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השנה העשרים ותשע
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המלאך
של  דמותו  עם  אותנו  מפגישה  משפטים  פרשת 
ְלָפֶניָך... ואיבתי ֶאת  המלאך: "ִהֵּנה אנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלאְך 
הטיל  הקב"ה  ְוִהְכַחְדִּתיו".  צֲֹרֶריָך  ֶאת  ְוַצְרִּתי  אְֹיֶביָך 
המסייע  להיות  ממלאכיו,  אחד  תפקיד מיוחד על 
לישראל בכיבוש הארץ. לא נאמר מה שמו, אך חז"ל 
אמרו )סנהדרין לח,ב( שהוא 'מטטרון', ששמו כשם 
מעבר,   – )'מטא'  הכבוד  כסא  מאחורי  שעומד  רבו, 

'טרון' – כסא(.
כי  גם בפרשת  שילוח המלאך מעורר תמיהה. הלוא 
נאמר  העגל,  חטא  על  מחל  שהקב"ה  אחרי  תשא, 
ַהְּכַנֲעִני"  ֶאת  ְוֵגַרְׁשִּתי  ַמְלאְך  ְלָפֶניָך  "ְוָׁשַלְחִּתי  למשה: 
במלאך:  מעוניין  ואינני  מתקומם  משה  ואז  )לג,ב(, 
"ֹלא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי" )שם יב(, אינני 
ַּתֲעֵלנּו  אל  ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים  "ִאם  במלאך:  מעונין 
לא  שאם  אפילו מאיים -  משה  טו(.  )שם  ִמֶּזה" 
איננו  האומה,  את  ובעצמו מנהיג  הקב"ה בכבודו 
ואילו  ישראל,  לארץ  כל המסע  את  להמשיך  מעונין 
מיישב  רש"י  מגיב.  אינו  משה  משפטים,  בפרשת 
שמה שנאמר: "ִהֵּנה אנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלאְך ְלָפֶניָך" - "כאן 
נתבשרו שעתידין לחטוא" -בעגל- "ושכינה אומרת 
להם: כי לא אעלה בקרבך". לפי זה המלאך היה רק 
אופציה אפשרית. אך דעת הרמב"ן, אינה נוחה מזה. 
לפי הרמב"ן יש הבדל מהותי בין המלאך שבפרשתנו 

- לבין המלאך שב'כי תשא'.

במלאך  מדובר  תשא'  ב'כי 
לכל  שר  שיש  כמו  זוטר, 
העולם.  מאומות  אחת 
של  למאיסה  ביטוי  זה 
שכבר  בישראל,  הקב"ה 

בהשגחה  מושגחים  אינם 
כן  שאין  מה  אמצעים.  ידי  על  אלא  ישירה, 
הפנים':  'מלאך  שהוא  בפרשתנו  המופיע  המלאך 
)ישעיה  ּוְבֶחְמָלתֹו"  ְּבאֲהָבתֹו  "ּוַמְלאְך ָּפָניו הֹוִׁשיָעם 
הקב"ה  ישירה של  השגחה  על  דוקא  המורה  סג,ט(, 
על אומתו. מלאך כזה רצוי לפני ה' ולפני בני ישראל. 
כלומר  ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים",  "ִאם  משה:  שאמר  מה  זה 
המלאך - הנקרא 'מלאך הפנים' - "אל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה".

ְׁשִמי  ִּכי  "אל ַּתֵּמר ּבֹו  נאמר:  בפרשתנו  מדוע  מובן 
אל  בו",  "אל תמירני  חז"ל:  ואמרו  )כג,כא(  ְּבִקְרּבֹו" 
תחליף בין המלאך לבין הקב"ה - עדיין יש להבדיל 
הנטיה  שנרמזה  ייתכן  שלוחיו.  לבין  הבורא  בין 
שעשויה להופיע אצל בני ישראל, להאליל את אחד 
המלאך  שאפילו  התורה,  מזהירה  לכן  הנבראים. 
שכיניתיו בשמי - "ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו" - אל תמירני בו, 
בניגוד למה שעשו אותה קבוצה בסוף ימי בית שני, 

שייחסו אלוהות למי שחשבוהו למלאך.
בנו  יקיים  כן  פניו',  'מלאך  ידי  על  שגאלנו  כשם 
"ּוַמְלאְך ָּפָניו הֹוִׁשיָעם ְּבאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגאָלם 

ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂשֵאם ָּכל ְיֵמי עֹוָלם".
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שבת מברכים: 
 ראש חודש אדר

ביום א וביום ב
 המולד

)לפי שעון ישראל(: 
ביום א, בשעה 17, 16 

דקות ו-43 שניות
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יפוצו מעיינותיך

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

משפטים שהם חוקים
הגיוניות,  במצוות  ברובה  עוסקת  משפטים  פרשת 
שהשכל מבין היטב ולעיתים אף מחייב: "דברים שאילו 
מתחילה  הפרשה  לאומרן".  כדאי  היו   – נאמרו  לא 
 - "ואלה  חז"ל:  ואומרים  המשפטים",  "ואלה  במילים 
יתרו(  )בפרשת  הראשונים  מה  הראשונים  על  מוסיף 

מסיני אף אלו )בפרשת משפטים( מסיני".

הבנת המצוות - פלא גדול
אין לטעות במצוות ה"הגיוניות" 
על  מבוססות  שהן  ולחשוב 
שמשמעותן  או  אותן,  הבנתנו 
היא צדק חברתי בלבד. המצוות 
הללו הן בראש ובראשונה חיוב 
ויש  מסיני",  אלו  "אף   – אלוקי 
רוחנית  לקיימן באותה דביקות 

ממש כמו קיום החוקים שאינם מובנים כלל, מכיוון שיש 
יחסי  דיני  וכך  לפנינו.  שנחשף  לטעם  מעבר  הרבה  בהן 
עובד מעביד הם אלוקות בדיוק כמו תפילין ואכילת מצה. 
טובה  גדול,  פלא  הם  החסידות,  פי  על  המצוות,  טעמי 
כלל  ובדרך  איתנו הקב"ה בחלק מהמצוות,  וחסד שעשה 
להבין  שנוכל  כך  המצווה,  בתוך  מסוימים  בפרטים  רק 
ולהתחבר אליהן בשכלנו ורגשותינו. עיקריהן הם טעמים 
המצוות   - ובעיקר  כלל,  להבין  ביכולתנו  שאין  נסתרים 
הן רצון העליון שלמעלה מן השכל בכלל, אלו הן מצוות 

הבורא ש"לא מחשבותינו מחשבותיו".

תשים לפניהם 
על פי הסבר פנימי זה, נבין היטב עוד שתי דרשות של חז"ל על 

המילים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".
בירושלמי )ע"ז פ"ב( נאמר ש"תשים" הוא מלשון 'סימה' - אוצר 
שאינו נגלה – רזי תורה. ולכאורה, הרי המשפטים הם הדברים 
הגלויים והמובנים, מה פתאום מדגישים כאן רזין וסודות?! אלא 

שהמשפטים הגלויים מושרשים בסודות!
ועוד אמרו חז"ל )מובא ברש"י כאן(: "תשים לפניהם – ולא לפני 
גויים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, 
אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גויים 
מחלל את ה'!". אין זה רק בגלל חילול ה' בכך שגוי אומר ליהודי 

שגם  בגלל  אלא  להתנהג,  איך 
 - ישראל  כדיני  דנים  הם  כאשר 

אין הם דנים כדיני ישראל! הם לא 
קשורים ודבוקים באלוקות שבמצווה 

וזהו בעצם "דין" אחר לגמרי. החילול ה' שבכאן הוא גם מלשון 
'חלל' – מקום פנוי מהעיקר, שהוא הדביקות בה' אשר ציווה 

את המשפטים. 

הטעם עצמו מסיני
החסידות מוסיפה עוד נדבך: הטעם עצמו המובן לנו היטב, 
ה'משפטים שבמשפטים', גם הוא 
כך  כל  שהדבר  זה  עצם  'מסיני'. 
הגיוני ומוכרח, זה עצמו התחדש 

ונטבע בעולם בעת מתן תורה! 
שאותם  מסוימים  דברים  יש 
מאז  ורק  שנבין  הקב"ה  רצה 
שמבין  השכל  מאליהם.  כאילו  וטבעיים  מובנים  הם  נהיו 
דינים אלו ויכול אף היה לאומרם מדעתו – הוא עצמו ניתן 
בסיני והתחדש אז. מאז נהיה זה הדבר ההגיוני ביותר אצל 

הנבראים כאילו מצד עצמם ועצם ברייתן.
]זה ש"היינו למדים גזל מנמלה וצניעות מחתול" )עירובין ק( וגם מה 
שיש לומר "אי אפשי" על דברים שהשכל מחייבם שהם רעים )רמב"ם 
שמונה פרקים( שנראה סותר למה שכתבנו, מתבאר בחסידות בצורה 

עמוקה. ראה למשל ספר השיחות תשנ"ב עמוד 366-67[.

עבודת עבד
ואמה  עברי  עבד  בדיני  הן  בפרשתנו  הראשונות  המצוות 
עבריה, המרמזים לנו יפה את הדברים הנ"ל: גם את המצוות 
וכעבודת  עול  בקבלת  לקיים  צריך  )"משפטים"(  השכליות 
עבד - "כי לי בני ישראל עבדים". גם בגלל שהקב"ה רוצה 
שנעבוד אותו עבודת עבד וגם בגלל שבאמת, גם המשפטים 
שלמעלה  ה'  רצון  הוא  עיקרם   - ההגיוניים  הדברים   -
האלוקית  עוצמתם  את  ומצמצמת  המגבילה  מתודעתנו 

האמיתית. 
והכרחית,  הבנתנו את המצוות שניתן להבין היא חשובה 
אך אין להתהדר בהבנתנו ולמדוד מצוות לפי המדדים שלנו, 

כי אפילו המובן מאליו שלנו הוא מתנה מלמעלה.

עצם זה שדבר מסוים כל כך 
הגיוני ומוכרח, זה עצמו התחדש 
ונטבע בעולם בעת מתן תורה! 
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צרעה
"ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהִּצְרָעה ְלָפֶניָך 
ְוֵגְרָׁשה ֶאת ַהִחִּוי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלָפֶניָך" 
)כג,כח(

עקיצה קטלנית
על  אחיד  כמעט  באופן  מזוהה  במקרא  המופיעה  הצרעה 
ידי התרגומים וחלק מהמפרשים כחרק הנקרא בשם זה גם 
בלשוננו. אחרים מזהים את הצרעה כשמה של מחלה ואפילו 

שכבשה  מצרים  של  כסמלה 
עמיה  את  והחלישה  כנען  את 
לארץ.  ישראל  בני  כניסת  לפני 
רש"י:  של  בפירושו  נבחר  אנו 
"הצרעה - מין שרץ העוף, והיתה 
ומטילה  בעיניהם  אותם  מכה 
ה"אדם  מתים".  והם  ארס  בהם 
בין  לעיתים  מבלבל  ברחוב" 
הדבורים  וקרובותיהן  הצרעות 
בין  הקיים  הרב  הדמיון  בגלל 
הקבוצות.  בשתי  מהמינים  חלק 

תחת  משותפת  בקבוצה  נכללו  הן  במקורות  שגם  מסתבר 
השם "זיבורא" )"ז" ו"ד" מתחלפות( ורק על פי ההקשר ניתן 
לקבוע מהי משמעות השם. מועמדת מתאימה במיוחד היא 
הצרעה המזרחית )דבור(, שעקיצתה מכאיבה ומסוכנת מאד. 
התנפלות של נחיל צרעות על אדם עלולה להיות קטלנית אך 
גם עקיצה של פרט בודד עלולה לקטול אדם הרגיש לארסה.

יציאה מטבע העולם?
זיהוי זה מעורר את השאלה האם אכן צרעות מסוגלות לגרום 
הצגת  מושבן.  ממקום  אדם  בני  אוכלוסיות  ולגרש  למוות 
ישראל  חכמי  של  גישתם  על  מבוססת  זה  בניסוח  השאלה 
כמו למשל הרמב"ם שכתב: "וכבר נודע שאנחנו נברח מאד 

משינוי סדרי בראשית..." )איגרת תחיית המתים(. 
השליו" שבו  ל"נס  בהתייחסו  הרמב"ן  גם  כתב  לכך  בדומה 

עסקנו בעלון שבת "בשלח": 
והנכון בעיני כי היה הפלא במן גדול מאד. כי השליו הגיז 
אותו מן הים ברוח נסע מאתו כדרך העולם, אבל המן נוצר 
בראשית,  מעשה  כענין  בשמים  חדשה  יצירה  עתה  להם 

והוא מה שאמרו בו שנברא בין השמשות )שמות, טז,ו(.

כי לא יעשה זה במופת. וכן היה, 
כמנהגו  השם  מאת  רוח  שנסע 
של עולם, לא "רוח ים חזק מאד" 

ולא "רוח קדים עזה" כאשר יזכיר 
כנהוגים,  סתם  רוח  אבל  במופתים, 

ויגז שלוים מן הים, לא שנבראו עתה בעבורם, ואין בדבר 
ולא  כן,  להם  היה  שכבר  ועוד  עולם.  של  מטבעו  חידוש 

חידש עתה רק שיהיו שלוים רבים מאד )במדבר, יא,כב(. 
פלא  משום  השליו"  ב"נס  שאין  משתמע  הרמב"ן  מפירוש 
טבעי  שעיקרה  התנהלות  אלא 
ויד ה' באה לידי ביטוי רק בכמות 
השלווים שנחתו ואולי גם בעיתוי 
שהרי הקב"ה מודיע למשה על בא 
צפויה  הייתה  הגעתו  ואם  השליו 
לבשר  צורך  היה  לא  הטבע  בדרך 
לראות  נוכל  לכך  בדומה  זאת. 
מראשיתה  ניסית  תופעה  בצרעה 
ועד סופה בדומה לירידת המן )"כי 
או  מאד"(  גדול  במן  הפלא  היה 
"חידוש מטבעו  בו  ל"נס השליו" שאין  לחילופין להשוותה 

של עולם". 
איום ממשי

לאור המקורות הרבים בספרות חז"ל המתארים את הסכנה 
שבעקיצת צרעה ברור שהתנפלות של נחילי צרעות היוותה 
ישראל.  מארץ  לבריחתם  שגרם  הכנענים  על  ממשי  איום 
להשתמש  ניתן  שבה  היום  חיים  אנו  בה  למציאות  בניגוד 
הרי  ומוגנים  סגורים  במבנים  ולהסתתר  חרקים  בקוטלי 
כל  על  להתנפל  צרעות  נחילי  היו  עלולים  העתיקה  שבעת 
נאלצו  הקוראים  מבין  שרבים  מניח  אני  בדרכם.  הנקרא 
לנטוש במהירות אתר פיקניק בגלל צרעות שניסו להשתתף 
ובעיקר  חלבוני,  מזון  הכוללת  ארוחה  בארוחה.  הן  אף 
בפניו.  לעמוד  מצליחות  לא  שהצרעות  פיתוי  מהווה  בשר, 
האוכלוסייה  הצרעות מתרבה מאד  בתקופות שבהן מספר 
המקומית נאלצת לנטוש את האזור ואכן קיימת עדות לכך 
הקטנה  שבאסיה  בליקיה   )Phaselis( פאסליס  שתושבי 

נאלצו לנטוש את ארצם בגלל מכת צרעות. 

צרעה מזרחית 
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פרשה וטִבעּה

להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב"
בפורטל הדף היומי )חולין כז,ב(
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משנכנס אדר
"תלמידים, יש לי הפתעה בשבילכם" הכריזה המורה.

כולנו חיכינו בציפייה להמשך דבריה. והיא המשיכה: 
"בעוד שלושה ימים יחול ראש חודש אדר. כמו שאתם 
בוודאי זוכרים, ראש חודש אדר בלי קצת ריקודי 'ִמֶׁש 

ִמֶׁש' זה לא נקרא ראש חודש אדר..."

יודעים!  שאנחנו  "בטח 
ואנחנו לא נוותר על הריקוד 

הזה!" קטע יוסי את דבריה.

לא  שאתם  יודעת  "אני 
הזה"  הריקוד  על  תוותרו 
אמרה המורה "ובצדק – הרי 
'משנכנס  רבותינו אמרו  כבר 
אדר מרבין בשמחה', אז צריך 
להשתולל  ואפילו  לשמוח! 
הכיתה  והשנה  מותר.  קצת 
ה'ִמֶׁש  ריקוד  את  שתארגן 
ִמֶׁש' תהיה לא אחרת מאשר 

הכיתה שלנו!"

"ייייש!!!" צעקנו כולנו.

אותנו  השתיקה  בקושי 
שזה  "כדי  והמשיכה:  המורה 
אני   – באמת  מלהיב  יהיה 
להביא  ילד  מכל  מבקשת 
מהבית  החודש  ראש  ביום 

סיר, ששתי הידיות שלו יהיו קשורות בחוט או רצועה 
אל הצוואר. כמו כן תביאו אתכם כף גדולה או מצקת. 
ברגע שאגיד לכם, תסתדרו בטור, ונצא לתהלוכה בכל 
רחבי בית הספר תוך כדי שירת "משנכנס אדר מרבין 
בשמחה" ותיפוף רעשני בסירים והמצקות. וכמובן – 
הוסיפה המורה – כל זה צריך להישמר בסוד. אל תגלו 

את התוכנית לאף ילד מהכיתות האחרות".

מהומה  בכיתה  פרצה  דבריה,  את  סיימה  כשהמורה 
עם  דיברו  כולם  והתרגשות.  התלהבות  של  שלמה 
כולם, וכולם תכננו איזה סיר יביאו, איזה בגד ילבשו, 
ואיך בדיוק נערוך את התהלוכה. איזה כיף! מרוב רעש 

לא שמענו את הצלצול המבשר על סיום השיעור...

מתאים  סיר  אמא  בעזרת  בחרתי  יום  באותו  עוד 
שלי.  המיטה  ליד  אותם  והנחתי  גדולה,  ומצקת 
כשיהודה שאל אותי מה פשר הסיר, לא עניתי לו דבר 
ברור. ניסיתי להתחמק, ובסוף אמרתי לו שאני רוצה 
לבשל ארוחה לבובות. הוא הסתכל עלי כאילו הייתי 
רגע  כל  אותי.  עזב  הוא  לפחות  משם.  והלך  משוגע 
ניגשתי אל הסיר, ודמיינתי את עצמי מרקד כשהסיר 
תלמידים  עשרות  אחרי  וסוחף  צווארי,  על  תלוי 
בלילה  במיוחד.  ורעשני  נלהב  לריקוד  הכיתות  מכל 
שהרעידו  התיפוף  מקולות  פעמים  כמה  התעוררתי 
אותי בחלום. בקושי הצלחתי לחכות עד לראש חודש. 

סוף סוף הגיע היום הגדול. אמא באה והעירה אותי. 
טוב.  בוקר  "נתנאל,  והזכירה:  כתפי  על  טפחה  היא 
היום ראש חודש אדר. אתה קם?" ניסיתי לפתוח את 
העיניים, אבל העפעפיים כאילו נדבקו זה לזה. רציתי 
לקום מהמיטה, אך הרגשתי מין כבדות נוראה, והחדר 
על  והתיישבתי  חזרתי  מסביבי.  להסתחרר  התחיל 
המיטה, ובהיתי מולי מבלי לראות כלום. אמא נגעה 
חום  לך  יש  "נתנאל,  פסקה:  ומייד  בדאגה,  במצחי 

גבוה! כנראה הצטננת".

בקול  נזעקתי  פתאום?"  "מה 
אדר!  חודש  ראש  "היום  עייף 

אני חייב ללכת לבית הספר!"

אמא  אמרה  מצטערת"  "אני 
לא  אתה  הזה  במצב  "אבל 
יכול ללכת לבית הספר". היא 
לא  אבל  הצטערה,  באמת 
לחזור  נאלצתי  כלום.  לי  עזר 
החגיגה  את  ולהפסיד  למיטה 

הגדולה.

לא  הבוקר.  כל  כמעט  בכיתי 
רק שהראש שלי כאב, ולא רק 
אלא  הזמן,  כל  שהשתעלתי 
ממש  אלה  שברגעים  שזכרתי 
ומשתוללים,  רוקדים  חבריי 
ובשיתוף  ברשות  והפעם 
פעולה מלא של המורה – ואני 
לראות את  חייב  אני  לא שם. 
המורה מסתובבת עם סיר על הצוואר, ודופקת עליו 
כי אני ח-ו- זה –  במצקת! אבל אני לא אראה את 

ל-ה. אוף!

והיא  שלי,  והקיטורים  מהבכיות  לאמא  נמאס  בסוף 
הציעה שאתלה לי על צווארי את הסיר, ואתופף קצת 

בבית. 

להשתולל!  זה  העניין  כל  שווה?  זה  מה  באמת!  נו, 
ולראות  שיעור!  באמצע  הספר  בבית  רעש  ולעשות 
שווה  זה  מה  קצת!  משתוללת  בעצמה  המורה  את 

סתם לדפוק על איזה סיר בחדר שלי?

הסיר.  את  עלי  שמתי  שעמום  מתוך  זאת,  בכל 
טפשית,  דמות  וראיתי  במראה  עצמי  על  הסתכלתי 
וסיר תלוי לה על הצוואר. הרגשתי  לבושה בפיג'מה 
מגוחך. הורדתי את הסיר והחזרתי אותו למקום בלי 

לדפוק עליו אפילו דפיקה אחת.

אכזבות  גם  יש   – לעשות  מה   – שלפעמים  ולמדתי, 
בחיים...

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com 
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משו"ת בארץ
ליווי החתן והכלה לחופה

לחופה.  ילדיהם  את  מלווים  ההורים  כי  נהוג  שאלה: 
מהי הדרך הראויה לעשות כן – האם כל זוג הורים ילווה 
את בנו/בתו או שהאבות ילוו את החתן והאמהות את 

הכלה?
תשובה:

השושיבנות בחז"ל
בדברי  מקומות  בכמה  מוזכר  השושבינות  מנהג 
חז"ל. בבראשית רבה )ח(: "אר"י ברבי סימון מיכאל 
וגבריאל הם היו שושבינין של אדם הראשון". בגמרא 
)סא,א(: "מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא  בברכות 
שושבין לאדם הראשון; מכאן למדה תורה דרך ארץ 

שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו". 

השושבינים  לתפקיד  בנישואים  לתפקידם  נוסף 
משמעויות  גם  יש 
שנובעות  הלכתיות 
שלהם  מהזיקה 
בתוספתא  לנישואים. 
מובא:  ב,ד(  )ברכות 
בני  וכל  "השושבינין 

ובמשנה  התפילין".  ומן  התפילה  מן  פטורין  חופה 
כהגדרה  השושבינים  מוזכרים  )ג,ה(  בסנהדרין 
פירש  אתר(  )על  הרמב"ם  לעדות.  שפסול  לאוהב 
החתונה"  בימי  שלוקחין  "רעים  הם  ששושבינים 
ובוודאי שלא מדובר בבני המשפחה של החתן, שכן 
הם פסולים לעדות ממילא )ופסולי עדות אלו פורטו 
במשנה הקודמת(. ובכל מקרה השושבינים אצל חז"ל 
מימי  אלא  הקידושין  מטכס  חלק  בהכרח  לא  הם 
המשתה ומהסבלונות שלפני, ולכן הם מביאים את 

הכלה אל החתן כלומר לביתו. 
המנהג שההורים הם השושבינים

אֵבל  בהלכות  דיונו  בתוך  שצא,ג(,  )יו"ד  ברמ"א 
בחתונה, כותב: "וכן יוכל להכניס חתן כדרך ארצנו 
גם  החופה".  תחת  החתן  מכניסין  אנשים  ששני 
מדבריו לא עולה שדווקא ההורים הם שמכניסים את 
ג,קו(  )יו"ד,  פיינשטיין באגרות משה  הגר"מ  החתן. 
הסביר שהמנהג הרווח בזמננו אינו זהה למה שמובא 
בגמרא: "ודאי שהיו שושבינים מימות עולם... אבל 
מנהג שבגמרא היה בהשושבינים של רעים וחברים 
ולא שייך זה למה שהאבות ואמהות של החתן והכלה 
מוליכין את בניהן ובנותיהן וזה לא הוזכר בגמרא". 
שההורים  המנהג  את  כעיקר  קובע  הוא  זאת  ובכל 
מלווים את בניהם ובנותיהם: "אבל עכ"פ הוא מנהג 
ובנותיהן  בניהם  מוליכין  שההורים  המדינות  בכל 

לחופה שג"כ אין לשנות מנהג אבותינו". 
את  והאמהות  החתן  את  מובילים  האבות  האם 

הכלה?
גם על פי דברי הגר"מ פיינשטיין, ובוודאי שבמקורות 
דווקא  שהאבות  עניין  יש  האם  מפורש  לא  חז"ל, 
או שבמנהג  והאמהות את הכלה,  יובילו את החתן 
והכלה על  ידי הוריו  ילווה על  ימינו אפשר שהחתן 
ידי הוריה. בספר 'ראש דברך' מובא בשמו של הגר"א 
שפירא זצ"ל שמנהג ירושלים שדווקא האבות יובילו 
משנה  בספר  וכן  הכלה.  את  והאמהות  החתן  את 

מדייק  )ז,רמז(  הלכות 
"ששני  הרמ"א  מדברי 
החתן  את  מכניסין  אנשים 

מכניסות  נשים  שתי  וממילא 
את הכלה והוא מנהג ותיקין אשר עליו יש לסמוך", 
הלוי'  ב'שבט  גם  ברמ"א.  מוכחים  אינם  דבריו  אך 
ככל  זה  שמנהג  ספק  "אין  כדעתם:  כותב  )ג,קפז( 
וקידושין,  בחופה  אשר  הקדושים  ישראל  מנהגי 
יסודו בהררי קודש וכאשר ג"כ כבודו העתיק מכמה 
פוסקים, וכן ראיתי בעוד ספרים מכלל דהוא מנהג 
מעולם".  אבותינו  ואבות  רבותינו  ומנהג  ותיקין 
מלווה  אחד  שכל  המנהג  את  תוקף  גם  הלוי  שבט 
על ידי הוריו: "ומי יהין לשנות בזה ח"ו, וגם אם יש 
קצת נוהגים כמנהג האחר מן הסתם נלקח ממנהגי 
ולא תלכו בחוקותיכם כתיב....". ברם דבריו  הגוים, 
שהמנהג  מכיוון  תמוהים  הלוי  שבט  של  החריפים 
הינו  מובילים  שהאבות 
כעדותו  מאוחר,  מנהג 

של בעל האגרות משה. 

שאת  עדויות  יש  כמו"כ 
פיינשטיין  ר"מ  הגאון 
אביו  לחופה  הובילו 
סולוביצ'יק.  הגרי"ד  של  במשפחתו  נהגו  וכן  ואמו 
מנהגי  שנהגו  וחלילה  חס  הדור  בגדולי  לחשוד  אין 
הגויים. וכן ראיתי שנהגו במשפחתו של מו"ר הגר"א 

ליכטנשטיין שליט"א.

האם רק זוגות נשואים יהיו שושבינים? 
יש המקפידים שרק זוגות נשואים יובילו את החתן 
בספר  מופיע  ואלמנה  לאלמן  ביחס  לחופה.  והכלה 
אחד  שכאשר  הקודש',  'חותם  בשם  העזר'  'שולחן 
יכולים  ובנה  האם  או  ובתו  האב  נפטר  ההורים 
להוביל וכן ידוע לי שהגרי"ד סולוביצ'יק הוביל את 
אחיו הגאון ר' אהרון סולוביצ'יק זצ"ל יחד עם אמו. 

מצוות  לענ"ד,  שאסרו.  יש  גרושים,  להורים  ביחס 
ימים  אריכות  ושכר  מדאורייתא  היא  הורים  כיבוד 
מקור  להן  שאין  מהנהגות  ועדיפה  בצידה,  מובטח 
את  להוביל  רוצים  ההורים  כאשר  לכן,  בקדמונים. 
נפלאים  זה  בעניין  לכבדם.  חייבים  בתם  או  בנם 
דברי שו"ת חלקת יעקב )פז( לר' מרדכי יעקב ברייש: 
לאיש שנשא  לכבד שושבינות  "ומנהג העולם שלא 
זיווג שני או לזוג בלא בנים, וכל דברים אלו אין להם 
מקור ולא מצאתיו בשום ספר, וכנראה שמפי נשים 

זקנות נובע המנהג, ומאן דקפיד קפיד...". 
סיכום

החתן  את  מלווים  החתן  שהורי  שהמנהג  מכיוון 
רבים  אצל  רווח  הכלה  את  מלווים  הכלה  והורי 
זאת  למנוע  סיבה  כל  אין  היום  המצוות  משומרי 
ולקטרג על הנהגתם, ו"מקום שההלכה רופפת בידך, 
פוק חזי מאי עמא דבר". ובוודאי בזמן שגדולי עולם 

שעפר אנו תחת רגליהם נהגו ונוהגים כך.
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

יש עדויות שאת הגאון ר"מ פיינשטיין 
הובילו לחופה  אביו ואמו
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פד"רים
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – 
כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. 
)רש"י(
הרצון ליישם את המשפט העברי בתוך מערכת 

המשפט הכללית נתקל בקשיים מרובים. 
החובה של השופט לפנות אל מקורותינו מעוגנת 
 :)1980 )תש"ם  המשפט"  "יסודות  בחוק  אמנם 
הטעונה  משפטית  שאלה  המשפט  בית  "ראה 
חקיקה,  בדבר  תשובה  לה  מצא  ולא  הכרעה, 
בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור 

עקרונות החירות, הצדק, היושר 
ישראל",  מורשת  של  והשלום 
מעטים  כי  הוכיח  הניסיון  אך 
הם הציטוטים של משפט עברי 
אחת  המשפט.  בתי  בפסקי 
הסיבות לכך היא מחסום השפה 
למי  נהירים  שאינם  והמושגים 
הישיבה  שלא חבש את ספסלי 

בעברו.

בספרות  תעסוק  זו  רשימה 
פסקי  תיבות:  )ראשי  הפד"רים 
להערכתי,  שהיא,  רבניים(  דין 
החשובים,  המפעלים  אחד 
הציבור  של  גישה  המאפשרים 

הרחב לפסיקה ההלכתית.
לשון המובנת לכל

עם כינונה של הרבנות הראשית 
בתקופת המנדט הבריטי, וביתר 
המדינה,  הקמת  לאחר  שאת 

הרבניים.  הדין  בבתי  הדין  לסדר  תקנות  נתקנו 
דין  בית  של  החלטה  "כל  היא:  התקנות  אחת 
צריכה להיות כתובה ומנומקת". יש לדעת כי אין 
חובה הלכתית לדיין לנמק את פסק הדין. אולם 
הקמת ערכאת ערעור - בית הדין הגדול - מעל 
הפסיקה בבית הדין האזורי חייבה את בית הדין 
לנמק את פסקו, כדי שיוכל כל צד מהמתדיינים 
ותיפתח  אותו,  דנו  מה  סמך  ועל  מהיכן  לדעת 

האפשרות לבית הדין הגדול לדון בערעורו.

מתפקדת  שבה  ישראל,  במדינת  כן,  על  יתר 
בתי  מערכת  של  בצלה  הדין  בית  מערכת 
המשפט, נדרשים הדיינים לנמק את פסק דינם, 
כפי שנעשה בבתי המשפט, בבחינת "שלא תהא 

כהנת כפונדקאית".

את   )1950( תש"י  בשנת  יזם  ורהפטיג  זרח  ד"ר 
הדין  בית  פסקי  של  הראשון  הקובץ  הוצאת 
הגדול לערעורים. ספר זה הוא הראשון בסדרת 
ספרים ארוכה, הידועה בשם פד"רים )פסקי דין 
רבניים(. אופן ניסוחם של הפד"רים שונה מאופן 
ותשובות  השאלות  ספרות  של  המוכר  הניסוח 
שנכתבו לאורך הדורות. על הדיין לתאר במדוייק 

המשפטי  התיק  פרטי  את 
את  בתמציתיות  ולהציג 
ואת  הפסיקה  מקורות 

שיקוליו בלשון המובנת לכל. 
אוצר של פסקי הלכה

גן,  )רמת  העברי"  במשפט  "מחקרים  בספרו 
זרח  ד"ר  מתאר   )54-55 עמ'   1985 תשמ"ה 
ורהפטיג את הקושי בהוצאה לפועל של היוזמה 
קונטרסים  רק  היו  הדין  בית  בתיקי  החדשנית. 
לשכנע  כדי  ביניהם  הדיינים  שהחליפו  ארוכים, 
מוסכמת.  לדעה  להגיע  וכדי  רעהו  את  איש 
עריכה  עבודת  אפוא,  נדרשה, 
את  ולנסח  לתמצת  מקיפה 

פסקי הדין בצורה ברורה.

אשנב  פתח  הפד"רים  אוסף 
לעולמם של בתי הדין הרבניים 
וזכה  שלהם  הפסיקה  ולדרכי 
להצלחה מרובה. לאחר הצלחת 
הדיינים  החלו  הראשון  הכרך 
נימוקים  לכתוב  בכל הערכאות 
ובמהלך  ולפרסמם,  דין  לפסקי 
כרכים  עשרות  נאספו  השנים 
שונים.  דין  בבתי  דין  של פסקי 
אוספים אלו הם אוצר בלום של 

פסיקת הלכה למעשה.

אמירה חברתית
הנה דוגמא אחת של פסק מתוך 
אוסף פסקי הדין הראשון. הדיון 
כנגד  לקוח  תביעת  על  נסוב 
הליכי  כנגדו  נקט  שהבנק  בטענה  הבנקים  אחד 
הוצאה לפועל באופן לא הוגן. המערער טען, בין 
השאר, כי הבנק פעל כנגד הדין והמוסר התורני 
הגיש  ולא  אזרחי  משפט  לבית  שפנה  בכך  גם 
תביעה כנגדו בבית הדין הרבני. בית הדין דחה 
את טענותיו והכריע, כי כיון שהמנהג של גביית 
הוא  )ערכאות(  משפט  בתי  באמצעות  שטרות 
הלווה  כאילו  זה  הרי  מקום,  בכל  הנפוץ  המנהג 
הסכים לכך מראש בעת ההלוואה, שייגבה חובו 
באמצעות בתי המשפט. במקרה זה מופעל הכלל 
ההלכתי "שטר העומד לגבות - כגבוי דמי". פסק 

הדין מסתיים באמירה חברתית-מוסרית:
השקפתו,  את  בזה  מביע  הגדול  הדין  בית 
כלפי  להתנהג  צריכים  ישראליים  שבנקים 
להם  לגרום  שלא  יתרה,  בזהירות  לוויהם 

הפסדים שאפשר למנוע מהם.

המעוניין לראות את פסק הדין המנומק במלואו 
ישלח פרטיו בדוא"ל לספריית הרמב"ם.
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לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 
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דילול עוברים
"...ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה..." )שמות כא, כב( 

מפרשיה זו למדנו: חיי האם קודמים לחיי העּוָּברים. לכן, במצב בו ההריון 
מפני  הוולד שבמעיה...  מסכן את האישה קבעה המשנה: "מחתכין את 
שחייה קודמין לחייו. יצא רובו אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש" 
)אהלות, ז'( - הכל בכפוף להערכת חוות דעת רפואית, לפחות של שני 

רופאים, ובאישור הלכתי.
מרובה  הריון  התפתח  כאשר  השכיחים,  הפוריות  טיפולי  בשל  בזמננו, 
לעובר  ביחס  רודף"  “דין  שאלת  עולה  ומעלה,  רביעיה  כגון  עוברים, 
הרודף עובר אחר. בדרך כלל אין בכך בכדי לסכן את האישה ההרה, אבל 
בהחלט עלול לסכן את ההריון עצמו, כלומר לגרום לחלק מן העוברים 
או לכולם שלא ישרדו. אמנם מוּכרים רביעיות וחמישיות שנולדו ושרדו 
סוברים,  הפוסקים  רוב  כך.  זה  אין  המקרים  ברוב  אך  ושלמים,  בריאים 

שניתן להחיל דין רודף על העוברים, שהרי הם רודפים כביכול זה את זה. 
הבעיה היא שקשה לקבוע מי הרודף ומי הנרדף, ואם-כן לכאורה "שב ואל 
תעשה עדיף". אולם, יש מהרופאים המומחים לאולטרא-סאונד היודעים 
להבחין בין העוברים מבחינת איכותם וסיכויי הישרדותם, והואיל וכולם 
כ"רודפים",  יש להחשיב את העוברים “הגרועים"  נפלים,  עדיין בחזקת 

ולבצע דילול עוברים, פעולה שנהוג לעשות בשבוע 12-13 להריון. 
שיותיר  דילול  להתיר  הפוסקים  נטיית  ומעלה,  רביעייה  של  בהריון 
בשלישיה  אבל  מורכב,  בהריון  וכן  חיים,  עוברים  שלושה  או  שניים 
אין הדבר פשוט כי בד"כ כולם שורדים. במקרה שכזה נדרשת סיבה 
סובייקטיבית להתיר דילול. השיקול ההלכתי יתמקד בשאלת הסיכון, 
ולא סביב הקושי הפיזי בגידול שלישיה, הגם שללא ספק קיים, אך 
המשפחה.  לעזרת  הקהילה  בהתארגנות  אלא  בהפלה,  אינו  פתרונו 
הריון מעל תאומים נחשב "כישלון רפואי" והרופאים משתדלים שלא 

יקרה, בבחינת "צרות של עשירים"... 
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בין קודש לחול
לשמור על האהבה

הוא הניח את התיק על השולחן בסלון. צנח על 
עומס  איזה  ונרגע.  עמוקה  נשימה  נשם  הספה. 
לעצמי  זמן  לי  יש  בקושי  בלאגן.  איזה  בעבודה, 

ולנפשי. מזל שיש חיים מחוץ לעבודה.
שעתיים מאוחר יותר, על ספסל בגינה ציבורית, 
וצחקו.  דיברו  נראה אחרת. הם  יחד איתה, הכל 
היא סיפרה על מה שעבר עליה היום. הוא פטפט 

שלו.  תלאותיו  את 
יש לכם לדבר כל  'מה 
שאלה  הרבה?',  כך 
פעם,  לא  אימו  אותו 
דיברתם  אתמול  'רק 

שלוש שעות'.
'כיף לי לחלוק איתה את העולם שלי', היה עונה. 
בגיל  יושבים  שניהם  את  ומדמיין  עיניים  עוצם 

שיבה על אותו ספסל. יושבים ומפטפטים.

* * *
עשר שנים מאוחר יותר: הוא הניח את התיק על 
השולחן במשרד. צנח על כסא המנהלים המרופד. 
בבית,  עומס  איזה  ונרגע.  עמוקה  נשימה  נשם 
איזה בלאגן. בקושי יש לי זמן לעצמי ולנפשי. מזל 

שיש חיים מחוץ לבית.
עצמו  את  מצא  הוא  יותר,  מאוחר  שעתיים 
הוא  הקולגות.  אחת  עם  הקפה  בפינת  מפטפט 
הילד  ועל  שלו  ההתלבטויות  על  קצת  לה  סיפר 
לו  סיפרה  היא  א'.  לכיתה  הבאה  שנה  שעולה 
על ההתלבטויות שלה ושל בעלה בקשר להצעה 
ההיא מחו"ל. שיחה מרגיעה ונעימה. קצת מרגוע 

לנפש ולנשמה. 
הודעה חדשה נכנסה למכשיר הנייד. 'תוכל לקחת 
את יותם לחוג אחר הצהרים?', שאלה אשתו. 'אין 
נאנח.  סידורים',  הזמן  'כל  חזרה.  סימס  בעיה', 
מזל שיש כאן מישהי שאפשר לדבר איתה. בבית 
אנחנו עסוקים כל היום רק בסידורים ובמטלות. 

* * *
שילוב  נדיר.  יהודי  היה  ז"ל  לב  זאב  פרופסור 
היה  לב  פרופסור  ומעשיות.  גאונות  של  ייחודי 
המיקרוגל  מכשירי  פיתוח  את  שהובילו  מאלו 
לב'  'מכון  את  הקים  גם  ולהבדיל  והאמ.אר.אי., 

המשלב לימוד תורה עם לימודי חול איכותיים.
לקבל  כדי  בחור  לב  פרופסור  אל  הגיע  פעם 
ציוה  דברים  שלושה  החתונה.  לפני  ברכה 
החובה  היה  שבהם  החשוב  הפרופסור.  עליו 
יחד.  ולהיות  אשתו  עם  בשבוע  פעם  לצאת 
'אני לא מתכוון שתצאו לחתונה או לאירועים 
רק אתה  יחד,  ותהיו  'תצאו  הבהיר,  ציבוריים', 

והיא - פעם בשבוע'.

* * *

הן  האישיות  השיחות 
זוגי.  בקשר  קריטי  מרכיב 
במה  הזוג  בת/בן  שיתוף 

או  היום  עליך במשך  שעבר 
שלך,  וברגשות  בהתלבטויות  האחרון,  השבוע 
 - בהן  שהרהרת  ותובנות  מחשבות  בסתם  או 
הינו נדבך מרכזי ומכריע בקשר הזוגי. קשר זוגי 

ללא שיחות אישיות ידעך.
שחיו  התוספות  בעלי 
עשרה  השלוש  במאה 
היטב  הבינו  בצרפת 
הקשר  חשיבות  את 
הזה. הם קבעו )יבמות 
סב( שהתורה מחייבת 
לפקוד  הבעל  את 
חייב  לדרך  שיוצא  גבר  זוגו.  בת  את  בדברים 
להיות עם אשתו לפני שהוא יוצא לדרך ולדבר 
הקשר  כמה  עד  הבינו  התוספות  בעלי  איתה. 

הנפשי משמעותי לקשר הזוגי.
בסידורים  יתמצו  זוג  בני  בין  שהשיחות  אסור 
להקדיש  מחויבים  זוג  בני  לעשות.  שעליהם 
זמן לשיחה ביניהם. שיחה שתיגע בהם עצמם, 
זאת  במותרות,  מדובר  לא  במחויבויות.  ולא 
מחוייבות בסיסית בלתי ניתנת לפשרה. על זה 
נכרתה ביניהם הברית בזמן החופה. על השיתוף 

הנפשי ועל האהבה.

* * *
שיתוף נפשי בין גבר לאישה יוצר ומחזק אהבה 
הזוגי.  לקשר  חשוב  כך  כל  זה  לכן  נפשי.  וקשר 
זוג אחרים.  בני  כך פסול בקשר עם  כל  זה  לכן 
בני הזוג מעניקים אחד לשני לא רק קשר פיזי 
אלא גם קשר נפשי. כפי שאת הקשר הפיזי הם 
שומרים לעצמם, כך עליהם לנהוג בקשר הנפשי.
הרגשי  עולמו  את  לפרוק  צורך  שמרגיש  אדם 
והנפשי שיעשה זאת עם בת הזוג שלו. כשאדם 
פורק את עולמו הרגשי עם אישה אחרת זה רע. 
זה רע כיוון שאת מה שחלק עם האישה ההיא 
הוא לא יחלוק עם בת הזוג שלו. זה רע כי שיחה 
מתפתח  נפשי  וקשר  נפשי  קשר  יוצרת  אישית 

לא אחת לאהבה.
בין  חברותיות  ששיחות  שבועיים  לפני  כתבנו 
שיחות  וראוי.  נורמאלי  דבר  הן  לנשים  גברים 
מאוד  בעייתי  דבר  הן  ואינטימיות  אישיות 
ופסול. צריך להימנע משיחות בעלות אופי אישי. 
שיחות בעלות אופי חברתי שהיית מנהל גם אם 
היו כאן עוד עשרה אנשים בחדר הם דבר ראוי 
מנהל  היית  שלא  אינטימיות,  שיחות  ומתוקן. 
אם היו בחדר חוץ ממך וממנה עוד אנשים, אינן 

במקומן. מקומן הוא עם בת הזוג שלך. 

'מה יש לכם לדבר כל כך 
הרבה?', שאלה אותו אימו

לתגובות והארות:
benkodesh@gmail.com
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משל למלך ובנו
ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה 
)כד,יח(

למה ניתנה התורה דווקא ע"י משה?
על כך עונה במשל, רבי אברהם אזולאי, סבו של החיד"א, 

בספרו חסד לאברהם:
משל למלך שהראו לו איצטגננין שלו שיוולד לו בן מיוחד 
משרתים  מאות  עם  גדולה  עיר  לבנו  בנה  ולכך  ונעלה, 
גדולה  שמחה  האב  בו  שמח  הבן,  שנולד  ומעת  ועבדים, 
, מיני עצות  ולימים מרוב אהבתו עלו במחשבתו של המל 

וחכמות להטיב לבנו הטבות גדלות ורבות.
אלא שחטא הבן ונעלמה אותה אהבה שכלית, אותן עצות 

בנו,  אל  האב  של  וחכמות 
ונשארה אהבה טבעית ראשונה.

ממשרתי  רע  איש  בא  לימים 
למעשים  המלך  בן  והסית  המלך 

רעים. עד ששיעבד אותו אליו וכביכול שכח בן המלך את 
יחוסו.

משגבר צערו של הבן התגלגלו רחמי האב וחישב כיצד 
עצות  הבן  של  לבו  אל  ישיב  איך  אליו,  בנו  את  ישיב 
וחכמות לטוב לו כל הימים, ומתי תשוב אהבתם הגדולה?
משרתו  להביא  טכסיסים  בכמה  המלך  שהעלה  עד 
שהיה אוהב מאוד בנו של מלך והיה נאמן ועניו להציל 
בן המלך, אותה חכמת  וללמד  רע  הבן מידי אותו איש 

האהבה שנשתכחה.

קצר ולשולחן
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הרב רוזן במאמרו כותב נגד תופעת המפלגות הזעירות והטרגדיה של- “שריפת קולות לשוא".
לטעמי ,יש לבחון גם צדדים אחרים של המטבע.

א. דמוקרטיה אמיתית מחייבת את האפשרות שקולות מיעוט יבואו לידיי ביטוי, מה עוד שהכנסת מעצם טיבעה, 
מעבר לתפקידה כמחוקקת, היא מקום בו מדברים)פרלמנט(, דנים ומשמיעים קולות אחרים.

ב. מדוע זכותן של מפלגות קטנות לייצג את עשרות אלפי תומכיהן פחותה מזו של מפלגות כשל ישראל ביתנו ויש 
עתיד, שנציגיהן נבחרים שרירותית בידי מקימיהן?

ג. אין במפלגות הקטנות סכנה כלשהי לאי יציבות שלטונית, ולכן אדרבה ,מן הראוי שקולן יישמע.
ד. דווקא במפלגות גדולות מדי טמונה סכנה שיפעלו בניגוד למצע שהוצג לבוחריהן )ע"ע מפלגת קדימה, שהורתה 

בליכוד והחריבה את גוש קטיף בניגוד לרצון מרכז הליכוד ורוב בוחרי הליכוד(.
ה. את הטענה של 'שריפת קולות" יש לפתור באמצעות הקטנת אחוז החסימה למינימום. אין לזלזל באדאולוגיה 
שהן  מחשש  עבורן  מלהצביע  שנמנעים  נוספים  רבים  ותומכים  תומכיהן,  אלפי  ,ובעשרות  קטנות  מפלגות  של 
מיעוט  דעות  של  וחובתן  זכותן  ואחרות.  לישראל"  “עצמה  שלם",  “עם  כדוגמת  החסימה,  אחוז  את  תעבורנה  לא 
להישמע, קיצוניות והזויות כאשר  תראינה בעיני הרוב, וחובתנו כציבור להאזין רב קשב. )מומלץ לקרוא את מאמרה 

של סופיה רון מוריה בנידון(.
אריק קרמר 
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 נשארו מקומות אחרונים לקבוצות שרוצות לערוך
סיום מסכת ב'חווית צומת' - מרכז המבקרים החדש של מכון צומ"ת באלון שבות,

 אפשרות לעריכת סעודת מצווה ב'מסעדת היקב' בצומת גוש עציון. 

 מסיימים את מסכת שבת?
רוצים לקשר את הלימוד לחיי היום יום?

חדש
במכון צומת

פרטים נוספים באתר מכון צומת ובטלפון - 02-9932111

'שויון בנטל' - סיסמא בלתי אפשרית   
יש אומרים כי הממשלה החדשה תקום ותיפול על סוגיית 'השוויון 
נוסחה  נמצאה  לקריאתן  השורות  כתיבת  שעת  שבין  יתכן  בנטל'. 
)יותר  הנוסחה  למציאת  ועדה  הוקמה  ואולי  סביר(,  )לא  לפתרון 
עקב  טל',  'חוק  לביטול  בג"צ  פסיקת  בעקבות  מקום,  מכל  סביר(. 
כשלונו )והגיע הזמן שהציבור החרדי יכה על חטא שלא ניצל טל-
לפיד.  ומיתווה  יעלון  מיתווה  הפוליטי  בשוק  הסתובבו  זה(,  חיים 

כשירות לקוראים נציג אותם,
החתן והנדוניה

הערת פתיחה: 'מדברים על הכלה ומתכוונים לנדוניה'. מדברים על 
שויון בנטל השירות ומתכוונים להשתלבות בשוק העבודה. לדידי, 
חברתית  מוסרית,  סוגיא   היא  צבאי/לאומי  בשירות  חלק  נטילת 
היא  העבודה  בשוק  להשתלבות  הלחץ  מאידך,  יחד.  גם  ותורנית 
לקיים  ועוני,  חיי דחק  מי שמעדיף  בלתי מוצדקת.  פטרונית  גישה 
את דברי המשנה )אבות א,ו( “כך היא דרכה של תורה: פת במלח 
תחיה,  צער  וחיי  תישן,  הארץ  ועל  תשתה,  במשורה  ומים  תאכל, 
לך  וטוב  ומצפה לסיפא: “אשריך בעולם הזה  ובתורה אתה עמל", 
לעולם הבא" - זכותו! פרט לתביעתו שהציבור ישא אותו בנדיבות 

על כתפיו. 
בין ישראל לעמים

)כולל  ישראל  ערביי  בגלל  בנטל  שויון  נגד  אני  שניה:  הערה 
הבדואים(! אם השויון ימומש הוא יחול על מיליון וחצי)!( ערביי 
ובעיקר  לאומי,  בשירות  בהמוניהם  אותם  רוצה  אינני  ישראל! 
אינני רוצה אותם כשֵוי זכויות, בעקבות שויון בחובות. אינני רוצה 
במועד מאוחר  ינתנו  נימוקים  העבודה.  בכח  כמשולבים  גם  אותם 
יותר. בינתיים, מכיון שאני בטוח כי שום נוסחת 'שויון בנטל' לא 
תחול  שהיא  להאמין  לי  קשה  לפיכך  ישראל,  ערביי  על  תמומש 
זה. טיעון  לנצל  החרדיות  לסיעות  עצתי  החרדי.  הציבור  על  רק 

מיכסות?
מי  שכל  היתה  הנוסחה  הבג"צ  וצו  טל  חוק  לביטול  עד  ושלישית: 
קריטריונים  נקבעו  כלשהו.  משירות  פטור  אומנותו'  ש'תורתו 
אינני  תחתיה.  לחסות  יכול  בהם  העומד  וכל  זו  פוטרת  להגדרה 
תומך כלל בפטור גורף, אבל לפחות יישומו ברור, “הכל יוצאין". כל 
ניתן למימוש משום בחינה;  ְּפטֹור בלתי  'מיכסות'  מיתווה המכיל 
מוסרית, חינוכית, משפטית ובעיקר הלכתית. ועוד, שיטת המיכסות 

מוסרית  התלבטות  ולמצער  מוסרית,  שחיתות  אחריה  תגרור 
ישיבה  כל  ואם  העליונה'.  המיכסות  'ועדת  מצד  נוראה  וחינוכית 
תקבל 'מיכסה מוסדית', כמיתווה יעלון, אינני מקנא בנדודי השינה 

של ראשי הישיבות. 
אני צופה גם 'מסחרה' ב'אשרות פטור' בין הישיבות ואולי גם 'רצי 
חומר  איסוף  על  שוקדים  כבר  חרוצים  אברכים  הסתם  מן  כסף'. 
שהטיל  הצאר  לצבא  'החטופים'  פרשת  את  שליווה  רב  הלכתי 
)במאה  לשירות  כח-אדם  לספק  ישראל  קהילות  על  מיכסות 
בניצול  ההיסטוריה,  בדפי  גם  לשימצה  מוכרת  זו  פרשה  ה-19(. 
יקיריהם והחלפתם בבני  ובעלי ממון לשיחרור  שררה של פרנסים 

עניים וחסרי יחוס. אינני רואה דרך להימנע מדילמות כבדות אלו.
אז מה הפתרון?

הפתרון מצוי בידי קברניטי הציבור החרדי. אם הם רוצים להסיט 
את החרב הלפידית המתהפכת של גיוס לכל )פרט ל-400 'עילויים' 
למשל  נא  חישבו  למימוש.  בדרך  כבדות  דילמות  יעוררו  הם  שגם 
על שאלת-מפתח: כמה אשכנזים וכמה מזרחיים?( עליהם להציע 
הצעה דרמטית; משהו כמו 'ישיבות הסדר חרדיות', או הגבלת גיל 
סופית לכולם. בתוך הצעות אלו ישולבו קריטריונים, שויוניים אך 
יחודיים לחרדים, של פטור גורף, או קיצור משך שירות, לנשואים 
בכלל ולאבות בפרט. כל הצעה שתבוא מבחוץ תהיה גרועה יותר!

* * *
“וגונב איש ומכרו" )כא,טז( -  פסוק זה מפרשתנו הוזכר בפולמוס 
ה'חטופים' הנ"ל. תנועת המוסר נוסדה ע"י הרב ישראל סלנטר בין 
ילד  לתת  צריכה  היתה  "העיירה סלאנט  זו:  גזירה  בעקבות  השאר 
אחד לצבא. לעיירה נקלעה אלמנה מחזרת על הפתחים ועמה ילדה 
הקטן. ממוני הקהל חטפו את הילד מיד אמו ורשמו אותו לעבודת 
ר'  נזדמן  שבת  באותה  עליה...  נטרפה  האלמנה  של  דעתה  הצבא. 
הנוראה  השערוריה  על  נורא  בקצף  לנזוף  והתחיל  לסלנט  ישראל 
הזאת, וכינה אותם רוצחים! גונבי נפשות!" )תנועת המוסר, עמ' 204(
)נכתב במוצ"ש יתרו(

הטלת מיכסות
 גיוס בלתי ניתנת

 למימוש, ללא
שחיתות מוסרית ו'מסחרה'
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יעלון
22; בחירה אישית בין צבא לשירות לאומיגיל גיוס

עד 26 למי שמחליט לשרת במשטרה,גיל דחיה
מד"א, שב"ס או כבאות

כלכליות לחרדים מתגייסיםהטבות
אלפי פטורים לשנה ללא מיכסה כוללת.פטורים

מיכסה לכל ישיבה וקנס לחורגים
לא מוגדריישום

לפיד
18; הצבא יחליט האם להפנות לשירות לאומיגיל גיוס

אין דחיה. 18 וזהו!גיל דחיה

אין הטבותהטבות
400 עילויים לשנהפטורים

בעוד 5 שנים, להתארגנותיישום


