
ראש חודש - חג העתיד
המועדים  בין  הוא  בתורה  חודש  ראש  של  מקומו 
)פנחס(, אך לא ברור מה משמעותו, מלבד הקרבנות 
שיש בו. חגיגיות מוצאים בו בפעם הראשונה בימי דוד 
- "ויאמר דוד  אל יהונתן מחר חודש ואנכי ישוב אשב 

עם המלך לאכול לחם".
אדם  חטא   - בראשית  בימי  אירעו  חטאים  שלושה 
הראשון, חטא הארץ וחטא הלבנה. המכנה המשותף 
הוא  קמ(,  ח"ג  )אוה"ק  זצ"ל  קוק  הרב  לדברי  שבהם, 
אדם  כשנשאל  החוצה.  והפזילה  העצמיות"  "שכחת 
אשר  "האשה   - תשובתו  היתה  העץ,  מן  אכל  מדוע 
נתת עמדי". כשנשאלה האשה, ענתה - הנחש. והקב"ה 
שואל את האדם "איכה", היכן ה"אני" העצמי שלך?! 

התכלית,  שהוא  הפרי  לגידול  אמצעי  משמש  העץ 
היינו  הפרי,  כטעם  יהיה  העץ  שטעם  רצה  והקב"ה 
שנועם התכלית יורגש גם בעת העבודה. אך הארץ לא 
הוציאה עץ שטעמו כפריו, ושאפה רק לנועם התכלית. 
וכך גם חטאה הלבנה בקנאתה בשלטונה של החמה. 
"וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד, של 

הפרט ושל הכלל" )אוה"ק שם(.
אדם הראשון חטא בראש חודש, ולכן "ראשי חדשים 
לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם" - "היינו הפגם 
צדוק  )ר'  הראשון"  אדם  פגם  שהוא  מתולדה,  שיש 

מלובלין(. 

עם קבלת התורה היה אמור 
הגדול  התיקון  להתרחש 
הר  על  שעמדו  "ישראל   -
היינו  זוהמתם",  פסקה  סיני 
אלא  הראשון,  אדם  קלקול 
בעגל,  וחטאו  חזרו  ששוב 

זרה.  תרבות  לעבר  פזילה  לא  אם  העגל  חטא  ומהו 
שוב שכחו את ה"אני" שלהם, וחזרו על חטא אדה"ר 
- "אני אמרתי אלהים אתם... אכן כאדם )=הראשון( 
רק  המשיח.  לימות  הגדול  התיקון  ונדחה  תמותון". 
בנשים שלא חטאו בעגל, נשאר משהו מעולם התיקון 
נוהגות  שנשים  בירושלמי  כתוב  ולכן  בסיני,  שהיה 
לא לעשות מלאכה בראש חודש, שזה שכרן על שלא 

חטאו בעגל.
לעתיד לבוא יתוקן גם חטאה של הלבנה - "והיה אור 
הלבנה כאור החמה". משום כך, שלא כשאר המועדים 
שיסודם בעבר, ראש חודש עניינו בעתיד - "והיה מידי 
חדש בחדשו... יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'".

ובכינון  דוד  צמח  בצמיחת  קשור  שהעתיד  וכיוון 
בפעם  חודש  ראש  חגיגת  על  שומעים  אנו  מלכותו, 
הראשונה כשדוד 'עולה על הבמה'. וכך היו מודיעים 

על קידוש החודש "דוד מלך ישראל חי וקיים".
ויהיה  הלבנה...  פגימת  למלאות  מלפניך...  רצון  "יהי 
אור הלבנה כאור החמה... ויתקיים בנו... ובקשו את ה' 

אלוקיהם ואת דוד מלכם".
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 פרשת ויקרא
פרשת החודש תשע"ב

עלון תורני לכבוד שבת קודש

א' בניסן 24/3/12
השנה העשרים ושמונה

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

גולן
17:30
18:28

חיפה
17:24
18:31

תל-אביב
17:33
18:32

באר שבע
17:34
18:31

אילת
17:34
18:30

ירושלים
17:18
18:30

קבלת שבת

פתרון 'מהפכני' לשימור ספרים ישנים וחדשים
עמ' 5חוק טל וחובת ההשתתפות במלחמת מצווה

עמ'  6
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חודש הגאולה מתחיל
'החודש' שאותה אנו קוראים השבת לקראת  בפרשת 
יציאת מצרים, מוכרז ראש חודש ניסן כ"ראש חודשים, 
שעברה,  בשבת  השנה".  לחודשי  לכם  הוא  ראשון 
שהתרחשה  המשכן  הקמת  על  קראנו  פקודי,  בפרשת 
ממצרים.  היציאה  לאחרי  שנה  ניסן,  חודש  בראש 
עשר  נטל  יום  ש"אותו  אומרת  פז,ב(  )שבת  הגמרא 
השכינה  שרתה  שלראשונה  היא  מהן  ואחת  עטרות" 

בישראל.
הוא  ניסן  חודש  ראש 
התחדשות.  של  יום 
נקודה  הזה  בחודש  יש 
ועקרונית,  כללית 

שהיא  כך,  כדי  עד   - כולה  השנה  כל  על  שמשפיעה 
מתחרה 'ראש בראש' עם ראש השנה שבחודש תשרי. 
ממחלוקתם הידועה של רבי אליעזר ורבי יהושע מתי 
נברא העולם - בתשרי או בניסן - ניתן להבין כי ראש 
וצורת  שנה  של  מסוים  סוג  מייצג  שבתשרי  השנה 
חשיבה, וראש החודשים שאנו מצויים בו כעת - ראש 
ודרך  מודעּות  של  אחר  סוג  מתחיל  שבניסן,  השנה 

בעבודת השם.
דודי לי ואני לו

הטבע  הנהגת  את  מייצג  תשרי  כי  מוסבר  בחסידות 
השנה  ראש  הטבע.  שמעל  ההנהגה  את  ניסן  ואילו 
שבתשרי הוא יום שבו נידונים כל באי עולם, ונקצבים 
בגופו  השנה  במהלך  אותו  יקרה  ואשר  האדם  חיי 
הזה  לעולם  מתייחסים  אנחנו  השנה  בראש  ובנפשו. 
קפיצת  ניסים,  בחשבון  לוקח  שלא  כזה  ראש,  בכובד 
מדרגות וחסדים שלא לפי ערך מעשינו. ניסן, לעומת 
זאת, הוא חידוש מיוחד לעם ישראל. בחודש זה אנחנו 
ניסים, כשמו של החודש  משתחררים ממצרים בניסי 
מכל  לחלוטין  החורגים  נז,א(,  ברכות  גמרא  )ראה 
וכובלת  הכבולה   - ממצרים  חירותנו  זמן  וטבע.  חוק 
את האנושות בכללי הטבע - הופך אותנו לבני חורין 
בעדם  לעצור  יוכל  לא  הטבע  שעולם  כאלה,  נצחיים; 

ולהגביל אותם - לא בגוף ולא בנפש.
כך אומר המדרש על ראש חודש ניסן: "משבחר הקב"ה 
ומשבחר  ושנים,  חודשים  ראשי  בו  קבע   - בעולמו 
גאולה"  של  חודשים  ראש  בו  קבע   - ובניו  ביעקב 

טו,יא(.  רבה  )שמות 
בעולמו"  "משבחר 
העולם  לבריאת  מתייחס 
ראש  לפי  הטבע  והנהגת 

השנה של תשרי, ו"משבחר 
ליציאת  מתייחס  ובניו"  ביעקב 

העל-טבעית  והנהגתם  ישראל  בעם  ולבחירה  מצרים 
המתחילה ב"ראש חודשים של גאולה".

הרגילים,  החיים  סדר 
המוגבלים לפי כוחותינו, 
תשרי  בחודש  לנו  ניתן 
מלמטה  לדודי",  "אני   -
כך  אחר  ורק  למעלה, 
"דודי לי". לפי המאמצים 
שלנו הקב"ה משפיע ונותן חיים. אבל על חודש ניסן 
דורשים את הפסוק הנוסף בשיר השירים: "דודי לי ואני 
זהו החודש שבו הקב"ה בכבודו ובעצמו מתגלה,  לו". 
פוסח ומדלג מעל כל הפערים. הוא יורד אל מ"ט שערי 
ביותר  הנישאות  לרמות  אליו,  אותנו  ומושך  טומאה 
של רוחניות שלא מוגבלת ביוזמתנו ודרגתנו, ואנחנו 

יוצאים מכל הֵמצרים אל מעבר לדרך הטבע.
תמידים ומוספים

על  מדבר  התורה,  בתחילת  המפורסם  בפירושו  רש"י 
המתח בין שני הקצוות הללו. התורה הייתה 'אמורה' 
להתחיל בקידוש חודש ניסן שמעל הטבע, אך התחילה 
השנה  שגם  כפי  הטבע,  עולם  תיאור   - מבראשית 
הגדול  שהחידוש  היא  לכך  הסיבה  מתשרי.  מתחילה 
הוא דווקא שהאלוקות תשכון בתוך עולם טבעי, מוגבל 
ונורמלי. את עבודת ה' הרגילה שלנו אנחנו בונים כבני 
אדם החיים בעולם הזה וכפופים לחוקיו. זוהי מעלתה 
עצם  כסדרם'.  'תמידים   - היומיומית  העבודה  של 
מיוחדת  כוונה אלוקית  ועל  חוזק  על  התמידות מורה 

דווקא בו.
בהגיע חודש ניסן )מלשון נס ]דגל המתנוסס אל על[( 
אנחנו 'מרימים את הראש', מתעלים ומוסיפים קומה 
זה,  לחודש  ראוי  החמץ  ביעור  כהלכתם'.  'מוספים   -
שבו מתעלים גם מן הדברים הטבעיים שבמשך ימות 
השנה אף הם כשרים, כי הגיע זמן ל'תוספת' מעלה - 

בחודש הגאולה.
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זהו החודש שבו הקב"ה בכבודו ובעצמו 
מתגלה ופוסח מעל כל הפערים
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כל ישראל ערבים זה לזה
ענת,  של  קולה  רע!"  בסרט  חיים  אנחנו  מלי,  "הו, 
של  השני  מהעבר  ילדים  לארבעה  ואם  טובה  חברה 
הפורים,  בחג  ורקדנו  שמחתנו  שלשום  "רק  הקו. 
משלוחי  שלחנו  מחופשים,  בעליצות,  פזזו  הילדים 

ליום  וחיכיתי  מנות, 
לספסל  לחזרה  ראשון, 
הלימודים כדי לדלל את 
בגופם  הסוכרים  רמת 
של הילדים שלי שטחנו 
מנות.  משלוחי  עשרות 
של  שעתיים  דמיינתי 

שפויים,  לחיים  כנו  על  הסדר  והחזרת  יסודי  ניקיון 
והנה, החיים התהפכו בקול רעש בום טראח. מילא 
בעבודה  לא  שאני  מילא  בלימודים,  לא  שהילדים 
כל  אימה.  אחוזי  הילדים   - ומלוכלך  הפוך  והבית 
וכשנשמעות  טיל,  נפילת  כמו  להם  נדמה  קל  רחש 
עוד  אותם.  להרגיע  קשות  עמלה  אני  האזעקות, 
ואת  מהם.  אחד  לכל  צמוד  לפסיכולוג  ואזדקק  רגע 
יודעת מה הכי מרגיז אותי?" היא שאפה קלות בטרם 
המשיכה את המונולוג הכואב: "הכי מרגיז אותי היא 
העובדה שבחצי השני של המדינה החיים ממשיכים 
ואת  ב'.  ישראל  במדינת  חיים  אנחנו  כאילו  כרגיל, 
בנפשם  מדמים  אנשים  אותי?  מקומם  מה  יודעת 
שאנחנו נמצאים במרחק שנות אור, טעות! חצי שעה 
נסיעה ואתם כאן אצלנו בחצר, עם הטילים שנופלים 

פה, איך יתכן שהגענו בכלל למצב ההזוי הזה?" 
הקאסמים  מטר  תחת  נמצאת  מדינה  חצי  כמעט 
חייו.  בשגרת  וממשיך  בראשו  מהנהן  השני  והחצי 
כמוך".  לרעך  "ואהבת  לי.  מכאיב  ענת  של  המשפט 
מאיצה  שאני  בזמן  בראש  לי  מהדהד  הזה  הפסוק 
כל  על  חושבת  ומנגד  לגן,  בזמן  להגיע  שלי  בבנות 
אותם הורים שספונים בבתיהם עם הילדים החרדים.
ואני לא מדברת על העובדה שהילדים יושבים בבית 
על  מדברת  אני  סגורים,  שלהם  הלימודים  ומוסדות 
עקומה.  מציאות  עם  השלמנו  שהשלמנו,  העובדה 
שהייתה  בעולם  אחת  מתוקנת  מדינה  לי  תראו 
מאפשרת לתושבים שלה חיים על גבול הטירוף. נכון, 
ישנם מצבים מטורפים ברחבי הגלובוס, אבל  אנחנו 

המטנו במו ידינו על עצמנו.

בו  היום  את  זוכרת  עוד  אני 
לפני  הלידה,  מחדר  יצאתי 
כשבע עשרה שנה, אז נחתם 

הסכם השלום, הסכם שרק גרר 
מלחמות בעקבותיו. אינני כותבת פוליטיקה ואין לי 
כל כוונה להיכנס לנושא, השורה התחתונה שהורים 
שיש  בישראל,  רבים 
להם זכות תושב פה לא 
פחות מכל אחד מאיתנו 
אחר  באזור  שמתגורר 
נמצאים   - סובל  ואינו 
איפה  הזוי.  במצב 
האם  היום?  הם  איפה  ההסכם,  על  שחתמו  הידיים 

הם שם יחד עם התושבים?
הארץ,  ערי  בשאר  שנמצאות  האימהות  אנחנו, 
איך  לחשוב  חייבות  למחות,  חייבות  לקום,  חייבות 
לעזור לילדים האומללים, במה ניתן לסייע להם? מי 
לילדים את התמימות שלהם שנהרסה  יוכל להשיב 
יכול  מי  הביטחון?  תחושת  את  הראשון,  הטיל  עם 

לשער את גודל הנזק הפסיכולוגי שנגרם להם?
שמתעורר  שלכם  ילד  של  סיטואציה  תדמיינו 
שהתנחלה  ממפלצת  פחדים  אחוז  הלילה,  באמצע 
דמיוני,  יודעים שמדובר בפחד  תחת מיטתו. אנחנו 
ואנחנו יוצאים מכלינו כדי לגונן עליו ולהרגיע אותו. 
פחד  ולא  מפחדים  ילדים  אלפי  האחרונים  בלילות 
שכולל  אמיתי.  מוות  פחד  אלא  בדמיון,  שמקורו 
ואנחנו  שקיימים.  מפחידים  הכי  האפקטים  כל  את 

שותקים??!!
אנחנו בתוך המדינה שלנו! בשטח שלנו! ורצינו, כן, 
אמורים  לא  אבל  שלום,  רוצים  ועדיין  רצינו  כולנו 
להתמודד עם מצב כזה. חייבים לעצור את החרפה. 

ועל ידי התעלמות רק נעצים אותה.
חייבים  שגרתי,  בוקר  לעוד  שקמים  ההורים  אנחנו, 
קול  נמחה,  לא  שאם  נשתתף,  לא  שאם  להבין 
נפילת  על  שמתריעה  לסירנה  יהפוך  שלנו  הזעקה 

קאסם נוספת. 
מילים  החדש:  הספר  מחברת  גרין.  מלי 
מהבטן - המדריך האופטימי להיריון ולידה

איפה הידיים שחתמו על ההסכם? 
האם הם שם יחד עם התושבים?
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ממי הוא גונב?
רגילה.  חנות  היה  לא  משה  של  מסחרו  בית 
משה היה מסוחרי התבואה הגדולים של פולין. 
למראה.  ואפרורי  גדול  כמחסן  נראה  המקום 
ואבק  בשורות  עמדו  תבואה  של  שקים  שקים 
עגלה  נעצרה  לפעם  מפעם  באוויר.  עמד  דחוס 
וממנה  החורקת,  הדלת  ליד  שקים  עמוסת 
למכירה.  לכאן  תבואתו  את  שהביא  איכר  ירד 
האיכרים נראו מאושרים כאשר פרקו מן העגלה 
תבואה של שנה שלימה ויצאו מכאן עם שכרם 
כה  תקופה  שנמשכה  מאומצת  עבודה  עבור 

ארוכה. 
הסביבה,  בכפרי  גדולים  בשטחים  החזיק  איבן 
למשה  תבואתו  את  למכור  רגיל  היה  הוא  וגם 
יפה,  בעין  מקבל  היה  התשלום  את  היהודי. 
וחמישה  ועשרים  רובל  תשעה  של  תעריף  לפי 
תהליך  חיטה.  קילוגרמים   15 לכל  פרוטות 
שופכים  היו  הם  ארוך.  היה  והשקילה  המדידה 
לתוך  זה  אחר  בזה  השקים  של  התכולה  את 
עשר  חמשה  ומודדים  הגדולה,  המאזניים  כף 
קילוגרם. לאחר המדידה סימן משה קו בעפרון 
על הלוח שלפניו, ושפך את התכולה לשק גדול. 
השקים  את  ממלאים  כך  קו.  מדידה  כל  על 
החדשים, והפועלים מעבירים אותם פנימה אל 
תהליך   - העגלה  את  לרוקן  כשסיימו  המחסן. 
הקווים  את  ביחד  ספרו   - ארוכה  שעה  שלקח 
לכמות  בהתאם  משלם  היה  ומשה  המסומנים, 

שנספרה.
התעורר  אחת  פעם  בשנה.  שנה  מדי  עשו  כך 
העגלה  על  יושב  ובעודו  איבן,  של  בליבו  חשד 
העמוסה בדרך אל העיר התחיל להרהר - מי אמר 
שאפשר לסמוך על שיטת הקווים הזאת? משה, 
היהודי הזה, מחזיק על השולחן שלו את הלוח 
עם הקווים. הקווים כתובים בעיפרון, ובמחיקה 
בשבילו  בעיה  וכי  קווים.  להעלים  אפשר  קלה 
למחוק קווים בלי שאשים לב? בטח הרמאי הזה 
מנצל את השיטה כדי לשלם לי פחות... קו אחד 
פחות זה תשעה רובלים ועשרים וחמש פרוטות 
פחות... יהודי רמאי! אני לא אסכים לזה יותר! 

אני אדרוש ממנו לשנות את השיטה!
משה לא התנגד לעשות שינוי, ומיד הציע שיטה 
אחרת, שתסיר ממנו כל חשד. הוא ישים לפניו 
קערית ובה מטבעות. על כל שקילה של חמשה 
וזה  אחד,  מטבע  לאיבן  יתן  קילוגרם  עשר 
איבן  יחזיר  השקילה  סיום  עם  אצלו.  ישמרנה 
את המטבעות, וכנגד כל מטבע יקבל את מלוא 
התשלום הדרוש. איבן הסכים להצעה ללא כל 
על המטבעות  ישמור  הוא  לא?  למה  התנגדות. 
שום  להעלים  יוכל  לא  שמשה  וידאג  היטב, 
מטבע. אחר כך הוא יחזיר את המטבעות למשה, 
אבל כמובן יעמוד על כך שכנגד כל מטבע יקבל 

את מלוא הסכום המוסכם.
השקילה  של  הארוך  בתהליך  החלו  השניים 
כל  וכנגד  שק,  אחרי  שק  שפכו  הם  והמדידה. 

שקילה של חמשה עשר קילוגרם קיבל איבן עוד 
מטבע. העגלה הלכה והתרוקנה, וכנגד זה כיסיו 
משמחה  התרונן  ליבו  ותפחו.  הלכו  איבן  של 

כאשר חש את כובד הזהובים שבכיסו.
לפתע חלפה מחשבה רעה בליבו של איבן. ואולי 
זה ש'יעבוד' על משה? האם  דווקא עכשיו אני 
לא מגיע לו על כל השנים שבהם אולי הוא גנב 
ממני? לא נראה לי שהוא ישים לב אם אעביר 
מטבע אחת לכיס האחורי... איבן ניצל רגע של 
חוסר תשומת לב מצידו של משה והעביר לכיס 
אחד,  עוד  העביר  כך  אחר  אחד.  זהוב  האחורי 

ועוד אחד...
העגלה התרוקנה. כל התבואה שהביא איבן כבר 
הוכנסה למחסן, וכעת הגיעה עת התשלום. איבן 
הכניס לידו ושלף משם ערימה של מטבעות. על 
כל מטבע ספר לו משה כמוסכם תשעה רובלים 

ועוד עשרים וחמש פרוטות טבין ותקילין. 
אבל איבן שכח שעל כל מטבע קטן שהוא גנב 
ממשה בזמן הספירה, הוא בעצם החסיר לעצמו 

סכום גדול בהרבה...
***

ה"חפץ חיים" שסיפר משל זה, סיים ואמר: מה 
זמן  ש"מרוויחים"  אנשים  אותם  הם  שוטים 
אחר,  חומרי  רווח  או  בשבת,  עבודה  של  קצר 
ונעלה  אך מפסידים אלף אלפים של שכר טוב 

בהרבה!...
)עפ"י משלי החפץ חיים(
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לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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לפרסום מודעות: 052-4295209
מבית: לאורניהול מסחרי:

משו"ת בארץ
שירות צבאי ללומדי תורה

חייבים  חכמים  ותלמידי  תורה  לומדי  האם  שאלה: 
בשירות בצבא במציאות ימינו?

מלחמת מצווה
הרמב"ם בהלכות מלכים )ה,א( הגדיר מלחמת מצווה: 
"...ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, 
ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם...". 
בוודאי שהסכנה הקיומית של מדינת ישראל מאויביה 
מגדירה בוודאות את המציאות כמלחמת מצווה. וכך 
סוברים גדולי הפוסקים בדורינו וביניהם הרב אלישיב 
שליט"א )תשובה לרב שילת בחוברת "באורין דאשא" 

שיצאה אחרי מלחמת יום הכפורים(.
דין "החוזרים מעורכי המלחמה"  אמנם, קיים בתורה 
)דברים כ,ו-ח( אולם המשנה במסכת סוטה מצמצמת 

למלחמת  רק  זה  פטור 
"אבל  ומדגישה  רשות 
הכל  מצוה  במלחמות 
חתן  אפילו  יוצאין, 
מחדרו וכלה מחופתה". 
ברמב"ם  נפסק  וכך 

בהלכות מלכים )ז,ד(. 
האם בשיטת הרמב"ם ישנו מי שפטור ממלחמת 

מצווה
גם  תורה  לומדי  לפטור  ראיות  כמה  המביאים  יש 

ממלחמת מצווה. ננסה לבחון כל מקור לגופו.
ויובל  הלכות שמיטה  בסוף  יש שהביאו את הרמב"ם 
את  נוחל  אינו  לוי  ששבט  לכך  שהתייחס  )יג,יב-יג( 
ולהורות  לשרתו  ה'  את  לעבוד  "מפני שהובדל  הארץ 
לפיכך  לרבים...  הצדיקים  ומשפטיו  הישרים  דרכיו 
כשאר  מלחמה  עורכין  לא  העולם  מדרכי  הובדלו 
אלא  גופן,  בכח  לעצמן  זוכין  ולא  נוחלין  ולא  ישראל 
הם חיל השם... ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 
והבינו מדעו  אותו  רוחו  נדבה  באי העולם אשר  מכל 
להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה'... 
בקשו  אשר  הרבים  החשבונות  עול  צוארו  מעל  ופרק 

בני האדם". 
מדברי הרמב"ם הנפלאים הנ"ל אין שום ראיה מפאת 

כמה סיבות:
כל  שבו  מסודר  ספר  הוא  תורה"  "משנה  כידוע,  א. 
הלכה מצויה במקומה והקשרה. העובדה שדברים אלו 
אלא  ומלחמותיהם,  מלכים  בהלכות  מופיעים  אינם 
בהלכות שמיטה ויובל, כחתימה בדברי אגדה מוכיחים 

שאינם להלכה.
שבט  של  הנחלה  בהעדר  עוסק  זה  בפרק  הרמב"ם  ב. 
לוי וממילא פטור שבט לוי הוא במלחמת כיבוש שהיא 
)בניגוד  הרמב"ם  למעלה,  שראינו  כפי  נחלה.  לצורך 
מצווה  כמלחמת  כיבוש  לא מחשיב מלחמת  לרמב"ן( 
להסיק  אין  וממילא  עממים(,  ז'  מידי  כיבושה  )מלבד 
למלחמת  נוגע  אליהם  והמצטרפים  לוי  בני  שפטור 
זצ"ל  הנזיר  הרב  הרמב"ם  את  כך  באר  )וכבר  מצווה 

במגילת מלחמה ושלום(.
ג. גם מי שלא יקבל את שתי הטענות הברורות הנ"ל 

בדברי  שאין  הרי   -
להיתר  יכולת  הרמב"ם 
דרישות  שהרי  גורף 
 - שפטור  למי  הרמב"ם 

שפורש מכל ענייני העולם 
 - הפרנסה  ומשיקולי  הזה 

אינן מצויות אלא ביחידי הסגולה שבדור.
חכמים אינם צריכים לשמירה

האו  תורה  לומדי  לפטור  משתמשים  בו  נוסף  מקור 
מהגמרא בבבא בתרא )ז,ב( שם נאמר "רבנן לא צריכי 
"כל  )ו,ו(:  שכנים  בהלכות  ברמב"ם  ונפסק  נטירותא" 
אנשי  מכל  לוקחין  העיר  לשמירת  שצריכין  הדברים 
העיר ואפילו מן היתומים חוץ מתלמידי חכמים, שאין 

תלמידי חכמים צריכין שמירה שהתורה שומרתן". 
אולם, מקור זה עוסק בביטחון השוטף ולא במלחמה. 
שהרמב"ם  הסיבה  זו 
בהלכות  זו  הלכה  הביא 
בהלכות  ולא  שכנים 

מלכים ומלחמותיהם. 
)א,ב  הרדב"ז  בשו"ת 
שאם  סייג  א'תשנ"ב( 
חל  לא  תיאורטי,  בעניין  ולא  ידועה,  בסכנה  מדובר 
פטור זה. גם בחידושי ה'חתם סופר' מפורש שדין זה 
רבנן  קפטרו  לא  כאן  דעד  "וק"ל  מלחמה  על  חל  לא 
אלא ממס וחומה שהם מצד גלות ישראל" הוא מביא 
לבניית  לוקחים  הלשכה  שמשיירי  מכך  לדבריו  ראיה 
חומת העיר, והרי גם חכמים נותנים את מחצית השקל 
ומכאן ש"חומות העיר ממלחמת מלכיות גם תלמידי 
היכולת  את  מצמצם  הרדב"ז  גם  חייבים".  חכמים 
להרחיב עיקרון הזה מעבר לזמנה של הגמרא "...מספק 
נכנס  איני  נטירותא  בעי  דלא  מאן  עתה  יש  אם  אני 
בחקירה זו עתה כי דברי יעציבו את קצת החכמים...".

זצ"ל  זוין  הרב  הגאון  דברי  להוסיף את  יש  זה  כל  על 
הנס  על  לסמוך  מותר  כלום  "רבש"ע,  זאת:  גמרא  על 
רבנן  שאין  ולומר  ממש  נפשות  סכנת  של  במקום 
צריכים שמירה? וחברון של תרפ"ט תוכיח, כלום לא 
נפלו לפני בני עוולה צעירים קדושים וטהורים, כזוהר 
...מה  וחכמיה?  הישיבה  מבחירי  מזהירים,  הרקיע 
מלחמת  של  ולחובה  נפשות  סכנת  של  לזמן  ענין  זה 
נוספו  דבריו  את  כתב  מאז  הצער  למרבה  מצווה?...". 

כמה וכמה הוכחות לשיטתו. 
סיכום

ברור מכל הנ"ל שאין שום פטור ללומדי תורה ממלחמת 
מצווה. לצד זאת, חלה חובה על מנהיגי הציבור למצוא 
דרכים שהשירות בצבא לא ימנע גידול תלמידי חכמים 
בעיון  תורה  חלקי  בכל  הלכה  של  בעומקה  הלנים 
יש למצוא סידורים שונים  כך  ולמעשה. לשם  להלכה 
על מנת לצמצם את זמן ההכשרה ולדאוג שהראויים 
שותפותם  לצד  בתורה  לשקוע  ימשיכו  בתורה  לגדול 
מגדולי  שהיו  ודוד  יהושע  כמשה  המצווה;  במלחמת 

הדורות ונלחמו את מלחמות ה'.
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הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

חברון של תרפ"ט תוכיח, האם לא נפלו 
לפני בני עוולה מבחירי הישיבה וחכמיה?
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אבק אינו חמץ
ואישה  חמץ  אינו  "אבק  ידוע:  עממי  משפט  ישנו 
חג הפסח  אלו שלקראת  בימים  פסח".  קרבן  אינה 
דבר  כל  ומזיזים  הבית  את  שהופכים  העולם  דרך 
ממקומו. גם הספרים זוכים לטיפול השנתי ולהסרת 
זכורני  השנה.  במשך  עליהם  שהצטבר  האבק 
בילדותי נהגנו להוציא את כל הספרים מהסלון אל 
המרפסת הרחבה של ביתנו, הצופה אל מפרץ חיפה, 
במשך  השמש  לעיני  לאיוורור  אותם  פרשנו  שם 
של  תופעות  למנוע  נועד  זה  טיפול  שעות.  מספר 

דפי  בין  עש  הימצאות  או  עובש 
הספרים.

לטפל  בצורך  הכירו  ז"ל  חכמינו 
המשנה  סדיר.  באופן  בספרים 
קובעת  מציאות"  "אלו  בפרק 
נורמות ברורות בדבר: מצא ספרים 
- קורא בהן אחת לשלושים יום, 
גוללן.   - לקרות  יודע  אינו  ואם 
עובדיה  רבינו  שמסביר  וכפי 
יום  לשלושים  "אחת  מברטנורא: 
- שמתעפשין כששוהין מלפותחן. 
שיכנס  לסופן  מתחילתן   - גוללן 

בהם האויר". 
איך להילחם בעש?

לעשות  ניתן  מה  שואלים  רבים 
כנגד חרקים בספרים? 

בספרים  חרקים  של  מציאות 
כפי  בעבר.  תופעה שכיחה  היתה 

על  "וכשלומד  ערוך':  שלחן  ה'קיצור  בעל  שכותב 
השולחן מתוך הספר, צריך להשגיח מאוד, כי שכיח 
לידי  לבוא  ויוכל  קטנים  תולעים  בספרים  להיות 

איסור, חס ושלום" )סימן מב,ה(
הרב משה ויא בסדרת ספריו המרשימה על "בדיקת 
הקדיש  יבש,   במזון  העוסק  בחלק  כהלכה",  המזון 
בספרים  המצויים  חרקים  לתיאור  מיוחד  ערך 

)בליווי תמונות(.
הרב ויא מייעץ כיצד לטפל בספר 'נגוע': להכניס את 
הקור  תנאיי  שבוע.  למשך  עמוקה  להקפאה  הספר 
ולא  לחרקים  לא  קיום  אינם מאפשרים  הקיצוניים 
במקפיא  לעשות  ניתנת  זו  פעולה  החרקים.  לביצי 
הביתי, ובלבד שהספר עטוף היטב פעמיים, להגנה 

מפני רטיבות. 
איך למנוע עש?

ומותר  מחרקים  כלל  בדרך  נקיים  חדשים  ספרים 
להסתלקות  הסיבה  האכילה.  שולחן  על  להניחם 
אורגניים  מחומרים  למעבר  קשורה  החרקים 
והספר.  הנייר  בתעשיית  לא-אורגניים  לחומרים 
על  בדבקים  הכריכה  להדבקת  השתמשו  בעבר  אם 
כימיים.  בדבקים  הוא  כיום  השימוש  עמילן  בסיס 
גם תהליך ייצור הנייר עבר מספר גלגולים. בתחילת 
כנייר,  בגדים  בסמרטוטי  השתמשו  הדפוס  מעשה 
תאית  והכיל  מעצים  שנעבד  לנייר  עברו  כך  אחר 
שכיחות  עץ.  נטול  הוא  הנייר  היום  ואילו  מרובה, 

תולדה  שהן  חורים, 
החרקים,  אכילת  של 
בספרים  בעיקר  מצויה 
ולא  הביניים'  מ'דור 

או  עתיקים  בספרים 
חדשים.

לפני מספר שנים ביקרתי אצל חבר, עמית למקצוע, 
ספרן בספריה חשובה. הוא הכניס אותי לפני ולפנים 
- לחדר נעול ובו נשמרה בתוך ארונות עם ויטרינות 
מזכוכית ספרייה שהגיעה מאחת 
שנים  לפני  המזרח  מארצות 
שייכת  הספרייה הייתה  רבות. 
לגביר עשיר וכל הספרים בה, אף 
כלפי  נראים  היו  עתיקים,  שהיו 
חוץ במצב מצויין. כשפתחנו את 
עינינו.  חשכו  הזכוכית  דלתות 
עד  קשה  ניזוקו  רבים  ספרים 
להפריד  היה  אפשר  שאי  כדי 
תולעי  ע"י  שנאכלו  הדפים  את 
ספרייה  של  סופה  הספרים. 
הזול.  בזיל  כולה  שנמכרה  זו 
השמירה  מכך:  העולה  המסקנה 
הטובה ביותר על הספרים כרוכה 
בהם.  ועיון  קריאה  בשימוש, 
העצה הטובה ביותר - תשתמשו 
בספרים שלכם... והרבה, תקראו 

ותלמדו בהם.
חסינות מתולעים

מנחם  בן  נפתלי  הביבליוגרף 
את  תש"ז(  )ירושלים  ספרים'  'גוילי  בספרו  מביא 

ששמע מפי הרב שלמה יוסף זווין:
צמח  בר  שמעון  רבי  ספרים:  מוקיר  של  שכרו 
תצ"ח  אמשטרדם  התשב"ץ,  ספר  בעל  דוראן, 
יום-יום  ומוקירם.  ספרים  מכבד  היה   ,)1738(
היה מנקה ספריו במטלית של משי מיוחדת לשם 
רבי  זכה  זה  בשכר  אבק.  עליהם  יצטבר  כך, שלא 
והרקבון אינם שולטים בתשב"ץ.  שמעון, שהעש 
הצדיק ר' שלום בער שניאורסון מליובאביץ בדק 
בספריות רבות ומצא, שאפילו אם ספר התשב"ץ 
העש  בהם  ששלט  אחרים  ספרים  בין  עומד 
ועשה בהם נקבים נקבים חלולים חלולים - ספר 

התשב"ץ נשאר עומד שלם ויפה.
קולדצקי,  הרב שכנא  "לשכנו תדרשו" מאת  בספר 
מוסיף  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  הרב  של  חתנו 
התשב"ץ  ספר  ראיתי  ובעיני  אישית:  עדות  כך  על 
שלמים  שבו  והדפים  שנים  מאות  לפני  שנדפס 
הגר"ח  ממו"ח  שמעתי  וכן  כלל,  בלו  ולא  ונקיים 
ספר  איש  החזון  אצל  שראה  שליט"א  קניבסקי 
מה  כעין  בו  שנתקיים  וזכה  כנ"ל,  ישן  התשב"ץ 
וידלק יאמר לחומץ  שאמרו חז"ל מי שאמר לשמן 

וידלק )חלק ראשון עמ' רלד(.

לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 
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רשימת תרופות לפסח
לפסח.  הכשרות  התרופות  רשימות  מופיעות  הפסח  לקראת 
יראי  רוקחים  ע”י   רבתי  בהשקעה  שנה  מדי  נערכות  הרשימות 
שמים וע”פ הנחיית הפוסקים, כפי ששמענו בפירוט מד”ר אריה 
ביחס  כלליים  עקרונות  כמה  להלן  פוע”ה בתשס”ח.  בכנס  בכרך 

לצריכת תרופות בפסח וההזדקקות לרשימות:
חולה שיש בו סכנה, או מי שחייב ליטול תרופות מסוימות כדי 
איננה  והיא  לו  מיועדת  איננה  הרשימה  סכנה,  במצב  יהיה  שלא 
רלוונטית כלל עבורו. עליו ליטול את התרופה בכל מקרה, שהרי 

זה גובל בפיקוח נפש.
חולה שאין בו סכנה, הנצרך לתרופה חסרת טעם או בטעם מר – 
לרוב הפוסקים אין משמעות להופעתה ברשימה, כי גם אם מעורב 
בה חשש חמץ, היא לא ראויה לאכילת כלב, וכן היא נבלעת ולא 

נלעסת כך שזוהי לא דרך אכילה. רק תרופה ממותקת, כגון סירופ 
ליטלן  אין  להן אפילו קצת טעם,  יש  עוד  כל  מציצה,  גלולות  או 
)יש  למכרם  אלא  ברשותו  להשאירן  אין  וגם  לפסח,  הכשר  ללא 
בשטר המכירה לגוי סעיף המסדיר את האפשרות לשימוש חירום 
בתרופה השייכת לגוי במהלך שבעת ימי הפסח(. בריאים הנוטלים 
חסרות  והתרופות  חולי,  מניעת  או  לחיזוק  וויטמינים  תרופות 
כל טעם או מרות, עדיף שישתמשו בתרופות חלופיות מקבילות 
שמופיעות ברשימה. ואם אין כאלה – יוכלו לסמוך על המתירים 
אם אי נטילת התרופות יביאם לחולשה או השבתת שמחת החג. 

קפסולות וכן פתילות, חומרי הזרקה או משחות - אין בהם איסור 
מתעוררת,  לפסח  הכשרות  התרופות  לרשימת  ההזדקקות  חמץ. 
אפוא, בעיקר באשר לתרופות בעלות טעם במצב שאין בו פיקוח 
להקפיד  רבים  נהגו  הלב  והרגשת  הפסח  חומרת  משום  רק  נפש. 

בכל תרופה, אך יש להיזהר אם אין תחליף הולם!  
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תרבות הנרטיב
כמו  נשמע  יחיה"  באמונתו  ש"איש  למרות 
הוא  בתנ"ך.  אותו  תמצאו  לא  דבר,  לכל  פסוק 
חבקוק  הנביא  דברי  של  שיבוש  הכול  בסך 
"צדיק באמונתו יחיה". ובכל זאת המשפט הזה 
העידן  של  הבולטות  הסיסמאות  לאחת  הפך 
מאחוריו  שעומדת  התפיסה  הפוסט-מודרני. 
היא ש'כל אחד והאמת שלו'. אין משהו מוחלט 
וחד-משמעי. הכול יחסי, נתון לפרשנות, תלוי 
בנקודת המבט. לכל אדם, לכל עם  ולכל אירוע 
יש את הסיפור - הנרטיב, שלו. מה שבשבילכם 
הוא יום העצמאות, כשעם ישראל חוזר הביתה 
שואת  זו  עבורם  כקדם,  ימיו  ומחדש  לנחלתו 
מן  מוסרי  ופשע  הומניטארי  אסון  ה'נכבה', 
לא  השאלה  צודק?  מי  הראשונה.  המדרגה 
רלוונטית. כי בעולם שלנו אין דבר כזה 'צודק'. 
יש הרבה 'סיפורים'. בחר לך איזה שאתה רוצה 

ולך איתו. 
אומנם, יש להודות שבמדינה דמוקראטית כמו 
שלנו יש גם יתרון מסוים לתרבות הנרטיב. היא 
לדור  מנוגדות  דעות  בעלי  לאנשים  מאפשרת 
באותה מדינה בכפיפה אחת ו'לסבול' אחד את 
השני, מבלי להיגרר למלחמות על כל צעד ושעל. 
מסוים  מקום  יש  זוגית  יחסית  במערכת  גם 
מכבד  מקום  לתת  מאפשרת  והיא  כזו,  לגישה 
ומאפשר לבן/ת הזוג גם כשלך נראים הדברים 
אחרת. מצד שני יש לדעת שהיא טומנת בחובה 
צורת  על  שלה  וההשתלטות  גדולות  סכנות 

החשיבה והשיח גורמת נזק רב.
האמת "שלנו"

הפלשתינאים  פנו  חודשים  כמה  לפני  דוגמא: 
עצמאית.  כמדינה  בהם  שיכיר  בבקשה  לאו"ם 
נחלץ  עלינו,  המתרגש  המדיני'  ה'צונאמי  לרגל 
הרטוריקה,  אשף  ממשלתנו,  ראש  לעזרה 
ובעצמו,  והודיע שייסע לעצרת האו"ם בכבודו 
שלנו".  האמת  את  שם  "לומר  לב!(  )שימו  כדי 
ואתה שומע את המילים ולא מבין. למה לומר 
פשוט  להם  לומר  ולא  'שלנו'  האמת  את  להם 
את...'האמת'. מה, גם אתה לא מאמין שהארץ 
הזאת באמת שלנו? מה הסיכוי שתצליח לשכנע 
מישהו, אם אתה בעצמך לא משוכנע עד תום 
בצדקת דרכך? בסיפור שלנו, הצד השני, לעומת 
מתוך  מדבר  הוא  לרגע.  מתבלבל  לא  זאת, 
שכנוע עמוק בצדקתו ובזכותו על הארץ כולה, 
אנחנו  בחינה,  מכל  העודף  כוחנו  למרות  ואם 
מולנו,  העומד  האויב  את  להכריע  מתקשים 
שווה לבדוק האם הרעל הנרטיבי לא חדר אלינו 
גם בתחום הזה, והכלל החז"לי 'ברי ושמא - ברי 
ענק  יתרון  לעמדה הפלשתינאית  מעניק  עדיף' 

אל מול עמדה ישראלית הססנית ומבולבלת.
על פנים ועל חוצ-פנים

מבלי שהרגשנו השיח הנרטיבי הפוסט-מודרני 
המדרש  בית  לתוך  ואף  הדתי  לעולם  גם  חודר 
"זה  הלומדים.  לנפשות  מחלחלת  והשפעתו 

אחרים  יש  אבל  חושב,  שאתה  מה  שזה  נכון 
פסק  איקס  הרב  "אומנם  אחרת",  שחושבים 
שאסור אבל בטוח יש רב אחר שמתיר". מבלי 
אופי  מין  מסוימים  במקומות  נוצר  להרגיש 
של  סוג  דבר,  לשום  מחויב  בלתי  תלוש,  נפשי 
על  המון  לדבר  שמסוגל  רוחני'  'אימפוטנט 
דברים רבים, אך הוא תמיד נמצא מחוץ להם. 
תוך שפניו  ומנתח  סוקר, מתעניין, שופט  הוא 
אינו  לעולם  אך  מלומדת,  פנים  ארשת  עוטות 
כי  בפועל,  דבר  שום  לממש  או  להכריע  צריך 
הרי בסופו של דבר תמיד גם ניתן לומר ההפך. 
אין חתירה לאמת מוחלטת שצריכה להתממש, 

אלא מין שיטוט סתמי ונטול מחויבות. 
בין  'לוהטות'  לשיחות  הצד  מן  תאזינו  אם 
אנשים תשימו לב לתופעה מעניינת. יותר מידי 
משפטים נפתחים במילים "אני מרגיש", למרות 
לענינים  כלל  קשור  אינו  עוסקים  בו  שהנידון 
התלויים  לדברים  אלא  ותחושות  הרגשות 
ולהוכיח  עליהם  להתווכח  וניתן  בעובדות 
מבט  בנקודת  דברים  לתלות  נוח  נורא  אותם. 
והרגשה ולחסום מראש כל אפשרות להתנגדות 
שהרי "על טעם וריח אין להתווכח", אבל הדיון 
כולו הופך להיות עקר ומנותק מהחיים. עם כל 
הרצון להכיל ולאפשר ולהרבות תורה יש לדעת 
שלא כל אמירה תורנית באה בחשבון, ולא כל 
פרשנות לתנ"ך או לחז"ל היא לגיטימית. נורא 
אבל  לתורה"  פנים  "שבעים  את  לצטט  מפתה 
סוגים  ויש  'חוצ-פנים',  גם  אסור לשכוח שיש 
מסוימים של לימוד תורה שעליהם אמרו חז"ל 

שמוטב לו שלא בא לעולם. 
חותמו של הקב"ה הוא אמת. לא מדובר באמת 
באמת  מדובר  ומצומצמת.  מימדית  חד  צרה, 
כוללת שמכניסה תחת כנפיה )כמעט( את הכול, 
והמדויק  הנכון  המקום  את  דבר  לכל  ומעניקה 
כשאמר  חבקוק  התכוון  הזו  האמת  אל  שלו. 
את  שמחייה  זו  היא   - יחיה"  באמונתו  "צדיק 

הצדיק ומנחה אותה כיצד לחיות ולאן לחתור.
 לעשרות שיעורי וידאו
עם הרב יוני לביא לנוער ולמבוגרים: 
הקישו בגוגל ערוץ מאיר יוני לביא

לא כל 
אמירה תורנית 

באה בחשבון, ולא כל פרשנות 
לתנ"ך או לחז"ל היא לגיטימית

לתגובות והארות:
yonilavi10@gmail.com
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שגגה היסטורית?
לתלמידיו,  זכאי  בן  יוחנן  רבן  מסביר  מותו,  לפני 
שני  לפני  "יש  כח,ב(:  )ברכות  בוכה  הוא  מדוע 
דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני יודע 
באיזו מוליכים אותי ולא אבכה?!". מדוע אף אחד 
גדול  שאם  לו,  אמר  לא  אותו,  שניחמו  מתלמידיו 
הדור מפחד להגיע לגיהנום, מי יכול להגיע לגן עדן? 
ייתכן שריב"ז חושב על "חטא" ספציפי, התלבטות 
)גיטין  מטיטוס  ביקש  ריב"ז  מנהיג:  של  אדירה 
את  הציל  הוא  ובכך  וחכמיה",  יבנה  לי  "תן  נו,ב( 
ויתר  עולם התורה. מקצת חז"ל טענו שבכך הוא 
על בית המקדש. ייתכן שעד יום מותו ההתלבטות 

מייסרת את ריב"ז.
גם על פרשתנו דורש ריב"ז 
קמא,ז(  בבא  )תוספתא 

"'אשר נשיא יחטא' - אשרי 
שגגתו".  על  חטאת  מביא  שלו  שהנשיא  הדור 
ייתכן שריב"ז הנשיא מקנא בנשיא שלא מתלבט 
אם טעה, או שריב"ז מתגעגע למקדש שבו הנשיא 

יכול היה להקריב חטאת. 
רש"י מביא הסבר שלישי: "אשרי הדור שהנשיא 
תנוח   - שגגתו"  על  כפרה  להביא  לב  נותן  שלו 
מצביעה  שלך  ההתלבטות  שעצם  ריב"ז,  דעתך 

על גדולתך.

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

...טענת הרב רוזן כנגד שתיקתה של ח"כ שלי יחימוביץ' ביחס ל'שבת הסוציאלית'... זוהי בורות ביחס לעשייתה של ח"כ יחימוביץ', שנָאֶה דורשת 
על השבת גם לעתים תכופות באתר האינטרנט שלה, גם בראיונות לתקשורת, ואף בספרה “אנחנו" כתבה פרק שלם על השבת.

משה איכל, ירושלים

תגובת המערכת: המערכת מודה לכותב על ההערה והתיקון, ומחזקת את ידי ח"כ שלי יחימוביץ' במאבקה לטובת שביתת השבת.

 
בעת  “יכולת התמרון" חשובה מאוד  אכן  בהישג הטכנולוגי.  מזלזל  אינני  ברזל".  “כיפת  צביקה שטרוסברג את מערכת  בגיליון הקודם שיבח 

מלחמה. אבל כאשר היא גורמת לדרג המדיני ‘לתמרן' ולהבליג - אולי בטילי האויב היא פוגעת, אך את המטרה האמיתית היא מחטיאה.
שלמה רבינוביץ’, ירושלים

למרות  העם  המון  את  שחיבק  שבחסידות  העממי  לצד  בעיקר  התייחסו  כ'דיעבד',  אליה  שהתייחסו  החסידות  תנועת  גדולי   - ארליך  לגדעון 
בורותם ואיפשר להם לעבוד את ה' ללא עבודה אישית מאומצת. לא כן עמדתם כלפי הצד המיוחד לחסידות חב"ד - הפצת לימוד פנימיות 

התורה בישראל. וזה באמת לא משנה האם המשיח יהיה חב"דניק או לא.

מנחם ישראלי
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נקודת מבט
הוזהרתם! סכנות קשות בבתיכם!

"מפני מה מתחילין לתינוקות בתורת כהנים 
ואין מתחילין בבראשית? אלא שהתינוקות טהורין 
והקורבנות טהורין; יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין" 
)ויקרא רבה ז, ג(

קריירת הורים סכנה לילדים
לעתים  הצער,  למרבית  בימינו,  דלעיל  המדרש  לדברי  בניגוד 
הילדים הם הקורבנות. החיים המודרניים מחשיבים מאד את 
פיתוח הקריירה, את ההגשמה האישית, קידום המעמד בחברה 
ותיגמול בשכר המתלווה לכך. לשם כך דרושה השקעה ניכרת 
של משאבי זמן. נוסף לכך, קשיי הפרנסה והרצון לביסוס כלכלי 
כך  לעבודה.  לצאת  הזוג  בני  שני  את  מחייבים  המשפחה  של 
שגם מי שהקריירה אינה בפסגת שאיפותיהם האישיות נאלצים 
להקדיש לעבודה את מירב ואת מיטב שעות היום ושנות החיים. 
למציאות זו יש מחיר כבד הקשור לגידול ולחינוך הילדים. ככל 
שאחד או שני בני הזוג שקועים יותר בקידום הקריירה שלהם, 
להקדיש  זמן  פחות  להם  יש  כך  זמן,  יותר  בכך  ומשקיעים 

לילדיהם.
מאידך הבית, שאמור להיות מקום המגן על ילדים, טומן בחובו 
כיום סכנות רבות לשלומו ולחינוכו של הילד. נתונים מלמדים 
כי תאונות בבית הם הגורם העיקרי לביקור ילדים בחדרי מיון, 
והן מהוות גורם מספר אחד למותם של ילדים.  ילדים נפגעים 
מנפילות בבית, נפצעים מחפצים חדים, שותים נוזלים רעילים, 
ניכווים ממים רותחים ונפגעים ממכות חשמל . כל אלו מסכנים 

את בטחונו הפיזי-גופני של הילד.
סכנת נפש

אולם בבית מצויות סכנות חמורות לא פחות, והן אורבות לנפשו 
וירטואליות.  הן  מוחשיות,  אינן  אלה  סכנות  הילד.  של  הרכה 
החל   - רבים  סיכונים  בחובם  טומנים  והמחשב  הטלוויזיה 
או  עולמו  איבוד  ועד  הילד,  עולמו של  על השקפת  מהשפעות 
פוגעניים.  ולתכנים  ללחצים  חשיפה  בשל  לדעת  עצמו  איבוד 
נתונים מלמדים כי ילד בישראל חשוף לטלוויזיה ולמחשב 3-5 

שעות ביום בממוצע, ולרוב ללא כל מעורבות הורה. 
כולל  וירטואלית,  מדיה  לכל  וזמינות  נגישות  יש  היום  לילדים 
בטלפון נייד. פעם חשבנו שדי בכך שנציב את הטלוויזיה או את 
המחשב לא בחדרו של הילד אלא במרכז הבית, כדי שההורים 
ידעו באילו תכנים הילד צופה, הרי שהיום הילד יכול להיחשף 

לכל תוכן במכשיר הטלפון הנייד, וללא כל פיקוח. 
כדי  טלוויזיה,  שידורי  וסיווג  סימון  מחייב  החוק  אם  גם 
במחשב,  זאת  לעקוף  בעיה  כל  אין  הצופים,  לגיל  להתאימם 
שעליו לא חלה מיגבלת החוק. במחשב אין כל סימון או סיווג 
גם התפתחה מאד  פוגעניים. לאחרונה  לשידורים עם לתכנים 
מגמה של הפקות ושידור תכנים בטלוויזיה ובמחשב במקביל, 

כך שכל מחשב קבוע או נייד, או מכשיר טלפון, הופך למכשיר 
טלוויזיה לכל דבר. 

סרטים  או  טלוויזיה,  שידורי  רק  אינם  הפוגעניים  התכנים 
פורנוגרפיה, אלימות, סמים, התמכרויות  יש  בהם  באינטרנט, 
ערכים  עולם  המציגות  וכופרניות  זרות  תרבויות  והעצמה של 
מעוות. ברשתות החברתיות - פייסבוק, טוויטר וכד' - מתנהלת 
זו  עצמם.  לבין  בינם  הילדים  של  עצמאית  חברתית  דינמיקה 
וירטואלית הנחבאת מעיני המבוגרים, אך יש  דינמיקה כאילו 
ובכוחה  הילדים,  של  החברתי  מעמדם  על  גדולה  השפעה  לה 
קצה  רק  קשות.  ואישיות  חברתיות  ומצוקות  לחצים  ליצור 
הקרחון מתפרסם ברבים, בעת התאבדות או ניסיון התאבדות 

של ילדים ש'זכו' להתעללות מצד חבריהם בפייסבוק. 
דרכי התמודדות 

החקיקה מפגרת מאד אחר ההתפתחות הטכנולוגית והחברתית 
להיות  ביכולתם  המבוגרים  עולם  את  מקדימים  הילדים  הזו. 
החוק  מן  המידע.  בטכנולוגית  להשתמש  ובמיומנותם  נגישים 

לא תבוא הישועה בקצב המתבקש. 
הדרך הבלעדית להתמודד עם הסכנות האורבות לילדים בבית 
אין  והמורים.  ההורים  התגייסות  היא  הווירטואלי  ובעולם 
ברירה אלא לטפל בסכנות אלה ע"י העמקת מעורבות ההורים, 
ופיתוח תוכניות במערכת החינוך שיתייחסו ברצינות לנושא. 
להתקינן,  מאד  וחשוב  למחשב,  סינון  תוכנות  קיימות  אמנם 
אולם הניסיון מלמד כי אין בהן מענה מלא. תוכנות אלה יודעות 
לסנן פורנוגרפיה, אבל הן אינן יכולות להיות רגישות ללחצים 
את  במקומנו  לעצב  יכולות  אינן  גם  הן  החברתיות.  ברשתות 

סולם הערכים ולבנות השקפת עולם ראויה. 
לסכנות  להתייחס  ומורים  הורים  של  לקושי  היטב  מודע  אני 
מספיק.  להן  מודעים  ואינם  במישרין,  אותן  חוו  לא  שהם 
אולם אם חיי ילדינו ונפשם יקרים לנו, אין חלופה למעורבות 

ואחריות ההורים לילדיהם. 
פרדוקס החיים המודרניים

זהו הפרדוקס המודרני; מחד - ההורים זקוקים לזמן רב יותר 
מאידך  המשפחה.  הכנסות  ולהגדלת  הקריירה  פיתוח  לשם 
הילדים זקוקים יותר לזמן איכות עם הוריהם כדי להיות מוגנים 
זהו האתגר  בבית.  והנפשיות הקיימות  מפני הסכנות הפיזיות 

של ההורים בדורנו. 

אני מודע היטב 
לקושי של הורים 
ומורים להתייחס 

לסכנות שאינן מוכרות להם

הזדרזו, המלאי מוגבל!בפעם הקודמת נותרתם ללא חגז?פסח בפתח!
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