
מעבר הדורות
"ויקרא לבנו ליוסף". פירש רש"י: למי שהיכולת בידו 
לעשות. דברי רש"י תמוהים לכאורה. מה חידש שלא 
ידענו? והלוא כל אדם מבין, גם בלי פירוש, שאם פנה 
יעקב אבינו דוקא אל יוסף מכל בניו, אין זה אלא מפני 
שהכוח בידו לקיים את בקשתו, בתור השליט במצרים.
אם נתבונן, נשים לב שמתחת המילה "ויקרא" נמצא 
שבאמת  לאמור,  הפסק,  כאן  שמהווה  מונח,  הטעם 
זה שבידו הכוח  כי הוא  יעקב לקדוש ברוך הוא,  פנה 
יוסף להוציא אל  באמת לעשות, ומתוך כך צוה לבנו 
הפועל את רצון ה'. כאן נרמז שעבר הזמן שבו יעקב 
בתור  יוסף  של  זמנו  ושהגיע  לשכינה,  המרכבה  הוא 

מרכבה. 
בהמשך:  רש"י  בדברי  הסתירה  מיושבת  זה  פי  על 
"וישתחו ישראל - תעלא בעידניה סגיד ליה )כשמגיע 
שממנו  לו(",  השתחווה  למלוך,  השועל  של  זמנו 
משתמע שהשתחוה מול יוסף, ושאכן כך ראוי לעשות, 
כלפי  פניו  הפך   - המיטה  ראש  "על  בהמשך:  ואילו 
שכינה", שמשתמע שאין זה ראוי להשתחוות ליוסף. 
אבל לפי מה שביארנו, מובן ש"כלפי שכינה" פירושו: 
גלות  בעידן  דוקא  עליו  שורה  שהשכינה  יוסף,  כלפי 

מצרים.
אמנם, לא זכה יוסף להיות אב רביעי לעם ישראל, שכן 
מיעקב ואילך מופיעה קדושת הכלל, המקיפה את כל 

בני יעקב ש"מיטתו שלמה", 
אבל בחינה מסוימת של אב 
בניו,  ששני  בכך  אצלו,  יש 
אף  נחשבים  ואפרים,  מנשה 
גם  הוא  בכך  לשבטים.  הם 

כבכור,  מעמדו  את  מממש 
שנוטל פי שניים בנחלת אביו. 

אם  אביו  ליעקב  יוסף  בין  הויכוח  של  הפשר  מהו 
להקדים את אפרים או את מנשה? נראה לומר שיעקב 
נקרא  מנשה  הלוא  יוסף.  של  דרכו  את  לתקן  מבקש 
כך על שם ניתוקו של יוסף מבית אביו: "נשני... ואת 
כל בית אבי". על רקע הניתוק מופיע אפרים כמבטא 
בארץ  "הפרני  הניתוק:  בעקבות  הבאה  ההצלחה  את 
מחדש  יעקב  משפחת  שנבנית  בשעה  אך  עוניי". 
אהבה  של  בקשר  בזה  זה  ישראל  שבטי  כל  ונכללים 
מנשה,  לפני  אפרים  הסדר,  את  לשנות  יש  ופיוס, 
כלומר שההצלחה באה דווקא על ידי החיבור אל יעקב 

ולא על ידי הניתוק ממנו.
מתוך כך, הופך מנשה למי שאחראי דווקא על הזיכרון 
ולא על השיכחה, כפי שעתיד להופיע בשעה ששבטי 
ראובן וגד יבקשו לשבת ממזרח לירדן. אז יישלח חצי 
שבט המנשי לעבר הירדן על מנת לשמור על הלכידות 
שבטי  כללות  של  המשותף  הקולקטיבי  והזיכרון 

ישראל.
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פרשת ויחי

עלון תורני לכבוד שבת קודש

השנה העשרים ותשע

תשע"ג
 ט"ז בטבת 29/12/2012

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

גולן
16:19
17:19

חיפה
16:12
17:23

תל-אביב
16:23
17:25

באר שבע
16:27
17:27

אילת
16:30
17:29

 ירושלים
16:09
17:24

קבלת שבת

הרב מתוניסיה ש'לא מת'
עמ' 2גם להתפלל צריך ללמוד

עמ'  6

לפרסום מודעות: 052-4295209
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יפוצו מעיינותיך

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

ללמוד איך להתפלל
מספר בעל התניא: 

וחשבתי  עצמי  לבין  ביני  התלבטתי  עשרים  בגיל 
ללמוד  להתלמד  יכולים  שבווילנה  ידעתי  ללכת.  לאן 
ידעתי   – ללמוד  להתפלל.  איך  ללמוד  ובמעזריטש 
קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי 
הצליחני  יתברך  ה'  ממזריטש(.  )למגיד  למעזריטש 

בהחלטתי ללכת למעזריטש.
כיום  מתייחס  הדתי  העולם 
לחיים  ובסיס  כיסוד  לתפילה 
התפילה  הפיכת  הדתיים. 
מעשה  הוא  מרכזי  כה  לדבר 

ידיה של תורת החסידות.
והדביקות  החסידות שמה את הדגש על הרגשת החיבור 
בה' על ידי התפילה. אם בלימוד התורה אדם מאוחד עם 
את  מבצע  האדם  ובמצוות  מלמעלה  אליו  שבא  ה'  דבר 
ומבטא  מעצמו  מתעורר  האדם  שבתפילה  הרי  ה',  רצון 
את רגשותיו ואת דבקותו. התפילה פותחת בתוכנו 'כלי', 

להכיל את אור התורה והמצוות בתוך נפשנו. 
prayer או תפילה

בתפילה אנו מבקשים בקשות מה' ומודים לו, אבל עיקרה 
של התפילה היא התפילה עצמה – החיבור )תפילה מלשון 
פתילה, חיבור בין שני חוטים. דברי רחל "נפתולי אלוקים 
אליו,  התחברתי  המפרשים:  ידי  על  מפורש  נפתלתי" 
עוסקת  התפילה  רוב  הזו  מהסיבה  סביבו(.  התפתלתי 
ובקשר של עם  יש מאין  העולם  בבריאת  בגדלות הא-ל, 

ישראל אל ה'.
של  המושג  בין  מהותי  בהבדל  מבחין  מלובביץ'  הרבי 
prayer, לכפי   – תפילה כפי שהוא קיים גם אצל הגויים 

שהוא אצל עם ישראל: 
'בקשה'.   – הוא   prayer המילה  של  המדוייק  תרגומה 
'בקשה'  'תפלה'.  נקרא  הדבר  ישראל  עם  אצל  אבל 
מדגישה - שמבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן, מלמעלה 
או  דבר,  לאדם  חסר  לא  כאשר  לו.  החסר  את  למטה, 

שאין לו רצון לדבר מסויים - לא שייכת בקשה.
'תפלה' מדגישה - התחברות עם הקב"ה, מלמטה למעלה. 
וענין זה שייך אצל כולם ובכל עת. כל יהודי יש לו נשמה 
שהנשמה  בגלל  אבל,  הוא.  ברוך  הקדוש  עם  הקשורה 

אליו,  ונתחברה  לגוף  ירדה 
עם  להתקשר  הנשמה  מוכרחת 

ענינים גופניים, כאכילה ושתיה, 
נחלשת  זמן  ובאותו  וכו'  שינה 
התקשרותה עם הקדוש ברוך הוא. 

ולחזק  לחדש  לתפלה,  ביום  מסוימים  זמנים  נקבעו  ולכן 
את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן ענין התפלה ישנו - 
ובכל התוקף - גם אצל אלו שלא 
תפלה  כי,  דבר,  שום  להם  חסר 
אלא,  בלבד,  ובקשה  תחינה  אינה 
חידוש   - הוא  התפלה  ענין  עיקר 
וריענון התקשרות ודביקות האדם 

עם הקב"ה.
כל היום בכוח התפילה

ניתן  כשעה שבה  התניא,  בספר  התפילה מתוארת  שעת 
הטוב  ליצר  ולאפשר  הרע  היצר  את  לחלוטין  להרדים 
לפעול בכל הכוח, להתמלא באנרגיות לקראת התעוררות 
מטעינים  הללו  החיבור  רגעי  התפילה.  לאחר  הרע  היצר 
היום  עבודת  עם  התמודדות  לקראת  בחשמל  וממלאים 
בית  למפתן  מעבר  המחכים  הזה,  העולם  בלבולי  ועם 

הכנסת.
מעניקה  תורה,  לימוד  מאשר  יותר  התפילה,  דווקא 
כולו. האדמו"ר הזקן הגדיר זאת  התעוררות למשך היום 

בפשטות כך: 
התפילה בכוונה היא עזר וסעד לאדם לעמוד נגד יצרו 
הרע כל היום, גם אחר התפילה, לקיים כל מצות ה' בין 
סור מרע ועשה טוב, כי נשאר לו לזיכרון במוחו ולבו 
כל היום. אך מי שאינו מתפלל בכוונה, אף שלומד כל 
היום הדינים בתלמוד ושאר ספרים, אפשר שיקיים מה 
שלומד,  מה  יקיים  שלא  להיות  ויוכל  ואפשר  שלומד 

ויוכל להיות שיעבור לפעמים על מצות ה'.
ו"מידע"  לאישיות,  מחוץ  להיוותר  עלול  התורה  לימוד 
האישיות  את  רותם  בהכרח  לא  ומותר  אסור  אודות 
השמחה  הרוטט,  הרגש  החוויה,  התפילה,  הרצוי.  לכיוון 
וההתלהבות – הם, ורק הם, מרוממים את האדם למקום 

אחר ומשנים את חייו.

 שעת התפילה היא שעה
 שבה ניתן להרדים לחלוטין

את היצר הרע
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פרשה וטִבעּה
ְלֻחָה אַּיָלָה שׁ

"ַנְפָּתִלי אָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר" 
)מט,כא(.
נתון  נפתלי  שבט  את  המסמלת  שלוחה"  "אילה  זיהוי 
המינים  לאחד  הכוונה  רובם  לדעת  המפרשים.  למחלוקת 
במשפחת האיילים )אין לבלבל עם אִיל שהוא זכר הכבשים(. 

רש"י מפרש על פי המדרשים:
אילה שלוחה - זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל פירותיה 
זו שהיא קלה לרוץ. אילה שלוחה. אילה משולחת  כאילה 

לרוץ.
בבראשית רבה )ויחי, פרשה צז( אנו מוצאים:

נפתלי אילה שלוחה, מלמד שקפץ למצרים כאייל, והביא 
שטר המערה לקבור את אביו. 

שלושה מיני איילים
להסיק  ניתן  וארכיאו-זואולוגיות  היסטוריות  עדויות  מתוך 
)הניכרים  איילים  מיני  שלושה  לפחות  חיו  ישראל  שבארץ 
והיחמור  אדמוני  אייל  הכרמל,  אייל  המסועפות(:  בקרניהם 
מנוף  נעלמו  והיחמור  הכרמל  אייל  שלושתם.  מבין  הגדול. 
מושקע  האחרונה  ובעת   20  – ה  המאה  בתחילת  רק  הארץ 
היא  נעסוק  שבה  השאלה  הטבע.  אל  בהשבתם  רב  מאמץ 
לאיזה מבין שלושת מיני האיילים שחיו בארץ התייחס יעקב 

בברכתו? 
חוקרים רבים ניסו לענות על שאלה זו ועד לאחרונה הגישה 
המקובלת הייתה לזהות את "אילה שלוחה" עם אייל הכרמל 
שהוא הקטן מבין המינים שחיו בארץ )משקלו כשליש עד רבע 
ממשקל היחמור(. גודלו הקטן, חינניותו וזריזותו הולמים היטב 
והמדרשים.  המקרא  פסוקי  מתוך  המשתקפת  התדמית  את 

ברשימת  נמנים  זו  גישה  פי  על 
"ראה"  בפרשת  הטהורות  החיות 

)"... אייל וצבי ויחמור ואקו ודישן 
של  שונים  מינים  שני  וזמר"(  ותאו 

איילים ובשמות שונים: אייל הכרמל )"אייל"( הקטן והיחמור 
הגדול שאף הוא מין במשפחת האיילים.

מארכיאולוגיה לזואולוגיה
הציעו  שאותה  חדשה  גישה  להציג  ברצוני  הבאות  בשורות 
את  לזהות  בניסיון  שעסק  למחקר  ושותפיו  עמר  ז.  פרופ' 
רשימת החיות הטהורות בתורה. בסיס הנתונים של המחקר 
שנמצאו  גרה  מעלי  עצמות  של  וספירה  זיהוי  ידי  על  נבנה 
ברחבי  אתרים   133  - ב  שנערכו  ארכיאולוגיות  בחפירות 
הפרסית  התקופה  ועד  המאוחרת  הברונזה  מתקופת  ישראל 

)תקופה החופפת פחות או יותר לתקופת המקרא(. 
במקרא  חיים  בעל  של  האזכורים  שמספר  הניחו  החוקרים 
האזכורים  מספר  ולכן  חשיבותו,  ואת  שכיחותו  את  מבטא 
הרב של ה"אייל" במקרא מצביע על היותו נפוץ מאד. האייל 
מוזכר 21 פעמים ואילו הצבי 12 פעמים )היחמור מוזכר רק 
הארכיאו-זואולוגי,  הממצא  פי  על  גיסא,  מאידך  פעמיים(. 
המינים הנפוצים ביותר היו הצבי והיחמור. הצבי נמצא ב – 
72 מתוך 133 אתרים שנחפרו והיחמור ב – 66 בניגוד לאייל 
הכרמל שעצמותיו כמעט לא נמצאו בחפירות. מנתונים אלו 
איננו  שה"אייל"  המקובלת,  לגישה  בניגוד  החוקרים,  הסיקו 
ובעיקר  האיילים  משפחת  בני  כל  אלא  הכרמל  אייל  רק 
היחמור ונוספים עליו אייל הכרמל והאייל האדום. השערה זו 
מסבירה מדוע הצבי והאייל מופיעים בתורה כצמד בפסוקים 
העוסקים בהיתר אכילת "בשר תאווה": "רק בכל אות נפשך 
וכאייל"  כצבי  יאכלנו  והטהור  הטמא   ... בשר  ואכלת  תזבח 
היחמור(  )כולל  והאייל  הצבי  עצמות  אכן  יב,טו(.  )דברים, 

נמצאו במספר הגדול ביותר. 
כן  אם  מהו  "אייל",  אלא  "יחמור"  איננו  שלנו  היחמור  אם 
הוא  הציעו שה"יחמור"  הנ"ל  ה"יחמור" המקראי? החוקרים 
הבובאל שגם עצמותיו נמצאו בארץ במספרים קטנים. גישה 
והמתעניינים  החוקרים  בין  לוויכוח  נתונה  זו  "מהפכנית" 
ימצאו חלק מהטיעונים והמקורות במדור "להרחיב" בפורטל 

הדף היומי )חולין, עא,א(.
* * *

התמונות באדיבות ארכיון רשות הטבע והגנים
אייל הכרמליחמור

צילום: ביל קלארקצילום: דורון הורוביץ
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קטנה או גדולה?
אוף, איזה ילדה מעצבנת! תמר הקטנה החזיקה בספר 
הפעוטות המטופש, וביקשה ממני בפעם השלוש עשרה 
ברציפות להקריא לה את "דין דון דן, אוכל מעדן". אני 
לא מבינה! היא כבר מזמן קלטה את הפואנטה שבסוף 
הסיפור. מה עוד מעניין אותה בזה? והיא כבר שמעה 
נמאס  לא  איך  פעמים,  הרבה  כך  כל  הזה  הסיפור  את 

לה? 
פעם  עוד  רק  נעמה,  "נו, 
עיניה  טוב?"  אחת, 
בי  הביטו  המתחננות 
מלמטה למעלה. היא היתה 
כל כך חמודה... לקחתי את 
הספר והקראתי את הסיפור 
בחוסר חשק מופגן. לפחות 
של  המשעממת  המנגינה 
את  לה  גם  הוציאה  קולי 
לא  והיא  לשמוע,  החשק 

ביקשה שוב...
הספר  את  עזבה  תמר 
היא  הבובה.  את  ולקחה 
אותה  להאכיל  התחילה 
ולשיר לה. גם השיר חזר על 
עצמו לפחות עשרים ושבע 

פעם.
"דיייי!" צרחתי.

נפלה  והבובה  נבהלה  תמר 
מידיה.

פעמים  "כמה  צעקתי,  האלה!"  השירים  עם  כבר  "די 
אפשר לשמוע את אותו שיר?!"

"אבל הבובה רוצה לשמוע שיר", הסבירה תמר.
"אבל אני – אני לא רוצה לשמוע שום שיר! ואוי ואבוי 

לך אם תמשיכי עם השירים האלה", צעקתי שוב.
להתרכז  ניסיתי  ואני  לחדר,  וברחה  בבכי  פרצה  תמר 

בשיעורי הבית בחשבון.
שוב.  הופיעה  והילדונת  אחדות,  דקות  אלא  עברו  לא 
קוביות  עם  גדולה  סלסלה  בידיה  החזיקה  הפעם 
משכה  היא  רגע  כעבור  מגדל.  מהן  לבנות  והתחילה 
בידי וניסתה לסחוט ממני קריאות התפעלות מהבניין 
הגבוה. מייד לאחר שאמרתי "איזה יופי!" פירקה תמר 
כמובן  מהתחלה.  והתחילה  הבניין  את  צהלה  בקול 
שהייתי צריכה שוב לקרוא בקול "איזה יופי" ולהתלהב 

ממראה הבניין המתמוטט.
הלוואי  הזאת!  המעצבנת  מהאחות  לי  נמאס  אוף! 

שהייתי אני הקטנה שבבית!
הייתי אני הקטנה –  לו  להיות  יכול  היה  זה  כיף  איזה 
כולם  אותי,  מפנקים  היו  כולם  בהרהורים:  לי  שקעתי 
היו מספרים לי סיפורים, קוראים לי קריאות התפעלות, 

מחבקים ומנשקים אותי...
הנקישות בדלת הפסיקו את הרהורי. פתחתי את הדלת 

ושמחתי לראות את חוה חברתי.
קצת",  איתך  לשחק  באתי  אז  בבית  משעמם  לי  "היה 
קטנה  הכי  כשאת  זה,  איך  יודעת  "את  חוה,  אמרה 
שלי  הגדולים  האחים  אצלנו.  משעמם  תמיד  בבית... 
בפנימייה,  לומדת  רינה  אחותי  נשואים.  כבר  ברובם 

רועי בצבא, ובקיצור - שקט מדי אצלנו".
שכולם  זאת  החביבה,  הקטנה,  להיות  כיף  זה  "תגידי, 
לאליה  להתייחס  צריכים 
שם  ולהיות  לה,  ולעזור 

בשבילה?" שאלתי.
בבוז,  חוה  נחרה  "כיף?!" 
תמיד  כיף?  פתאום  "מה 
בי,  שמזלזלים  הרגשתי 
שמתייחסים אלי בתור זאת 
לא  ואפילו  מבינה,  שלא 
מדי מה  יותר  לדעת  צריכה 
קטנה  טעות  כל  על  קורה. 
'מחנכים'  עלי  קפצו  שלי 
היום,  וגם  הצדדים.  מכל 
גדולה,  די  כבר  כשאני 
אלי  להתייחס  ממשיכים 
של  התינוקת  אני  כאילו 
המשפחה. מה את חושבת, 
נעים? הלוואי שהייתי  שזה 

בת גדולה במשפחה!"
להיות  רוצה  דווקא  "ואני 
החמודה,  הקטנטונת, 

המפונקת..." אמרתי.
"אולי נתחלף?" צחקה חוה, 

ואני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות.
על  פטפטנו  לדבר.  והתחלנו  התיישבנו  ואני  חוה 
לדבר  עברנו  משים  ומבלי  החברות,  על  הספר,  בית 
כל  על  לה  סיפרתי  שלמה  שעה  אולי  המשפחה.  על 
נתנאל  עם  המשחקים  כל  ועל  תמר,  של  החוכמות 
ויהודה. צחקנו חצי שעה על קציצות הבשר המפוחמות 
שהכנו פעם, והייתי מלאת גאווה כשהראיתי לחוה איך 
ואפילו  תמר מצליחה לסדר בעצמה את המיטה שלה 

לשים את המשחקים במקום.
חוה סיפרה לי באריכות על עלילות הגבורה של רועי 
שלה,  האחיינים  של  תמונות  לי  הראתה  היא  בצבא. 

ונראתה כמו דודה גאה.
מתי שהוא נזכרתי בשיחה שלי עם חוה כשהיא נכנסה 
על הרצון שלי להיות קטנה. פתאום זה היה נראה רחוק 
קצת  דבר  הם  שהחיים  חושבת  אני  עכשיו  כך...  כל 
גם  שלו  בחיים  למצוא  יכול  וכל אחד  ומסובך,  מורכב 
הקצת  הצדדים  את  וגם  שלהם,  הטובים  הצדדים  את 

פחות נעימים. 
והאמת - אני חושבת שבכל זאת לא נתחלף...
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 סיפורי משפחת ישראלי
 מבוססים על תופעות וסיפורים אמיתיים

yikhat@gmail.com :לתגובות והצעות לסיפורים
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משו"ת בארץ
נרות שבת בבית מלון

כאשר  שבת  נרות  להדליק  יש  כיצד   – שאלה 
מתארחים במקומות ציבוריים ובבתי מלון?

תשובה – 
טעמי הדלקת נרות שבת

גדרה של מצוות הדלקת  לברר את  יש  ראשית 
נר שבת. רב ורבא בגמרא בשבת )כה,ב( סוברים 
שהדלקת נר שבת הינה חובה, וכך מכריעים כל 

הפוסקים )רמב"ם שבת ה,א ושאר פוסקים(. 
מצינו שלושה טעמים להדלקת הנרות:

כך  בית.  שלום  א. 
אבהו  רבי  שיטת 
ורש"י  בגמרא 
"במקום  הסביר 
שלום,  אין  נר  שאין 
שהולך ונכשל והולך 

באפילה". בשל שלום בית פסק רבא )כג,ב( שנר 
הרמב"ם  הכריע  וכך  חנוכה,  לנר  קודם  שבת 

בהלכות חנוכה )ד,יד(.
ב. רש"י מבאר שהחובה היא משום כבוד שבת: 
כעין  אור  במקום  אלא  חשובה  סעודה  "שאין 

יממא". וכן מביא הרמב"ם )ל,ה(.
תנחומא  במדרש  שנינו  כך  שבת.  עונג  מדין  ג. 
)נח,א( וכך הביא הרמב"ם בהלכות שבת )ה,א(.

מקום ההדלקה
ממילא  ותאורה,  בית  שלום  הוא  הטעם  אם 
בו  בבית  מקום  בכל  היא  ההדלקה  חובת 
משתמשים. ברם, אם ההדלקה הינה מדין עונג 
ההדלקה  שחובת  מסתבר  שבת  כבוד  או  שבת 
הרמ"א  פסק  וכך  הסעודה.  במקום  בעיקר  היא 

)רסג,י( שעיקר ההדלקה היא על השולחן. 
מסתבר שאין להפריד בין הטעמים, ומשום כך 
הרמב"ם הביא את שלושתם בהקשרים שונים 
רק  בית  דין שלום  הזכיר  )וצ"ע מדוע הרמב"ם 
הובא  )רצד,  בשבת  במרדכי  חנוכה(.  בהלכות 
שבחורים  נפסק  ובשו"ע(  יוסף  בבית  להלכה 
שלומדים חוץ לביתם צריכים להדליק בחדרם, 
למקום  ההדלקה  את  להגביל  אין  כך,  ואם 

האכילה. 
יחד  להדליק  יכולים  המתארחים  כל  האם 

במקום האכילה
פתרון מצוי במקומות אירוח הוא שכל האורחים 
)נג(  מהרי"ל  בשו"ת  האוכל.  בחדר  מדליקים 
הכנסת  בבית  שבת  נרות  שהדליקו  בנשים  דן 
שבו  למקרה  דומה  שהדבר  כותב  דבריו  ובתוך 
אחת  וכל  אחד  במקום  אוכלות  משפחות  כמה 
המנהג  את  ליישב  ניסה  הוא  בעצמה.  מדליקה 

הזה בכך שעצם ריבוי האור הוא בעל חשיבות:
בית  שלום  ביה  יש  אורה  דמיתוסף  מה  דכל 
זויות  בכל  להנאת אורה  יתירה  ושמחה  טפי 
הכנסת  בבית  נרות  מדליקין  דבכה"ג  וזויות, 

בי"ט, אע"ג דשרגא בטיהרא מאי אהניא...
האלה,  המהרי"ל  דברי  את  מביא  יוסף  הבית 
כולל את לימוד הזכות על המנהג. לעומת זאת 
בספק  ליזהר  "ונכון  הסתייג:  ח(  )שם  בשו"ע 

אלא  יברך  ולא  ברכות 
חלק  והרמ"א  אחד" 
רוב  כמהרי"ל.  ופסק  עליו 

הלכו  הספרדים  הפסוקים 
כשיטת המחבר, אך יש כמה שקיבלו את שיטת 
יח;  )יפה ללב רסג,י;. גדולות אלישע  המהרי"ל 
כף החיים נו בשם כמה פוסקים ומביא שבמקום 
שנהגו לא נאמר ספק ברכות להקל; שמ"ש ומגן 
ב,לח, שהביא שכך הוא מנהג מרוקו(. מנגד יש 
מי מהפוסקים האשכנזים שחששו לברך )עולת 

שבת, של"ה(
הדלקה בחשמל

שבמקומות  היות 
בעיה  ישנה  האירוח 
בחדרים,  אש  להדליק 
ניתן  האם  לברר  יש 
שבת  נרות  להדליק 

באמצעות חשמל. 
בנורת  להדליק  התירו  מהפוסקים  גדול  חלק 
להט ולברך, שהרי חוט הלהט הוא כמו הפתילה 
כתב  כך  אותה.  שמבעיר  השמן  הינו  והחשמל 
עולה  העיקרון  אותו  קכ(.  )יו"ד,  יצחק  הבית 
מדברי גדולי הפוסקים הסוברים שקיים איסור 
 – להט  בנורת  אש  תבערו  לא  של  דאורייתא 
ביניהם בשו"ת אחיעזר )ג,ס( והחזון איש )נ,ט(. 
חיים  ר'  והגאון  מבריסק  שהגר"ח  העידו  וכן 
עוזר הבדילו על אור החשמל על מנת להורות 
אין  זה,  עיקרון  פי  על  אש.  הינו  שהחשמל 
שבת  נרות  בהדלקת  חובה  ידי  שיוצאים  ספק 
וכך הורו בשו"ת הר צבי )או"ח קמג(  בחשמל, 
ביחס  ה,כד(.  דעת  )יחווה  יוסף  עובדיה  והרב 
האם  ראש  בכובד  לדון  יש   – ולד  נאון  לנרות 
אין לומר שכל דין פתילה בנר שבת אינו מעיקר 
גם  להדליק  ואפשר  לעיל,  לאור הטעמים  הדין 
בנורות כאלו. ברם מכיוון שאפשר להשיג נורות 

להט אין סיבה להדליק בדבר שיש בו חידוש.
סיכום למעשה

ביותר  הטוב  שהמקום  ספק  אין  הנ"ל,  לאור 
להדליק בבתי אירוח הוא בחדר השינה. אלא 
להשאיר  צריך  א(  בעיות  שתי  מעורר  שהדבר 
ברוב  ב(  לחדר;  יחזרו  כאשר  שידלקו  נרות 
איסור  חל  המלון  ובבתי  הציבוריים  המקומות 
להדליק אש בחדר מטעמי בטיחות. האפשרות 
להדליק בחדר האוכל בעייתית הן משום דעת 
שהדלקת  משום  במיוחד  אבל  בשו"ע,  מרן 
חשמל  תאורת  שישנה  בזמן  מגש  על  נרונים 
וספק  שבת,  ועונג  אור  תוספת  אינה  טובה, 
המהרי"ל  לשיטת  אפילו  עליה  לברך  ניתן  אם 

והרמ"א. 
לדאוג  היא  ביותר  הטובה  העצה  לענ"ד  לכן 
חשמל,  מנורות  סתם  או  חשמל  לפמוטי 
ולחבר שעון חשמל  להט,  נורות  עם  לכתחילה 
בזמן שחוזרים  ידלקו  כך שהנורות החשמליות 
שכל  הראוי  מן  לענ"ד,  עליהם.  ולברך  לחדר, 
בית מלון שמכבד את עצמו ידאג לאורחיו לשני 

פמוטי חשמל מהודרים עם שעון שבת.
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

אין ספק שהמקום הטוב ביותר 
להדליק בבתי אירוח הוא בחדר 

השינה
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הרב יצחק חי טייב 'לא מת'
יעקב אבינו לא מת )תענית ה,א(
אחד מהמיוחדים ברבני תוניסיה היה רבי יצחק 

חי טייב 'לא מת'.
כינוי  מת',  'לא  בכינוי  טייב  חי  ר'  מכונה  למה 
משום  ישראל?  מגדולי  אחד  אף  לו  זכה  שלא 

מעשה שהיה: 
חי  לכל  חיים  שבק  כאשר 
האומן  חרת  תקצ"ו  בשנת 
חי  'רבי  קברו:  מצבת  על 
פלונית  בשנה  מת  טייב 
היה  האומן  פלוני'.  במקום 
ביותר  פשוט  אדם  כנראה 
של  בלשון  לנסח  ידע  ולא 
בישיבה  'נתבקש  כבוד 
לעולמו'  'הלך  מעלה',  של 
וכדמה, כי אם פשוט: 'מת'. 
בא אליו הרב בחלום בחזיון 
צרח  לחונקו.  וביקש  לילה 

לו:  לומר  המשיך  והרב  שנתו,  מתוך  היהודי 
במיתתם  צדיקים  חז"ל,  מאמר  יודע  'האינך 
נקראו חיים? עתה תקום בבוקר ותוסיף בין 
נחרד  השמעת?!  'לא',  המילה  את  השורות 
את  והוסיף  עמד  בוקר  וכאור  וילפת,  האיש 
'לא מת' לאות  ויהי ר' חי טייב  'לא'.  המילה 
ולמופת בישראל. )הרב מאיר מאזוז. חוברת 

איש הפלא. בני ברק תשמ"ו(
בבית  קבורתו  מצבת  על  ראיה  עדות  ישנה 
בין  תלויה  'לא'  והמילה  בתוניס  הישן  העלמין 

השורות.
דמות פלאית

בחייו.  עוד  נערצת  לדמות  הפך  טייב  יצחק  ר' 
ההילולה  נערכת  בכסלו,  בי"ט  לשנה,  אחת 

לזכרו בקרב יוצאי העדה התוניסאית. 
פלאי  כאיש  ומעשהו  ונסיו  מופתיו  סיפורי 
כמה  עד  אפריקה.  צפון  יהודי  בקרב  נתפרסמו 
יעיד  החכמים  בקרב  גם  הערצתו  היתה  גדולה 
ערכו בספר תולדות חכמי תוניס, שחיבר חכם 
תוניסאי, דור אחד אחרי ר' יצחק חי טייב. שם 
החריף  טייב  חי  יצחק  מהר"ר  בקצרה:  מופיע 
מאד, קולע אל השערה, ומספרים עליו נפלאות 

בקבלה מעשית כהבעש"ט בסגולותיו. 
בספר  אלו  סיפורים  אספה  שרף  מיכל  ד"ר 
"צמידי הזהב" )לוד, תשנ"א 1991( ומשם לקוח 

הסיפור הבא: 
מאד  רחוקה  בעיר  שהתגורר  אחד  חכם  היה 
הינו  טייב  חי  שרבי  שמע  הוא  תוניס.  מהעיר 
ואף  ונפלאות  נסים  המחולל  מופת  איש 
לנסוע  החכם  החליט  עתידות.  לראות  מסוגל 
להקשות  טייב,  חי  ר'  את  לפגוש  כדי  לתוניס 
נסע  ולנסות את חכמתו.  קושיות מסובכות  לו 
תוניס  העיר  לנמל  היכנסו  עם  לתוניס,  החכם 

שישא  סבל  החכם  חיפש 
המלון.  לבית  מטענו  את 
טייב,  חי  ר'  ראה  בינתיים 

בעיני רוחו, שמישהוא עומד 
לבוא מארץ רחוקה להציג בפניו קושיות ולבחון 
בגדיו  את  להחליף  מיהר  הוא  ידיעותיו.  את 
בפני  להתייצב  וכך  ערבי,  סבל  בגדי  וללבוש 

לחכם: האם תרצה שאשא  חי  ר'  החכם. אמר 
אני  לו החכם:  לבית המלון? השיב  את חפציך 
בדיוק מחפש סבל. נשא ר' חי טייב את המטען 
על גבו והלכו שניהם יחדיו. בדרכם פתח ר' חי 
באת  מדוע  האורח:  את  ושאל  בשיחה,  טייב 
להקשות  כדי  רק  לכאן  הגעת  אם  לתוניס? 
שהתשובות  הרי  טייב,  חי  לרבי  קושיות 
ונותן  נושא  והחל  כדלקמן...  הן  לקושיותיך 
בדברי החכם ומתרץ את קושיותיו. שמע החכם 
בלבו  מאד  התפלא  הבסל,  מלווהו  דברי  את 
ואמר: אם הסבל הפשוט מיטיב כל כך לקרוא 
את מחשבותי ולדעת מדוע הגעתי לתוניס, ואף 
יודע להשיב על הקושיות שטרם שאלתי אותן 
והן עדיין שמורות בלבי, אם כך מה הוא כוחו 
אמר  מיד  לנסותו?  עומד  שאני  הרב  אותו  של 
לסבל המלווה: החזר את המטען שלי לנמל, אני 
 – אותי  שהביאה  האוניה  לעירי,  לשוב  מבקש 

תשיב אותי. וכך היה.
מעט מזעיר מחיבוריו

כתביו וחידושיו נשרפו עוד בימי חייו ולא נשאר 
רק מעט מזעיר. ספרו "חלב חיטים", חידושים 
לאור בשנת תרנ"ו  יצא  על מסכתות התלמוד, 
בשער  פטירתו.  לאחר  שנים  כששים   )1896(
הוא  חטים'  'חלב  הספר  שם  כי  נכתב  הספר 
ח'י  י'צחק  חכם  של  תיבות(  )ראשי  נוטריקון 

ט'ייב ב'סילוקו ל'א מ'ת.
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לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 

מחלקת מודעות מתנצלת על כתיבת פסוק הכולל 
אחד מן השמות שאינם נמחקים בגליון של פרשת 

"ויגש" בתחתית הגיליון.
הגיליון של פרשת "ויגש" בלבד, טעון גניזה
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ריבוי ילודה באמצעות טיפולים
"ְוִיְדּגּו ָלרוב ְּבֶקֶרב ָהאֶרץ" )בראשית,מח,טז( 
בשבוע הבא יתקיים בע"ה בירושלים הכנס השנתי של מכון פוע"ה. 
רבנים ופוסקים, ולצידם רופאים בכירים המומחים בתחומם, ירצו 
ובהתייחסות  העכשווית  הגניקולוגיה  סביב  מגוונים  נושאים  על 
התורנית וההלכתית אליהם, לרבות ההתפתחות ההולכת ומתרחבת 

של תחום הגנטיקה: ההזדקקות לבירור גנטי, מתי, איך וכיו"ב. 
הסמכות העליונה והכוח המניע של המכון מראשיתו, היה מו"ר הרב 
מרדכי אליהו זצ"ל. גישת הרב ביחס לטיפולי פריון הייתה ברורה: 
אין  בטיפולים,  צורך  זמן מסוים( שיש  )אחרי  רפואית  אם מתברר 

להימנע מכך. אדרבה, יש לעודד את בני הזוג לעשות זאת.
אחד המצבים המוכרים בתחום הגניקולוגי, הוא הקרוי "אי-פוריות 
משנית" –עיכוב בילודה לאחר שכבר יש ילד או יותר. כאשר נדרשו 

שההיתר  שסברו  היו  החוץ-גופיות,  ההפריות  לשאלת  הפוסקים 
נפקדו,  כבר  כאשר  אולם  כלל,  ילדים  עדיין  אין  לזוג  אם  רק  חל 
ובת.  בן  יש  כאשר  ובפרט  כזאת,  פעולה  מצדיק  בריבוי  הרצון  אין 
ברם, דעת מו"ר שאין נפקותא אם מדובר בילד הראשון או אפילו 
הרפואי-מציאותי.  האבחון  לפי  נקבע  ההיתר  והשביעי.  השישי 
אין  הפריות,  או  הזרעות  מצריכה  הפוריות  שבעיית  מתברר  אם 
הבית?  שמחת  להשבית  שנגרום  אנחנו  מי  כי  להגבלות,  סיבה  כל 
הצורך הערכי להרבות בילודה נלמד מהנביאים )ישעיהו,מ"ה( "לא 
תהּו ְבָראּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה" ומהכתובים )קהלת,י"א( "ְוָלֶעֶרב אל ַּתַּנח 
ָיֶדָך" )יבמות,ס"ב,ב(. אף שאין חובה לעבור טיפולים  בכדי להרבות 
בבנים ובנות,  כי אין זה כדרך כל הארץ - בוודאי מותר, ואדרבה: 
גם בצאצאים הבאים ע"י הפריות יש מימוש ערכי רב, כמובן בתנאי 
שנעשה ע"פ ההלכה ובהתייעצות עם רב פוסק. ריבוי הילודה מגביר 

משמעותית את אושרם של בני הזוג ואל לנו להתעלם!



8

בין קודש לחול
'עמדה מספר אחת'

ליד  הרישוי,  במשרד  אחת  מספר  לעמדה  'תיגש 
הטסט,  בסוף  הבוחן  אמר  האופנועים',  רחבת 
'יש שם פקיד שירשום לך ברישיון שיש לך חלון 
בגג'. 'אתה יכול לכתוב לי את כל הפרטים האלו?', 

שאלתי. 'אין בעיה' אמר וכתב.  
* * *

הצלחתי  אחת'  מספר  ב'עמדה  השלישי  בביקורי 
אלי?',  הגעת  'למה  הפקיד.  את  לפגוש  סוף  סוף 
שאל הפקיד. 'אמרו לי במכון הרישוי להגיע אליך'. 

צריך   2007 'רק משנת 
קבע  אלינו',  להגיע 
גבי, 'הרכב שלך משנת 
צריך  לא  אתה   .1997
אותך  אלינו,  להגיע 
היכן  לרשום  אפשר 

שעשית את הטסט. חבל שבאת'. באמת חבל.
* * *

פגשתי  הרישוי.  למכון  מהר  נסעתי  רתחתי. 
'למה  שאלתי,  לי',  עשיתם  'מה  המנהל.  את  שם 
לשם',  ללכת  לך  אמר  'מי  לשווא'.  אותי  תיזזתם 
שאל המנהל. 'אתם', עניתי, 'הנה כתבתם לי כאן', 
הוצאתי את טופס הבדיקה. המנהל פתח במרדף 
אחרי הכותב. בסוף הוא מצא אותו. 'למה הטרחת 
אותו סתם כך', נזף בבוחן, 'עשית קורס בוחנים? 
לא לימדו אותך ממתי שולחים למשרד התחבורה. 

תבקש סליחה מהאדון'.
* * *

שבגג.  החלון  רישום  את  במהירות  סידר  המנהל 
אחרי חמש עשרה שנה שבהם נסע הרכב הסורר 
רשום,  שאינו  בגג  חלון  עם  הארץ  ברחבי  שלי 
סודרה התקלה. עכשיו הכל רשום ומתועד. אפשר 

לנשום לרווחה. 
לא נשמתי לרווחה. הרגשתי לא נעים. הבוחן עשה 
לי טובה והיה נחמד אלי, הוא אמנם טעה ובזבז לי 
דלק רב וזמן לא מועט, אבל כולנו טועים. ניגשתי 

אליו.
'אני מקווה שאתה מבסוט מההצגה שעשיתם לי', 
מול  אותי  להשפיל  ככה  מאוד  'יפה  הבוחן,  אמר 
לי  כולם. אל תדאג, אני הבנתי את המסר, אסור 
'אני  סליחה.  וביקשתי  התנצלתי  נחמד'.  להיות 
רחשו  עוד  בעיניו  אך  בפיו,  הבוחן  אמר  סולח', 

העלבון וההשפלה. 
* * *

פניו של הבוחן ליוו אותי עוד זמן לא קצר. חשבתי 
על תמר. תמר שנשלחה לכבשן האש על ידי האיש 
לכבשן  ליפול  שהעדיפה  תמר  הרתה.  היא  שלו 
אותה  ששלח  האדם  פני  את  להלבין  ולא  האש 
לכבשן. תמר הבינה שעלבון גרוע מרצח. 'המלבין 

פני חברו ברבים כאילו שופך דמים'. 

לא אני השפלתי את הבוחן. 
אני  זאת.  עשה  שלו  הבוס 
החבית  את  הכנתי  רק 

זרק  הגפרור  את  הדלק,  עם 
בניקיון  לרחוץ  החבית  מביא  יכול  האם  המנהל. 

כפיו?
חשבתי  לא  התלונה  עם  הרישוי  למכון  כשבאתי 
המכון.  על  אלא  התקלה,  שמאחורי  האדם  על 
ברור  ומעצבן.  מיותר  נזק  לי  וגרם  שגה  המכון 
שעליו לפצות אותי. התלוננתי נגד הבוחן, לא נגד 

האדם שמאחורי הבוחן.
אפשר  כלום  אבל 
הדברים?  בין  להפריד 
להפריד  אפשר  האם 
לבין  התפקיד  בין 
היה  לא  האם  האדם? 
ששגה?  לבוחן  נזק  ייגרם  לי,  הפיצוי  שבצד  צפוי 
האם  שייפגע?  האדם  על  חשבתי  בכלל  האם 
האם  בוחן?  אותו  שיקבל  השפכטל  על  חשבתי 

תלונתי הצודקת לחלוטין מצדיקה הכל? 
* * *

להתלונן.  צריך  מותר,  רק  לא  להתלונן.  מותר 
הצרכנית  חובתנו  בנו,  ופוגעת  שוגה  כשחברה 
התלונה  גם  זאת,  עם  ולהתלונן.  אליה  לפנות 
כל  את  מקדשת  לא  ביותר  המוצדקת  הצרכנית 
האמצעים.  בצד התלונה צריך לזכור שישנו אדם 

מאחורי בעל המקצוע.
הבוחן  על  לו  ומספר  למנהל  מגיע  הייתי  אם 
הנחמד והאדיב ששגה, היחס אל הבוחן היה טוב 
יותר. אם המנהל היה שומע שהבוחן הקדיש זמן 
כדי לעזור לי להבין מה עלי לעשות - הוא לא היה 

משפיל ומבייש אותו.
שבשל  העובדה  התלונה.  את  להעצים  העדפתי 
הטעות נסעתי לשווא שלוש פעמים מגוש עציון 
לירושלים קוממה אותי, והייתה עבורי חזות הכל. 
התרעומת קלקלה את השורה ומנעה ממני לראות 

את האנשים שמאחורי הטעות.
לפעמים  אדם.  בבן  לפגוע  עלולה  תלונה  כל 
התלונה שלנו מכוונת נגד רשלנות פושעת וזלזול. 
לפעמים התלונה היא כנגד טעות אנוש. כשמדובר 
בטעות ולא ברשלנות, צריך להיות זהירים מאוד. 

כולנו טועים.
מבקשים  אנחנו  טועים  כשאנחנו  טועים.  כולנו 
מהזולת לראות את המכלול ולא רק את הטעות. 

כך עלינו לעשות גם כשאנו בצד השני. 
* * *

'נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן אש - ואל 
ילבין פני חברו ברבים' )ברכות מג,ב( 

15 שנים נסע הרכב הסורר 
שלי עם חלון בגג שאינו רשום

לתגובות והארות:
benkodesh@gmail.com

ון'
צי

 ע
הר

ת '
יב

ש
בי

מ 
ר"

ין 
רד

גו
חי 

מי
 ע

רב
ה



9

וקברתני בקבורתם
הוא  עצמותיו,  את  שיעלה  מיוסף  מבקש  אבינו  כשיעקב 
משתחווה לפני יוסף ומשביעו שיעלהו לארץ. ואילו יוסף מבקש 
מיד,  לארץ  שיעלוהו  מבקש  אינו  שכן  חלושה,  לכאורה  בקשה 
אלא: "פקוד יפקוד אלוקים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה" 

איך נסביר את הפער בין שתי הבקשות?
הקשיים  למרות  וגאולה.  חיים  הינה  אבינו  יעקב  של  מהותו 
לומדים  אנו  זאת  את  חי".  אבינו  "עוד  בחייו,  שהיו  הרבים 
מהפסוק "וזכרתי את בריתי יעקוב". רש"י מביא את דברי חז"ל 
וחמש  'ו',  עם  יעקוב  שנקרא  במקרא  מצאנו  פעמים  שחמש 
פעמים מצינו שנכתב אליה ללא 'ו' – אלא שנטל יעקב אבינו 'ו' 

של הגאולה ערבון מאליהו שיבוא ויבשר גאולת בניו. 

את  לגלות  מבקש  אבינו  יעקב 
הקץ, הוא לא מוכן להישאר בגלות 
של  הקניין  את  לחזק  מבקש  אלא 

בעפרה  להישאר  ולא  מיד,  הארץ 
סמל  הוא  זאת  לעומת  יוסף  מצרים.  של 

הגאולה שבתוך הגלות, ולכן, כל עוד ישראל במצרים, גם עצמות 
יוסף שם.

לבן  מבית  שהביא  וזהב  כסף  כל  יעקב  ש"נטל  המדרש  מספר 
חלקך  בשביל  זה  טול  לעשו,  ואמר  )ערימה(,  כרי  אותו  ועשה 
במערה" יעקב מבקש להקבר בא"י, "וקברתני בקבורתם", ובכך 

קונה אחיזה לזרעו בכל ארץ ישראל. 
)פניני הראי"ה(
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ומנהיגיה  ראשי  המזרחי,  הפועל  הסתדרות 
שבועות  מספר  לפני  התאבלו  ובהווה  בעבר 
הדמויות  אחת  של  טובה  בשיבה  פטירתו  על 
הבולטות בהפועל המזרחי ובתנועת המפדל - 

אהרון קופולוביץ ז"ל. 
התנועה  ממנהיגי  אחד  היה  ז"ל,  קופולוביץ 
ונחשב לאחד  הבולטים במשך עשרות בשנים 
כיובל  הדתית.  הציונות  של  התווך  מעמודי 
והמפלגה,  המזרחי  הפועל  כגזבר  שנים שימש 
וכספיות  ציבוריות  כלכליות  מערכות  וניהל 
ונאמנותו  האישי  יושרו  ובנאמנות.  במסירות 
מתכונותיו  היו  ועבודה  תורה  של  לדרכה 

הבולטות, שמו הטוב הלך לפניו כולם ראו בו 
איש מעש צנוע ועניו המסתפק במועט. 

ועבודה  תורה  איש  היה  ז"ל,  אהרון 
מלא  ושותף  אחראי  היה  כאשר  וההתיישבות 
עוד בשנת תש"ח  וקיבוצים.  מושבים  בהקמת 
רבים,  ומושבים  יישובים  להקמת  שותף  היה 

המשגשגים עד היום.
ולמדינת  בפרט  הדתית  לציונות  תרומתו 
ישראל בכלל, היא שם דבר, ואנו כתנועה חבים 
לו חוב גדול, הערכה עמוקה ותודה אינסופית. 
חבל על דאבדין ולא משתכחין. יהי זכרו ברוך.
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נקודת מבט
פריימריז לרבנות הראשית

"נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" )מט,כא(
בחישת קדירות

לאחריהן  מחודש.  פחות  בעוד  כתלנו,  אחר  לכנסת  הבחירות 
תוקף  לישראל.  הראשית  לרבנות  נוספות,  בחירות  ממתינות 
פג  הרבנות,  מועצת  וחברי  לישראל,  הראשיים  הרבנים  כהונת 
לקראת ר"ח ניסן )"ראש השנה למלכי ישראל"; משנה ר"ה א,א. 
בתואנה  חדשים  בשלשה  הוארך  אך  רבנן"*(,   - מלכי  ו"מאן 
הכל  אבל  בבחירות'.  בחירות  ולא  לערב שמחה בשמחה  ש'אין 
יודעין שדחיית הבחירות לרבנות נועדה דוקא כדי לערב שמחה 
הרבנות  בקדירת  לבחוש  לפוליטיקאים  ולאפשר  בשמחה, 

במסגרת הטשולנט הקואליציוני.     
רבנן"   - מלכי  "מאן  השגור  הביטוי  מקור  את  חפשתי   *[
נמצא  ואינו  האחרונים  בפי  לשון  מליצת  הוא  ולהפתעתי 
במקורות קדמונים. מציינים כמקור 'ראשוני' את המהרש"א 
)הרב שמואל  אליעזר איידלס, תחילת המאה ה-17( למסכת 

ברכות ד,א. היש מקור קדום יותר.[ 
כריכת בחירות בבחירות אלו היא זו שדחפה את רבני הציונות 
)או  ולהציב מועמד  הדתית להיערך בעוד מועד, לשנס מתניים 
בחצרות  אחרים,  במחנות  שגם  כמדומה  כדלהלן(.  מועמדים 
ליטא, אשכנז וספרד, לא טומנים יד בצלחת, ושמות מועמדים 
נזרקים לחללו של עולם ולחללה של רשות ]"אם יהיו כל הימים 
דיו, ואגמים קולמוסים, ושמים יריעות, וכל בני אדם לבלרין - 

אין מספיקים לכתוב חללה של רשות" )שבת יא,א([.
מיעטתי  פעם  לא  כי  זוכרים  המדור  קוראי  מקרב  זכרון  חדי 
במיוחד  לישראל,  הראשית  הרבנות  של  המעשית  בחשיבות 
במתכונתה הנוכחית. גם ההיבט הייצוגי שנותר לה איננו מי יודע 
מה. בכל זאת שוה להיאבק על 'כיבושה' התורני-לאומי, ולו רק 
בשל הפגנת נוכחות תורנית-ציונית ב'עולם התורה' התחרותי 

מול ה'חרדים' המכחישים בכלל את זכות קיומה.
שתי חתימות

במחוזות  ידיעות/מודעות  שתי  התפרסמו  האחרונים  בימים 
חתמתי  כנהוג.  רבנים,  חתימות  קיבצו  אשר  הדתית  הציונות 

לשתיהן ונימוקיי עמי, כדלהלן.
בחתימת-יד ימין הבעתי תמיכה אישית במועמדותו של הרב דוד 
סתיו, רבה של שוהם וראש רבני 'צוהר'. גדולתו התורנית בתורה 
ומפורסמים,  גלויים   - שלו  והציבורי  הרבני  והרקורד  ובמידות, 
העיקרי  הפרמטר  ראשית.  לרבנות  מוכח  כושר  לו  מקנים  והם 
היא  שהוזכרו,  אחרים  אישים  פני  על  אותו  מעדיף  אני  לפיו 
אמונתי כי הוא היחיד שיוכל למשוך את עגלת הרבנות לאפיקים 
וכמדומה שגם  יותר. האחרים שמרניים מדי לטעמי,  עכשוויים 
להחיל את הסיסמא "משהו חדש מתחיל"  לטעמם. אני שואף 
הרבנות, ולא חלילה במגמת רפורמה הלכתית,  על מחוזות  גם 
לציבור  הרבנות  בין  שגבהו  מחיצות  והפלת  ארגוני  רענון  אלא 

הרחב, מסורתי וחילוני כאחת. בעיני, יתרון זה מכריע את הכף...
הקוראים  רבנים  למיקבץ  שמי  את  צרפתי  שמאל  בחתימת-יד 
לחתור למועמד מוסכם ע"י התמודדות מקדימה בתוככי הציונות 
שפורסמו  אלו  ממודעות  נשמטה  חתימתי  מה  )משום  הדתית 
עולות  והן  אחד  בקנה  נחתמו  החתימות  שתי  בתקשורת(. 
הדתית  הציונות  ממחנה  רבנים  בין  התחרות  אחד.  בקולמוס 
ופיצול התמיכה בהן סופם "גם לי גם לך לא יהיה". חווינו זאת 

לפני עשור, בבחירות לרבנות הראשית דאז. 
פריימריז רבנים ורבניות

לא  מוסכם?  למועמד  מגיעים  כיצד  היא  העיקרית  השאלה 
טובי  מז'  המורכבת  מסדרת'  'ועדה  של  הגישה  עלי  מקובלת 
העיר או ט"ו 'רבנים בכירים', שהרי "ערבך ערבא צריך" )=הערב 
עצמו צריך ערב( ומי ימנה אותם? לדעתי ניתן היה - בעסקנות 
נמרצת - לערוך מעין פריימריז )ממוחשבים?( שבהם יטלו חלק 
בפועל:  עיסוק  חתכי  )לפי  הדתית  הציונות  מרבני  מאות  כמה 
רבני, חינוכי ותורני(. ועדה אובייקטיבית )בראשות דיין?( תקבע 
כללים ותפקח עליהם. אפשרות מורכבת יותר היא שכלל הרבנים 
'ועדה איתור' בת כ"ג רבנים שיראיינו וילמדו את  הללו יבחרו 

הסוגייא לעומק, וימליצו ברוב דעות על 'מועמד מוסכם'.
באמתחתי הערה חשובה נוספת שדי קשה לממשה; אסור להדיר 
מגברים!  יותר  אולי  צרכניות-רבנות  הן  אלו.  מהליכים  נשים 
ואני  האיתור,  בועדת  גם  ואולי  בפריימריז  להיכלל  חייבות  הן 
מודע ומודה כי תנאי זה משחיל מכשול רבתי לכל מהלך שיוצע. 

אעפי"כ, בנחישות וברגישות אפשר אולי למצוא לו מענה.
* * *

ציטטנו בראש המדור את ברכת יעקב לנפתלי "אילה שלוחה". 
שאלה  הפותר  מדרש  נצטט  הקודמת  ה'נשית'  הפיסקא  ברוח 
חמור,  )אריה,  בזכרים  נמשלו  השבטים  כל  "למה  לא-צפויה: 
נחש, שור, ראם, זאב( ונפתלי בנקבה? לפי שיצאת ממנו דבורה" 
היא  דבורה  מעין-גנים(.  ילקוט  בשם  מט,רפא  שלימה  )תורה 
המנהיגה )ולא רק הנביאה, היועצת( הנשית היחידה בתנ"ך שלא 
בפורמט 'האשה של'. ועדין אינני 'סגור' האם מדרש זה משבח 

את נפתלי או אולי ממעט  מדרגתו? 
איילת  )בנט(  'נפתלי  לקולמוסי:  הברקה  נזרקה  משים  מבלי 
)שקד( שלוחה'. ועדין אינני 'סגור' האם לפנינו שבח או מיעוט 

הדמות? 
)נכתב במוצ"ש ויגש(

להחיל את 
הסיסמא "משהו 
חדש מתחיל" גם 
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 מנגנון "גרמא" להפעלת ציוד רפואי )אינהלציה, אדים, משאבת חלב-אם ועוד(
 מנגנון שבת למכשיר ביבי סנס
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