
מחלוקות? אפשר גם אחרת!
עמ' 3מדוע השווה מואב את ישראל דווקא לשור הלוחך את ירק השדה?

עמ'  8
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בלעם דה ניטשה
מבין הפרשנויות הרבות שניתנו לדברי חז"ל שבאומות 
העולם קם כמשה, והוא בלעם בן בעור, נראית במיוחד 
בשורש  שנוגעת  כזו  המהר"ל  של  העמוקה  הסברתו 
העניין: מה שמשה הוא לישראל, כלומר תמצית הנפש 
כלומר  העולם,  לאומות  הוא  בלעם  ישראל,  כלל  של 

תמצית האנושות במה שהיא מנוגדת לישראל. 
מעל  אותו  המעלה  היא  דווקא,  מבחוץ  עמידתו 
בזמן  בשיטים  שנעשה  מה  של  קיטרוגיים  חשבונות 
של  העצמית  מעלתה  את  רואה  שעינו  כך  נבואתו, 
להשתוקק  כדי  עד  גדולתה  את  רואה  הוא  האומה. 
לגורל אישי הדומה לשל עם ישראל: "תמות נפשי מות 

ישרים ותהי אחריתי כמוהו".
אלא שהכרה זו עצמה מביאה אותו לידי אנטישמיות 
את  המרקבת  כבושה  קנאה  מתוך  כמוה,  שאין 
אינה  ישראל  את  להחטיא  בלעם  עצת  עצמותיו. 
זוהי  נמוכים.  יצרים  של  קטנונית  ברשעות  מסתכמת 
האנושיות  בין  המוחלט  הניגוד  את  לבטא  הדרך 
הטבעית, החפצה להישאר כזאת, לבין התביעה ליחס 
אל האלוקות הנבדלת, הטרנסצנדנטית, שעם ישראל 

מייצג.
מוגדרים  מאוד  בעידנים  מופיע  הזה  העוין  המתח 
לתפוס מקום  עומדת  כל פעם שהאומה  בהיסטוריה: 
פוליטי של ממש על במת ההיסטוריה. הביטוי הראשון 

היה  זו  הרסנית  לשאיפה 
הזהות  שבצבצה  בשעה 
שברח  בשעה  הלאומית 
לבן  אז  וביקש  מלבן,  יעקב 
של  הקודם  גלגולו  או  )סבו 

כך  הכל.  את  לעקור  בלעם( 
גם בשעה שעומדים ישראל על פתחה של ארץ כנען, 
כך  ואף  משורשה,  האומה  את  לעקור  בלעם  כשבא 
בדור של ערב התחיה הלאומית בעת החדשה. דווקא 
הפילוסוף  בדמות  בלעם  של  המודרני  גלגולו  קם  אז 
הגרמני פרידריך ניטשה. מצד אחד יכול היה לכתוב: 
היומין  עתיק  ישראל  וא-לוהי  הגדול...  היום  "יבוא 
נגילה  כולנו  וכולנו  ובעמו,  עולמו  ביצירת  אז  ישמח 
שתרגם  כפי  שחר'  'דמדומי  )מתוך  אתו"  ונשמחה 
ח"ב  אל,  בית  מהד'  ישראל,  לנתיבות  קוק,  הרצי"ה 
עמ' רצ-רצא(, ויחד עם זאת ביטא את עוינותו כלפי 
החשש, לדבריו, שאירופה תיפול בידי היהודים, הכרה 

הבאה לו דווקא מתוך הבנתו את גדולת העם הזה.
לבדד  עם  "הן  הוא:  בלעם  מנבואת  הראשי  הלקח 
טעות  לתקן  המקום  כאן  יתחשב".  לא  ובגוים  ישכון 
מצויה. "לא יתחשב" במקרא הוא: לא כלול בחשבון, 
ולא אדישות חלילה. העם שנבחר כדי לקיים "ונברכו 
ודואג  שמתעניין  בודאי  האדמה",  משפחות  כל  בך 
לגורלם של כל הנבראים בצלם. אלא שעל מנת לרומם 
בכללם,  מנוי  להיות  שלא  הכרח  יש  האדם,  בני  את 

ומתוך כך להשפיע שפע טובה וברכה לכל באי עולם.

עלון תורני לכבוד שבת קודש
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יפוצו מעיינותיך
פרקי אבות שלא היכרנו!

יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי 
לעשות רצון אביך שבשמים. )פרקי אבות ה,כ(.

יראה,  אהבה,  בתור:  הללו  הדימויים  ארבעת  מוסברים  בחסידות 
מצוות,  יראה,  תורה,  תורה ומצוות. )ורמוז בשם יהודה בן תימ"א: 

אהבה(.
ובקיצור: ה"עז כנמר" שלא ליבוש מפני המלעיגים, כי "ויגבה ליבו 

בדרכי ה' " נובע דווקא מאהבה, אהבה עזה.
מה  כל  מיד  לעשות  כנשר"  ה"קל 
נובע  'כבד',  להיות  ולא  שצריך 

מיראה וביטול.
ריצת הצבי קשורה לקיום המצוות, 
כחמורה"  קלה  למצווה  "רץ  הוא 
של  ו'רצוא'  התלהבות  מתוך 

"גיבור   - התורה  לימוד  דווקא  הוא  ה'שוב'  לאלוקות.  השתוקקות 
כארי", לימוד בעיון שכלי ובהתיישבות תוך גבורה שיש בה לעיתים 
שבחבורה"  "ארי  ארי:  נקרא  חכם  תלמיד  הנפש.  התלהבות  'כנגד' 
ו"ארי עלה מבבל", והדברים הקשים בתורה משולים לארי, "הכה את 

הארי" – למד ספר קשה )ברכות יח(.
*

נוסף  פירוש  זצ"ל  מלובביץ'  הרבי  מציע  לחלוטין,  שונה  מזווית 
למשנה זו בדרך החסידות )"רשימות" חוברת קסג(:

ארבעת החיות שבמשנתנו מרמזות על מדרגות פחותות ביותר בעם 
ישראל, והמשנה מלמדת אותנו שגם אם יהודי הגיע למצב כה נחות 

– יש בכוחו לעלות עד למעלה מעלה. 
עז כנמר 

עזות  מלא  הנמר  וחזיר.  מלביאה  נולד  שהנמר  אומר  הברטנורא 
ובמסכת כלה נאמר שעז פנים הוא ממזר.

גסים  שלו  הנשמה"  ו"לבושי  באיסור  שנולד  יהודי  על  מרמז  נמר 
וקשים. מסיבה זו, כאשר הגמרא )קידושין ע( מתארת שפל שאליו 
הגיעו ישראל מבחינת צניעות, היא משתמשת בביטוי "שמו עצמם 

כנמר".
עז  להיות  לקדושה,  לנצל  ניתן  הזו  הפנים  עזות  את  אפילו  אבל 
בעשיית רצון ה' )וכדברי הטור בתחילת אורח חיים: "והתחיל בעז 
פניך  שתעיז   ... יתברך  הבורא  בעבודת  גדול  כלל  שהוא  לפי  כנמר 

כנגד המלעיגין"(.
)עם  גדול  לכהן  אף  קודם  חכם,  לתלמיד  שנהיה  ממזר  זו,  מסיבה 

הארץ(, שהוא ברום תפארת הייחוס 
מן  המוחלט  ההפך  ישראל,  בעם 

הממזר.
 קל כנשר 

בעופות הטהורים ישנם ארבעה סימני טהרה, לעופות הטמאים יש 
את חלק מסימני הטהרה אך לא את כולם. העוף היחיד שאין בו אף 

סימן מארבעת סימני הטהרה הוא הנשר! )חולין סא(
בכל זאת, על ידי עבודה אפשר להתעלות ולהיות "קל כנשר" הפורח 
מעל כל העופות. מכיוון שנפל כל כך למטה, עד שאין לו אף סימן 
גבוה  ששורשו  מוכיח  זה  טהרה, 
להיות  יכול  עבודה  ידי  ועל  מאוד 

מעל כולם.
רץ כצבי 

דרכם  אין  מרות.  מקבל  אינו  הצבי 
של צביים להיכנס לישוב בני האדם ואינם נכנעים מפניהם )במדב"ר 

ח,ב(. חסרה להם קבלת עול... 
החכמה(,  לספירת  )הקשור  ביטול  על  מורה  שמן  הסוד,  בתורת 

ומשום כך הצבי, חסר הביטול, הוא חסר שומן.
עצומה  לריצה  לקדושה,  להפוך  ניתן  הזו  אבל את תכונת המרוצה 
שאי  עד  והבהמות  החיות  מכל  המהירה  הצבי  כריצת  ה',  בעבודת 
מתפרש  שמו  לקדושה,  הצבי  את  כשהופכים  עליו.  לרכוב  אפשר 

כחמדה, ככתוב: "ונתתי צבי בארץ חיים")יחזקאל כו(.
גיבור כארי 

לאריה מידה אכזרית מאוד, מכל החיות הוא היחיד שדורס ואוכל 
את הטרף שלו בעודו חי )פסחים מט(. ה"גבורה" שלו היא גם בכך 
שאין לו בושה ומעצור לתאוותיו. גם אדם כה נחות, המשול לאריה, 
יכול להשתמש בגבורה זו עצמה ולהתגבר. להיות הגיבור ש"כובש 
את יצרו", בתגבורת עצומה מכל אדם אחר. את היצר ניתן לכבוש 
מזווית יצירתית: לא מצד רכות הטבע ודחייה מתאוות היצר, אלא 
עם שייכות ומשיכה לתאוות אבל התגברות עליהן בגבורה עצומה 

כמו של אריה!
או אז יתקיים בו "יתרון האור הבא מן החושך", מתוך החושך עצמו. 

אפילו את עזות הפנים של הנמר 
ניתן לנצל לקדושה, להיות עז 

בעשיית רצון ה'!

בשבוע שעבר פורסם בעמוד זה מאמרה של תרזה פרנקל, 
'חנוך לנער - רק עם שכמותו?' לצערנו הוחלף בטעות שמה 

בשמה של יוגל רויכמן, ועמהן הסליחה.

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com
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 להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" 
בפורטל הדף היומי )שבת, קמ,ב(.

ֹור אֵת יֶרֶק הַּשָׂדֶה ּכִלְחֹךְ הַּשׁ
עוקר מן השורש

את  מייחד  מה  לשאלה  נדרשו  המפרשים 
האופן בו לוחך שור את ירק השדה, דימוי שבו 
כדי לתאר את הסכנה הכרוכה  השתמש מואב 
בהגעת בני ישראל לארצו. רש"י מפרש: "כלחוך 
ברכה".  בו  אין  מלחך  שהשור  מה  כל   - השור 
רש"י:  כוונת  את  מבהיר  חכמים'  'שפתי  בעל 
כן,  אלו  כך  השורש.  מן  הכל  את  שעוקר  "לפי 
שעוקרים את הכל. כדכתיב 'עד בלתי השאיר לו 

לא  דאם  שריד'. 
כן כלחוך הבהמה 
מבעי ליה". על פי 
חכמים',  ה'שפתי 
בדימוי  השימוש 
לשור איננו מיקרי 
מבין  ובחירתו 
הבהמות  שאר 
להדגיש  נועדה 
המייחד  מאפיין 
והוא  אותו  רק 
עקירת הצמח עם 
רק  ולא  השורש 
פני  מעל  נגיסה 
מנגנון  הקרקע. 

באברבנאל:  המובא  בפירוש  מתואר  העקירה 
לוחך  השור  כי  השור',  'כלחוך  מפרשים  "ויש 
ומשחית  מלמעלה  שניים  לו  אין  כי  בלשונו 
הירק בריר היוצא מפיו". בנוסף לתפקיד הלשון 
גם תאור  מוסיף האברבנאל  בעקירת הצמחים 
נזק שגורם השור לצמחים הנותרים בשדה על 
ידי הפרשת ריר. נקודה נוספת שהוא מציין היא 
גודלו וחוזקו של השור: "... בעתה אחת ילחכו 
הקהל הזה מישראל, לא לבד אותנו אבל גם כל 
ירק  את  השור  כלחוך  סביבותינו  אשר  העמים 

השדה שאין מונעו ממנו כרצונו וכו' ". 
באיזו  הייתה  סקרנותי  את  שעוררה  שאלה 
המציאות  את  משקפים  הפירושים  מידה 
בלתי  הכרות  על  מצביעים  אף  ואולי  הריאלית 
של  האכילה  דרך  עם  הפרשנים  של  אמצעית 
השור או הבקר באופן כללי. מחקרים מצביעים 
אנו  אך  והצאן  הבקר  בין  רבים  הבדלים  על 
את  להסביר  העשויים  בהבדלים  בעיקר  נתרכז 

השפעתו של הבקר על הצמחים במרעה.
פחות פעולות לעיסה

המרעה  פני  על  לאיטם  נעים  ושוורים  פרות 

סמוך  חוטמם  כאשר 
לשונם  בעזרת  לקרקע. 
חובקים  הם  הגמישה 

ומנתקים  עשב  אגודות 
חדות.  ראש  בתנועות  אותן 

הדבר גורם לעיתים קרובות לתלישת הצמחים 
מסוגל  איננו  בקר  זו  מסיבה  שורשיהם.  על 
בניגוד לסוסים  בודד,  ללחך עשב הקצר מס"מ 
לקרקע.  יותר  קרוב  לנגוס  המסוגלים  וכבשים 
כבשים אינם שולחים את לשונם אלא נעזרים 
בשפתיים. חיתוך העשב מתבצע בעזרת לחיצת 
הסחוסי  המשטח 
העליונה  בלסת 
החותכות  אל 
 . ת ו נ ו ת ח ת ה
הרעייה  במהלך 
מרחרח  הבקר 
האוויר  את 
לאתר  מנת  על 
מועדפים  צמחים 
עשירים באנרגיה 
לעיכול.  ונוחים 
מבצע  הבקר 
פעולות  פחות 
קצב  ולכן  לעיסה 
המזון  בליעת 
המרעה  על  והשפעתו  הכבשים  משל  מהיר 

בולטת יותר.
 "מפני שנמאס ברירי השור"

במהלך יום רעייה מפרישה פרה בוגרת 100-150 
עבור  נוזלים  לספק  הרוק  תפקיד  רוק.  ליטר 
חומציות  רמת  וקביעת  בכרס  העשב  התססת 
רוק  כמויות  מפריש  שבקר  לעובדה  מתאימה. 
"הא  שבת:  להלכות  השלכה  גם  יש  גדולות 
דקתני נוטל מלפני בהמה שפיה יפה - בחמור, 
רע  שפיה  בהמה  לפני  ונותנין  רירי.  ליה  דלית 
– בפרה" )שבת, קמ,ב(. להלכה פוסק השולחן 
חמור  מלפני  מאכל  "נוטלים  )שכד,יד(:  ערוך 
ונותנים לפני שור, אבל אין נוטלים מלפני שור 
השור  ברירי  שנמאס  מפני  חמור  לפני  ליתן 
היא  זו  וסוגיה  ייתכן  לחמור".  עוד  ראוי  ואינו 
"ומשחית  באברבנאל  המובא  לפירוש  המקור 

הירק בריר היוצא מפיו".
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ילד עשיר )ב(
תקציר הפרק הקודם: יוסי הוא ילד עשיר. לא בכסף אבל 
המשחקים,  בכל  מצליח  תמיד  הוא  ילדים.  של  באוצרות  כן 
וצובר כמויות גדולות של גולות, גוגואים, קלפים וכל דבר מסוג 
זה. אני די מקנא בו על זה, ומתעצבן בסתר ליבי על כך שהוא כל 

כך מצליח ואני לא.

בהפסקה האחרונה ישבתי לי על הספסל ולא עשיתי 
כלום. ואז הגיע יוסי. שני כיסיו היו מנופחים לגמרי, 
ומתוכם בצבצו עיגולים צבעונים של "צ'ופנוקים". אם 

אתם לא מכירים את הצ'ופנוקים 
מהר,  אותם  שתכירו  כדאי  אז 
כל  של  החדש  השיגעון  זה  כי 
הילדים. מוצאים אותם בשקיות 
משחקים  ואז  חטיפים,  של 
עליהם, ואם אתה מצליח להפוך 
זה  את  או  שלך  הצ'ופנוק  את 
וכמובן  בו.  זכית  אז  היריב,  של 
ויש  )פשוטים(  "ּפּושטים"  יש 
"יקרים" ששווים 2 פושטים או 4 

או אפילו 12.
לשחק  רוצה  "יהודה, 
כבר  יוסי  צעק  בצ'ופנוקים?" 

מרחוק.
"לא בא לי עכשיו" עניתי. ובליבי 
לשחק  בכלל  רוצה  מי   – חשבתי 
רוצה,  הוא  מה  הזה?  הילד  עם 
שיש  המעט  כל  את  לי  להרוויח 

לי?
"בבקשה, אל תהיה כזה. עם מי אני אשחק?" התחנן 
הוא ממש  אומלל.  קצת  לי  נשמע  בקולו  יוסי. משהו 
למצוא  הצליח  לא  וכנראה  מישהו,  עם  לשחק  רצה 

כרגע מישהו אחר. הסכמתי.
כל  את  לשים  נאלצתי  ואני  יקר,  צ'ופנוק  שלף  יוסי 
הייתי  מולו.  שלי  הפשוטים  הצ'ופנוקים  ארבעת 
מהפשוטים  אחד  להפוך  הצלחתי  ולמזלי  ראשון, 
במיומנות,  ידו  את  הניף  יוסי  בחזרה.  אותו  ולקבל 
והצליח להפוך את שלושת הפשוטים האחרים. נשאר 

רק הצ'ופנוק היקר, והיה תורי. 
התרכזתי מאוד. נתתי מכה מכוונת היטב ו...הצלחתי! 
יש!! הרווחתי את היקר וגם אחד הפשוטים חזר אלי!
רגיל  לא  הוא  מסכן.  ממש  נראה  היה  מצידו  יוסי 
כנראה להפסיד... אבל הוא בהחלט לא התכוון לסיים 
נוסף. שוב  את ההפסקה בהפסד. הוא הזמין לסיבוב 
הוא שלף צ'ופנוק יקר, ושוב קרה הבלתי יאומן ואני 
המשחק  את  קטע  הצלצול  אותו.  להרוויח  הצלחתי 
זה  היה  ולא  ניצחתי,  מאושר.  לכיתה  חזרתי  ואני 
סתם ניצחון, אלא על יוסי, אלוף הצ'ופנוקים, בכבודו 

ובעצמו!
יכולתי  לא  מאושר.  ממש  הייתי  לא  בעצם  אבל 
להתעלם מפרצופו העגום של יוסי. נראה שהוא לקח 
את זה ממש קשה. ואני לא הבנתי למה, זה בסך הכל 

משחק! 

את  בעצבנות  סופר  יוסי  נראה  היום  למחרת 
הצ'ופנוקים שלו. הוא ספר פעם ועוד פעם, ורטן תוך 
אחד!  צ'ופנוק  לי  חסר  להיות!  יכול  לא  "זה  כך:  כדי 

לאן הוא נעלם?"
צ'ופנוקים  שלושה  הפסיד  הוא  ההפסקות  באחת 
לגמרי,  אותו  הרס  כבר  זה  ב'.  מכיתה  לילד  פשוטים 

ודמעות גדולות נראו בעיניו.
הרגשתי שמשהו כאן לא בסדר. יוסי קצת מגזים. זה 
נכנס  כבר  יוסי  אבל  להרוויח,  נחמד  זה  לשחק,  כיף 
עוד  להרוויח  חייב  הוא  לטירוף. 
ועוד, וכל הפסד הוא בעיניו ממש 

אסון! זה לא נורמלי!
חשבתי   – לא?  למה  בעצם  אבל 
רוצה  לא  אני  גם  הרי   – לעצמי 
לא  האם  במשחקים!  להפסיד 
כשראיתי  בלב  צביטה  הרגשתי 
ועוד  עוד  ומרוויח  הולך  שיוסי 

ואני לא?
זה אחרת" אמר  זאת  "אבל בכל 
אבא, כשסיפרתי לו על כך "תגיד, 

כמה צ'ופנוקים יש לך היום?"
"בערך חמש עשרה" עניתי.

הזה?"  המספר  על  שמח  "ואתה 
שאל. 

הייתי  כלומר  כן.  "אהההם... 
שמח אם היו לי יותר, אבל בסך 

הכל זה לא רע".
"כמה יותר?" הקשה אבא.

שלושים"  איזה  לפחות  לי  שהיו  הלוואי  יודע...  "לא 
אמרתי.

שמח.  לא  והוא  משלושים,  יותר  הרבה  יש  "ליוסי 
נכון?" שאל אבא "אבל זה לא פלא. הרי על כך כבר 
מאתיים,  רוצה  דינר  מאה  לו  שיש  מי  חז"ל:  אמרו 
יש טבע  רוצה ארבע מאות...   – לו מאתיים  מי שיש 
לאדם שהוא תמיד רוצה יותר. כל עוד מדובר בשאיפה 
סבירה להצליח ולהתקדם – אז זה מצוין, אתה שמח 
אבל  לא?  למה  עוד.  להתפתח  ורוצה  לך,  שיש  במה 
נגמר. הוא רוצה  נכנס למירוץ בלתי  לפעמים מישהו 
עוד ועוד, הוא לא שמח אף פעם במה שיש לו, אלא 
עצוב על מה שאין לו. במקום להתלהב ממה שהשיג, 

הוא בטירוף להגיע אל הפיסגה".
כשאני  הוספתי  אליה"  יגיע  לא  פעם  אף  "והוא 

מהורהר "הרי תמיד אפשר יותר!"
שעשיר  "מי  אותי  וחיבק  אבא  אמר  יהודה"  "ולכן, 
איזהו עשיר?  כמו שנאמר:  דווקא אתה!  הוא  באמת 

השמח בחלקו"...

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com 
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משו"ת בארץ
"זכר לחורבן" בבית חדש

שאלה: האם בבניית בית צריך לשייר "זכר לחורבן" 
וכיצד עושים זאת בימינו?

תשובה:
מקור הדין

במסכת בבא בתרא )ס,ב( שנינו שלוש ברייתות:
א. "אין מסיידין ואין מכיירין ואין מפויחין בזמן 
הזה; לקח חצר מסוידת, מכוירת, מפויחת - הרי זו 
בחזקתה; נפלה - אינו חוזר ובונה אותה." רשב"ם 
על  האבל  מפני  נאסר  שהסיוד  מסביר  אתר(  )על 

המקדש. 

בו  עירב  ואם  בסיד,  ביתו  את  אדם  יסוד  "לא  ב. 
בו  עירב  אומר:  יהודה  רבי  מותר;   - תבן  או  חול 
מותר."   - תבן  ואסור,  טרכסיד  זה  הרי   - חול 
רשב"ם מסביר שעירוב החול, לשיטת רבי יהודה, 
אינו מתיר משום שהוא מחזק את הבניין, גם אם 

מבחינה אסתטית הוא אינו כסיד.

רבי  ויכוח של  על  ג. הברייתא השלישית מספרת 
עצמם  על  לאסור  שביקשו  "פרושים"  עם  יהושע 
בשר ויין מאז החורבן. בסופו של דבר רבי יהושע 
לגזרו  מבלי  החורבן  את  לבטא  דרך  להם  מציע 
יכול  הציבור  שאין  מופלגת  פרישות  של  גזירות 
לעמוד בהן: אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את 
האמוראים  מועט.  דבר  בו  ומשייר  בסיד,  ביתו 
מועט",  "דבר  אותו  של  גדרו  הוא  מה  מדייקים 
אמר רב יוסף: אמה על אמה. אמר רב חסדא: כנגד 

הפתח....

בשתי הברייתות הראשונות ישנו איסור לסייד את 
הבית באופן כללי, וכן איסור לצור צורות )כיור(. 
המעורב  בסיד  לסוד  מותר  השנייה  הברייתא  לפי 
לפי הברייתא  בחול.  בסיד המעורב  ונחלקו  בתבן 
ובלבד  בסיד  לסוד  מותר  לכאורה  השלישית 
שישייר בו "דבר מועט" שאינו מסויד – אמה על 

אמה כהגדרת רב יוסף. 
הדין בימינו

האלו  המגבלות  לכל  הדין  שיסוד  מסביר  המאירי 
הוא שרק "דבר שאינו תועלת בנין אלא יפוי ונוי" 

נאסר.

ברור שהגימור של הבנייה כיום נעשה בסטנדרט 
גבוה הרבה יותר מאשר ייפוי הבניין בסיד שאליו 
התייחסו הברייתות. אולם יש לדון האם מה שאנו 
עושים היום הוא בגדר יפוי ונוי. להלכה צריך לברר 

שלוש שאלות:

א. מהו היחס בין הברייתות )האם המתיר סיד עם 
תבן מחייב אף הוא השארת אמה( ואיזו ברייתא 

נפסקה להלכה? 

ב. בברייתא הראשונה, שבה נאסר כל סיוד, נאמר 
ולא  בחזקתה  זו  הרי  מסוידת  חצר  לקח  שאם 
הברייתא  לפי  גם  תקף  זה  דין  האם  לקלף.  צריך 
השלישית לפיה צריך להשאיר אמה לא מסוידת – 

מי  זו  לשיטה  שגם  כלומר 
שקנה בית מסויד לא צריך 

לשבור אמה?

ג. מהו המעמד של גימור הבנייה היום?
תערובת חול

הרמ"ה )רצב(, הרי"ד והריטב"א )על אתר( פסקו 
בתערובת  סיוד  והתירו  כרבנן  השנייה  בברייתא 
לשייר  צורך  אין  גם  לשיטתם  כזה  ובמקרה  חול, 
"יש  )וכן מובא במאירי בשם  אמה. גם הריטב"א 
לשייר  צורך  אין  חול  ערב  שאם  סבר  מפרשים"( 
אמה על אמה. מסתבר שלדעתם הברייתות אינן 
חולקות וישנן שתי דרכים להתמודד עם האיסור 
על  אמה  הותרת  הראשונה:  שבברייתא  הגורף 

אמה או עירוב הסיד בחול ותבן. 

מדפי  )י,ב  בתענית  הרי"ף  זו,  לשיטה  בניגוד 
)לו(  בתענית  הרביעי  בפרק  והרא"ש  האלפס( 
דברי  ואת  האחרונה  הברייתא  את  רק  מביאים 
רב יוסף, ומסתבר שפסקו רק כברייתא האחרונה 

ולשיטתם עירוב חול אינו מועיל. 

דעה שלישית היא דעת הרמב"ם שפסק את שתי 
פסק  וכך  בררות.  כשתי  ולא  יחדיו,  הברייתות 
בטיט  ביתו  טח  "אלא  )ה,יב(:  תעניות  בהלכות 
וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח 
הטיחה  הרמב"ם  שלשיטת  כנראה  סיד".  בלא 
בטיט היא כעירוב החול ובנוסף צריך לשייר אמה 

)שאין צריך לקלפה מבית בנוי( 

הטור )תקס( פסק שאם משייר אמה מותר כל מיני 
אין  חול  מערב  סובר שאם  יוסף  הבית  ומרן  סיד 
סובר שצריך  )על אתר(  צורך בשיור אמה. הב"ח 

גם חול וגם שיור.
המנהג הרווח

שלא  הרווח  המנהג  עם  מתמודד  ברורה  המשנה 
שאולי  אומר  והוא  מסוידת  לא  אמה  להשאיר 
"ועכ"פ  בשימוש  הרווח  הסיד  בסוג  הוא  המקור 
ואפשר  לבד  בסיד  הבתים  מלבנין  שהרי  תמוה 
דדוקא במיני סיד הנקרא גופ"ש שהוא לבן ביותר 
אסור משא"כ סיד שלנו אך כל זה דוחק וצ"ע על 

מה נוהגין היתר". 

הנבנים  בתים  של  הגימור  שרמת  ספק  אין  ברם, 
בתקופה המודרנית אינה דומה לערוב חול בסיד. 
ממילא מסתבר שההנהגה היום היא על פי הרי"ף, 
מספיק.  אמה  על  אמה  ששיור  והטור  הרא"ש 
של  מהבתים  גדול  בחלק  בארץ,  היום  לענ"ד, 
יראי ה' המתאבלים על ירושלים ומצפים לראות 
להנהיג  יש  וכן  אמה  על  אמה  משיירים  בבנינה 
כולו יתבע את  מלכתחילה. זאת, על מנת שהעם 
בניין בית המקדש עד שיבנה הבית השלישי בסוד 

הראשית הנעלם.
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com
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חרבו של משה
על קבלה מעשית

בלעם בא כנגד עם ישראל בכשפים. ההתמודדות 
מול כוחות הטומאה של בלעם הצריכה שימוש 
ב"שמות המפורשים", כדי לנצחו במלחמה. כך 
אותו  תראו  אם  משה...  אמר  במדרש:  מובא 
הראו  העולם,  באויר  ופורח  כשפים  שעושה 
נופל  והוא  לה'  קדש  בו  שכתוב  הציץ,  את  לו 

פרשת  רבה,  )במדבר 
מטות(.

השתמש  רבינו  משה 
הזה  ב"נשק"  כבר 
כך  אויבים.  כנגד 
מצינו בפרשת שמות, 
הפסוק:  על  במדרש 
המצרי":  את  "ויך 
במה? ר' אביתר אמר: 
רבנן  הרגו...  באגרוף 
אמרי: הזכיר עליו את 

השם והרגו.
פתי יאמין לכל דבר

על  גאון נשאל  רב האי 
השימוש בקבלה מעשית והשיב על כך תשובה 

ארוכה ומפורטת.
שמות,  כמה  יש  כי   ..." היה:  השאלה  נוסח 
שיעשה בהם מעשים גדולים, שלא ייתכן לאדם 
לעשותם אלא בדרך אות ומופת, כגון המחביא 
את עצמו מן הליסטים והאוסר אותם... ותמהנו 
מזה כי כמה מחכמי ארץ ישראל ומחכמי ארץ 
אדום, אנשים חכמים חברים ונאמנים, מגידים 
כי ראו זאת בפהרסיא, מי שלוקח עלים של קנים 
ושל זית וכותב עליהם ומשליכן כנגד הליסטים 
ולא יכלו לעבור, ויש מי שכותב אותו על חרס 

חרש ומשליכו על הים והוא נח מזעפו...".
הסיפורים  מכל  מתפעל  לא  גאון  האי  רב 
הגידו  "ואשר  לשונו:  וזה  באמינותם,  ומפקפק 
מאוד.  הוא  רחוק  מזעפו...  נח  הים  כי  לכם 
וכללו של דבר: פתי יאמין לכל דבר, ואילו היה 
לדבר הזה אמיתות לא נכחד וחסים אנו עליכם 

מהאמין בזה". 
ספרות  נפוצה  גאון  האי  רב  של  בימיו  אמנם 
זאת של קבלה מעשית והוא עצמו מזכיר מספר 

חיבורים: 
וכך  כך  לעשות  הרוצה  שראיתם  והנוסחים 
מזאת  אצלינו  יש  מאד  הרבה  כך,  כך  יעשה 
'חרבה  'ספר הישר' ואשר נקרא  באשר נקרא 
מלכים  "ארבעה  התחלתה  אשר  דמשה' 
ממונים על החרב כי יש בה גבוהות ונפלאות" 
האי  רב  )תשובת  רבה'...  'רזה  הנקרא  ובספר 
גאון נדפסה בקובץ "טעם זקנים", פרנקפורט 

תרט"ו 1854(.
ספר "חרבא דמשה" )= חרבו של משה( הוא ספר 

בהשבעות  שעוסק  קדום 
הספר  מעשית.  ובקבלה 
בגנזי  יד  בכתבי  נמצא 

אוניברסיטת  ספריית 
משה  ד"ר  הנודע  הפולקלור  חוקר  אוקספורד. 
לחקר  הבריטית  החברה  נשיא  שהיה  גסטר, 
הספרדית  הקהילה  של  רבה  וגם  הפולקלור 
תרנ"ו  בשנת  הספר  את  לאור  הוציא  בלונדון, 
)1896(. בסוף הספר הוסיף אינדקס של כאלף 
קבליים  שמות   ]![
בתוכו.  הנמצאים 
לחשים  ישנם  בספר 
וצירופים  שונים 
שונים  מצירופים 

בלשון הארמית.
כבר  שהזכרנו  כפי 
גאון  האי  רב  לעיל, 
הכיר ספר זה )ודומיו(, 
לשלילה.  דינו  וחרץ 
בתשובתו  לשונו  כפי 
והוציאו  יגעו  "והרבה 
)=שנותיהם(  שניהם 
אמיתת  מצאו  ולא 

הדבר".
בלבול דעת והפסד

מעשית  קבלה   – מפורשים  בשמות  השימוש 
ואינו חלק מארגז הכלים  –אינו מקובל בימינו 

שעומד לרשותנו.
באישון  "נר  החדש  בספרו  אבינר  שלמה  הרב 
לאור  תפלות  לאמונות  קצר  מדריך  לילה": 
התורה והמדע )בית אל תשע"ג 2013(, מקדיש 
בסתרי  שימוש  מעשית:  ל"קבלה  מיוחד  ערך 
שהביא  לאחר  הזה".  העולם  לצורכי  תורה 
מקורות להיתכנות של שימוש בקבלה מעשית 
אבינר, שהשימוש  הרב  חז"ל, מסכם  במקורות 
המקובלים  ספרי  בכל  נאסר  מעשית  בקבלה 
ויטאל, תלמידו  חיים  הרב  כתב  כן  האחרונים. 
הגדול של האר"י הקדוש, וזאת מנימוקים אלו:
1. העוסק בה משיג טומאה, בלבול דעת והפסד.
2. כדי לעסוק בה יש להיות צדיק גמור ללא שום 

עוון כלל.
3. אין בידינו אפר פרה, ובלי טהרה מגיע נזק.

מטעים,  שבימינו  והקמעות  השמות  כל   .4
ובכוונה עשו כן הראשונים כדי להעלימם.

תשובת רב האי גאון תשלח לכל מי שיפנה אליי 
בדוא"ל. 
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לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 

דף מספר "חרבא דמשה"

לרשימות נוספות גלשו לבלוג
"עם הספר" של ספריית הרמב"ם..
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 ראיה לקויה
העין והראיה מוזכרות בפרשת בלק כעשרים ושבע פעמים. עינו הרעה 
של בלעם הינה אחת ממאפייניו, אך אנו מצווים להיות מתלמידיו של 

אברהם אבינו שעינו טובה...
ראיה לקויה הינה תופעה שכיחה מאד, ורובם נזקקים לאביזרי עזר כדי 
שהמרכיב  הפוסקים  קבעו  כך,  בשל  ובחדות.  למרחק  לראות  שיוכלו 
הופכות  הם  עבורו  הרי  לבית,  מחוץ  לפחות  קבוע,  באופן  משקפיים 
להיות כמלבוש, ואין כל מניעה לצאת בהם לרה"ר גם בהעדר עירוב. 
דינם  העיניים,  על  אינם  הזמן  רוב  קריאה אשר  זאת, משקפי  לעומת 
שונה ואין להוציאם ללא עירוב, כמו גם משקפי שמש, שמא יסירם מעל 
נידונות  בוודאי  )מולטי-פוקאל(  ואולם המשקפיים המשולבות  עיניו. 
כמשקפיים רגילות שהרי נועדו לאפשר קביעות על העיניים ללא צורך 

בהחלפתם בשעת הקריאה בטווח קצר. 
בדורות קודמים היו מן הפוסקים שהטילו ספק בכשרותו של שוחט אשר 

טוטו"ד,ג,פ"ה(  שו"ת  קלוגר,  )הר"ש  למשקפיים  ונזקק  לקויה  ראייתו 
וכן לגבי מוהל )מובא בנשמ"א,יו"ד,רס"ד( והביאו אסמכתא לסברתם 
דרך  בדיקה  ששלל  תלג,ה(  )סי'  חמץ  בדיקת  בהלכות  המג"א  מדברי 
זכוכית, כי הדבר משבש את יכולת הזיהוי האמיתית. אולם הרב נויבירט 
זצ"ל דחה זאת שהרי הזכוכית בזמננו שקופה לחלוטין ואין כל הבדל 
בין ראיה דרך זכוכית כזאת לראיה בלתי אמצעית. משום כך, לא מצאנו 
מחמירים להסיר משקפיים בשעה שמברכים על נר ההבדלה, למרות 
שאין לברך על נר שבתוך עששית או אספקלריה )שו"ע סוסי רח"צ( כי 
ראיית השלהבת מתקיימת ללא ספק, לרבות בעדשות שיש בהם אנטי-

רפלקס. הוא הדין בעדשות מגע, מק"ו.  
לאחרונה נפוץ מאד טיפול להסרת משקפיים באמצעות לייזר. מהבחינה 
ההלכתית אין בכך בעיה, ובלבד שיעשה ע"י מומחים לדבר ובאופן שלא 
יסכן את הראיה, שהרי סכנת אבדן ראיה ר"ל מתיר חילול שבת, ומכאן 

שחוש הראיה ורפואת העיניים מאד משמעותיים!     
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בין קודש לחול
אפשר גם אחרת

בלי  שקטה  תקופה  כשחולפת  שנים,  לכמה  אחת 
נשים  שירת  פקודה,  סירוב  על  עסיסית  מחלוקת 
מהבוידם  להוציא  דהו  מאן  טורח  ראשי,  רב  או 
בקלות  שמפרנסת  מחלוקת  ההיא.  המחלוקת  את 
ושל  הטוב,  במקרה  מעניינים  דיונים  של  שבועות 
גידופים וחרמות במקרה הפחות טוב. המחלוקת על 

לימוד התנ"ך.
שדן  משובח  )ספר  שיחתי'  'היא  לספר  בהקדמה 

בצורת לימוד התנ"ך. אני אישית 
ראוי  זה  אין  אך  ממנו  נהניתי 
שארחיב את הדיבור כיוון שאני 
הרב  מו"ר  מביא  בדבר(  נוגע 
גישה  שונה.  גישה  ליכטנשטיין 

שאולי תוציא לכמה אנשים את האוויר מהמפרשים.
וכוללת.  ישרה  גישה  מו"ר  מציג  בקודש,  כדרכו 
צד מכל  האמת  נקודות  את  להוציא  שמנסה   גישה 
דברי  את  הן  בקרבה  המכילה  תמונה  ולהציג 

האוסרים והן את דברי המתירים.

* * *
'לכאורה ישנה כאן מחלוקת שאינה ניתנת לגישור. 
מחנה אחד מוחה בכל תוקף כנגד עצם הלגיטימציה 
'בגובה העיניים' כשיטה ראויה,  וההכרה בפרשנות 

בהיותה נפסלת בגין שיקולי אמונות ודעות.
העיניים'  בגובה  'תנ"ך  שיטת  חסידי  במקביל, 
)לפחות חלקם(, פוסלים את הגישה השנייה בטענה 
שהיא לוקה בחוסר סבירות וממילא חוטאת לאמת.
התוצאה היא הסכמת שני הצדדים על דבר אחד - 
בלגיטימיות  להכיר  הנכונות  וחוסר  הזולת  פסילת 

עמדתו...
יישמע תמוה, דווקא עולם הישיבות  עד כמה שזה 
שכל חינוכו הלימודי מבוסס על העמקה ועל ניתוח 
המבוסס  עולם  דווקא  והפוכות.  מנוגדות  שיטות 
על ההכרה בתוקפם של שני צדי המחלוקת. דווקא 
עולם המושתת על הקביעה היסודית של 'אלו ואלו 
מוכן  אינו  זה  עולם  דווקא  חיים'.  א-לוהים  דברי 

להכיר בדעות חלוקות בענייני מחשבה ופרשנות.
למרבה הצער ישנם אלו המביעים סלידה מכל גישה 
שאינה תואמת בדיוק את עמדת רבותיהם, סלידה 
המביאה לדחיקת אחרים מתוך בית המדרש.' )הרב 

ליכטנשטיין, מעובד מתוך 'והיא שיחתי' 27-28(

* * *
'נטייתי האישית בבואי להתמודד עם סבך הגישות 
מכמה  לדלות  והרצון  הנכונות  על  בנויה  השונות 
מסורות ולהתיישב לצד מגוון שולחנות, ומן הרצון 
'אלו ואלו  ועושר רוחניים ופרשניים –  לגרוף הון 

דברי א-לוהים חיים'.
עולם הפרשנות והאגדה אינו חד ממדי או הומוגני. 
מספר  עומדות  האגדה  בעלי  של  עיניהם  לנגד 

לכן חשוב  שונות.  משימות 
מגמת  על  לעמוד  מאוד 
העוסקים במלאכת קודש זו. 

חשוב להבחין בין שלוש מטרות מרכזיות ושונות. 
האחת פרשנית – ביאור מילים, ביטויים ופסוקים, 
אישי  ושל  המרכזית  העלילה  של  פניה  ועיצוב 
התנ"ך, השנייה – החדרת מסכת ערכית, מוסרית 
והלכתית מפורטת הנוגעת לאורחות חיים, למבנה 
 – השלישית  רוחניים.  עדיפויות  ולסדרי  אישיות 
עיצוב הקלסתר של פני כנסת 
עם  וייחודה,  אופייה  ישראל, 
דגש חזק על 'אתה אחד ושמך 
גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד 

אחד בארץ'.
חשוב שנדע להבחין בין קודש 
הללו.  המטרות  בין  להבחין  שנדע  חשוב  לקודש. 
כשנפנים שקיימות מגמות שונות נשכיל להבין את 
בחשיבות  ובהכרה  שונות  גישות  באימוץ  הצורך 

גישה רב-ממדית.' )שם - מעובד(
* * *

ושניתן  רחוקות מהפשט  הנראות  פרשנויות  'הרבה 
'עד מתי אתה מעקם  לטעון כלפיהן בלשון חז"ל – 
ולא  ממטרתן  רחוקות  אינן  המקרא?',  את  עלינו 
החמיצו את הגדרת ייעודן. זאת, כיוון שמטרתן לא 

היתה פרשנית גרידא אלא חינוכית.
מהפשט  רחוקה  באמירה  בחרו  אלו  פרשנויות 
המילולי כיוון שנועדו להחדיר יראת שמים ותוכחות 
פשטי  של  וכיוונם  תוכנם  את  לפרש  ולא  מוסר 

הפסוקים.
במחלוקת  השנויות  שהשאלות  ונפנים  נכיר  אם 
והמעוררות טינה ומריבה הן מחלוקות לשם שמים, 
הנמצאים  ענייניים  דעות  חילוקי  סביב  הסובבות 
קטטה  משום  בהן  ושאין  הימים,  משכבר  אתנו 
נוכל ביתר קלות לגשר  אישית או מריבה חברתית, 

על הפערים.
עולם.  לדברים שברומו של  נוגעות  אכן  המחלוקות 
שורשן בקודש ויסודן ברצון של כולנו להגדיל תורה 
ולהאהיב שם שמים. נתעשר ונתבשם כולנו אם כל 
גם  מדרשו  לבית  להכניס  לו  שיש  להבין  ישכיל  צד 
 - )שם  אחר.'  מדרש  בבית  שעוצבו  התורה  מדברי 

מעובד(

* * *
'ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן?

מפני שנוחין ועלובין היו, 
ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. 

ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן' 
)עירובין יג,ב(

לתגובות,הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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גישה שאולי תוציא
לכמה אנשים את האוויר

מהמפרשים
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"לא הביט און ביעקב"
אור החיים הקדוש מבאר ע"פ המדרש )זוה"ק ח"א 

קע,ב(:
שחטא  אבר  באותו  רושם  משאיר  האדם  חטא 
הנמשך מאותה עבירה, ואמר שלא ראה און ביעקב 
- בהמון העם, שכולם נשמרים מעשות רע, והגם 
ש"טועים מהדרך" אין החטא עושה מום קבוע אלא 

לכלוך העובר ע"י רחיצה והדחה .
את  הקדוש  החיים  אור  מבאר  זו  הקדמה  לאור 

הפסוק בשתי דרכים:
א. 'לא הביט' - לא נראה , לא משתקף. 'און' - כח 
הרע הנמשך מעבירה, כמו 'לא פעלתי און' )משלי 

ל,כ(.

רואה  בנבואתו  בלעם 
שמגודל מעלתם של ישראל 
אין רושם כח הרע שבעבירה 
נשאר בנפשותם של ישראל.

ב. 'לא הביט' – "הבטה" ראייה פנימית. 
'און' - חטא המחשבה , כמו 'און אם ראיתי בליבי'.
אל  מביט  הקב"ה  שאין  רואה  בנבואתו  בלעם 
בראיה  הנתפסת  שביעקב,  הרעה  המחשבה 
אינה  רעה  שמחשבה  מעלתם  בגלל  הראשונה 

תופסת "מקום" בליבם.
לה  מיוחדת  השגחה  אותה  "הבטה",  אותה  בגלל 

זוכים ישראל מה', הרי ש"לא ראה עמל בישראל".
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בגליון הקודם הובאו קטעים ממכתבי לרב רוזן. רצוני לתקן טעויות – עובדתיות והבנתיות.
.)Shalom@enativ.com :לתשובה השלמה ומקורות(

השמירה מפני השפעות זרות – אינה המצאה 'חרדית', אלא הדרכת התורה )להיבדל מגויי הארץ, פת עכו"ם. וברמב"ם – 
שדרך האדם להמשך...(. והמציאות מוכיחה לצערנו בציבור הדת"ל אובדים בעקבות הפתיחות כ-20%... ועוד רבים החלושים 

בידיעת התורה ובקיום המצוות... הלזה יקרא 'מחיר שולי' ו'נפולת'?! 
הבאת דברי האוה"ח )ויקרא כה,כה( – מטעה! התביעה שם אינה לעליה לארץ, אלא לבקש השראת השכינה וקרבת ה', לעזוב 

התאוות ולהטיב המעשים. הלזה חינכה התנועה הציונית?! 
על הטענה כאילו השואה היתה נמנעת )עפ"ד הגרז"נ גולדברג שליט"א(:  א. בדרך הטבע בא"י היה מסוכן הרבה יותר)עיי"ש(.

ב. בפועל היה קשה מאוד לעלות, גם בגלל אנשי הסוכנות שמנעו מחרדים, וקשיים כלכליים. ג. והעיקר – השואה נגזרה, 
ככתוב, על ריחוק מהתורה ולא על עוון א"י, והיתה יכולה לחול בכל מקום.

אף אחד לא העלה על דעתו שתהיה השמדה המונית. וכנגד עמד הסיכון שבהשפעת החילוניּות, ואכן התנגדו רק לחבירה 
לתנועה הציונית ולא לעצם העליה, ורבים עלו באופן מאורגן. 

ואף אם נקבל חלילה שגדולי הדור טעו - האם מכאן ואילך תמיד יטעו? ומי ינהיג? העם?! הפוליטיקאים?! או שחלילה אין 
יותר לתורה מה לכוון את ישראל? 

אלע"י )ב"ר ינקי( פרידמן
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לא קהילה ולא גאה
"קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש" )כה,ד(.

דיון = לגיטימציה
במשך כעשרים שנה בהן אני כותב מדור זה )מתשנ"ד, 1994( 
כמדומני שרק פעם אחת כתבתי על 'נטיות הפוכות' בחברה 
הדתית, והתחרטתי. פעם בודדת הסכמתי להביע עמדה ברב-

דיון  כל  ונימוקי עמי:  שיח טלוויזיוני, וגם על כך התחרטתי. 
ציבורי בנושא זה ודומיו הוא מתן לגיטימציה, גם אם הדעה 
המושמעת היא ביקורתית וגינוי חריף ותקיף. יש חטאים שכל 
ומפתה  בהם  הלוקים  את  מעודד  אודותם  פומבי  ושיג  שיח 
אחרים לחקותם. כך מקובל למשל בקשר להתאבדויות; דיווח 
המלווה בדיון כלשהו - טרגי ככל שיהיה - רק מעודד ללכת 
כל  היצר אשר  בתחום חטאי  הדבר  נכון  בעקבות. שבעתיים 
חוטא המפרסם חטאו מעוניין - ומשתוקק - לעודד אחרים 
להצטרף ל'קהילה החוטאת'. כל פרסום והעלאת הנושא "נגד 
השמש" מקטין את הלחץ החברתי ומגדיל את הלגיטימציה, 

בעיניהם ובעיני סובביהם.
הפעם החלטתי לחרוג מגדרי, בעקבות פענוח)?( הרצח בבר-נוער 
אשר הפנה את הזרקור לפינה אפלולית זו. לב דבריי הוא הזדעזעות 
מהשימוש בביטוי 'הקהילה הגאה', המעניק ציון ידידותי מתוחכם, 
והריני מניף עט-חנית כלפיי 'קהילתיות' בעלת-מום זו. שתי מילים 
כסות-מטהרת  ו'גאה', משמשות  'קהילה'  אלו,  ויוקרתיות  חגיגיות 
להתנהגות חריגה שיש בה סטייה דרמטית מן התרבות החברתית 
והמשפחתית הנורמטיבית. וכמובן, כולה זועקת אנטי-דת )כלשהי( 

ואנטי-יהדות. 
התקהלות חריגים

מוכר לי הויכוח בין פסיכולוגים, ובקרב חכמי מדעי ההתנהגות, 
ידועה  ההפוכה.  הנטייה  את  וליישר  מזה'  'לצאת  אפשר  האם 
נורמטיביים  לחיים  המשתוקקים  אלו  חורגים  של  מצוקתם  לי 
ועושים מאמצים רבים להתגבר על ה'נטייה'. אזני לא אטומה 
עצמם  את  המשייכים  חורגים  של  שוועתם  את  משמוע  גם 
לקהילה הדתית, למרות נטייתם ואורח חייהם. ודוקא משום כך 
אני מדגיש: אתם יחידים, שוליים! אינכם קהילה ואינכם גאים! 
לא שמענו מימינו שבעלי תכונות חריגות מתחומים אחרים 
יתאגדו לגאוות יחידה, גם אם מדובר בהתנהגות בלתי נשלטת; 
קלפטומניה )"הפרעה נפשית הגורמת לגניבות אובססיביות"( 
גם  למשל.  שריפות"(,  לחולל  אובססיבי  )"דחף  פירומניה  או 
אם מדובר בהתנהגות שאיננה פוגעת בזולת, אך היא חריגה 
מבחינה גופנית, שכלית או נפשית - אין בה בסיס ל'קהילה', 
ובודאי לא ל'גאוה' - אלא בושה והצנעה, מצוקה ודאבה. לא 
עולה על דעתם של בעלי לקויות גופניות או נפשיות להניף 
בלונים ולהתהדר בצבעי קשת זוהרים. התהדרות כזו מזכירה 
לי אסוציאטיבית סצינת קבצנים בעלי מום החובשים פצעיהם 

בכיכר השוק, לתפארת המסכנות... 

למחוק מהלקסיקון
מקרב  ידים  בשתי  ולדחייה  להשלכה  להחרמה,  קורא  אינני 
ומצפים  לחטאם  המודעים  החוטאים  את  הדתית  הקהילה 
לישועה, וראוי לקרבם בעבותות אהבה. אינני מציע להשתמש 
במילת התורה 'תועבה' המצטלצלת כפוגענית וכמרחיקה לבלי 
השב. המילה 'סטייה' עדיפה הימנה, אך גם היא נחשבת כיום 
כביטוי שיפוטי-דוחה, ולא רק 'חריגה מן הנורמה' כמשמעותו 
הלשונית הפשוטה )"סטייה מתכנית הבינוי שאושרה", למשל(. 
מאידך אני קורא לתקשורת הדתית - והכללית - למחוק כליל 
מהלקסיקון את צירוף המילים 'קהילה גאה'. המילה 'חורגים' 
ראוי שלא תישמע כהשלמה  זו  וגם  והמידתית.  הראויה  היא 
'נו מילא!', אלא במשמעות של  וניד-ראש סלחני, משהו כמו 

חורגים הראויים לטיפול או לרחמים.
מחוץ  אל  ולהוצאה  ידים  בשתי  לדחייה  קורא  אני  מאידך, 
לגדר הדתית והחברתית את אלו המתגאים במומם, המציגים 
בפומבי את 'מצבם' או המתקהלים ל'גאוות יחידה' ולמועדון 
חברתי פעיל. כל החצנה של אורח חיים זה הוא בגדר 'הסתה 
והדחה' שפגיעתן רעה וענשן קשה. פומביות של חריגּות דינה 
נחרץ בפרשתנו, בפסוק המצוטט בראש המדור: "והוקע אותם 

נגד השמש".        
* * *

פרהסיא
בהלכה ובמחשבת ישראל אינו דומה החוטא בצנעא לחוטא 
את  גם  וממילא  חטא  כל  מחמירה  הפומביות  בפרהסיא. 
השמש"  נגד  אותם  "והוקע  בפרשתנו  מצטווה  משה  העונש. 
'נגד  הדימוי  מדין.  בבנות  בפרהסיא  החוטאים  כלפי  )כה,ד(, 
אתר:  על  בחיי  רבנו  וכלשון  מידה,  כנגד  מידה  הוא  השמש' 
בפרהסיא".  שחיללוהו  כמו  בפרהסיא,  השם  "שיתקדש 
לפיכך  והדיון התקשורתי,  הדיווח  היא  זמננו  בת  הפרהסיא 

ראוי להימנע מדו-שיח ולרדת מן המסך התקשורתי. 
"והנפש אשר תעשה  טו,ל(:  )פר' שלח  לפני שבועיים קראנו 
בפירושו  הדגיש  אבן-עזרא  מגדף".  הוא  ה'  את  רמה...  ביד 
את מרכיב ההחצנה ההתרסתית: "להראות הכל שאיננו ירא 
"העושה  החמור:  פסקו  את  הרמב"ם  שאב  מכאן  מהשם". 
שעשה  בין  קלות  שעשה  בין  כיהויקים,  רמה  ביד  עבירות 
פנים  מגלה  הנקרא  וזהו  הבא.  לעולם  חלק  לו  אין  חמורות, 
בתורה מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש" )הל' תשובה 

ג,יא(. "יד רמה" = גילוי פנים = פנים גלויות.  
)נכתב במוצ"ש חוקת(  
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