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נשיאת עול בשמחה
אל  האלקים  ארון  את  "וירכיבו  מסופר:  היום  בהפטרת 
בו  ויאחז  האלקים  ארון  אל  עוזה  וישלח  חדשה...  עגלה 
כי שמטו הבקר, ויחר אף ה' בעוזה ויכהו שם האלקים על 

השל וימת וגו' ".
הגמ' )סוטה לה,א( דורשת:

מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה זמירות, 
דברי  הקב"ה,  לו  אמר  חוקיך'.  לי  היו  'זמירות  שנא' 
תורה שכתוב בהן: 'התעיף עיניך בו ואיננו' אתה קורא 
תינוקות  שאפי'  בדבר  מכשילך  הריני  זמירות?!  להן 
של בית רבן יודעים אותו, דכתיב 'ולבני קהת לא נתן 

)עגלות( כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו'.
לתורה  שקרא  החטא,  בין  הקשר  נראה  לא  לכאורה 

זמירות, לעונש שנכשל בנשיאת הארון בעגלה.
על הפסוק "בכתף ישאו", דרשו חז"ל, "אין ישאו אלא ל' 
שירה , שנא' 'שאו זמרה ותנו תוף' ". דרשה זו מופלאה, 

שדרשו את הביטוי נשא במשמעות של שירה.
אכן תורה היא עול על ישראל, "עול מלכות שמים", "עול 
לשאת  צריך  יהודי  אך  הכתף,  על  נושאים  ועול  מצוות", 
את העול בשמחה, משום שבזה הוא ממלא את חובתו, 
וזה מביא אותו לתחושת שלמות ולשמחה. האידאליסט 
שמח כשמתגבר על קשיים וממלא חובתו בעולמו, והוא 
עושה זאת מתוך שירה. בהקדמה לספר אור גדליה כתב 

אבל  בכתף  שנושאים  "אף 
'נישט   – בשירה  להיות  צריך 
מיט אכרעכטץ' )לא עם אנחה 

של תלונה(".
לתורה  שקרא  דוד  על  התלונה 

התורה  הרי  תמוהה,  זמירות 
באמת נקראת שירה, שנא' "ועתה כתבו לכם את השירה 
הזאת"? אלא שחילוק יש בין זמירות לשירה. שירה היא 
לבינה,  גבי  על  אריח  נכתבת  היא  שכל.  עומק,  של  ענין 
ללמדך שמה שמסתתר בלבן המקיף את האותיות, גדול 
ממה שנכתב בשחור. לעומת זאת, הזמרה הינה דבר רגשי, 
קצוב ומוגבל, כמו "כרמך לא תזמור". לראות את התורה 
כדבר קליל, קצבי ורגשי, זו טעות וסילוף של היהדות, כמו 
גם להיפך, לראותה כדבר כבד שהאדם נאנק תחתיו, אף 
זו טעות. עול תורה הוא אמנם כבד, אך נושאים אותו על 
הכתף בשירה ובשמחה. מתוך שדוד קרא לתורה זמירות, 

טעה ולא נשא את הארון בכתף אלא בעגלה.
שיהודים  יתכן  איך  זצ"ל,  פיינשטיין  משה  ר'  את  שאלו 
זכו  לא  שבת,  שמירת  על  נפשם  שמסרו  באמריקה 
ביום  כשבאו  שמסתמא  וענה,  שבת.  ישמרו  שבניהם 
ראשון לביתם וסיפרו ששוב פיטרו אותם מעבודתם, על 
שלא באו לעבודה בשבת, נאנחו והתלוננו. הילדים הבינו 
בשמחה  מגיבים  היו  אילו  ופרשו.  יהודי,  להיות  שקשה 
הבנים  שתגובת  אפשר  יוותרו,  ולא  בנסיון  עמדו  ששוב 

היתה שונה.
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הרב יוני לביא חושב שלפעמים צריך לוותר על שאלת הרב
עמ' 3שני האחים שבמסירות נפשם עוררו בעם את תשוקת המקדש

עמ'  8

עלון תורני לכבוד שבת קודש

השנה העשרים ותשע
כ"ו בניסן  6/4/2013

זמני
כניסת 
השבת

ויציאתה

גולן
18:40
19:37

חיפה
18:33
19:41

תל-אביב
18:42
19:41

באר שבע
18:43
19:40

אילת
18:41
19:37

 ירושלים
18:26
19:3914
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פרשת שמיני
תשע"ג המולד: (לפי שעון ישראל)

ביום רביעי, בשעה 19:00,
44 דקות ו-50 שניות

שבת מברכים:
ראש חודש אייר

בימים רביעי וחמישי
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זווית נשית
מה שמכניסים לפה

נחשבות  הנשים  אנו  ומכליל,  סטריאוטיפי  באופן 
שגיאה  עושות  אנו  לפעמים  המטבח".  ל"מלכות 
בתחילת חיי הנישואין שלנו ולא נותנות לבעל הטרי 
דריסת רגל במטבח )לפחות כך היה אצלי, ועד היום 
אני משלמת על כך(. בתור אלו שאמונות על התפריט 
בניגוד  בידינו.  מופקדים  הכשרות  דיני  המשפחתי, 
כשרות  מצוות  תדירות,  כה  שאינן  המצוות  לרוב 

יומית  יום  היא  המזון 
ומעסיקה אותנו רבות.

 נפש בריאה
בגוף בריא

העממי  הפתגם  ידוע 
אנשים  שאם  האומר 

במה  כמו  מהפה  מוציאים  שהם  במה  נזהרים  היו 
שהם מכניסים לפה, היה העולם מתוקן הרבה יותר. 
מוצאים בפרשתנו שהתורה מדריכה  אנו  זאת,  ובכל 
אותנו בפירוט רב אלו סוגי בעלי חיים עלינו להימנע 
ראויים  אחרים  חיים  בעלי  ואלו  לפינו,  מלהכניס 
להתעסק  התורה  ראתה  מה  באכילה.  ומותרים 

בעניינים גסטרונומיים? האין זה שולי ומיותר?
טעם  את  הרמב"ם  מסביר  הנבוכים  מורה  בספר 
הגוף.  לבריאות  מזיקים  אלו  בכך שמאכלים  האיסור 
שמכיוון  ומסביר  זו  דעה  מביא  החינוך  ספר  גם 
את  המקיים  זה  הוא  כלומר  לנפש",  כלי  ש"הגוף 
המצוות בפעל, יש לשמור עליו. בימינו, כשהמודעות 
לחשיבות אכילת מזון בריא עולה, וחנויות טבע ומזון 
נפוצות מאד, שיטת הרמב"ם מהווה הסבר  אורגאני 

אקטואלי ועדכני.
השפעה רוחנית

מתנגד  יצחק,  העקדת  בעל  עראמה,  יצחק  ר'  אולם, 
בריאותיות:  עצות  ספר  בתורה  הרואה  זו  לגישה 
"חלילה, שאם כן נתמעטה מדרגת התורה האלוקית 

מזה, בהיותה במדרגת חבור קטן מספרי הרפואות".
ומפריכו  הבריאותי  להסבר  מתנגד  אברבנאל  גם 
מבחינה מדעית: "שעינינו הרואות האומות האוכלות 

והעופות  הבהמות  ושאר  והעכבר  השקץ  חזיר,  בשר 
והדגים הטמאים חיים כולם היום חזקים כראי מוצק 

ואין עייף ואין כושל בהם."
לפינו  מכניסים  שאנו  שמה  סובר  הוא  גם  הרמב"ן 
ההשפעה  את  יותר  מדגיש  הוא  אך  עלינו,  משפיע 
הרוחנית: "אין האיסורין במאכלים רק טהרה בנפש, 
שתאכל דברים נקיים שלא יולידו עובי וגסות בנפש". 
החיים  שבעלי  כך  על  הרמב"ן  עומד  אחר  במקום 
הם  באכילה  האסורים 
ועלולות  טורפות  חיות 
מדות  על  להשפיע 
טעם  "והנה  האדם: 
מפני  בעופות,  האיסור 
תולדותם,  אכזריות 
שיהיו  יתכן  והבהמות 
כן, מפני שאין בבעלי הגרה והפרסה השסועה דורס, 

והשאר כולם יטרופו".
עם לבדד ישכון

העקדה(  בעל  )כגון  פרשנים  שמביאים  נוסף  טעם 
אדם  מהגויים.  להרחקה  דרך  אלה  באיסורים  רואה 
שאינך יכול לסעוד בחברתו, לא תוכל להתחבר אליו 
איתו  תלך  לא  ואף  בביתו  להתארח  תלך  לא  לגמרי. 

למסעדה. 
חשים  פחות  אולי  יהודים  בין  בארץ  שחיים  אנחנו 
בצורך זה, אך כאחת שחוותה חיים בנכר, אוכל להעיד 
שדיני הכשרות אכן יוצרים ריחוק חברתי מסוים בין 

יהודי לשאינו יהודי, ושומרים על הקהילתיות.
שמאכלות  ספק  אין  שהבאנו  הטעמים  כל  למרות 
אסורים אינם מצווה רציונלית והיא בכלל ה"חוקים", 
לאכול  אפשי  אי  תאמר  "אל  הספרא:  שאומר  כמו 
שבשמיים  ואבי  אעשה  ומה  אפשי  אלא  חזיר,  בשר 

גזר עלי".
כולנו  נסכים  המצווה  טעמי  לשרש  נרד  לא  אם  גם 
שאיסורים אלה מחנכים אותנו "לא לאכול כמו חיות," 
אלא לעצור ולחשוב לפני שמכניסים לפה. בכך פעולת 

האכילה האינסטינקטיבית הופכת לאנושית ונעלה.

איסורי האכילה מחנכים אותנו "לא 
לאכול כמו חיות", אלא לעצור ולחשוב 

לפני שמכניסים משהו לפה
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לתגובות:
http://www.temple.org.il

 מאפר הגטו בשואה -
לתקומת המקדש בירושלים

ספינה רעועה מתקרבת אל החוף בחשיכה. בבטן האוניה 
יושבים הכל צפופים לבל יתגלו לעין אויב. דוד הנער יושב 
על  נספו  המשפחה  בני  לבד...  נשארתי  מהרהר...  כשהוא 
החוצה!  החוצה!  נקטעו:  הרהוריו  בגטו...  הצוררים  ידי 
קופצים  חבריו  הסיפון.  אל  עולה  דוד  הקריאה.  נשמעה 
למים והוא אחריהם. מי הים רוגשים. דוד חותר אל החוף... 
כשגופו  הקודש  ארץ  אדמת  את  מנשק  בחול,  פניו  כובש 
מכאן!  ברח  בלחש...  שמע  בחשיכה  מהתרגשות...  רועד 
הבריטים מחפשים... דוד נע ונד בארץ ומגיע לפתחו של 
בית מדרש בירושלים... משם שולח הודעה לאחיו התאום 
– אביגדור, הממתין לעליה באיטליה. במכתב נאמר: "הכל 
מעלין לירושלים". אביגדור יוצא לדרך בספינת מעפילים... 
נתפס ומועבר לגלות קפריסין. שני התאומים נפגשים סוף 
על  בשקידה  נוחם  מוצאים  אך  בודדים,  בירושלים.  סוף 
מלחמת  ונפתחת  שנים  עברו  ובסברא.  בבקיאות  התורה 
ירושלים...  בחוצות  נשמעים  פגזים  הימים... מטחי  ששת 
בהיותם במקלט חולפת השמועה: קול שופר נשמע בכותל 
נזכרים  מתחבקים.  השניים  בידינו!  הבית  הר  המערבי... 
איש  ומאחלים  בגטו...  השרוף  מביתם  העולה  בעשן 
לרעהו: כשם שזכינו לרגע זה – כן נזכה לראות את עשן 

המערכה עולה מעל המזבח בירושלים... 
* * *

הראוי  מן  והגבורה  השואה  יום  את  מציינים  בו  בשבוע 
להסב את תשומת הלב לשני אנשים צנועים, הרבנים דוד 
ואביגדור אלבום, שניהם זצ"ל, שהלכו לעולמם לאחרונה. 
לזכותם יש לזקוף את צמיחת נושא המקדש בדורנו. עם 
שכחה  כשמסביב,  בלבם,  הזיק  נדלק  הבית  הר  שחרור 
התאומים  שני  לתרדמתו.  שב  התורה  ועולם  ההתלהבות 
התורה  וגדולי  אדמו"רים  של  דלתותיהם  על  מתדפקים 
לברר את סדר העליה להר הבית, וכיצד לחדש את עבודת 
הם  תמהות.  בעיניים  ונתקלים  הזה,  בזמן  הקרבנות 
מופיעים בדרשות בבתי כנסת ונשמעים כאנשים הזויים, 

אך ההתמדה עושה את שלה והרעיון מתחיל לחלחל. 
את  מוציאים  כיצד  השמרים;  על  קופאים  אינם  השניים 
המצוה מן הכוח אל הפועל? נופלת החלטה: "במקום שאין 
אנשים - השתדל להיות איש". בצד העמל על פרנסתם, 

ללימוד  הזמן  רוב  מוקדש 
והמקדש.  הקודש  הלכות 
הרמב"ם  בדברי  דנים  הם 

הכותב:  י,ד(  המקדש  )כלי 
]בגדי  בגדים  לעשות  עשה  "מצות 

כהונה[ ולהיות הכהן עובד בהן...  בזמן שבגדיהם עליהן 
- כהונתן עליהן, אין בגדיהן עליהן - אין כהונתם עליהן". 
המסקנה: בלי בגדי כהונה לא ניתן להתחיל את העבודה. 
ומה באשר למנורה? ומה באשר למזרק? ר' דוד קוטע את 
לימוד הגמרא, ושוקד על לימוד מלאכת האריגה. הקשיים 
גדולים, הן באשר לצורת הבגד והן באשר לשיטת האריגה. 
ר' דוד אינו מתייאש, רוכש בפרוטות שאסף מכונת אריגה 
 - האריגה   במלאכת  מיומנות  וגם  פשתן,  חוטי  ידנית, 

והנה ארבעה בגדי לבן בידיו.
מקורות  מברר  המדוכה,  על  אביגדור  ר'  יושב  במקביל 
בן  ספר  ומכין  התורנית,  ובסיפרות  ברמב"ם  בתלמוד, 
כרכים אחדים בשם 'תורת הבית' ובו פתרונות לשאלות 
משותפת  בעצה  וכך,  השונים.  המקדש  בענייני  הלכתיות 
ובעשר האצבעות של ר' דוד, הולכת ונוצרת מערכת כלים 
מוציאים  השניים  הבית.  לבניין  אתחלתא  שהם  ובגדים 
גליונות הסברה בעניין חידוש העבודה במקדש, ומעוררים 
את הציבור. הציבור החסידי והליטאי בשכונתם מאזין אך 

לעיתים משיב בלעג. 
* * *

כוח  טבוע  אלבום  שבמשפחת  ומתברר  נוקפות,  השנים 
יחידי  אצל  המופיעה  שליחות  ותחושת  מיוחד,  נפשי 
לאדם  הקב"ה  ש"הראהו  חכמים,  אמרו  כבר  סגולה. 
דור  דור  וחכמיו,  דור  דור  ומנהיגיו,  דור  דור  הראשון, 
וצדיקיו". משפחה זו מעמידה דורות של ממשיכים; הרב 
יוסף אלבום שליט"א ממשיך ומייסד את ה'תנועה לכינון 
המקדש', ובנו הרב שמשון אלבום שליט"א אף הוא פועל 
ללא לאות. נפלאות דרכי הבורא, כיצד מתוך אפר הגטו 
בשואה צומחת משפחה, והיא המדליקה את הניצוץ. היא 
המעוררת את העם להתרומם אל פסגת חיי האומה - אל 

בית המקדש ואל השראת השכינה בירושלים. 
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 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com

תם הטקס
"בנות, השנה הכיתה שלנו תערוך את טקס יום השואה 
שכולכן  רוצה  "אני  המורה  הודיעה  הספר"  בית  לכל 
חשוב  והשירים.  ההקראה  קטעי  את  היטב  תלמדנה 
כאילו  ירגיש  מהצופים  אחד  ושכל  מרגש  יהיה  שהטקס 

הוא ממש שם. זה תלוי רק בכן".
בליל של קולות התרגשות קטע את דברי המורה. טקסים 
כאלה הם תמיד מרגשים ומיוחדים. התלמידות והמורות 
האווירה  לבנות,  בחולצות  שמתכנסות  הספר  בית  של 
העצב  יהודית,  בעוצמה  שמעורב  זיכרון  של  המיוחדת 
והצער שבאים יחד עם נחמה ותקווה לעתיד טוב יותר. 
וכמובן – הבנות הבוגרות שמופיעות על הבמה, ומובילות 
את מהלך הטקס והיום המיוחד הזה... אין פלא שכמעט 

וכל  להופיע,  רצינו  כולנו 
שהמורה  קיוותה  אחת 
הראשי  לתפקיד  בה  תבחר 

ביותר.
דפים  חילקה  המורה 
מופיע  ובהם  מודפסים, 
שם  היו  הטקס.  מהלך 
קטעי  יזכור,  תהילים,  פרק 
ועוד  מצגת  שירים,  קריאה, 
באמת  היו  הדברים  ועוד. 
וכולנו  במיוחד,  מרגשים 
תחלק  כיצד  לראות  ציפינו 

המורה את התפקידים.
קטע  בחלקי  עלה  לשמחתי 
זה  היה  ומשמעותי.  ארוך 
ילד  על  ללב  נוגע  סיפור 
נלקח  מאימו,  שהופרד 
אל  ויצא  המוות  רכבת  אל 
לא  שלב  באותו  נודע.  הלא 
זו  ואימו שתהיה  הילד  ידעו 
דרכו האחרונה, אך הפרידה 

תוארה במילים שמרטיטות כל לב.
התאמנתי הרבה להקריא את הקטע הזה בצורה הנכונה. 
את  להתאים  והתאמצתי  מדויקת,  הטעמה  על  עבדתי 
הקול לאווירה שמתאימה לתוכן. פעם אחר פעם הקראתי 
והמורה  פה,  בעל  היטב  אותו  שידעתי  עד  הסיפור,  את 

היתה מרוצה מאוד מדרך קריאתי.
סוף סוף הגיע יום השואה, והטקס עמד להתחיל. פתאום 
ולכל  לעצמי  בושות  לעשות  הולכת  שאני  בטוחה  הייתי 
אצחק  אם  פתאום?  אתבלבל  אם  יהיה  מה  הכיתה. 
באמצע – כמו שקרה למישהי בשנה שעברה? או אם סתם 
אקרא לא ברור? אני בטוחה שתקרה לי איזה תקלה! למה 
בחרה המורה דווקא בי להקריא את הסיפור המרגש הזה?
רגע  ועוד  התחיל,  כבר  ברירה. הטקס  לי  היתה  לא  אבל 
המיקרופון,  מול  התייצבתי  הנכון  בזמן  תורי.  מגיע  קט 
היו  לא  להפתעתי  שלי.  הקטע  את  להקריא  והתחלתי 
שום תקלות. קראתי בקול צח וברור, ובפיסוק והטעמה 
נכונים. קולי נשבר בדיוק במקום הנכון, וכאשר תיארתי 
בקול נוגה איך האמא מנסה לומר מילות פרידה אחרונות 
לבנה העולה על הרכבת, ראיתי שהרבה בנות ממש הזילו 

דמעה.
ירדתי מהבמה נרגשת, והייתי בהחלט מרוצה מעצמי. גם 
חברותיי ביצעו את תפקידיהן בצורה טובה, והטקס היה 

אחד מהמוצלחים בשנים האחרונות.
האישה,  שואה.  ניצולת  אישה  עם  נפגשנו  הטקס  לאחר 
מטבע הדברים היתה כבר זקנה למדי. היא דיברה בקול 
והיה קצת קשה לעקוב אחרי דבריה.  זר,  ובמבטא  שקט 
היא סיפרה את סיפורה האישי. לאט לאט נמשכנו אחרי 
למבטא  שעובר,  לזמן  לב  שמנו  ולא  המרתק,  הסיפור 
פעמים  כשניצלה  איתה  יחד  היינו  השקט.  ולקול  המוזר 
ליבנו החסיר פעימה כשהיא קפצה  רבות ממוות בטוח, 
והצליחה  התירס,  עלי  בין  התחבאה  הנוסעת,  מהרכבת 
להתחמק מעיני הנאצים. היא התגלגלה ביערות, הצטרפה 

לפרטיזנים, נתפסה שוב...
דברי  את  קטע  הצלצול 
התעלמנו  אנו  אך  האורחת, 
לשבת  והמשכנו  ממנו, 
היוצאת  מילה  לכל  ולהקשיב 
את  כך  כששומעים  מפיה. 
זה  ראשון  ממקור  הדברים 
פתאום  לגמרי.  אחרת  נשמע 
באמת  מה  מבין  אתה 
ורדיפה  הרג  של  המשמעות 
יומיומיים, אתה קולט מה זה 
חזקים  אנשים  שמחסל  רעב 
עומד  אתה  זה,  אחר  בזה 
ולא מבין כיצד בני אדם יכלו 
להתנהג בצורה כל כך אכזרית 

ולא אנושית.
עם  השיחה  כשהסתיימה 
השואה,  ניצולת  הקשישה 
הראש  אך  לכיתה,  חזרנו 
באירופה   – שם  עדיין  היה 

הכבושה.
שבה  המכובדת  הדרך  על  שבח  בדברי  פתחה  המורה 
של  החשיבות  את  שוב  הזכירה  היא  הטקס.  את  ערכנו 
הזיכרון ושל החיבור בין דורנו, דור הגאולה, לבין אותו 

דור של השואה והחורבן.
ואני שאלתי את עצמי – האם באמת על כך חשבתי בזמן 
הטקס? האם היה חשוב לי להעביר את המסר? או שאולי 
הכבוד שלי והמעמד שלי וההופעה שלי הם שתפסו את 

תשומת ליבי?
אתם  מה  באמצע?  שהוא  איפה  נמצאת  האמת  ואולי 

אומרים?
* * *

המהדורה   – ישועה  "משמיע  הילדים  ספר  לאור  יצא 
הצעירה" מאת יקהת רוזן. לפרטים 054-6340121
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ספירת העומר
כאשר  והגיע  ערבית  לתפילת  המאחר  שאלה: 
יספור  האם  העומר,  ספירת  סופרים  הציבור 
עם הציבור, או יתפלל תחילה ויספור ביחידות 

לאחר תפילתו?
תשובה: 

שסופרים  כתב  תפט,א(  )או"ח,  ערוך  השולחן 
בביאור  ערבית.  תפילת  לאחר  העומר  ספירת 
קביעה  האם  בשאלה  מחלוקת  ציטט  הלכה 
את  להקדים  יש  שלפיה  כאן,  יש  מחייבת 
ואולם  המנהג,  כך  שמא  או  לספירה;  התפילה 

אין זו פסיקה מחייבת. 
טעם הדעה הראשונה הוא, שכלל גדול בהלכה: 
יש  ובכן,  קודם".  תדיר   - תדיר  ושאינו  "תדיר 
ערבית,  של  שמע  קריאת  מצות  את  להקדים 
העומר.  לספירת  התדירה,  המצוה  שהיא 
הערה  )תפט,  תשובות"  "פסקי  בספר  ואמנם, 
16( ציטט דעות שונות הנוקטות שאף המאחר 
לבית הכנסת, יתפלל ערבית תחילה ולאחר מכן 
את  להקדים  שלא  כדי  העומר,  ספירת  יספור 

שאינו תדיר לתדיר. 
חלק  )ט,נה-נו(  יצחק  מנחת  בשו"ת  זאת,  עם 

שיש  וקבע  כך,  על 
העומר  ספירת  לספור 
לאחר  ורק  הציבור,  עם 

שמע.  קריאת  לקרוא  מכן 
הלכה  הביאור  כי  העובדה  על  מתבסס  הוא 
אלא  בנושא,  משמעית  חד  קביעה  קבע  לא 
כי  על העובדה  וכן  ציין למחלוקת האחרונים; 
בספירה עם הציבור יש משום "ברוב עם הדרת 
יש לצרף, כמובן, את החשש שמא  מלך". לכך 
יתפלל ביחידות וישכח לספור בסיום תפילתו. 

יש להוסיף על דברי המנחת יצחק, ולהסביר כי 
בספירת העומר ישנו גם מימד ציבורי. המשנה 
ברורה )תפט ס"ק ה'( כתב, שהיה מקום לחשוב 
ציבורית  מצוה  היא  העומר  ספירת  שמצות 
מניין  מצוות  )כמו  בלבד  דין  בית  על  המוטלת 
כל  על  והיובל, שאינה מוטלת  שנות השמיטה 
מקובלת  אינה  זו  הבנה  פרטי(.  באופן  יחיד 
להלכה, וכל אחד חייב לספור בעצמו, אך ייתכן 
שמצד התפיסה העקרונית, יש בספירת העומר 
סופרים  כאשר  וכלל-ישראלי,  ציבורי  היבט 
יחד, וצועדים מחג הפסח לחג השבועות. לכן, 
עם  העומר  בספירת  מיוחד  הידור  שיש  נראה 
הציבור, אפילו במחיר הקדמתה לקריאת שמע, 

כפי שפוסק המנחת יצחק.

תענית בה"ב
שאלה: מה פשר המנהג להתענות שני-חמישי-

שני )בה"ב( לאחר חג הפסח וחג הסוכות?
תשובה: 

בדברי  נזכרה  הרגלים  לאחר  התענית  תקנת 
ראשונים, ואף השולחן ערוך )או"ח, תצב( כתב 
ש"יש הנוהגים להתענות". מדברי הרמ"א נראה 
זה היה רווח בקהילות אשכנז, שקבעו  שמנהג 
תענית ציבור בימים אלה )עם סיומו של חודש 

ניסן שבו אין מתענים(.
הגישה  גישות.  שתי  מצאנו  זה  מנהג  בביאור 
של  זו  היא  ובפוסקים  בראשונים  הרווחת 
וראה  סקבא;  ד"ה  )פא,  בקידושין  התוספות 
משנה ברורה תצב ס"ק א(, שהסבירו ׁשׂשמחה 
מופרזת ברגל עלולה להוביל להוללות )בעיקר 
בכל הנוגע לענייני צניעות(, ועל כן יש להתענות 
ראויה.  ולכפר על התנהגות בלתי  לאחר הרגל 
לאחר  דווקא  תעניות  נתקנו  זו,  גישה  פי  על 
משום  שבועות,  לאחר  ולא  וסוכות,  פסח 
שדווקא בהם ישנם ימים ארוכים ורצופים של 

שמחה רבה.
)תלמיד  מדורא  יצחק  רבי  הציע  אחרת  גישה 
המהר"ם מרוטנבורג, בספרו "מנהגי אשכנז"(: 

וגילו  ביראה  ה'  את  "עבדו  שנאמר  "משום 
תהא  שם  חג,  של  גילה  במקום   - ברעדה" 
שבחג,  ה'  עבודת  כלומר,  תענית".  של  רעדה 
ידי  זקוקה להשלמה על  המבוססת על שמחה, 

דרך מקבילה בעבודת ה' - ביראה וברעדה. 
מדבריו של רבי נחמן מברסלב )ליקוטי מוהר"ן, 
תורה ד( ניתן ללמוד, כי מטרת המועדים היא 
התודעה  במרכז  הוא  ברוך  הקדוש  את  להציב 
הרוחנית והמעשית של כל אדם מישראל. אלא, 
ונמצא  ובעונג,  שלעיתים מפריז אדם בשמחה 
שכל החג לא היה אלא למענו. לשם כך, כנראה, 
ניסן,  חודש  של  בסיומו  מיד  התענית  נתקנה 
כדי להבהיר לאדם כי שמחת החג איננה תענוג 
גרידא, אלא שמחה המבקשת לקדם את עבודת 
ה'. לכך, כאמור, מכוון רבי יצחק מדורא הרואה 

בתענית השלמה של שמחת החג.
מנהג  שמקיים  מי  אין  כמעט  בימינו  כידוע, 
שנים.  מאות  בישראל  רווח  שהיה  זה,  קדום 
עלינו  מתענים,  שאיננו  שאף  ייתכן  זאת,  עם 
זו,  בהלכה  להתבוננות  הימים  את  להקדיש 
המיוחדת  העוצמה  הרוחנית.  ובמשמעותה 
צריכים  אנו  בצאתו.  מסתיימת  אינה  החג  של 
החג,  של  הרוחני  המטען  את  עימנו  לשאת 
ולראות כיצד נותנת קדושת החג את אותותיה 

גם בימים הבאים.

התשובות נכתבו בידי הרב אביהוד שוורץ

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל נא לפנות ל ,zomet.org.il :שבת בשבתו" באינטרנט"

עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס' 02-9931889
www.zomet.org.il zomet@net"ision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699, דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי

mhalacha@gmail.com :לתכנים נוספים מסדרת "הלכה ממקורה"  נא לפנות ל
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מפענח צפונות הראשונים
הרב משה הרשלר, כפר סבא, י בטבת תרפ"ב – 

ירושלים, ל בניסן תשנ"א (1922-1991)
הרשלר  משה  מהרב  שלי  הראשונים  הזיכרונות 
הם מלילות כל נדרי בישיבת הכותל. אחרי תפילת 
מעמיק  שיעור  מרצה  הרשלר  הרב  היה  ערבית, 
במסכת שנלמדה בישיבה, או בהלכות עבודת יום 
לעבודה  התקבלתי  שנים,  מספר  עברו  הכפורים. 
שם  שבירושלים.  וגן  בבית  אריאל  בבית  כספרן 
נפגשתי עם ר' משה, כמעט מדי יום, בשעות אחר 
ושיתפני  הצהרים. בענוותנותו הרבה קרבני אליו 
בנושאי עיסוקיו, הרבים והמגוונים. סדר יומו החל 
ושיעור  התפילה  לפני  שיעור  השחר,  עלות  לפני 
מיד לאחריה. בשעת בוקר מוקדמת כבר ישב ליד 

שולחנו ב'יד הרב הרצוג', שם 
ה'תלמוד  מפעל  בראש  עמד 
ועסק  השלם',  הישראלי 
הראשונים.  ספרי  בחשיפת 
בשעות אחר הצהריים הדריך 
צעירים  אברכים  קבוצת 
ספרי  בההדרת  ומוכשרים 
ובכתיבת מאמרים  ראשונים 
עוד  הערב  בשעות  תורניים. 
בביתו  בתורה  והגה  ישב 

במשך שעות רבות. 
יגדיל תורה ויהדיר

הרב  הוציא  חייו  בשנות 
רובם  ספרים,  כ-50  הרשלר 
מכתבי  לראשונה  הופיעו 
ראשונים  ספרי  בהם:  יד, 
יונה,  כרבינו  מפורסמים 
הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, 
והמאירי.  הר"ן  הרא"ש, 

ולצידם ספרי ראשונים שלא היו מוכרים בציבור 
הלומדים כמו: רבי דוד כוכבי, רבי משולם מבדרש, 
רבי  קרשקש,  וידאל  רבי  חכמון,  בן  ישמעאל  רבי 
שלמה בן שמשון מגרמייזא, רבי משה חלואה ורבי 
פרץ מקורביל. ספרים על הש"ס וספרי הלכה של 
הראשונים כמו: 'קרית ספר' על הלכות ספר תורה 
ספרי  להרשב"א,  הבית'  'תורת  המאירי,  לרבינו 
על  פירושים  לנדא.  יהודה  לרבי  וה'חזון'  ה'אגור' 
רבי  וסדור  התפילה  על  הרוקח  כפירוש  התפילה 
שלמה מגרמייזא. כמו כן היה העורך הראשון של 

כתב העת התורני 'מוריה'.
הלכה  לענייני  גם  דעתו  נתן  הרשלר  הרב 
'הלכה  קבצי  של  כרכים   5 ערך  הוא  אקטואליים. 
ורפואה'. ובהם מאמרים חשובים שכתב בנושאים 
אלו. כתב עם חתנו הרה"ג אליהו רפאל היישריק 
רבית'.  'תורת  בשם  רבית  להלכות  שימושי  ספר 
בשנותיו האחרונות עמל על 'סדר גט' מעודכן, הוא 
סיפר לי שבהרבה בתי דינים ברחבי תבל מתקשים 
הדיינים להתמודד עם בעיית השמות של האנשים 
ספקות  ישנם  כן  כמו  להתגרש.  הבאים  והנשים 
צורת  השונים,  המקומות  לשמות  ביחס  רבים 

מקומם  תיאור  כתיבתם, 
ולנהרות  לימים  ביחס 
מידע  אליהם.  הסמוכים 

שונים,  בספרים  הצטבר  רב 
חלקם העוסקים בהלכות גיטין וחלקם כתשובות 
בודדות מתוך ספרי שו"ת וספרי פוסקים. חלומו 
גדול שיעמוד לרשותם  לרכז את הכל בספר  היה 

של בתי הדין. תוכנית זו לא יצאה עדיין לפועל. 
ובלכתך בדרך

מפעם לפעם נסע לספריות שונות ברחבי העולם, 
במסעותיו  ידועים.  לא  יד  כתבי  למצוא  במטרה 
מקרוב  ולמד  רבות  יהודיות  קהילות  פני  על  עבר 
מספר  היום.  סדר  שעל  ההלכתיות  הבעיות  את 
לתורה  מדרש  בבית  ישיבה  כראש  שימש  שנים 
בשיקאגו. שם רקם קשרים עם משפחת רגנשברג 
פעולותיו.  במימון  לו  שעזרה 
צילום  לי  הראה  הימים  באחד 
דיבור  כדי  ותוך  יד.  כתב  של 
הכתוב.  את  לפענח  התחיל 
ולציין  להעתיקו  התיישב  מייד 
אחרי  המקומות.  מראי  את 
ספר  לי  מסר  שבועות  מספר 
תוספות  של  וכרוך  מודפס 
ברכות.  מסכת  על  פרץ  רבינו 
על  שיחה  התגלגלה  אחד  יום 
אז  בו  שהחל  המוקלט  הש"ס 
שליט"א.  סבתו  שבתי  הרב 
שרכש  לי  סיפר  להפתעתי 
המוקלט,  הש"ס  את  לעצמו 
צורך?  לאיזה  שאלתיו 
יכול  'אני  לי:  ענה  ובתמימות 
להקשיב לשיעורים בזמן שאני 

נוהג במכוניתי'.
ספרא וסייפא

ר' משה נולד בכפר סבא, בגיל צעיר הבחינו הוריו 
בכישרונותיו הברוכים ושלחו אותו ללמוד תורה 
בשכונת  הסב,  בבית  התגורר  הוא  בירושלים. 
אטינגר  מרדכי  ברוך  הרב  הסבא,  חסד.  שערי 
הילד הצעיר למד  'עץ חיים'.  בישיבת  היה מלמד 
מספר  לאחר  חסד'.  'שערי  של  תורה  בתלמוד 
מורו  אצל  חיים',  'עץ  בישיבת  ללמוד  עבר  שנים 
לארץ  הגיע  כאשר  מלצר.  זלמן  איסר  רבי  ורבו 
ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל, שלח 
ר'  ובהם  מצטיינים  בחורים  קבוצת  מלצר  הרב 
משה ללמוד אצלו בישיבת מיר. בתקופת מלחמת 
בגדוד  ירושלים  של  בביצורה  עסק  העצמאות 
כדי  כשתוך  טוביה'.  'גדוד  שנקרא  הישיבות  בני 
נשא  גמרא.  דפי  לשנן  המשיך  הביצורים  עבודת 
לאישה את מרת רחל בת הרב אלתר יהודה יברוב, 
זוגתו הייתה מחנכת ומפקחת בבית יעקב, ויחדיו 
הקימו בית לתפארת. בניהם, בנותיהם וחתניהם 

ממשיכים בלימוד והפצת התורה בעם ישראל. 
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לתגובות:
Yosephl56@gmail.com
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תרומת כליה
"ואת הכליות...הקטיר המזבחה"

לכליה מספר תפקידים חיוניים-בגוף האדם. ביניהם שמירה על המאזן 
חומרי  הפרשת  וכן  הגוף  ונוזלי  אלקטרוליטי  איזון  על  החומצי-בסיסי, 

פסולת שונים המצטברים בגוף. 
אי ספיקה כלייתית חמורה מסכנת את החיים ומחייבת טיפול בדיאליזה 
או השתלת כליה כדי למנוע מוות. הכליה היא האבר השלם היחידי העשוי 
זאת בשל  ומח עצם[.  ]כמו דם, עור  להילקח מתורם חי לצורך השתלה 
רזרבה תפקודית הנובעת מקיומן של שתי כליות בגוף התורם, ובמקביל 
אין בעקירת כליה סיכונים משמעותיים, אלא כבכל ניתוח פשוט הכרוך 
בהרדמה מלאה. כיום, תוחלת החיים של מושתלי כליה מתורם מתאים 

)כך שאין דחיה של הגוף( גבוהה בהרבה ממטופלי הדיאליזה. 
לפני כחמש מאות שנה דן הרדב"ז במקרה בו אדם יכול להציל את חיי חברו 

בהקריבו אחד מאבריו שלו )שו"ת, אלף נ"ב(. מסקנתו חד משמעית: אין 
חובה להקריב אבר להצלת הזולת, משום הכלל "דרכיה דרכי נועם" והטלת 
חובה להקריב איבר להצלת אחר איננה דרכי נועם. אף בתרומת כליה כך, 
הן בשל הצער העכשווי של נטילת איבר מן הגוף והן משום שאין לדעת 

מה משמעות הוצאת הכליה לטווח ארוך )להבדיל מתרומת דם, למשל(.
איסור אין, אבל הואיל ואין מדובר בסיכון הנראה לעין -הרשות נתונה! 
הגר"ש ישראלי הגדיר זאת כ"מידת חסידות" שהיא בדרגה פחותה מגדר 
"לפנים משורת הדין" )ספר הכינוס הבינלאומי לרפואה והלכה, תשנ"ג( משמעות 
הדבר שאדם המתאים )רפואית( לתרום כליה לפלוני, יעשה בכך מצווה 

רבה אולם אין הוא נדרש לעשות זאת ובוודאי שלא ניתן לכפות על-כך.
בספר "כליות יועצות" שהוציאו בני משפחת רביץ, מתוארת השתלשלות 
הרב  ח"כ  בני  בין חמשת  העניינים המרתקת סביב ה"תחרות" שהייתה 
הבכור(  )מבנו  ההשתלה  מבניו(  כליה  לקבל  התנגד  )שבעצמו  ז"ל  רביץ 

האריכה את חייו בתשע שנים. 
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בשביל מה צריך רבנים?
אסתר  בת  שירן  לי  קוראים  שלום.  הרב  "כבוד 
קוראים  שלי  הזוג  לבן   .21.3.89 בתאריך  ונולדתי 
אנחנו  ב-10.5.88.  נולד  והוא  רבקה  בן  דורון 
אמורים להתחתן בעוד חודשיים בתאריך 29.5.13. 
מתאימים  שלנו  השמות  האם  היא  שלי  השאלה 

והאם התאריך לחתונה טוב?".
לדרוש אלוקים

האחרון  המכתב  את 
לא  השבוע.  קיבלתי 
להביא  טורח  הייתי 
היה  לולא  לפניכם  אותו 
מדובר בקצה קרחון של 
החיים  מטרידה.  תופעה 
דבר  ספק  ללא  הם 

מורכב. הצעידה בשבילי העולם מזמנת לאדם דילמות, 
קונפליקטים ושאלות בתחומים שונים. לא תמיד ברור 
בהתלבטות  מאוד  להתייסר  עשוי  ואדם  לנהוג  כיצד 

מהי הדרך הנכונה ללכת בה. 
"עשה  יקרה מפז.  חז"ל בחכמתם העניקו לאדם עצה 
לך  לך תלמיד חכם שיהיה  א,ו(. מצא  )אבות  רב"  לך 
כתובת. שתוכל להיוועץ בו ולברר יחד איתו מה רצון 
ה' ממך. משה רבינו היה הראשון שפתח את דלתו בפני 
השואלים, וזכה למבול של פניות, "כי יבוא אלי העם 
ההיסטוריה  במהלך  יח,טו(.  )שמות  אלוקים"  לדרוש 
הפניה  ערוצי  את  דרכו,  ממשיכי  הרבנים,  הרחיבו 
אליהם  ששוגרו  במכתבים  לשואלים  לענות  והחלו 
 3000 מעל  נכתבו  היום  ועד  מאז  תבל.  קצווי  מכל 
הלכתיות.  תשובות  בעיקר  הכוללים  שו"ת,  חיבורי 
המצאת הטלפון שידרגה את האפשרות לקבל תשובה 
זאת  לעשות  היכולת  את  הוסיף  והאינטרנט  מהירה, 
בעשור  נשאלו  שאלות  מיליוני  גמורה.  באנונימיות 
'גדול   - הכול  ומעל  הרב',  את  'שאל  באתרי  האחרון 
סימוסה', כשבכף ידו של כל נער מתבגר מצויה היכולת 
במה  אותם  ולשתף  הרבנים  לגדולי  מסרון  לשגר 

שמטריד את רוחו.
גבולות הגיזרה

יהודים  רבה.  ברכה  הזו  בהתרחשות  שיש  ספק  אין 
מבקשים לשמוע דעת תורה. צעירים כמבוגרים תרים 
מצד  רוחני.  ובירור  תורנית  הדרכה  הלכה,  פסק  אחר 
שני, האור הזה מטיל גם צל, והקלות הבלתי נתפסת 

של שאלת רב היום, גוררת איתה שתי סכנות:
א. פניה לרבנים בנושאים שאינם בתחום מומחיותם. 
קולות  משמיעה  שלו  הכביסה  שמכונת  שמי  ברור 
לביתו  יזמין  לא  מים  להשפריץ  ומתחילה  מוזרים 
רופא שיניים שיפתור לו את הבעיה. לעומת זאת, אין 
עניני  פניות.  בו  מקבלים  לא  שרבנים  נושא  כמעט 
וחינוך  כספיים  וקשיים משפחתיים, סכסוכים  זוגיות 
והרשימה  ומיסטיקה,  פרנסה  בריאות,  עניני  ילדים, 
ארוכה. למה זה קורה? ההסבר פשוט מאוד. פסיכולוג 
ממוצע יגבה ממך מאות שקלים לפגישה של 45 דקות, 
בעוד שהרב יקדיש לך ערב שלם בחינם. הרב זמין 25 
שעות ביממה ואין לו שעות קבלה. גם מי שאיבד אמון 

רוצה  האחרות,  במערכות 
בעיניו  המייצג  שהרב,  להאמין 
לריבונו  וקשר  טהרה  מוסריות, 

של עולם, יוכל לעזור לו. 
המלא  חכם  תלמיד  אמיתית.  נקודה  בזה  שיש  כמובן 
במבט  המציאות  על  מסתכל  שמים  ויראת  בתורה 
קהילתית  בעבודה  שנים  רב  שניסיון  גם  ברור  אחר. 
ומפגש עם קשת רחבה של אנשים נותן פרספקטיבה 
ומערכת שיקולים שאין לכל אחד. אנו מאמינים שמעל 
סייעתא  קיימת  זה  כל 
דשמיא המלווה את הרב 

בעבודת הקודש שלו. 
הכול,  ככלות  אחרי  אך 
תחליף  אין  לפעמים 
מקצוע.  לאיש  לפניה 
בדרך  מקצועי.  מכוון  או  מגשר  זוגי,  יועץ  פסיכולוג, 
כלל זה מה שימליץ הרב לאדם שנפגש איתו לעשות, 
תוך שהוא מעניק את התרומה הייחודית שלו ומאיר 
האבסורד  הסוגיה.  של  הרוחני-חינוכי  הפן  את 
הרב  את  שמטרידים  אנשים  אותם  שלפעמים  הוא 
בדעתם  יעלו  לא  אליו,  קשורים  שאינם  בתחומים 
הלכתיות-מוסריות- בשאלות  איתו  להתייעץ 
חינוכיות בהן דווקא היו יכולים לשמוע ממנו דברים 
חשובים )האם נכון להמשיך ולהשאיר את האינטרנט 
להיראות  צריכה  איך  לילדים?  נגיש  בבית  הפרוץ 
'בשחור'  לעבוד  מותר  האם  יהודי?  במבט  זוגיות 

ולהעלים מס?(.
שמתעצל  מי  לכל  דרך'  'קיצור  הוא  שני  חשש  ב. 
 90% שעל  )הידעתם  בעצמו  תשובה  ולחפש  לטרוח 
למצוא  ניתן  רבנים  שנשאלים  ההלכתיות  מהשאלות 
להסתבך  במקום  בספרים?(.  כתובה  תשובה  בקלות 
שיכריע  לרב  אחריות  מגלגלים  פשוט  בהתלבטויות 
לעשות  אמור  לא  הרב  חמורה.  טעות  זו  אך  בעניין. 
את העבודה במקומנו. נכון שנוח יותר שמישהו יחליט 
במקומך ויגיש לך עם כפית של כסף לפה את התשובה, 
ותשובות  בחיים,  החלטות  לקבל  צריך  כך  לא  אבל 
אמיתיות אמורות לנבוע מתוך האדם עצמו אחרי עמל 

ומאמץ ולא בסמס של 150 תוים.
מה אומר הרבי

בספריית  מסוים  ספר  חיפוש  כדי  תוך  שנים,  לפני 
ישיבת מרכז הרב, נתקלו עיני במקרה בספר עב כרס 
שהיה מונח על השולחן. הוא כלל אוסף פתקים שרשם 
'איגרות  זצ"ל לאנשים. מלבד סידרת  הרבי מליובביץ 
קודש' המפורסמת, המאגדת מכתבים נבחרים ששלח 
הרבי ליהודים מכל העולם, טרחו בחב"ד והוציאו ספר 
מילים  כמה  של  קצרים  פתקים  של  אוסף  ובו  מיוחד 
שרשם האדמו"ר לאנשים. מתוך סקרנות פתחתי את 
הבא,  הפתק  נגלה  עיני  ולנגד  אקראי  בעמוד  הספר 
כתוב בכתב יד קודשו של רבי מנחם מנדל שניאורסון 
זצ"ל: "ולגבי מה ששאלת – תחליט לבד. לא בכל 

דבר אתה צריך לשאול אותי"...

לתגובות והארות:   
 yonilavi10@gmail.com

החלטות חשובות ותשובות אמיתיות 
אמורות לנבוע מהאדם עצמו ולא בסמס 

של 150 תוים לרב.
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(output) ופֶלֶט (input) קֶלֶט
מן  היוצא  אלא  האדם,  את  יטמא  הפה  אל  הנכנס  "לא 
משפט  נשמע  זה  לכאורה  האדם".  את  מטמא  זה  הפה- 
תמים בעד שמירת הלשון. אולם משפט זה הוא קריאת תגר 
"הברית  ע"פ  האיש"  "אותו  שאמר  הכשרות,  הלכות  כנגד 

החדשה". 
רמב"ן ור"י אברבנאל התפלמסו עם הנוצרים )כגון: רמב"ן 
ישועה"  "משמיע  בספריו  ואברבנאל  ברצלונה",  ב"ויכוח 
דלעיל:  יגיבו למשפט  לכן טבעי שהם  ו"ישועות משיחו"(, 
בנפש"  ואטימות  עובי  יולידו  גסים,  האסורים  "המאכלים 
באדם  בעשותם  המאכלים...  "אסרה  יד,ג(.  דברים  )רמב"ן 
)אברבנאל  הטומאה"  רוח  תתהוה  ממנו  אשר  מזג,  רוע 

מדגישים  שניהם  יא(.  ויקרא 
מזיקים  אסורים  שמאכלים 
לנפש, וייתכן שזוהי תגובה לדברי 

למעיינים:  )קושיה  האיש".  "אותו 
באופן מפתיע אברבנאל יוצא נגד רמב"ן, שכתב בפרשתנו 
שמאכלות אסורים מזיקים לגוף. אולם הוא מתעלם מדברי 

רמב"ן בדברים ובשמות כב,ל' שתואמים לדבריו(.
נדמה ש"אותו האיש" היטיב לחדד את ההבדל שבין הדת 
עם  )שצמחה  המערב  תרבות  ובין  היהודית  והתרבות 
הפנימי  עולמו  בבניית  מתמקדים  אנחנו  בעוד  הנצרות(. 
ב"יוצא  בהחצנה,  מתמקדת  האחרת  התרבות  האדם,  של 

מן הפה". 

קצר ולשולחן
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משלים לשבת
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 "ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו,
ּוְבִׂשְמָחתֹו ֹלא ִיְתָעַרב ָזר" 
)משלי יד,י(
ָעֵרב  כמו  הזולת,  על  אחריות  ייקח   = יתערב 
הלוקח אחריות על הלווה )משלי ו,א(. הפסוק 
 - ההתערבותיות  גישת  על  ביקורת  מותח 
לקחת  שיש  האומרת   -  interventionism
אחריות על אנשים אחרים, אף בניגוד לרצונם, 
שכירים  על  לאסור  לדוגמה,  להם,  לעזור  כדי 
לעבוד בשכר נמוך, לחייב אנשים לחסוך בקרן 

פנסיה, וכו'.
עצמו  האדם  של  לבו  רק  שלנו,  הפסוק  לפי 

יגרום  מה  לדעת  יכול 
)צער(  מורת-רוח 
לו  יגרום  ומה  לנפשו, 

ייתכן  לדוגמה,  שמחה; 
בשכר  לעבוד  רוצה  שהוא 

ייתכן  כלל;  עבודה  ימצא  לא  אחרת  כי  נמוך 
שהוא רוצה להשתמש בכספו כדי לקנות דירה 
פנסיה;  בקרן  אותה  לחסוך  במקום  להשקעה 

וכו'.
ולכן, ראוי שאדם זר לא ינסה להתערב, לקחת 
כי  הזולת,  השמחה או הצער של  על  אחריות 

הוא עלול לטעות ולהשיג תוצאות הפוכות.
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לבביות אובמה מזוייפת ללא אחינו יהונתן
"באחד בניסן ראש השנה למלכים" )ר"ה פ"א מ"א(
אמר רב חסדא: לא שנו אלא למלכי ישראל
אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן" )ר"ה ג,א(
מן המשנה הפותחת את מסכת ראש השנה, ומדברי הגמרא 
שנים'  'ראשי  שני  שיש  לעיל(  )כמצוטט  למדנו  בעקבותיה, 
למלכים; לישראל - ניסן, ולאומות העולם - תשרי. זה לא רק 
ראשי  שני  רעיוני;  והסטוריוגרפיה אלא מסר  תיארוכי  ענין 

השנים מייצגים הוויות שלטוניות שונות, וכדלהלן.
כיוצא בזה שנינו שם )ר"ה י,ב(: "רבי אליעזר אומר: בתשרי 
גם  העולם".  נברא  בניסן  אומר:  יהושע  רבי  העולם...  נברא 
מחלוקת זו איננה כרונולוגית, אלא אוצרת בקרבה משמעות 
כי  הוגים  והגו  פרשנים  ופירשו  דרשנים  ודרשו  רעיונית. 
תשרי  'ניסן'.  ובחינת  'תשרי'  בחינת  בחינות;  שתי  לעולמנו 
החקלאי  המחזור  את  הפותח  הסתו  עת  הטבעי,  העולם   -
השנתי, נקודת הבראשית של העולם "זה היום תחילת מעשיך 
זכרון ליום ראשון" )מתוך תפילת ראש השנה(. מאידך, ניסן 
הוא הנהגת ה'נס' )=ניסן(, המימד האלקי העל-טבעי. הסנה 
)=ניסן( הבוער באש אושביץ ואיננו אוכל ]רבינו בחיי שמות 
יכולים  ואנו  סיני.  הוא  סנה  מא(  )פדר"א  רז"ל  "דרשו  ג,א: 
לדרוש מתוך הסנה מתוך ניסן, כי המראה הזאת למשה בט"ו 
בניסן היה, וזהו מתוך הסנה הוא יום הגאולה לשנה הבאה"[.
ומלכיהם  המה  הטבע,  במעגלי  מתנהלות  העולם  אומות 
ונשיאיהם, כדרכו וכברייתו של עולם. לעומתם, מלכי ישראל, 
הממלכתיות הישראלית שבכל דור ודור - מתנהלת גם בדרכי 

'נס', בהשגחה אלקית שלמעלה מן הטבע.
***

אומות  מלך  בין  פיסגתי  מיפגש  רקע  על  נכתבים  הדברים 
ומנהיגיו,  ישראל  נשיא  עם  האמריקאי,  ה'שריף'  העולם, 
ובירושלים בירתנו.  שנערך רק לפני שבועיים כאן, בארצנו, 
האתגר  איזכור  תוך  המדרש,  בבתי  כולל  התלהבנו,  כולנו 
לרוץ  אדם  ישתדל  "לעולם  ט,ב(:  )ברכות  חז"ל  שמציבים 
העולם,  אומות  מלכי  לקראת  ואפילו  ישראל,  מלכי  לקראת 
יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם".  יזכה  שאם 
המשפט האחרון, "שאם יזכה יבחין", מרמז שההבחנה איננה 
דומים  שניהם  הרי  להבינה.  ולזכות  להשתדל  וצריך  קלה, 
תאומי  בז'קטים  אוחזים  זהות,  בעניבות  חנוטים  להפליא; 
דומים,  נאומים  ו...נושאים  זהה  בידידות  צביה, מסתחבקים 
טוב  ורצון  לבביות  רצוף  תוכם  אשר  ולבונה,  מור  נוטפי 

)ומעידים על כישורי-על של כותביהם(.  
ידידות  הרעיף  אשר  העולם  או)ב(מות  לנשיא  כף  מחינו 
וכל מה שניתן לצפות במצבנו  ונסך תקוות  ומילות הרגעה, 

יבחין  יזכה  "שאם  ממלך אומות העולם. צבטתי את עצמי: 
בין מלכי ישראל למלכי אוה"ע". רבונו של עולם, מה נבחין? 

***
מלך  אחאב  בתנ"ך.  מפורש  בפסוק  מצאתי  התשובה  את 
ישראל, רשע מרושע, שופך דמים ועובד ע"ז, לקח בשבי את 
הדד(  )=לבן  אליו  "ויאמרו  ארם;   מלך  הדד  בן  המר,  יריבו 
חסד  מלכי  כי  ישראל  בית  מלכי  כי  נא שמענו  עבדיו; הנה 
אל  ונצא  בראשנו  וחבלים  במותנינו  שקים  נא  נשימה  הם, 
מלך ישראל אולי יחיה את נפשך. )וכך עשו( ויאמר )=אחאב( 
לענייננו:  המסר  כ,ל-לב(.  )מל"א  הוא!"  אחי  חי?  העודנו 
אוה"ע. למלכי  בניגוד  חסד",  מלכי  ישראל  בית  "מלכי 
מלך ישראל מובחן בשחרור שבוי, גם לויתן וכריש. ואפילו 

מכנה אותו 'אחי', כלשון הלוחמים. 
היו  לא  הרשעים  ואיזבל  אחאב  בחדות: אפילו  וייאמר 
מחזיקים בכלא כ"ח שנים(!) אסיר בעוון ריגול, ולו החמור 
לחיבוקיו  אובמה,  של  לבו  לנדיבות  משמעות  אין  ביותר. 
ולמתק שפתיו כל עוד הוא מחזיק בכלא את יהונתן פולארד 
הלב  להכבדת  נימוק  שום  קלטנו  לא  לשחררו!  ובידו  שלנו, 
פניו של  על  זו טופחת  בלתי סבירה  הזו. מציאות  הנוראית 

מלך אומות העולם. 
ולמרבה האבסורד, מיד כצאתו את העיר, שמענו על דרישה 
שפוטים  מחבלים  שנשחרר  האמריקאי  החוץ  שר  שהציב 
כ'מחווה של רצון טוב'. תשובתנו צריכה להיות טבעית: אין 
שלנו',  השפוט  ה'מרגל  לשחרור  עד  שפוט  מחבל  שחרור 

המחזיק בשיא האזיקות העולמי.
***

ומלכי  מונים לתשרי  לעיל שמלכי אומות העולם  התוודענו 
ישראל לניסן. והנה הסבר שונה מזה שהובא לעיל; תשרי - 
בחינת דין, מזלו מאזני משפט ובו עשרת ימי הדין. זה בחינת 
מלכי אומות העולם: יקוב הדין! אין שחרור ברחמים. ניסן, 
"מלכי בית ישראל מלכי חסד הם", הוא בחינת רחמים. מזלו 
הצאן  על  ברחמנותם  נבחנו  ודוד,  משה  ישראל,  רועי  טלה. 
)שמות רבה ב(; "היה רועה צאנו של יתרו במדבר. ברח ממנו 
גדי ורץ אחריו... ועמד הגדי לשתות... הרכיבו על כתיפו והיה 
מהלך. אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, 

כך חייך אתה תרעה צאני ישראל".
)נכתב במוצאי ז' דפסח(

נקודת מבט

התקליטור מכיל את:
ל"ב כרכי תחומין

• חדש - שמירת שבת כהלכתה
• חדש - ספריית המשפט העברי 

  בעריכת פרופ' נחום רקובר 
  (כולל חוק לישראל)

• ספרי רפואה והלכה 
  (כולל אסיא, אנציקלופדיה רפואית 

  הלכתית ונשמת אברהם)
• ספרי הרב ישראלי

יצא לאור תקליטור תחומין 4
44

שמירת שבת כהלכתה 32 כרכי תחומין
ספרי הרב שאול ישראליספריית המשפט העבריספריית רפואה והלכה

ועוד...

99 ש"ח)(שדרוג מתקליטור 3 380 ₪מחיר התקליטור:

www.zomet.org.il :להזמנות: 02-993-2111 ובאתר מכון צומת

לא לשחרר 
מחבלים עד לשחרור 

ה'מרגל' המחזיק 
בשיא המאסר העולמי
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