
יישר כוחך ששברת
לדרשנים  מקום  הניחה  משה  ע"י  הלוחות  שבירת  שאלת 
להתגדר בו. השאלה היסודית היא, איך העז משה לשבור 
את הלוחות הכתובים באצבע אלקים, אם לא שיש במעשה 
על  שהצביעו  מאלה  אחד  הנזק.  על  העולה  תועלת  זה 
יסוד חשוב ביהדות הגנוז במעשה זה היה ה'משך חכמה', 

שהאריך הרבה בענין.
"ואת מקדשי תיראו", לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי 
שהזהיר על המקדש )יבמות ו,ב(. משמעותה של דרשה זו 
היא, שאין בעולם חפץ הקדוש קדושה עצמית. גם הדברים 
חפצים  שהם  היא  הכוונה  כקדושים,  אותם  רואים  שאנו 
שאנו מקיימים על ידם את רצון הבורא, שהוא המציאות 
היחידה הראויה להיקרא קדושה. רק המצווה היא המעניקה 
משום  קדוש,  מקום  היה  המקדש  לחפץ.  קדושה  של  ערך 
"ושכנתי   – דירה בתחתונים  לו  שנתאווה הקב"ה שתהיה 
בתוכם" – וכשישראל חוטאים ושכינה מסתלקת, אין כל 
קדושה במקום. הרי טיטוס נכנס לבית קדש הקדשים וזונה 
אין  שכינה  סילוק  דבר, משום שאחרי  לו  אירע  ולא  עמו, 

במקום כי אם עצים ואבנים.
ישראל חטאו בדמותם שיש במשה קדושה עצמית, ומשום 
הקב"ה  שאמר  עד  לבוא,  כשבושש  כ"כ  מודאגים  היו  כך 
למשה "לך רד כי שיחת עמך". ובמה שיחת? שאמרו "אשר 
העלית מארץ מצרים", שחשבו אותו לאלוק, ושהוא העלם 
ממצרים. "וע"ז צווח משה ככרוכיא: האם תדמו כי אני ענין 

ואיזו קדושה בלתי מצוות ה', 
עשיתם  כבודי  בהעדר  כי  עד 
לכם עגל! חלילה, גם אני איש 

תלויה  אינה  והתורה  כמוכם, 
בי".

וכך סברו הפלישתים כשבא הארון 
האדירים  האלקים  מיד  יצילנו  "מי  אמרו:  המחנה,  אל 
האלה". משום כך סבר משה שאם יתן להם הלוחות עתה, 

הרי יחשבו שיש בהם ענין אלוקי, ויחליפו עגל בלוחות.
בני ישראל את ההנחה המוטעית  כדי לשרש מקרבם של 
את  משה  שבר  מסוימים,  לחפצים  עצמית  קדושה  שיש 
פעולה  בהם  שמוטבעת  חפצים  שאף  להורות  הלוחות, 
"יישר  לו הקב"ה,  אלוקית, אין להם כל ערך עצמי, ואמר 
כוחך ששברת". וצווהו לפסול שני לוחות אבנים חדשים, 
יד(,  ידי אדם. ואמרו בגמ' )ב"ב  יהיו מעשי  אלא שהפעם 
שדווקא  ללמדנו,  בארון,  מונחים  לוחות  ושברי  שלוחות 
הלוחות הראשונים שהם מעשי ידי הקב"ה, המה השבורים, 
ואילו מעשה ידיו של משה, המה השלמים. "להורות, כי אין 
בנברא קדושה בעצם, רק מצד שמירת ישראל התורה מפי 

רצון הבורא ית' הקדוש, הנמצא האמיתי".
בדרך זו הלכו כל נביאי ישראל כשצווחו "אל תבטחו לכם 
אל דברי השקר לאמר, היכל ה', היכל ה' היכל ה' המה וכו'. 
הגנב רצוח ונאוף וכו', ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה... 

ואמרתם נצלנו... המערת פריצים היה הבית הזה"?
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באיזה מגזר אנשים דווקא אוהבים לשמוע מוסר וביקורת?
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זווית נשית
לוחות שניים - הזדמנות שניה

קורה שאנו עמלים על פרוייקט מסוים. משקיעים בו את לבנו 
ולפתע הכל קורס. משהו  ונשמתנו, מתכננים לפרטי פרטים, 
לא עבד כמו שצריך. מישהו פישל, מעל באמון, זלזל בהשקעה 
כל  לטמיון.  ירד  שהכל  נראה  חלקו.  את  מילא  ולא  הכבירה 
חוסר  של  תחושה  ישנה  לשווא.  היו  והתיאומים,  המאמצים 

אונים, ייאוש ושבירת כלים.
אך אז מעלה מאן דהו אפשרות 
הכול  להתחיל  שוב.  לנסות 
יצליח.  זה  הפעם  אולי  מחדש. 
כדאי  האם  מהרהרים:  ואנו 
מספיקה  לא  לזה?  להיכנס 
כח  לנו  יש  האם  אחת?  אכזבה 

להתחיל מחדש?
הזדמנות מחודשת

בפרשתנו מסופר על משבר גדול. אולי הגדול מכל המשברים 
שהיו לעם ישראל. לוחות הברית שהיו אמורים להינתן לעם 
הושלכו ארצה ונותצו. לאחר המעמד הגדול שזכו לו בהר סיני 
בני ישראל בוגדים בה' ופונים לעבוד עגל זהב. לא בכדי משבר 

משה את הלוחות. הם אינם ראויים להם. 
היש אפשרות לתיקון? למתן הזדמנות שנייה? וגם אם תהיה 
המקורית?  לתכנית  להשוותה  יהיה  ניתן  האם  כזו,  הזדמנות 
הקב"ה מכריע שיש מקום להזדמנות שנייה ומצווה את משה 

"פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים". 
אלו לוחות היו נכבדים יותר? רס"ג מונה שבע מעלות בלוחות 
השניים על הראשונים. ר' אברהם אבן עזרא תוהה איך נתן 
לומר זאת שהרי "לא יתכן שמעשה משה נכבד ממעשה ה'!". 
ובכל זאת, דווקא הלוחות השניים הם אלה שאותם קבל עם 

ישראל, הם אלה שמלווים אותנו לנצח.
סגולות הלוחות השניים

"ואיש  ומצווהו:  שניים  לוחות  לקבל  למשה  קורא  הקב"ה 
שהיו  ידי  על   - "הראשונות  רש"י:  ומבאר  עמך".  יעלה  לא 
לך מדה  אין  עין רעה.  בהן  וקהלה, שלטה  וקולות  בתשואות 
ונעלה:  נשגב  מעמד  היה  סיני  הר  מעמד  הצניעות".  מן  יפה 
קולות, ברקים, אש ועשן שהביאו את העם ליראת הרוממות. 
ונלמדת בקול  יש דווקא לתורה שניתנת  יותר  אך ערך נעלה 
דממה דקה, ללא קולות וברקים. רש"י מלמדנו מידה חשובה 

שהתורה נקנית בה: מידת הצניעות.

היו שמימיים. עם  פיסל, הם  את הלוחות הראשונים הקב"ה 
שבירתם פרחו מהם האותיות וחזרו לשמים. בלוחות השניים 
ישנו תיקון - על משה לפסול את לוחות האבן במו ידיו. ויש 
לארץ.  לחברה  יש  אך  משמים  אמנם  שהתורה  ללמדנו  בכך 
שותף בה. לא מספיק  ויהיה  יעמול בתורה  צורך שהאדם  יש 
שהקב"ה יתן את התורה אלא צריך שעם ישראל יקבלה, ויהיה 

שותף פעיל בהתהוותה. "לא בשמיים היא". 
ראשונים  שבלוחות  אומר  המדרש 
ואילו  לחדש,  יכלו  וזרעו  משה  רק 
מישראל  אחד  כל  השניים  בלוחות 
שימוש  ידי  על  הלכות  לחדש  יכול 
בהם,  נדרשת  שהתורה  במידות 
ותיק  שתלמיד  מה  "כל  בהם  והיה 
במדרש  מצאנו  וכן  לחדש".  עתיד 
שבלוחות ראשונים לא היו אלא עשרת הדברות, ובשניים - 
השניים  הלוחות  נתינת  עם  למעשה  ואגדות.  הלכות  מדרש, 

החלה להתהוות התורה שבעל פה.
יראה ורחמים

בלוחות הראשונים הקשר בין העם לקב"ה התבסס על מדת 
שניים  לוחות  נתינת  עם  כגיגית".  הר  עליהם  "כפה  היראה 
מלמד הקב"ה את משה את י"ג מידות של רחמים. רס"ג עומד 
" של  ב'  ב"נוסח  רק  מופיע  לך"  יטב  "למען  כך שהביטוי  על 
הדברות, בפרשת ואתחנן. בלוחות השניים מודגש לראשונה 
שקיום המצוות אינו רק ציות לדבר ה' אלא גם נועד לטובתנו, 
ראשי-  תחת  "שמאלו  המדרש:  ואומר  אלינו.  ה'  מאהבת 
שניים".  לוחות  אלו  תחבקני-  וימינו  ראשונים,  לוחות  אלו 
אותנו  ומלמד  ומחבקנו  מאמצנו  הקב"ה  שניים  בלוחות 
שאפשר לקום ולהתרומם מנפילות ואף להגיע לגבהים רמים 
יותר, כי "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים 
יכולים לעמוד". ולכן, נתנו לוחות שניים ביום הכפורים, יום בו 

נאמר "סלחתי כדברך".
קבלת  לאחר  עלינו.  בהשפעתם  הוא  הלוחות  בין  הבדל  עוד 
כי  ידע  לא  "ומשה  במשה:  שינוי  מוצאים  אנו  שניים  לוחות 
קרן עור פניו". תורת הלוחות השניים היא, לכאורה, אנושית 
ומצומצמת יותר. העיסוק בתורה והשותפות בה, משפיעים על 

העוסק בה והופכת את אישיותו למקרינה על הסובב אותה. 
אם כן, למדנו שלעיתים דווקא מתוך השבר והכישלון צומח 
לא  כשלנו,  אם  ואף  קודמו.  על  נעלה  ואף  ושונה  חדש  דבר 

נתייאש וניתן הזדמנות שנייה.

בלוחות שניים הקב"ה מאמצנו 
ומחבקנו ומלמד אותנו שאפשר לקום 

ולהתרומם מנפילות
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לתגובות:
http://www.temple.org.il

בזכות מחצית השקל
חמש פרשיות עוסקות בהקמת המשכן, ובמרכזן פרשת 'כי 
כולן, הרי המשכן במדבר  נכתבו  תשא'. שאלה היא, מדוע 
ראוי  כשהיה  לפרטיו,  מתואר  הוא  מדוע  לזמנו,  נעשה 
שתיכתב תכניתו של המקדש בירושלים, כמתואר ב'מלכים' 

אודות מקדש שלמה!
שתפקיד  ניווכח,  לכשנעיין 
עם  כיצד  להראות,  הפרשיות 
הופך  ממצרים,  היוצא  עבדים 

תוך שנה ל'עם המקדש'.
והפרשנים  חז"ל  מדברי 
שלפנינו  שהפרשיות  מתברר, 
מסיני  משה  כשירד  נאמרו 
הכיפורים  ביום  בידו.  והלוחות 
חטא  כי  לישראל  ובישר  ירד, 
מבוארת  הכפרה  נסלח.  העגל 
בירושלמי )שקלים א,א(: "יבוא 

זהב של כפורת - ויכפר על זהבו של עגל", כלומר, הכפורת 
זו תכפר  ומציאות  והכרובים, משם תתגלה שכינה למשה, 
על זהב העגל. זה תוכן יום הכיפורים, יום הכפרה הניצחי. 
ביום זה יכנס כהן גדול לקודש הקדשים, יקטיר קטורת, ויזה 

דם אל פני הכפורת, ובתשובת העם יתכפרו חטאי ישראל.
כולם שותפים

המצוה  הכיפורים:  ביום  נאמרה  היא  אף  תרומה  פרשת 
שבעים  של  מיידית  יציאה  עניינה,   - תרומה"  לי  "ויקחו 
השקל  מחצית  לגבות  המחנה  לקצות  ושלוחיהם  הזקנים 
)לח,כו(:  ככתוב  האדנים,  את  יצקו  זה  מכסף  מישראל. 
"מחצית השקל... לשש מאות אלף... לצקת את אדני הקדש".
בכך יכול היה כל אחד מישראל, עשיר ועני כאחד, להצביע 
ובהשראת  במשכן  חלק  לי  יש  ולומר:  המשכן,  יסודות  על 
השכינה. במסכת יומא )נד,א( מתוארת המציאות הרוחנית 
בהדגמה ממשית: "בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין 
להם  ]שהיו  הכרובים  את  להם  ומראין  הפרוכת,  את  להם 
פני זכר ונקבה[... ואומרים להן: ראו חיבתכם לפני המקום 

כחיבת זכר ונקבה".
מעם של עבדים לממלכת כוהנים

זה גם עניינה של פרשת 'כי תשא': "זה יתנו כל העובר על 

השקל...  מחצית  הפקודים 
ומעלה",  שנה  עשרים  מבן 
נימנה  עצמו,  מיפקד  ובאותו 

בישראל,  צבא  יוצא  כל  גם 
וכהכנה  ארצה,  הכניסה  לקראת 

להתנחלות השבטים בנחלתם. ומתואר ב'סדר עולם': "ירד 
בתשרי...  בעשירי  משה 
ובישרם  הכיפורים,  ביום 
המקום...  לפני  שנתרצה 
והתחילו לעסוק במלאכת 
להם:  אמר  המשכן... 
אשריכם ישראל שזכיתם 
לעבודת המשכן!... באחד 
בניסן השלימו... ובו ביום 
עמדו אהרן ובניו... ועבדו 
את כל העבודות... נמצאו 
עושין במדבר סיני שנים 
בעקבות  חודש".  עשר 
ובאמצעות  המיפקד 
מחצית השקל, סודר מחנה ישראל במבנה חדש: המשכן - 
שנקרא 'מחנה שכינה' – במרכז. סביבו שבט לוי – 'מחנה 
לויה', וסביבם הסתדר 'מחנה ישראל' על דגליו. כך הפכה 
שלם  מחנה  ליצירת  ישראל,  של  השקל  מחצית  מצות 
ל'ממלכת  שנה  תוך  עבדים  עם  הפך  כך  בתוכו.  שהשכינה 
המשכן  בניית  בפנינו  נפרשה  מדוע  ברור  מעתה  כהנים'. 
לפרטיה, ללמדנו את כוחה של מצוות מחצית השקל בעבר 

וכוחה השמור עמה לדורות כמצווה ניצחית.
בבל,  מגלות  ודלים  מועטים  ישראל  עלו  שני  בבית  אכן, 
ובזכות מצות מחצית השקל, העמידו בית לתפארת למרות 
אמרו  הדל  הבית  ועל  שנים  עברו  ומבחוץ.  מבית  קשיים 
חכמים: "מי שלא ראה בית המקדש בבניינו - לא ראה בנין 

מפואר מעולם!" )סוכה נא,ב(.
מכאן לימוד לדורנו, כי קיום מצות מחצית השקל - כיום 
השב  עבדים,  עם  מעפר  להקים  ועצום,  רב  כוחו   – הזה! 
מכוח  שנה.  אלפיים  בת  ודם  אש  של  גלות  לאחר  לארצו 
מצוה זו יקום המקדש! יקום עם מלא זוהר שכינה, ותקום 

"ממלכת כהנים וגוי קדוש".

'לשכת השקלים' במקדש - לבניין, לכלים ולקרבנות
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 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com

עושים כוחות
"יהודה, אלי!"

"תפוס!"
"קח!"

"קדימה, תכדרר עד הסוף!"
"סאאאל!!"

שלי  הכישרון  את  בכיתה  גילו  לאחרונה  רק  אני!  זה  כן, 
מאוד.  בזה  השתפרתי  באמת  ה'  וברוך  הכדורסל.  במשחק 
אני לא יודע איך זה ככה מצליח לי, אבל העובדה היא שבדרך 
כלל כשאני זורק לחבר את הכדור זה מכוון לו בדיוק לידיים, 
כשזורקים אלי אני מצליח לתפוס, אני מכדרר בקלות ולא 
זורק אל הסל, אז רוב  והעיקר – כשאני  מאבד את הכדור, 

הפעמים הכדור באמת נכנס.
זה,  את  גילו  כשהחברים 
עלה  בכיתה  שלי  המעמד 
פעם  לכם  סיפרתי  פלאים. 
לי,  הציקו  החברים  איך 
ומסכן.  בודד  הרגשתי  ואיך 
זה   – לה'  ותודה   – לשמחתי 
בכל  עכשיו  קורה.  לא  כבר 
חבר'ה  כמה  רצים  הפסקה 
להצטרף  ומנסים  מסביבי, 

לקבוצה שלי במשחק.
נהנה  כמובן  אני  ואני? 
בהחלט  זה  החדש.  מהמעמד 
נחמד יותר לדעת שאני אהוד 
ומקובל, ולא כמו שהיה פעם. 
שביום  חששתי,  בהתחלה 
או  כדור,  יהיה  לא  שבו 
אז  המגרש,  את  לנו  שיתפסו 
שוב אף אחד לא יתייחס אלי. 
שנפרץ  אחרי  לשמחתי  אבל 
שיש  החברים  גילו  המחסום, 
וכבר  דברים,  הרבה  עוד  בי 
בגלל  רק  אלי  מתייחסים  לא 

המשחק, אלא בגלל מי שאני באמת.
גם היום כשהתחילה ההפסקה הגדולה רצתי כרגיל למגרש, 
וחיכיתי ש"יעשו כוחות". למי שלא מכיר את המושג הזה, 
אסביר אותו בקיצור: כדי להתחלק לשתי קבוצות עומדים 
קודם כל שני ראשי הקבוצות, בשני צדדים. כמובן אלו שני 
ילדים שמצטיינים במשחק. ואז כל אחד מהם בוחר בתורו 
למצטיין  קוראים  הם  בתחילה  לקבוצתו.  שיצטרפו  ילדים 
ביותר, אחר כך למי שקצת פחות, וכן הלאה, עד שנבחרים 
כל הילדים הממתינים. תמיד בסוף יש כמה שאף אחד לא 
או  ברירה,  אין  כי  רק  אותם  ולוקחים  אותם  רוצה  ממש 
שפשוט מוותרים עליהם, ואומרים להם שיחכו ואולי יחליפו 

מישהו אחר כך. וכמובן בדרך כלל זה לא קורה.
סירבתי  בהתחלה  קבוצה.  ראש  להיות  אותי  דחפו  הפעם 
קבוצה  כראש  משמש  שתמיד  זה  שיעקב,  והצעתי  בנימוס, 
רוצה,  לא  הוא בעצמו אמר שהוא  כרגיל. אבל  זאת,  יעשה 
ושאני משחק כדורסל יותר טוב ממנו, ושנמאס לו לעשות 
היום.  כוחות  אעשה  שאני  די,   – ובקיצור  פעם,  כל  כוחות 
טוב, בכל זאת נהניתי מהכבוד החדש, ולא היה קשה לשכנע 

אותי להסכים...
עמדתי שם, וסקרתי את כל העיניים שמביטות בי בציפייה. 

את מי אבחר ראשון?
ואז נזכרתי בהרגשה שלי לפני כמה חודשים כשהיו עושים 
עבדים.  שוק  נראה  שככה  דמיינתי  תמיד  לכדורגל.  כוחות 
הם  הסחורה.  את  ובודקים  האדונים,  שני  להם  עומדים 
פחות.  ומי  יותר  שווה  מי  ומחליטים  חושבים  מתבוננים, 
יש  אופן,  ובכל  בעיני.  משפיל  ממש  הוא  הזה  המעמד  כל 
הבדל חשוב – העבדים כנראה מעדיפים שלא יקראו להם, 
זאת  לעומת  הילדים  אותם.  שישכחו  שהלוואי  מתפללים 
להוכיח  לשחק, משתוקקים  רוצים  להיבחר,  רוצים  בהחלט 
את עצמם. ולא תמיד זה קורה. פעם אחרי פעם היו מדלגים 
בחוץ.  בסוף  נשאר  ואני  שם,  ועוד  שם  עוד  קוראים  עלי, 
כאילו אני לא שווה כלום! סתם 

בובה שתפקידה לשבת בצד!
ואני  השני,  מהצד  אני  עכשיו 
ביותר  הטובים  את  שבוחר  זה 
סוקר  אני  איתי.  שישחקו 
וחושב  הילדים,  את  במהירות 
דני,  הנה  אבחר?  מי  את   –
והנה,  בול!  קליעה  כל  אצלו 
כל  את  לרוץ  יכול  הוא  תומר. 
הלוך  שניות  כמה  תוך  המגרש 
להתעייף!  לא  ואפילו  וחזור 
כדור  כל  יוסף.  והנה  והנה... 
שמגיע אליו מתגלגל תוך שניה 
קליעה  כל  השניה,  לקבוצה 
ואפילו  פספוס,  היא  אצלו 
שהוא  ברור  חלש.  הוא  בהגנה 
ואולי כרגיל לא  יישאר אחרון, 

ייבחר בכלל.
אני  במשהו.  נזכרתי  פתאום 
חודשים  כמה  לפני  לי  יושב 
עצוב ליד הכיתה, דחוי ואומלל, 
והיחיד שניגש אלי לעודד אותי 
הסבל.  את  להרגיש  גם  מסוגל  והוא  סובל,  אני  יוסף.  היה 

האם גם אני מרגיש את התחושות של האחר?
ורץ  ממקומו  קפץ  המופתע  יוסף  קראתי.  בוא!"  "יוסף, 
לו ראשון,  להצטרף אלי. הוא לא הבין למה קראתי דווקא 
אך כמובן לא התנגד. גם השמות הבאים שקראתי לא נחשבו 

לטובי השחקנים בכדורסל. אף אחד לא הבין מה עבר עלי.
אבל מה זה בעצם משנה? אנחנו הולכים לזכות באיזה גביע? 
בין חברים בהפסקה.  פינלנד? בסך הכל משחק  להביס את 
תגידו אתם – לא עדיף שכולם יהיו מרוצים מאשר שננצח 

במשחק??
* * *

המהדורה   – ישועה  "משמיע  הילדים  ספר  לאור  יצא 
הצעירה" מאת יקהת רוזן. לפרטים 054-6340121
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 פרשת פרה
מדאורייתא או מדרבנן?

נחלקו הפוסקים בתוקף החיוב בפרשת 'פרה':
וראשונים  יג,א(  )ברכות  רא"ש  תוס'  רשב"א,  לפי 
כשיטה  מדאורייתא.  'פרה'  פרשת  קריאת  נוספים, 

זו נפסק להלכה בשו"ע )קמו,ב; תרפה,ז בשם י"א(.
לקריאת  התורה  מן  הברור  למקור  בניגוד  אולם, 
פרשת 'זכור', לא ברור מה המקור מן התורה לקריאת 
פרשת 'פרה'. כך הקשו כבר גדולי האחרונים והכריעו 
חמודות  )דברי  יו"ט  התוספות  מדרבנן:  שהקריאה 
)תרפה(  אברהם  המגן  לא(,  אות  א  פרק  ברכות 
והגר"א )תרפה,ז( שאף תלה את העניין בנוסחאות 
שכתבו  הראשונים  כוונו  למה  אולם,  משובשות. 

שהקריאה מדאורייתא?
ממש  אינה  'פרה'  פרשת  שקריאת  שהסבירו  היו 
ואולי  קדומה  חכמים  תקנת  אלא  מדאורייתא, 
יותר  מחייב  במעמד  היא  כך,  נביאים.  מדברי  אף 
שם(.  חמודות,  )דברי  השבוע  פרשת  מקריאת 
'פרה'  פרשת  את  שציינו  הראשונים  זה  הסבר  לפי 
כדאורייתא ציינוה רק כדוגמא ולמעשה גם פרשיות 
'שקלים' ו-'החדש' נמצאות באותו המעמד )מחזיק 

ברכה לחיד"א קמו(.
הראשונים  דברי  את  להסביר  ננסה  זאת  בכל  אם 
התורה  מן  'פרה'  פרשת  וקריאת  כפשוטם  והשו"ע 

נמצא שני כיוונים:
קריאת  פשוט,  באופן  פסח-  לקראת  היטהרות 

להזכיר  באה  'פרה'  פרשת 
מטומאת  להיטהר  ולעורר 
קרבן  הקרבת  לקראת  מת 

מן  נלמד  הקריאה  חיוב  פסח. 
בסוף  שמופיע  עולם'  לחקת  להם  'והיתה  הפסוק 
הפרשה למרות שנזכר כבר באמצעה )ערוך השולחן 

תרפה,ז(.
)'ארצות  המלבי"ם  לדעת  העגל-  מעשה  זכירת 
הקריאה  חיוב  א,ד(  יהודה  ארץ  או"ח  על  החיים' 
בפרשת 'פרה' נובע מחיוב זכירת חטא העגל )שנמצא 
למעשה  פרט  בתורה,  היחיד  העניין  זה  בפרשתנו(. 
ולא  לזכור  ולא תעשה  בעשה  מצווים  עמלק, שאנו 
לשכוח- 'ְזכֹר אל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת...'. המג"א 
)ס,ב( כתב שאנו לא מזכירים זאת משום שזו גנותם 
של ישראל, אולם המלבי"ם מסביר שקריאת פרשת 
התיקון  את  החיוב  דרך  על  לנו  להזכיר  באה  'פרה' 
הציץ  יט,כב(.  במדבר  רש"י  )ראה  העגל  מעשה  של 
אליעזר )י,כח( אף הוציא מכאן סמך שנשים פטורות 

מהקריאה הואיל ולא חטאו בעגל.
נראה  לנו טהרה מטומאת מת.  בימינו אין  לצערנו, 
משמעות  כיום  גם  לנו  לתת  יכול  האחרון  שהטעם 
לשאוף  עלינו  מדאורייתא.  'פרה'  פרשת  לקריאת 

לטהרה גם אם אינה מצויה בשלמות בהשגתנו.
מדאורייתא  פרה  שפרשת  פסק  השו"ע  לסיכום: 
מדרבנן.  ששמיעתה  הכריעו  רבים  אחרונים  אולם 
מעשה  זכירת  משמעות  את  להפנים  יש  כך,  או  כך 
לקראת  וטהרה  עצמי  לתיקון  ולשאוף  אדומה  פרה 

חג הפסח הבא עלינו לטובה.

בחירת חזן צעיר לתפילת מוסף
בראשית הפרשה אנו לומדים על החיוב לתת מחצית 
השקל. מגביית מחצית השקל המוזכרת בפרשה יצקו 
את אדני המשכן. אולם, בנוסף לגבייה חד-פעמית זו 
הייתה גם שקילה שנתית של מחצית השקל שממנה 

קנו את קרבנות הציבור של השנה הבאה.
שלוש תפילות ביום תוקנו הן כנגד אבות והן כנגד 
קרבנות הציבור )ברכות כו,ב(. אולם, תפילת המוספין 
תוקנה רק כנגד הקרבנות. היו אחרונים שלמדו שרק 
מוסף  בתפילת  מחויב  השקל  במחצית  שמחויב  מי 
)רע"א על שו"ע או"ח קו בשם שו"ת בשמים רא"ש 
פט(. לגבי גיל המינימום לחיוב במחצית השקל של 

קרבנות הציבור נחלקו הראשונים:
סוברים  ל,יב(  )שמות  ורמב"ן  א,ז(  )שקלים  רמב"ם 
החיוב  מגיל  הוא  לדורות  השקל  מחצית  שחיוב 
המופיע  ומעלה'  שנה  עשרים  'מבן  הגיל  במצוות. 
החד-פעמית  לתרומה  רק  מתייחס  בפרשתנו 
לקניית  הקבועה  לשקילה  ולא  במדבר  שהייתה 

קרבנות הציבור.
לעומת זאת, יש שהבינו שגם השקילה לדורות היא 
חובה רק מגיל עשרים שנה ומעלה. כך הבינו הרוקח 
ברטנורה  עובדיה  ר'  קה(,  )מצוה  החינוך  )רלג(, 
)שקלים א,ג(, ולפי הגר"א כך הגירסה גם בירושלמי 
'זכר  לעניין  הרמ"א  גם  פסק  כך  א,ג(.  )שקלים 

למחצית השקל' שנוהג רק מגיל עשרים )תרצד,א(.

כב(  הערה  ל,  )שמות  תמימה  התורה  חידש  מכאן 
עומדת  מוסף  ותפילת  היות  לכת:  מרחיק  חידוש 
כנגד הקרבן, נראה שבחור הצעיר מגיל עשרים לפי 
יהיה  השקל,  ממחצית  אותו  הפוטרים  הפוסקים 
"כל  ההלכתי  הכלל  פי  על  מוסף.  מתפילת  פטור 
שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן" 
)שו"ע תקפט,א( ייצא שגם אם הוא מרצונו מתפלל 
תפילת מוסף הוא אינו יכול להוציא את הציבור ידי 

חובתו כשליחו.
תמימה  התורה  דברי  את  דחו  האחרונים  למעשה, 
יש  ועוד(.  ו,סא  הלכות  משנה  יא,א;  אליעזר  )ציץ 
היו  עשרים  מגיל  הקטנים  שגם  להוכיח  שניסה  מי 
לכך.  זקוקים  שאיננו  נראה  למעשה  אולם  שוקלים, 
יש לחלק בין חיוב הנתינה של מחצית השקל שהיה 
בקרבן.  השייכות  לבין  מסוים,  מגיל  גברים  על  רק 
קרבנות הציבור כיפרו על כלל ישראל- גברים ונשים 
מבוגרים,  מגברים  הייתה  הגבייה  אמנם  גיל.  בכל 
וקרבנות  השקל  מחציות  דבר  של  בסופו  אולם 

הציבור הם נחלת העם כולו.
לסיכום: נחלקו הראשונים לגבי גיל החיוב בהבאת 
מחצית השקל לקרבנות הציבור. למעשה, לא משנה 
מאיזה גיל התחייבו בנתינת מחצית השקל, הקרבנות 
גם תקנת  וכמותם  ישראל  לכלל  שייכים  היו  שנקנו 
תפילת המוסף שייכת לעם כולו. לפיכך, גם לפני גיל 

עשרים ניתן לשמש כשליח ציבור לתפילת מוסף.

התשובות נכתבו בידי הרב שמואל ברואר
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בנתיבות ההלכה והאגדה
פרופ' מרדכי מרגליות, ורשה, כ"ח תשרי תר"ע – 

ירושלים, כ"ה אדר תשכ"ח )1909-1968(
חיבור בין שני עולמות

יונה, חסיד  ר'  נולד בורשה לאביו  מרדכי מרגליות 
תלמידי  של  מיוחסת  ממשפחה  שהיה  ראדזין, 
בני  עלו   )1914( תרע"ד  בשנת  ורבנים.  חכמים 
משפחת מרגליות לארץ והתיישבו ביפו. עם פרוץ 
התורכים  אותם  גרשו  הראשונה,  העולם  מלחמת 
למצרים. בני המשפחה שהו בפולין כל זמן המלחמה, 
בשנת תר"ף )1920( עלו שוב לארץ ישראל. מרדכי 
ללמוד  נשלח  הבבות,  בשלושת  בקי  כבר  שהיה 
של  שאיפתו  בשל  בירושלים.  חיים'  'עץ  בישיבת 
מרדכי להשכלה, עבר ללמוד בבית הספר 'תחכמוני' 

תרפ"ז-תרפ"ח  בשנים  ביפו. 
)1927-8( למד בבית המדרש 
ליפשיץ  הרא"ם  של  למורים 
תרפ"ט- בשנים  בירושלים. 

היהדות  מדעי  למד  תרצ"ג 
העברית.  באוניברסיטה 
מוריו היו הרב פרופ' שמואל 
שמחה  פרופ'  הרב  קליין, 
נחום  יעקב  ופרופ'  אסף 
נחשף  בלימודיו  אפשטיין. 
לימים  הגאונים.  לעולמם של 
הרב  מורו  ערך את ספרו של 
'תקופת  אסף  שמחה  פרופ' 
בדרכו  וספרותה'.  הגאונים 
הר  שעל  האוניברסיטה  בין 
היה  מגוריו  למקום  הצופים 

משנן משניות בעל פה.
בשנת תרצ"ח )1938( הדפיס 

מרדכי מרגליות את ספרו הראשון, מהדורה מדעית 
ובני  ]בבל[  מזרח  אנשי  שבין  'החילוקים  לספר 
הדוקטורט  עבודת  פרי  היה  זה  ספר  ישראל'.  ארץ 
כפי  שנעשה  החיבור  שנים.  מספר  שקד  עליה 
הגאונים  אצל  הוזכר  הגאונים.  בתקופת  הנראה 
והראשונים, התפרסם לראשונה בדפוס בסוף ספר 
רבי  שחיבר  קמא,  בבא  מסכת  על  שלמה'  של  'ים 
הגר"א  בן  אברהם  רבי  )המהרש"ל(.  לוריא  שלמה 
עסקו  אחריו  פעלים'.  'רב  בספרו  לחיבור  התייחס 
הנוסח,  על  לעמוד  שניסו  שונים  חכמים  בחיבור 
ומה  מחברו?  מיהו  לברר  מקורותיו,  את  לחקור 
מרדכי  בפני  עמדו  אלו  שאלות  השפעתו?  הייתה 
מרגליות, שפרס בפני הקוראים את מערכת היחסים 
המעניינת שנוצרה בימי הגאונים, בין המרכז הארץ 
שחלק  הוכיח,  מרגליות  הבבלי.  והמרכז  ישראלי 
בין  במחלוקות  תלוי  המנהגים,  מחילוקי  גדול 
והירושלמי, ושהד למחלוקות אלו  התלמוד הבבלי 

מצוי במנהגי העדות השונות עד ימינו.
הקדשה מהחזון איש

המחנכת  זוגו  בת  את  פגש  לימודיו  כדי  תוך 
המצוינת רחל קוליץ )אחותו של הרב יצחק קוליץ(. 
רחל נולדה בליטא לאביה הרב דוד נחמן קולידצקי, 

'חברותא'  בצעירותו  שהיה 
אחרי  איש'.  'החזון  של 
לארץ  עלתה  אביה  פטירת 

בעקבותיה  והעלתה  ישראל, 
את אמה האלמנה ואת שני אחיה. בבני ברק פגשה 
את הרבנית באשה )בתיה( אשתו של 'החזון איש', 
שהייתה בת דודה של אמה. הרבנית הזמינה אותה 
של  בביתו  בית  בת  הייתה  ומאז  בביתם  לבקר 
'החזון איש'. כאשר התארסה עם מרדכי מרגליות, 
הביאה אותו אל 'החזון איש', שהעניק לו את ספרו 
בתוספת הקדשה: "למזכרת ליום שמחתנו, לראות 
ר"נ  ידידנו הרה"ג  ובת  נ"י  ר' מרדכי מרגליות  את 
נצח,  ולאושר  למז"ט  מאורשים,  זצ"ל  קולידצקי 
נתתי את ס' הזה, אי"ש, יום ב, טו"ב אייר תרצ"ה, 
עמוד  מליטא,  החוזה  קוליץ,  ע.  )חיים  ברק".  בני 
הוציאה  מרגליות  רחל   .)78
התנ"ך  על  חשובים  ספרים 
כמו  'איוב  ישעיהו',  היה  'אחד 
רחל  האש'.  מתוך  'בהר  שהוא', 
פטירת  אחרי  ימים  האריכה 
בשנת  טוב  בשם  נפטרה  בעלה, 

תשס"ט.
עורך ומהדיר

הפרנסה  הייתה  רבות  שנים 
דחוקה בבית משפחת מרגליות. 
מרדכי לקח על עצמו את עריכת 
'האנציקלופדיה לחכמי התלמוד 
ואנציקלופדיה  והגאונים' 
ישראל'  חכמי  לתולדות 
נאמר:  ספריו  על  בהערכה 
בבהירות  כתובים  "הערכים 
את  ומוסרים  ובקיצור,  רבה 
על  ביותר  החשובות  הידיעות 
כל אחד ואחד מחכמי התורה". 
עסק בההדרת 'מדרש הגדול' על בראשית ושמות. 
שנים רבות עבד על מהדורה מדעית למדרש 'ויקרא 
רבה', עד שזכה לברך על המוגמר. במהלך עבודתו 
מחקריו.  לצורך  לארץ  בחוץ  רבות  בספריות  ביקר 
בעינו החדה הבחין בקטעי גניזה שונים. הוא מיין 
אותם אחד לאחד. והשתמש בהם לקטעי מדרשים 
חשובים  קטעים  אסף  עבודתו  כדי  תוך  והלכות. 
שמואל  רבי  הראשונים'  'ראשון  של  מיצירתו 
בתורתה  לעסוק  חזר  האחרונות  בשנותיו  הנגיד. 
בלים  עלים  הצמיד  בדק,  אסף,  ישראל.  ארץ  של 
ומטושטשים ומצא קטעי הלכה שונים שהתחברו 
את  הפריך  בכך  הגאונים.  בתקופת  ישראל  בארץ 
ובפיוט.  באגדה  רק  עסקו  ישראל  הסברא שבארץ 
ידי פרופ'  והוא נערך על  זכה לסיימו,  זה לא  ספר 
ישראל מ. תא שמע ופרופ' יהודה פליקס. בשנותיו 
בבית  התלמוד  לספרות  כמרצה  כיהן  האחרונות 
ר'  של  לצידו   )J.T.S( באמריקה  לרבנים  המדרש 
שאול ליברמן. כשבוע לפני פטירתו חזר לירושלים 

ונטמן בה. 
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לתגובות:
Yosephl56@gmail.com
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איסוף מי רגלים בשבת
"ְוָעִׂשיָת אוָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח"

ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  ָלּה  ָיִפין  ַרְגַלִים  ֵמי  ַוֲהלא  ָבּה...  ָהיּו  ַסֲמָמִנים  ָעָׂשר  "ְואַחד 
ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד" )כריתות,ו,א( – ולכן, בכדי 
)העשיר  קפריסין  ביין  אותו  שורין  היו  הציפורן  ריח  את  להעצים 

בחומציות( ולא במי רגלים. 
סינונו  לאחר  הכליות  מן  המופרשת  פסולת  הינם  רגלים"  "מי 
מסייעת  בדיקתם  אשר  רבים  מרכיבים  ומכילים  הדם  ממחזור 
רמת  בירור  שמטרתה  הבדיקות  אחת  מגוונים.  רפואיים  לבירורים 
אלבומין לשם שלילת בעיה נפרולוגית מתבצעת באמצעות איסוף 
מלא במשך 24 שעות, מבוקר עד בוקר. לרוב בדיקה זו אינה דחופה, 
מעדיפים  בבית,  נמצאים  לא  כאשר  אותה  לבצע  וקשה  הואיל  אך 

לדחותה לשבת. האם יש בכך מניעה הלכתית?
השאלה העיקרית האם צנצנת האיסוף היא "מוקצה"? מסתבר שאין 

להגדירה כ"גרף של רעי" שהוא דבר מאוס שאינו ראוי לכלום, והתירו 
לטלטלו לאשפה רק משום כבוד הבריות. אבל כאן – אדרבה, הצנצנת 
נחוצה והחולה מעוניין בה ואינו חפץ להשליך את תכולתה באשפה, 
לפחות לא בשלב האיסוף. משום כך אין זה בגדר "מוקצה מחמת גופו". 
הגרשז"א סבר, שגם אין כאן בעיה של "נולד", כי הנוזלים המופרשים 
נראה שאין בכך  כן  )נשמ"א,או"ח,שכ"א,א(. כמו  קיימים בעולם  כבר 
בחול  שימוש  לשם  נעשה  לא  שהאיסוף  משום  לחול  משבת  הכנה 

בדווקא ואין כאן מטרה להרוויח זמן משבת על חשבון ימות החול. 
נוחיות  מטעמי  האיסוף  ביצוע  המקדש:  ככבוד  שבת  שכבוד  אלא 
דווקא בשבת נראה כזלזול בכבוד השבת, מעין "עובדין דחול". נראה 
אפוא שאם הבדיקה דחופה, אין לדחותה, כי סו"ס איסור אין כאן. 
אולם אם אפשר להמתין, משום כבוד השבת עדיף לעשותה בחול 
או להתחיל ביום ששי בבוקר כך שהאיסוף בליל שבת מהוה המשך 

למה שהותחל בחול. 

ַ
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לתגובות והארות:
yonilavi10@gmail.com
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החיים שמעבר למסך
 94% מהתלמידים גולשים בפייסבוק, משחקים
ושולחים הודעות אחד לשני במהלך השיעור
)אתר החדשות Ynet, לפני שבועיים(
כף  על  עולה  אינו  שגודלו  שמכשיר  מאמין  היה  מי 
יצליח להכניס אותנו  יד ומשקלו פחות ממאה גרם 
ומבוגרים  שצעירים  מדמיין  היה  מי  הקטן?  בכיס 
הלאומי  והספורט  הרף,  בלא  המלבני  במסך  יבהו 
ולשמאל  מימין  האצבע  הנעת  להיות  יהפוך 
ובחזרה? אבל עם עובדות קשה להתווכח. המהפכה 
העולם,  את  אדיר  בצונאמי  שטפה  התקשורתית 
וסחפה את הציבור בישראל, ואת הנוער בפרט, חזק 
לתוך המרחב הסלולארי. כשלפני כמה חודשים שר 
התקשורת עשה צעד אמיץ וצירף למשחק מפעילים 
בצורה  ירדו  נסבלים  הבלתי  המחירים  חדשים, 
'ַדֵּבר-ַסֵמס-גלוש  של  מוזלות  וחבילות  דרסטית 
ללא הגבלה' החלו לצוץ כפטריות אחרי הגשם. גם 
המכשירים היוקרתיים ביותר נעשו בהישג יד תמורת 
דמי השיחות בלבד, והחברות משדלות אותנו במתק 

שפתיים לשדרג ולעדכן ללא הרף.
טלפונים חכמים - תלמידים טיפשים

אין ספק שהקידמה הטכנולוגית מביאה ברכה רבה 
לעולם. רק צריך להיזהר לא להסתנוור ולא להתעלם 
נדמה  לחיינו.  כניסתה  של  וההשלכות  מהמחיר 
מערכת  היא  מהמהלך  הגדולות  הנפגעות  שאחת 
חבורת  מול  לשבת  קל  היה  לא  מעולם  החינוך. 
חוכמה.  בה  להרביץ  ולנסות  תוססת  מתבגרים 
כשהאלטרנטיבה להאזנה לשיעור מרתק על זכויות 
או  הצרפתית  המהפכה  בעקבות  באירופה  היהודים 
בסרט  צפייה  היא  מתמטיות  אינדוקציות  פתרון 
אקשן הוליוודי משובח או סתם צ'ט עליז בפייסבוק, 
ינצח. הסיכוי של שיעור תנ"ך  לא קשה להכריע מי 
והקולנוע  הבידור  במערכת  להתחרות  גמרא  או 
דומה  בידיהם  אוחזים  שהתלמידים  המדהימה 
לסיכוי של 'התקווה' לזכות באירוויזיון. שלא לדבר 
חברתי  למפגש  נועדו  שפעם  שההפסקות  כך  על 
בחבורות  הומרו  המגרש  על  עצמות  וחילוץ  חוויתי 
ובוהים במסכים  זה  זה לצד  של תלמידים היושבים 
מהבהבים. קבוצות שלימות של מתבגרים שנמצאים 
בנפש  הערכי-רוחני  התדר  כשמעל  רטט,  במצב 
שלהם מהבהב כל הזמן הכיתוב 'אין קליטה'. גם אם 
הולכים  שאנו  ספק  אין  מוקצן,  קצת  הנ"ל  התיאור 

וצועדים לקראתו, ומהר מכפי שאנחנו חושבים.
מרחב נקי

ולהצבת  אישי  לשיח  לחינוך,  תחליף  שאין  ברור 
בפני  שעומד  נדמה  הנוכחי  במאבק  אבל  גבולות. 
מידות.  בכמה  עליהם  שגדול  ניסיון  רבים  תלמידים 
קודם  שתואר  החינוכי  למשבר  שיש  הוא  העניין 
פתרון טכני פשוט למדי שמשנה את כללי המשחק. 
מדובר במכשיר קטן, שגודלו אינו עולה בהרבה על 
שמנטרלת  מיסוך  יכולת  לו  ויש  סיגריות,  חפיסת 
כל התרחשות סלולארית ואינטרנטית בטווח שלו. 
גל  משדר  המכשיר  למדי:  פשוטה  העבודה  שיטת 
הרצוי  התדרים  תחום  פני  על  מסור"  “שן  המכוֶנה 

ובכך חוסם אותו לכל שידור 
אין  פועל  שהוא  מרגע  אחר. 
אין  צ'טים,  אין  פייסבוק, 

'כאילו'  יציאה  ואין  סמסים, 
לשירותים לטובת מענה לטלפון שהתחיל לרטוט... 
התלמידים.  בפני  נפתח  חדש-ישן  עולם  ופתאום 
להתחיל  וגם  בעיניים  למורה  להסתכל  אפשר 
לקצת  סוף  סוף  זוכה  הנפש  לשני.  אחד  להתייחס 
קצת  למשהו  להקשיב  להתחיל  סיכוי  ויש  שקט, 
דל- אמריקאי  סרט  מאשר  ומשמעותי  עמוק  יותר 

קלוריות.
המעצורים

הקסם  פתרון  של  בדרכו  עומדים  מחסומים  שני 
הנ"ל. האחד טכני והשני עקרוני. ראשית, לא נעים 
בשורות  שתואר  בפשטותו  הגאוני  הרעיון  לומר, 
אסורה  כזה  מכשיר  הפעלת  חוקי.  אינו  האחרונות 
בארץ. למה? חברות הסלולאר רכשו ממדינת ישראל 
את זכות השימוש בתדרי השידור. תמורת המיליונים 
ששמו על השולחן התדרים פשוט 'שייכים' להן. כל 
כפולש  נחשב  אותם  חוסם  או  בהם  שמשתמש  מי 
הסלולאר  שַּברֹוֵני  בעולם  סיכוי  אין  פרטי.  לשטח 
מיכולת  קטן  פירור  על  לוותר  מרצונם  יסכימו 
ההשתלטות שלהם על חיינו. החינוך מעניין אותם 

כמו שכדורגלנים מבינים בפיזיקה גרעינית.
איך פותרים את הבעיה הזו? יש רק אופציה אחת. 
להשתמש  חינוך  למוסדות  שיאפשר  חדש  חוק 
באמצעי מיסוך, לפחות בזמני השיעורים. כשחושבים 
מבחינת  הרי  חידוש.  שום  בעצם  כאן  אין  זה,  על 
התקנון, אין מוסד חינוכי בעולם שמרשה לתלמידים 
לגלוש בפייסבוק באמצע שיעור גיאוגרפיה. אמצעי 
לוודא  ביטוח'  'תעודת  של  סוג  רק  הוא  המיסוך 
שזה לא יקרה. בימים של בניית קואליציה וחלוקת 
מדינת  של  החדש  החינוך  שר  בפני  עומד  תיקים, 
מיליונים  מאות  כדוגמתו.  היה  שלא  אתגר  ישראל 
של תקציבים, השקעה בלתי נדלית, מאמץ וזיעה של 
התלמידים  עוד  כל  לטימיון,  לרדת  ימשיכו  מורים, 
חסומים מלקלוט אותם בגלל שהתדר שלהם תפוס 

על-ידי מכשיר הפלא שבידם. 
“לא תחסום"

הוא  מהראשון  גדול  להיות  שעלול  השני  המחסום 
דבר  זה  ש'לחסום  שיטענו  קולות  ִייָשְמעּו  עקרוני. 
וכדו'.  להתמודד'  ילדים  ללמד  'צריך  חינוכי',  לא 
לבנות  ו'הצורך  הבחירה'  'חופש  שבשם  הורים  יש 
ומשאירים  נוסף  צעד  הולכים  אוטונומית'  אישיות 
נפשות  ומפקירים  לגמרי  פרוץ  אינטרנט  בבית 
תמימות של ילדים למחזות מטורפים. אין ספק שיש 
הכול  אחרי  אבל  מעמיק,  חינוכי  לדיון  מקום  כאן 
צריך לזכור דבר אחד: חגורת בטיחות אינה במקום 
נכונה, אבל אסור לוותר עליה. הכלל  חינוך לנהיגה 
ש'ילדים מתחת גיל 9 לא חוצים כביש לבד' לא הורס 
את חופש הבחירה של ילדים. הוא רק מאפשר להם 

לחיות. מדוע בתחום שלנו זה יהיה אחרת?
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כשאין מלחמה
משה  אל  ויאמר  ברעה,  העם  את-קול  יהושע  "וישמע 
ואין  גבורה  קול ענות  'אין  ויאמר  'קול מלחמה במחנה'. 
קול ענות חלושה, קול ענות אנכי שומע'". מהו החידוש 
זו? משה כבר ידע מה מתרחש במחנה לא בגלל  בשיחה 
הקולות ששמע, אלא כי ה' כבר סיפר לו זאת בראש ההר.
על  דיברו  ויהושע  משה  שאולי  רומז  החיים"  "אור 
לראות  ציפה  שמשה  ייתכן  זה,  ע"פ  היצר".  "מלחמת 
"מלחמה"  לראות  הזהב,  עגל  ונגד  בעד  במחנה  ויכוחים 
בין המחייבים והשוללים, אולם לצערו הוא לא שומע קול 
מלחמה אלא רק את קול החוטאים. במקום מאבק, משה 

ראה כניעה ליצר.

תפקיד  יש  היצר  למלחמת 
מפסידים  אם  גם  חשוב  מאוד 
ללא  שנכנע  מי  זו.  במלחמה 

"כיוון  של  למצב  מגיע  מאבק 
אפילו  מאידך,  כהיתר".  לו  נעשית   - ושנה  שחטא 
כשמפסידים בקרב, אפשר לנתח את הגורמים והתוצאות 

להפסד, ולבוא מוכנים יותר לקרב הבא.
הזדמנות  הם  וקשיים  משברים  אגרא",   - צערא  "לפום 
היצר,  מלחמת  רוחניים,  וקשיים  משברים  לצמיחה. 

יכולים להוות מקפצה רוחנית. 
)ע"פ אשתי, גליה דסברג(
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"אֵֹהב מּוָסר - אֵֹהב ָּדַעת, ְוׂשֵֹנא תֹוַכַחת - ָּבַער" 
)משלי יב,א(.
ע"פ המפרשים, מוסר ותוכחה הם מילים נרדפות 
גורמת  כי היא  מוסר  נקראת  לביקורת. הביקורת 
ומשפילה,  מעצבנת  היא   - נפשיים  ייסורים  לנו 
את  שם  ביקורת  עלינו  שמותח  אדם  אותו  הרי 
לא  מה  לנו  להגיד  לעצמו  ומרשה  מעלינו  עצמו 
לעשות. ובכל זאת, הפסוק מלמד שיש לאהוב את 

אותו מוסר! איך אפשר?!
לאהוב  לומדים  כולם  שבו  מסויים,  מגזר  ישנו 
יודע,  עסקים  איש  כל  העסקי.  המגזר   - ביקורת 
מלקוח,  לקבל  יכול  שהוא  ביותר  הטוב  שהדבר 

שלילית  ביקורת  זו 
לא  עיניים,  בארבע  )כמובן 
הלקוחות,  רוב  בעיתון...(. 

פשוט  מרוצים,  אינם  כאשר 
העסק  בעל  למתחרים;  ועוברים  בשקט  עוזבים 
אינו יודע מדוע הם עוזבים, ואין לו כל אפשרות 
לדעת מה עליו לשפר כדי שהלקוחות יחזרו. ולכן 
לקוחות  אותם  את  ביותר  אוהבים  עסקים  בעלי 
טורחים  הם  מרוצים,  אינם  שכאשר  נדירים, 

ומותחים ביקורת.
אם ניקח את אנשי העסקים כדוגמה, אולי גם לנו 

יהיה קל יותר לאהוב מוסר.
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מיתווה הגיוס לא ענייננו
הזוי

בעת כתיבת השורות דומה כי המשוכה הגבוהה ביותר להרכבת 
קואליציה ממשלתית היא מיתווה הגיוס החרדי. בעיני זה הזוי, 
או  תיכון  עליו  הידיעה,  בה"א  הנושא,  זה  ו...פורימי.  אבסורדי 
תימוט ממשלה בישראל, כאילו גזירות המן הפרסי כבר בטלו 
מן העולם, ואנחנו נמצאים בניו-זילנד, באיים הקנריים או על 
בנטל',  'שויון  הקריטי  לנושא  נקרא  אם  גם  צדק.  הֶלֶכת  כוכב 
ולצד הגיוס נסמיך את ההשתלבות בכח העבודה - עדין נישאר 

הזויים, אפופי עדלאידע ונעדרי פרופורציה לאומית.   
שאני  היהודי',  ה'בית  קברניטי  כלפי  בעיקר  מכוונים  דבריי 
מתגורר בו. ואומר את אשר בפי במשפט הפתיחה: הדיון איננו 
מענייננו בהיבטו הפוליטי-קואליציוני, ואנו מתעברים על ריב 
לא לנו. גם אם נרויח בפוקר המשא-ומתן המתנהל בימי כתיבת 
ומחוצה  הבית  בתוך  ומכאן,  מכאן  קרחים  נצא  עדין  השורות, 
צד,  משום  לחיבוק  נזכה  לא  שלנו  המיתווה  את  נציע  אם  לו. 
נכונו  ועוד  ליברלי,  ליותר  החרד"לי  הפלג  בין  נתפתל  ובתוכנו 

לנו מריבות כאלו. 
בשדה  צלול  בקול  להישמע  צריכה  זה  בנושא  עמדתנו 
הדתית  הציונות  על  בלבד.  ושם  והחברתי,  האידיאולוגי 
הפוליטית )להלן: 'אנחנו', קרי: 'הבית היהודי האיחוד הלאומי'( 
ומה  לבדם  הצדדים  שיסתדרו  ניטראלית;  עמדה  לנקוט 
שיוסכם ביניהם - מקובל עלינו, פוליטית. איננו נמצאים כרגע 
בסיטואציה של "לחנך את החרדים", ואם בג"צ השליך אבן - 
שיסתדרו בלעדינו. בעיני משול הדבר שלא נצטרף לקואליציה 

עד שהחרדים יאמצו את לימודי הליבה. 
גשר או מיקס

ואנפץ מוסכמה שגדלנו עליה; אינני יודע מי טבע את הסיסמה 
שהציבור הדתי-לאומי הוא 'גשר' בין הציבור החרדי לחילוני. 
אמיתה זו מועלית בעיקר כטפיחה עצמית על שכמנו: "אנחנו 
הדעות"  לקירוב  להביא  "בכוחנו  הצדדים";  בין  הגשר המקשר 
וכיוצא באמירות נוסכות-גאוה מעין אלו. היגדים אלו נשמעים 
בעיקר/רק בקרב דוברי המחנה 'שלנו', וכמדומה שראשי הגשר 
משני צדדיו אינם מאמצים קביעה זו. אכן, אם הכוונה בהיותנו 
'גשר' היא שאנו נטועים באמצע, ויש לנו 'מילה' הן עם החרדים 
אנחנו  אכן  וניחא.  סביר   – והחילוניים  המסורתיים  עם  והן 
דת  ולאומיות,  יהדות  ומדינה,  תורה  בשילוב  מאמינים  שם; 
יחודית  - כמורכבות  וזכויות האדם  ודמוקרטיה, חוקי הקב"ה 
מופלאה. אבל אם הכוונה בסיסמת ה'גשר' למעמד של מגשר 
זו אמת. אנחנו מסתדרים  בין הצדדים - אין  המסוגל לתווך 
או  להכא  קירבה  מרגישים  מתוכנו  וחלקים  כולם,  עם  בערך 

להתם, אך איננו יכולים להניע אותם להסתדר ביניהם.
ללא ספק, יש לנו משנה ברורה שלנו בסוגיית הגיוס והשתלבות 

ובכל תחום  בצה"ל  והסורגות  והסרוגים  ובכלל,  העבודה  בכח 
עולם  בהשקפת  לב  ובכל  מלא  בפה  תומך  אני  יוכיחו!  בחיינו 
שילובית, אך איננו יכולים לכפות השקפתנו על המיגזר החרדי, 
ואני מציע לא לעשות זאת בכח פוליטי. וכבר רמזנו כי הסקאלה 
העצמית 'שלנו' משתרעת מ'חרדל' עד 'לייט' בואכה חילוניות. 

ברית בנט-לפיד
'בנט-לפיד'.  ומכאן היגד פוליטי ישיר בקשר ל'ברית' המכונה 
בעת כתיבת השורות היא נחזית כמוצקה, ומשמשת כמכפלת 
כמשחק  האחד".  מן  השנים  ו"טובים  מנדטים,  והעצמת  כח 
זה   – ההון-סיכון  ובשוק  הפוליטית  בבורסה  מחושב  טקטי 
ה'ברית'  אם  מאידך,  השורות(.  כתיבת  )בעת  מוצלח  נשמע 
מצביעה על תוכן משותף, מלבד אינטרס, אזי 'מיתווה גיוס' 
נכונה. ועד כה לא שמעתי  אינם פלטפורמה  בנטל'  'שויון  או 
לקוי  מסכימים  בנט-לפיד  האם  זו;  לברית  אחר  רקע  שום 
מתואמים  שמא  או  ובטחון?  שלום  בסוגיית  פוליטיים  היסוד 
במדיניות הכלכלית וקיצוב בתקציב? וסוגיות נוספות במרחבי 
ה'ברית'  כי  דומה  ב'ברית'?  כלולות  הן  האם   - ומדינה'  'דת 
צורם  זה  בנטל.  ב'אויב' המשותף, המסרב לשאת  ר  מתמקדת 

ולא ערב לאזניי.  
בעמדת  להישאר  עלינו  אעמודה;  משמרתי  על  לפיכך, 
ואנחנו  החרדים  עם  יסתדר  שלפיד  זה.  ריב  כלפי  ניטראליות 
נענה אמן! ממילא הפתרון לא יהיה ערכי אלא נוסחה מפותלת 
המרבעת מעגל או מעגלת משולש. וכבר כתבתי במדור זה כי 
אינני רואה דרך כלשהי לשילוב הערבים בנטל, וגם לא למכסות 
לדון  שיצטרכו  ישיבות  לראשי  אפשרית  בלתי  משימה  שהיא 

דיני נפשות ולדחות נפש מפני נפש.
* * *

בפסוק  נזכרתי  ואסוציאטיבית  בפורים,  נכתבים  הדברים 
החותם את מגילת אסתר בו נאמר שמרדכי היהודי היה "רצוי 
מקצת  ממנו  שפירשו  מלמד  אחיו,  לכל  "ולא  אחיו",  לרוב 
מדברי  שבטל  "לפי  רש"י:  והסביר  טז,ב(.  )מגילה  סנהדרין" 
תורה ונכנס לשררה", דהיינו לשירות לאומי ולאחריות על העם. 
פורשים אלו זכרו לו כנראה גם עוון נעורים של לימודי 'ליבה' 
היו  לא  והן  טורסי...  בלשון  היו מספרין  ותרש  "בגתן  ושפות: 
יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, והיה יודע בשבעים 

לשון". )מגילה יג,ב(. 
)נכתב בפורים(

נישאר 
ניטראליים. שלפיד 
יסתדר עם החרדים 

ואנחנו נענה אמן!
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