
נשיא המדינה ,וללא ספק רבים מהמתפללים
הם אנשים חשובים ונכבדים ,דווקא כאן ראו
אותו ,את האורח הזר  -והעלו אותו לתורה בלי
לחשוב פעמיים!
לאחר העלייה לתורה בירך הגבאי את העולה
כנהוג בברכת "מי שבירך" .בהזדמנות זו רוב
העולים גם תורמים משהו לבית הכנסת .יש
מי שתורם חמישה שקלים ,או אולי ח"י ()18
שקלים .יש גם שתורמים חמישים או מאה,
והעשירים יוסיפו גם יותר מזה .הגבאי סלסל
בקולו "בעבור שנדב ,"...המתין רגע והיטה
אוזנו אל האורח לשמוע אם ירצה לתרום וכמה.
"מאתיים חמישים אלף דולר" ענה האורח.
"מה אמרת?" הפעם היה תורו של הגבאי להיות
מופתע .האיש חזר על המספר העצום ,והבטיח
שסכום זה יוקדש להרחבת בית הכנסת ,היודע
כל כך לכבד את אורחיו...
הכבוד ,שניתן לשם שמים ,חזר והשפיע טובה
רבה לבית הכנסת...
למרות התרומה הנכבדה הקפיד האורח
לא לגלות את שמו ,כדי שלא יכבדוהו .ועד
היום ,אם תבואו לבקר בבית הכנסת הנשיא
בירושלים ,תוכלו למצוא שם את השלט המציין
את תרומתו של האלמוני שסייעה להרחבת
בית הכנסת...
(עפ"י סיפורו של ר' שמחה רז בתוכנית רדיו)

לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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המצמצמות את דין
לימוד הלכות הפסח
השלושים יום רק
שאלה :מקובלנו כי "שואלין ודורשין בהלכות לפסח .ראשית ,הוא
הפסח קודם הפסח שלושים יום" .מהם גדריה מסביר כי פסח הינו
של הלכה זו?
חג המרובה בהכנות
הנוגעות
ובהלכות
שתי תקנות
בגמרא במסכת פסחים (ו,א) מובאת מחלוקת להכנות אלו ולכן יש להקדים לו לימוד" :דדיני
תנאים בברייתא" :שואלין ודורשין בהלכות פסח על כל פנים צריך להודיעם לעם קודם
הפסח קודם הפסח שלשים יום ,רבן שמעון לפסח שלשים יום כדי שיהיה להם שהות
בן גמליאל אומר :שתי שבתות" .הגמרא מנסה רב להתעסק בטחינת החיטים ואפיית מצה
לבאר את טעמי התנאים ומציעה סימוכין מן והגעלת כלים וביעור חמץ" .במיוחד אמורים
התורה לכל אחת מן השיטות  -פסוקים שבהם הדברים משום שמה שלא נעשה קודם הפסח
משה מורה הלכות פסח לעם (במדבר ט,ה-ו; לא יכול להיעשות כהלכה בתוך ימי החג.
שמות יב,ב) .לעומת זאת ,במסכת מגילה על ריבוי ההלכות מוסיף הבית יוסף את
(לב,א) מובא כי התקנה היא לשאול ולדרוש העובדה שלאור הטרחה הרבה בענייני פסח
ביום עצמו " -משה תיקן להם לישראל שיהו
אין לאדם אפשרות
ודורשין
שואלין
ללמוד את ההלכות
יום,
של
בענינו
בחג או בערבו ,מה
בשלושים הימים שקודם הפסח
הלכות פסח בפסח,
שאין כן בסוכות
עצרת
הלכות
צריך לעסוק גם בהלכות קרבן פסח
או עצרת" :עוד
בעצרת ,הלכות חג
שאין טרחת סוכה
בחג".
ולולב מרובה ודיין
הדרך הפשוטה ליישב את שתי הברייתות להתעסק בהם בערב החג ומשום הכי לא בעי
היא שמדובר בשתי תקנות .במגילה מדובר על לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כך זמן קודם".
תקנת משה שהיא חלק מתקנות קריאה בתורה לשיטתו ,בהלכות סוכות די לעסוק ימים
ובמקראי הקודש התקנה מהווה חלק מקדושת סופרים קודם החג ,ובשבועות אין הלכות
היום לדרוש בעניינו של יום .והתקנה השנייה ,מיוחדות.
שזמנה אינה מצוין ,היא לשאול ולדרוש בחג עצמו ,מבאר הב"י ,עוסקין בטעמי היום
בהלכות הפסח קודם הפסח ,וזאת על מנת ובהלכות המותר והאסור ביום טוב ועניין זה
לדעת את ההלכות.
שווה בכל המועדים" :והא דתניא ששואלין
בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג היינו
לחכמים או לכל יחיד
על פי ההבנה שראינו קודם ,שתי התקנות לדרוש בטעמים שבעבורם נצטוינו במועד
נוגעות ליחיד .לעומת זאת ,הירושלמי (תחילת ההוא וגם כן לדרוש בדברים שאסור ומותר
פסחים) מציג את החובה ללמוד את ההלכות לעשות ביו"ט" הסבר שלישי מצמצם (בעקבות
במהלך היום כחובה על הכול ואת הברייתא הגמרא בע"ז ה,ב) את דין שלושים יום לענייני
המדברת על לימוד לפני החג במתייחסת קרבן פסח שממנו ומבדיקית מומיו השתלשל
לחכמים שבבית הוועד" :שואלין בהילכות כל ההכרח בלימוד מוקדם" :מפני הקרבן כדי
הפסח בפסח הילכות עצרת בעצרת הילכות לבודקו ממומין ...שיהא שהות לכולם ליקח
חג בחג .בבית וועד שואלין קודם לשלשים יום להם קרבנות בדוקים ממומין ואף על גב
רבן שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות" .דהשתא בעוונותינו אין לנו קרבן כיון דבזמן
בית הוועד הוא מקומם של החכמים והם שהיה קרבן התקינו שיהו דורשין שלשים יום
נדרשים לדעת מוקדם יותר על מנת שיוכלו קודם תקנה לא זזה ממקומה" .לפי דרך זו,
להשיב לשואלים .הסבר דומה מופיע אצל כמה בשלושים הימים שקודם הפסח צריך לעסוק
ראשונים (ר"ן ,רשב"א ומאירי) שאף הוסיפו בהלכות קרבן פסח ,וכן אנחנו נוהגים בקהילת
על כך את דברי התוספתא בסנהדרין (ז,ז) על עתניאל.
החובה להקדים את "השואל כעניין" שאותה השו"ע פסק את דין שלושים יום לחג הפסח
פירשו כחובה לענות למי ששואל על הלכות בלבד והמגן אברהם הרחיבו גם לשאר הרגלים.
רלוונטיות .אם אכן הדגש בלימוד המוקדם
הוא בשאלות מהציבור מסתברת גירסת הרמב"ם הביא את תקנת משה בהלכות תפילה
הרי"ף שגורס רק "שואלין בהלכות" ומשמיט (יג,ח) וראה אותה חלק ממצוות תלמוד תורה
"דורשין" .דברים דומים כתבו בספר אור-חדש המבוטאת בקריאת התורה ולא הביא את דין
(פסחים) ובטורי-אבן (מגילה) שהדגישו כי שלושים יום קודם הפסח.
דברי משה שלושים יום קודם לפסח שני היו סיכום
בתגובה לשאלת הטמאים.
ההנהגה הראויה היא שהחל מפורים יעסקו
מחד בקורבן הפסח ומאידך ,בהלכות
ייחודה של התקנה לפסח
הטור (תכט) נקט בדרך אחרת והסביר כי הרלוונטיות למעשה .בנוסף ,בכל רגל ורגל
הדין של שלושים יום רלוונטי רק לפסח בגלל חלה חובה לשאול ולדרוש בהלכות היום כחלק
שששלושים יום לפניו מתחילה חובת הביעור ,מתקנות משה ללימוד התורה.
ואילו בשאר החגים ההלכות רלוונטיות רק
באותו היום.
הרב רא"ם הכהן:
בדומה לטור ,הבית-יוסף נוקט בשלוש דרכים
Reem.hacohen@gmail.com

הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב

משו"ת בארץ

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י .יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
"שבת בשבתו" באינטרנט ,zomet.org.il :למנוי באנגלית בדוא"ל נא לפנות לdan@zomet.org :
עריכה :מכון "צומת" אלון שבות ,גוש עציון  ,90433טל'  ,02-9931442פקס' 02-9931889
 www.zomet.org.il zomet@net"ision.net.ilהוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות
להפצה ולמודעות מסחריות :גל אורן BSD

הבונים  11רמת גן  ,51462טל'  ,03-6133555פקס'  ,03-6133699דוא"ל  ,dotan@go-bsd.co.ilהפצה :מקור ראשון  052-8908518יוסי
מייסודה של:

הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:

מכון 'צומת'

ניהול מסחרי :לאור מבית:

לפרסום מודעות052-4295209 :
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בעל הלבושים
"ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות"
אמר רבי אלעזר :בשכר צניעות שהיתה בה
ברחל  -זכתה ויצא ממנה שאול ,ובשכר
צניעות שהיה בו בשאול  -זכה ויצאת ממנו
אסתר (מגילה יג,ב).
רחל אמנו ,שאול המלך ואסתר המלכה ,היה בהם
שילוב מיוחד של יופי חיצוני וצניעות פנימית.
על רחל נאמר שהיתה יפת תאר ויפת מראה
אבל יעקב אבינו לא הכירה עד לחופתה אלא
באמצעות הסימנים שמסרו זה לזה .על שאול
נאמר שהיה משכמו ומעלה,
גבוה מכל העם אך נחבא אל
הכלים .אסתר המלכה הייתה
נושאת חן בעיני כל רואיה,
ומאידך 'אסתר' הוא לשון
הסתר ,ש"אין אסתר מגדת
את עמה" ,כדי שלא יתקנאו
בה .
את רשימתנו לגיליון זה
המתפרסם בשעה שניחוח
ימי הפורים עדיין לא מש
מאפנו ,נקדיש לדמותו
המיוחדת של הרב מרדכי
יפה " -בעל הלבושים" .הוא
היה משכמו ומעלה בין חכמי
כל הדורות וכיום  -נחבא
אל הכלים .איש יפה תואר,
שיופיו החיצוני העמיד אותו
בניסיון ומשום כך וויתר עליו,
כפי שיסופר בהמשך.

עשרת הבגדים

רבי מרדכי יפה ,נודע בשם "בעל הלבושים" על
שם עשרת חלקי ספרו "לבוש מלכות" ,שכולם
מוזכרים במגילת אסתר .על פי הפסוק "ומרדכי
יצא מלפני המלך בלבוש מלכות :תכלת וחור
ועטרת זהב גדולה ,ותכריך בוץ וארגמן והעיר
שושן צהלה ושמחה"  -כך הם שמות חמשת
ספריו ההלכתיים על ארבעת חלקי הטור :לבוש
התכלת ,לבוש החור ,לבוש עטרת זהב ,לבוש
הבוץ והארגמן ,לבוש עיר שושן .בנוסף חיבר
עוד חמשה "לבושים" בעניינים שונים (על
פירוש רש"י לתורה ,על מורה נבוכים ועוד).
מהדורה חדשה של חלקי "הלבושים" ,בתוספת
פירושים והערות מכתבי יד של גדולי ישראל,
נדפסה בשבעה כרכים מהודרים בהוצאת מכון
זכרון אהרן בשנת תש"ס (.)2000
בזמנו נתקבל "ספר הלבוש" כספר מוסמך
לפסיקת ההלכה .מאוחר יותר נדחק מקומו
עם הופעתם של ה'מגינים' על שולחן ערוך:
מגן אברהם ומגן דוד .על גדולתו בתורה של ר'
מרדכי יפה תעיד העובדה שמילא את מקומו של
המהר"ל מפרג ברבנות פעמיים :בפרג ,ואחריה

בעיר פוזנא.

ויעזוב בגדו ...וינס
ויצא החוצה

על חסידותו וצניעותו
יעיד המעשה הבא כפי
שמביא מרן בעל ה"חפץ
חיים" בספרו נדחי ישראל (פרק כג):
ונמצא בספרים על הגאון בעל הלבוש ,שלכך
זכה מן השמים לעשות החבורים הנחמדים
שלו ,והם ספרי הלבושים ,שפעם אחת בימי
בחרותו היה לו נסיון גדול ,שבא אצל דוכסית
אחת לסחור סחורה ,ופתתה אותו לעבירה,
ולא היה לו שום מקום
להמלט ממנה ,שהיה
חצרה סגור ,אם לא תחת
מקום בית הכסא ,וביזה
את עצמו ונס ונמלט דרך
אותו המקום הבזוי הנ"ל,
והיה לבוש אז בכמה מיני
בגדים ,וימאס וילכלך
את כולן ,ולכך זכה אחר
כך מן השמים לחיבור
הלבושים.
המשך הסיפור נשמע
מפיו של רבי לוי יצחק
בנדר ,משרידי דור דעה
של חסידי ברסלב בדור
הקודם .בצעירותו למד
עמו בישיבה בחור עילוי,
שהתברך בתואר זיו פנים
מרשים במיוחד .על סף
התפרצותה של מלחמת
העולם הראשונה הגיעו
הורים רבים לישיבה כדי
להשיב את בניהם הביתה .כך הגיע באחד
הימים אף אביו של אותו בחור .למראה פני
האב נדהמו הבחורים על השינוי הרב בין מראה
האב לחזות הבן .בעוד הבן היה גבה קומה
ובעל פנים עדינות ומאירות  -היה אביו אדם
גוץ וגוון פניו שחור כפחם .מרוב השתוממותו
פנה ר' לוי יצחק לאותו בחור ותמה בפניו.
הלה השיבו שהוא מצאצאי ר' מרדכי יפה בעל
הלבושים ,הנזכר לעיל ,וסיפר לו את כל אותו
סיפור .והוסיף הוא ,שר' מרדכי התפלל באותה
שעה שעמד בניסיון ,שכל עשרת הדורות
הבאים שייצאו ממנו  -יהיו מכוערים למראה,
כדי שלא יגיעו לידי נסיון בשל יופיים החיצוני...
וסיים אותו בחור :עשרת הדורות הסתיימו
אצל אבי  -ואילו ממני מתחיל הדור האחד
עשר! (איש חסידיך ,עמ' יג)
ר' מרדכי יפה נפטר בג' אדר שני שע"ב (,)1612
השנה מלאו ארבע מאות שנה לפטירתו.

לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-a"i".go".il

אבישי אלבוים מנהל ספריית הרמב"ם (בית אריאלה) ,תל אביב

עלי ספר
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eitan@puah.org.il

כאב ראש בשבת

אתּה קְ טרֶ ת רקַ ח מַ עֲ ֵׂשה רֹוקֵ חַ ָ ...וְ ָׁשחַ קְ ָּת מִ ּמֶ ּנָ ה הָ דֵ ק"
"וְ עָ ִׂש ָית ָ
(שמות ל ,לה-לו).
חכמים אסרו לצרוך בשבת סמי מרפא ותרופות בשל החשש
שמא מתוך לחץ ובהילות לייצר תרופה  -יבואו לשחוק סממנים
[צמחיים] ויעברו בכך על מלאכת טוחן .איסור שבות זה אינו חל
על חולה ,גם אם אינו במצב סכנה ,כי חכמים לא גזרו במקום חולי.
האיסור חל ,איפוא ,רק על מצבי ביניים כגון מחושים וכאבים
קלים.
בזמננו סיבת הגזרה אינה רלוונטית ,שהרי :א.אין מכינים תרופות
בבית אלא קונים אותם בבית המרקחת ,והללו אינם בהולים להכין
תרופה ,שכן החולה אינו לפניהם .ב.אנשים רגילים אינם בקיאים
לייצר תרופה בעצמם .ג .רוב התרופות עשויות מכימיקאלים ולא

מהצומח ואין בהן חשש "טוחן" .אלא שאין בכוחנו לבטל גזירות,
וגם אם הטעם בטל – הגזירה לא בטלה .ובכל זאת יש סוברים,
שבזמננו ניתן להקל מעט בגזירת הסממנים ,משום הסברות הנ"ל
וכן משום שכל הגזירה נוצרה מתוך אילוץ ששוב אינו קיים ובטל
מאליו (קצות השולחן ,הגר"ש ישראלי חוות בנימין ,ב ,פ"ב והביאו
ראיות לכך מדברי ראשונים).
למעשה ,הסובלים מכאב ראש  -אם מדובר בכאב קל שאינו
משבש את תפקודם השוטף ,אל להם לצרוך אקמול וכיו"ב .אם
הכאב הולך ומתחזק והם נאלצים לשכב או שאינם יכולים לתפקד,
או שחומם עלה ,וכן אם הם מכירים את הרגלם ויודעים שללא
בליעת תרופה הכאב ילך ויגבר עד כדי צורך לשכב ,רשאים לבלוע
תרופה מתאימה .ואף שיש להקל בכאב חזק ,אין להתיר במחושים
בעלמא כי ,כאמור ,אין בכוחנו לעקור לגמרי את האיסור .ועיסוק
בתורה כמרפא לכאב ראש –בוודאי מותר בשבת!

כתב :הרב יוסף איתן ,מרבני מכון וע"ה

רפואה והלכה

בחסות
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שבעת המיתוסים
שתוקעים אתכם בדרך לחופה
לכל אחד יש ת'אחת שלו

אין לי שום דבר נגד שלומי שבת .אבל בקטע
הזה הוא ממש טועה ומטעה .לכל אחד יש הרבה
יותר מאחת שהוא יכול להתחתן איתן ולהקים
זוגיות אוהבת ,מאושרת ויציבה .התפיסה כאילו
בעולם של שבעה מיליארד בני אדם מסתובבת
לה אי-שם רק אחת ויחידה" ,הנשמה התאומה
שלי" ,שאם אזכה למצוא אותה אהיה מאושר
אתקע אומלל ומסכן עד סוף
לנצח ,ואם לא ַ -
חיי ,היא פשוט אשליה מסוכנת .יש שדה ענק
של מאות ,ואולי אפילו יותר מזה ,בחורות
שיכולות להתאים לך מאוד .הצלחת הנישואין
יותר משהיא תלויה בזהות האדם בו בחרת,
היא תלויה באופן בו תנהלו את חיי הנישואים
שלכם .ממילא ,המשימה העומדת בפניך אינה
להחליט 'האם זאת היא' ,אלא לבחור מישהי
שתוכלו לבנות בית ואהבה ביחד .זה הופך את
המשימה להרבה יותר הגיוניות וברת-השגה.

כשזה צריך לבוא  -זה יגיע

המשפט הזה דווקא נכון אבל על תנאי .על תנאי
שאתה לא מפריע לזה לקרות .הקב"ה מצידו
היה רוצה מזמן לראות הרבה מבניו ובנותיו
עומדים מאושרים מתחת לחופה .הוא אפילו
מוכן לעזור לדבר הזה להתרחש .הבעיה היא
שיש כאלו ֶש ְּבמֹו ידיהם מחבלים באפשרות
שזה יקרה .איך? על ידי דפוסי המחשבה,
אופן החיפוש ודרכי ההתנהלות שלהם במהלך
הקשר .השאלה המרכזית היא האם מה שעומד
בינך לבין החתונה הוא לקבל עוד ועוד הצעות,
או שנדרש שינוי בגישה ופתיחת חסימות ,ואז
זה עשוי לקרות כבר עם הבאה בתור.

פשוט עדיין לא פגשתי אותה

איך אתה יודע?! אולי פגשת אותה ואמרת לה
לא? אולי היא בסביבה שלך אבל אתה לא רואה
אותה ממטר כי הפוקוס שלך נעול על איזה
מודל שתקוע לך בראש ,ולא בטוח בכלל שהוא
הדבר הנכון עבורך? אולי אתה מסתכל בכיוון
אחד והיא בכלל מחכה לך בכיוון השני?

בלעדייך אני חצי בן אדם ,בלעדייך אני
בעצם כלום
חזרנו לשלומי שבת עם טעות מס'  .2רווק
הוא לא 'חצי בן אדם' .הוא אינו שבר כלי
מסכן וחסר תועלת .הוא אישיות מליאה,
פוריה ותורמת .לפעמים אנשים שוכחים שיש
לרווקים חיים חוץ מאשר לצאת לדייטים ויש
להם עוד משימות בחיים מעבר ל'למצוא כלה'.
לכן מלבד שאלות 'כאילו' מתעניינות אך בעיקר
רומזות ' -נו ,מה חדש אצלך? ,'...והאיחול
האולטימטיבי המעיק 'בקרוב אצלך' ,מותר
גם לשאול אותם" :איך הולך לך בעבודה?",
"אתה מרוצה מהמכונית החדשה שקנית?" ,וגם

"החולצה החדשה
מקסימה",
ֶש ָּלְך
"בא לך לקפוץ אלי
לאיזה כוס קפה מחר
בערב?".
לפני שאתה רווק אתה קודם כל בן אדם .אם
הציר שסביבו נעים החיים הפך להיות הדייטים
אולי כדאי לעשות חשבון נפש קטן .יש עוד
דברים משמעותיים בחייך  -לימודים ,עבודה,
משפחה ,חברים ,עבודת ה' ,תחביבים .בעז"ה
יבוא גם המועד של הזוגיות להצטרף לעניין.

בנים כל הזמן פוסלים על מראה חיצוני

לא רק בנים אלא גם בנות ,ולא כל הזמן אבל
הרבה יותר מידי .מה זה אומר עלינו? מה זה
אומר על תרבות הפוזה והשואו שאנחנו
חיים בה? מה זה אומר על מודלים של יופי
שמתרוצצים לנו בראש ושאובים מאמצעי
המדיה ,הסרטים והפרסומות ששוטפים לנו את
הראש ומקשים עלינו מאוד בבחירה שלנו? אלו
שאלות טובות ואת התשובות עליהן יצטרך כל
אחד לתת בעצמו.
נ.ב .תזהרו עם התמונות שאתם מעלים
לפייסבוק .אין לכם מושג כמה דייטים
פוטנציאליים אתם מאבדים בגללן...

כשזה זה  -אז יודעים

רואים שצפית ביותר מדי סדרות רומנטיות
דביקֹות ,אבל מה לעשות  -בחיים האמיתיים
זה לא עובד ככה .רוב הזוגות מגיעים אל
ההחלטה הגדולה בחייהם כשמשהו בלב שלהם
רועד .שלא הכול מושלם .יותר מזה ,אם נדמה
לך שהכול פרפקט ,תבדוק שוב .אולי אתה
מסונוור ומפספס דברים חשובים? גם לגבי
בחירות אחרות בחיים (מקום לימודים/עבודה)
הדברים מורכבים ויש יתרונות וחסרונות
בכל מהלך .צריך ביטחון ואמון באדם שאיתו
הולכים לעשות את הצעד הבא ,אך מי שיצפה
לשמוע את הבת-קול ,להרגיש פרפרים
בבטן והתאהבות סוחפת המגיעה עד קצות
האצבעות ,עלול להמשיך לחכות...

לחפש דרך האינטרנט זה רק למיואשים
ומסכנים
פסה .גם אם בעבר אולי היה
אחי ,אתה ממש ֶ
בזה משהו ,כיום זה ממש לא נכון .אפשר
למצוא באתרי היכרויות ברשת חבר'ה מאוד
איכותיים ותורניים שהבינו שלא מוצדק לפסול
על הסף שום אופציה שהקב"ה מזמן לנו להגיע
אל היעד .מובן שצריך לנקוט באמצעי זהירות
ובדיקה לפני שמגיעים לפגישה ממשית ,אבל
חבל לפספס גם את האפיק הזה בדרך למטרה
המקודשת.

לתגובות והארות:
yonila"i10@gmail.com

הרב יוני לביא מנהל מוקד הנוער 'חברים מקשיבים' www.makshi"im.org.il

בגובה העיניים
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התעוררות
מדוע כשאליהו מהתל בנביאי הבעל ,הם אכן מקשיבים
לו ומנסים להעיר את האל שלהם?
באתרח'סיס (מאגדות המזרח הקדום) מסופר שהאלים
הביאו מבול כי בני האדם הרעישו והפריעו להם לישון.
בתקופתו של אליהו היו יחסי אהבה-שנאה מורכבים
בין ישראל וארם .ייתכן שעובדי הבעל ,העבודה זרה
הכנענית' ,ייבאו' מארם אמונות כמו האמונה המתוארת
באתרח'סיס ,ואז אליהו מציע להם להשתמש ב"נשק
יום הדין" (לשיטתם ,כמובן) ,להעיר שוב את האלים
ובכך לנסות להוריד גשם כמו המבול.

החב"דניק הראשון
מה יהיה המקצוע העתידי של
המשיח :מלך ,שופט ,רמטכ"ל,
נביא ,רב?
ישעיהו (ו) מתאר את תכונותיו" :ונחה עליו רוח ה'
רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת
ה'" .את התכונות האלה של חב"ד (חכמה בינה ודעת),
מצאנו בפרשתנו לא אצל מנהיג או שופט ,אלא אצל
אֹומן" :ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה
יהודה ,ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה
ובדעת ובכל מלאכה".

בראון דסברג barondasberg@gmail.com

קצר ולשולחן

לע"נ אבי מורי ,הרב אורי דסברג הכ"מ
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נהניתי מהמאמר המרתק של אבישי אלבוים (בפר' תרומה) על תופעת ה"פרענומעראנטן" .ברשותי החומשים עם תרגום פירוש רש"י להולנדית
מאת הרב אברהם אונדרוייזר זצ"ל ,הרב הראשי של אמסטרדם ,שהופיעו בשנת  .1898בסוף חומש דברים יש רשימה של הפרענומעראנטן
ובראשה רשומה  ...WILHELMINמלכת הולנד!
שמואל עמנואל
ברצוני להודות על הטור "עלי ספר" ...בעולם הדיגיטלי שבו אנחנו חיים ,טוב לשמר ולהזכיר את עולם הספר ,ובפרט עולם הספר היהודי.
שאול וכשטוק
ניתן להביא סמך נוסף לרעיון היפה של בראון דסברג (לפר' תרומה) על ייעודו של ארון הברית כצועד לפני המחנה מראב"ע ,שפירש "פעמותיו"
= רגליו ,והביא סיוע לדבר מכמה מקראות ותקבולות .אמנם רמב"ן (שאת פירושו הביא דסברג) אינו מסכים עם פירושו של ראב"ע שהיו לארון
רגליים ,אך על עצם ההסתכלות הלשונית הקושרת את 'פעם' ברגל הוא אינו חולק (ואף נסמך על אותם פסוקים שראב"ע הביא); אלא שלפי
רמב"ן מדובר על פסיעות הכהנים הנושאים את הארון .לפי ראב"ע ניתן לומר שהארון ,באמצעות רגליו ,הריהו צועד ממש לפני המחנה...
אוריה דרורי ,ירושלים

בדוא"ל  ,beshabato@gmail.comבמוצ"ש בלבד

שיח ושיג

תגובות קוראים
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'חוק טל'  -מאחורי הפרגוד
מי חרד ממדורנו?

אולי אינכם יודעים ,אבל למדורנו יש לא מעט קוראים
חרדים .כנראה מן הקבוצה היותר מתונה ,המעוניינת
להסתנכרן עם החברה הישראלית בכלל ועם הציונות הדתית
בפרט .עובדה זו ידועה לי מתוך מיפגשים אקראיים ,בעיקר
בחתונות ,וכן מתגובות בכתב שאני מקבל מעת לעת (בדרך
כלל בקורתיות).
בחדשים האחרונים 'חוק טל'  -העומד לפוג בקיץ  -הפך
להיות נושא הנטחן הדק-היטב בכל שכבות החברה
הישראלית ,ובקרב ח"כים מכל המפלגות .תאוצה רבתי
לנושא נתנה פסיקת-בעיטת הפרידה של נשיאת בית
המשפט העליון ,שנישאה ברוח הדימוסית-הגימלאית .בג"צ
הכריז על החוק כ'בלתי חוקתי' בשל האפלייה שהוא נוטע
בין אזרח לאזרח .עד מהרה הופרחו הכרזות קיצוניות משני
הצדדים" :משתמטים! פרזיטים! עומדים על הדם!"  -מחד,
ומנגד " -נמסור את הנפש! התורה היא הקלף המנצח! על
גופותינו!" וכיו"ב.
זה מכבר התייחסתי במדורי ל'חוק טל' ,בטרם בג"צ ,וציינתיו
לשבח כמנוף עתידי ,אם כי איטי ,להשתלבות חרדית בצה"ל
ובמה שקרוי 'שוק העבודה' .אולי זו הסיבה שהתגלגל לידי
שיכתוב שיחה בין שני בחורי ישיבה 'ליטאית' ,ששוחחו
'מאחור הפרגוד' בירכתי ה'אויצער' (=אוצר הספרים,
ספריה) של אחת הישיבות המובילות .במקרה האחד ממוצא
אשכנזי (יכונה להלן א') ,והשני ממוצא מזרחי (להלן מ').
השיחה לא הוקלטה אלא שוכתבה בידיעתם (וקוצרה כאן
על ידי) באמצעות מאזין שלישי שחשב כי נכון להפיצה בין
חבריו ב'עולם הישיבות' .הנה:

שיח מן הלב ,סמוי מן העין

מ' :מה אתה אומר על 'חוק טל'? עכשיו נצטרך להתגייס .זה
טוב? זה רע?
א' :ומה אתה אומר? אני חושב שבכלל אין לנו מה לומר,
שהרי דעת באלעבתים (=בעלי בתים ,המון העם) זה הפך
התורה ,והעיקר מה שיגידו רבותינו הגדוילים ו"לא תסור".
מ' :טוב ,אני לא שואל מה יהיה? ברור שנציית באש ובמים.
השאלה בינינו מה אתה אומר? מי צודק? אני עצמי חשבתי
אולי ללכת על טל ,מה שנקרא 'שנת הכרעה' .לא כ"כ מתאים
לי ללמוד בכולל כל החיים ,וגם בינינו אין לי כ"כ סבלנות .אני
רואה את הגיסים שלי ,וגם אח של גיסי שיש לו ששה ילדים
והם חיים בדוחקא .אולי צודקים אלו שרוצים למצוא לנו ,בא
נגיד' ,טל של תחיה'.
א' (בצחקוק) :רואים שאתה ספרדי .אצלנו במשפחה אין
הרהורים כאלו ,ואם יהיו לי אני מסכן את השידוך.
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רק אם ישנו
את השם מ'שירות
לאומי' ל'שירותי
התנדבות' או משהו על חסד'...

הרב ישראל רוזן ראש מכון 'צומת'

נקודת מבט
מ' :עזוב שידוך! אני שואל מצד האמת ,מי צודק?
א' :תראה מ' ,אני חושב מזמן שההתנגדות של הרבנים
שלנו היא יותר מצד ההשקופע (=ההשקפה) נגד אלו
המיזרוחניקעס שמקדשים את הצבא ,ועושים מהמדים
בגדי-כהונה ,ומהציונות קודש ומהלאומיות קדש-קדשים.
זה מה שמפריע לגדוילים! אילו היו מדברים רק על פרנוסע
(=פרנסה) ואפילו על הצולע (=הצלה) והגנה נגד העראבעס
(=ערבים) היינו מוכנים להשתתף מצד נושא בעול עם חברו.
הדת הלאומית היא שמפריעה יותר מעצם הענין של גיוס
ועזיבת הישיבה.
מ' :אין-הכי-נמי (=אכן כך) אם הגיוס לצבא לא היה מובלט
יותר מדאי כדת לאומית היה לי יותר קל לחשוב על כך.
דוקא הייתי מוכן להצטלם עם מדים .פעם ,אחרי השמועס
(=השמועה ,שיחת המוסר) דברתי קצת עם המשגיח הקטן
שלנו ,הרב י' ,וגם הוא דיבר יותר נגד הציוניות מאשר בעד זה
שאני יודע? אולי חמישים אלף? ילמדו כל ימיהם בכולל .הוא
אפילו אמר דבר שלא חשבתי עליו" ,שצדקה עשה הקב"ה
שצה"ל הוא לאומי ,ולכן פסול ,ומכוחו הישיבות מלאות
ועולם התורה הוא כבר בגודל של אולי שתי חטיבות או אולי
שתי אוגדות או דוויזיות כמו שאומרים:
א' :אז אולי הפתרון הוא 'שירות לאומי' .זה לא ציוניות ולא
השקופע אלא ענין חסד .תראה את זק"א! איזו התנדבות?
איזו מסירות? אפילו פרסים הם קיבלו ,והם מקדשי שם
שמים באש ובמים .יש להם ביפרים .חבל שאין להם מדים.
מ' :הבעיה היא שגם ל'שירות הלאומי' קוראים 'לאומי' וזה
שוב השקופע .אם היו קוראים לזה התנדבות-חסד ,או איזה
ראשי תיבות  -לא היתה סיבה להתנגד .אני חושב שגם
הגדוילים היו פחות אנטי .אולי לא כולם אבל המשגיחים
הצעירים יותר שמבינים אותנו ,כמו הרב י' .ויש עוד כאלה.
ד' (מתערב בשיחה) :חברה! קצת שמעתי את הדברים
מאחורי הפרגוד .לדעתי יש מקום גם לצעירים ,ל'צאן'
כמו שאומרים ,להגיד מילה .אולי נפיץ איזה מכתב פנימי
בישיבות ונציע לשנות את השם מ'שירות לאומי' ל'שירותי
התנדבות כללית' או משהו על חסד ,מכתב בלי חתימות
רבנים .רק של תלמידים...
(נכתב במוצ"ש תצוה)
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