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בעל	מלחמות
ראשית  מאז  מהעולם.  חלק  לצערנו  היא  המלחמה 
ההיסטוריה לא פסקו המלחמות. נזר הבריאה עסוק תמיד 
במחשבות כיצד להרוג את בני מינו. דבר זה נתן להרבה 
הוגים חומר למחשבה, וחלקם נטו לעשות אידיאליזציה 

של המלחמה. לומר שהיא דבר טוב, מחשל ובונה.
כאלה.  נפסדות  לדעות  הסכים  לא  מעולם  ישראל  עם 
תמיד ראה במלחמה פשע, דבר איום. אך לא נוכל להימלט 

מלשאול איזה תפקיד ממלאת המלחמה בדיעבד? 
נעוצה  איננה  שסיבת המלחמה  מטעים  קוק  הרב 
אלא  האדם.  של  הרע  ביצר  אם  כי  הקב"ה,  של  בהנהגה 
הרע  ויצר  הרשע,  חרצובות  משתחררות  שכאשר 
קיימות,  משתולל, משתמש הקב"ה במלחמות, שממילא 
נקרא  לכן  ההיסטוריה.  של  העליונות  המטרות  לקידום 
כדי לזרוע  במלחמות  המשתמש  מלחמות',  הקב"ה 'בעל 
כך  מתוך  המלחמה.  שאחרי  העולם  את  ולבנות  צדקות, 
ע"י המלחמות,  הנזקים שנעשו  ישועות. על  הוא מצמיח 
הנפלאות",  אדון  תהילות,  נורא  רפואות,  "בורא  נאמר: 
מעשה  תמיד  ימים  בכל  בטובו  "מחדש  הוא  כך  ומתוך 

בראשית", ומביא אור חדש על ציון.
ימלא  ישראל  שעם  היה  עדיף  אמנם  נלחמים.  אנו  גם 
נפגשים  ללא מלחמה. אבל כאשר אנחנו  את משימותיו 
שערה.  מלחמה  מלהשיב  נרתעים  אנחנו  אין  במלחמות, 

לכן יש מלחמות מצוה, מלחמות רשות, וסדריהן.

קין  של  הראשונה,  במלחמה 
בהבל, אמנם היה קין האשם, 
אשמה  רבצה  בהבל  גם  אך 

מסוימת, אשמת החולשה. 
הבל  אל  "ויקם קין  נאמר: 

ששכב.  סימן  קם,  אם  אחיו". 
אומר המדרש )ב"ר( שקין שכב תחת הבל, שעמד להורגו 
'אם  קין:  אמר  להורגו".  השכם  להרגך  "הבא  משום 
וזה קם  קין,  הבל את  עזב  לאבינו?"  תהרגני, מה תאמר 
עליו והרגו. טעותו של הבל היתה לחשוב שהרוצח מאמץ 
את הערכים שלו, וקיים שיחות עמו במקום להילחם בו. 

אל  היא:  העולם  אומות  של  הסמויה  המוסרית  טענתן 
קין,  של  בנשקו  כהבל! אם תשתמשו  היו  כקין,  תתנהגו 
שהאידיאל  הדגישה  שהתורה  אלא  קין.  להיות  סופכם 
האנושי איננו הבל, כי אם שת: "זרע אחר תחת הבל, כי 
בדמותו  "ויולד  נאמר:  שעליו  האנושי  הדגם  קין",  הרגו 
כצלמו". הוא הבל, היודע להשתמש בנשקו של קין, הוא 

האבטיפוס של עם ישראל.
אותה  מרוממת  והלכותיה,  המלחמה  עם  ההתמודדות 
מלחמה,  הלכות  בפרשתנו  רבו  לכן  מוסריים.  לאפיקים 
העולמי.  הרע  חיסול  פסגת המוסר במלחמת עמלק,  עד 
כשננצח, יתגלה לכל שמקור הצדק הוא בעם ישראל ולא 
במוסריות מזויפת, של הנותנים לרוצחים להשתולל, ולא 
עוד אלא שמקיימים איתם שיחות, ונענים למשאלותיהם.

עלון	תורני	לכבוד	שבת	קודש
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יפוצו	מעיינותיך
מי	מעז	לפתוח	דף	חדש?

דלתי תשובה פתוחות עכשיו, במיוחד בחודש אלול.
רגילים לפרש את מצוות התשובה במובן של התעסקות 
עניינה התחלה  היא! תשובה  ולא   – טוב  עם העבר הלא 
חדשה, התעסקות עם העתיד ולא 'חפירה' בעבר. המצווה 
נכללת  לא  העבר  על  ונקי. החרטה  חדש  דף  לפתוח  היא 

עצמה,  התשובה  במצוות 
לעיקר  כתוספת  אלא 

עניינה.
מן  התשובה  מצוות 
עזיבת  היא  התורה 
דהיינו  בלבד,  החטא 

וזהו  לכסלה...  עוד  ישוב  לבל  שלם  בלב  בלבו  שיגמור 
עיקר פירוש לשון תשובה: לשוב אל ה' בכל לבו ובכל 
אגרת  )תניא,  מצוותיו  כל  ולשמור  לעובדו  נפשו, 

התשובה פרק א'(.
העבר שאנחנו כן מתעסקים איתו איננו של החטא, אלא 
של הניקיון שלפני החטא, העבר הנקי. תשובה היא שיבה 
"הרוח  כדי  עד  בנו.  נתן  שה'  הטהורה  הנשמה  מצב  אל 
תשוב אל האלוקים אשר נתנה". זהו המיקוד וזהו העיקר, 

ולא התבוססות בנפילה.
תשובה	שלמה

שעניינה  תשובה  במצוות  התניא  בעל  של  זו  ב'קולא' 
'רק' עזיבת החטא בפועל ולא התעסקות עם העבר ועם 
של  הרלוונטיות  חוסר  גדולה.  חומרה  גם  ישנה  החטא, 
העיסוק בעבירה הספציפית, הוא מפני שבעצם לא משנה 
איזה עבירה עשינו. עצם הריחוק שלנו מה' שנעשה על ידי 
כל עבירה, הפניית העורף אליו והנתק שגרמנו במו ידינו, 
הם עיקר הבעיה. בחזרה בתשובה בגישה כזו יש חומרא, 
הדף החדש  על  ביותר.  חמור  הוא  קל,  מכיוון שגם חטא 
להיות נקי לגמרי, מכיוון שאין מקום לכל כתם, בכל צבע, 

גודל וצורה. 
בקבלת עול מלכות שמים של תשובה עלינו לקבל עלינו 
עשה  מצוות  המצוות,  כל  את  לשמור  ממש,  מחדש  הכל 
ומצוות לא תעשה. לא רק לקיים מחדש את המצווה שבה 
החסרנו, או לשמור שלא לעבור על האיסור שעליו עברנו, 
בה'  המרידה  עצם  היא  הבעיה  הבעיה!  עיקר  זוהי  לא  כי 
בתשובה  החזרה  ולכן  מסוים,  איסור  דרך  שהתבטאה 
מכל חטא, היא קבלת עול ה' מחדש בכל פרטיו ודקדוקיו 

או  פלונית  לעבירה  קשר  ובלי 
בעל  שכותב  וכמו  אלמונית. 

התניא: 
בלבו  שיגמור   ... התשובה  מצוות 

במלכותו  למרוד  לכסלה,  עוד  ישוב  לבל  שלם  בלב 
יתברך ולא יעבור עוד על מצות המלך חס ושלום, הן 

במצות עשה הן במצות לא תעשה )שם(
את	 מטהר	 המקווה	

הטמאים
מובא  זאת,  עם  יחד 
שלא  מי  שגם  בחסידות 
מצליח לקבל על עצמו עול 
בשלמות,  שמים  מלכות 
שיצליח  לקב"ה  תחינה  תוך  שיכול,  מה  עצמו  על  יקבל 
דרכו "החזירנו בתשובה שלימה לפניך". ומרחמי ה' עלינו, 
שעל אף שתשובתנו אינה תשובה נכונה לפי גדרה, הקב"ה 
להגיע  להצליח  לנו  גורם  עצמו  הקירוב  אליו.  מקרבנו 

לקבלת עול מלכות שמים מלאה ולתשובה אמיתית. 
בסוף  עקיבא  רבי  דברי  את  מלובביץ'  הרבי  מסביר  בכך 
מטהר  מקווה  מה  ישראל...  "אשריכם  יומא:  מסכת 
והשאלה  ישראל",  את  מטהר  הקב"ה  אף  הטמאים  את 
הוא  מקווה  וכי  לקב"ה,  ממקווה  הלימוד  מהו  הנשאלת: 
משל והטהרה שעל ידי ה' היא נמשל? והרי המקווה עצמו, 
שווה  היה  לא  הקב"ה,  דרכו  שמשפיע  הטהרה  אילולי 

כלום! 
כשם  נפלא:  דבר  ללמד  בא  עקיבא  שרבי  היא  התשובה 
שיודע  מי  וגם  חלקית,  גם  מטהר  שהמקווה  שמצינו 
בכל  טובל  שטבל,  אחרי  חמורה  בטומאה  טמא  שיישאר 
ברכות  )משנה  שעליו  קלה  מטומאה  לצאת  בשביל  זאת 
כך הקב"ה מאפשר להיטהר מעבירות קלות גם למי  ג,ו(, 
הדיוק  גם  זה  חמורות.  מעבירות  להיטהר  מצליח  שלא 
"מקווה מטהר את הטמאים" – על אף שנשארים טמאים 
לאדם  גורמת  עצמה,  הזו  הידיעה  מסוימים.  בדברים 
נקי  ולהיות  להתקרב עד שהוא מצליח להיטהר לחלוטין 

ושלם.
אשריכם ישראל! 

 האפשרות להיטהר מעבירות קלות
היא גם למי שלא מצליח להיטהר 

מהעבירות החמורות
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שילוח	הקן
 "ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך
ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהאֶרץ
ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים 
ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהֵּביִצים 
ֹלא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים" )כב,ו(. 

בחירה	אינסטנקטיבית
"שילוח  מצוות  פסוקי  של  פשוטה  מקריאה 
הנמצא  בקן  הן  נוהגת  שהיא  לומדים  אנו  הקן" 

המונח  בקן  והן  עץ  על 
הקן  מיקום  הקרקע.  על 
של  לבחירתה  נתון  איננו 
לבחירת  בדומה  הציפור, 
ידי  על  מגורים  מקום 
האדם, אלא טבוע בכל מין 
אנו  אינסטינקטיבי.  באופן 
שוכני  מינים  בין  מבחינים 
דוגרי  מינים  ובין  עצים 
קרקע כמו חוגלה, תרנגולת, 
שלווים,  הברווזים,  רוב 
זו  ברשימה  ועוד.  פסיונים 

מניתי במכוון מינים טהורים 
ולכן  בהם  רק  נוהגת  הקן  שילוח  שמצוות  משום 

לא צרפתי, למשל, את מיני השחפים.
)חולין,  הקן  שילוח  במצוות  העוסקת  בברייתא 
נוספות,  חלופות  שקיימות  מוצאים  אנו  קלט,ב( 
ולא שגרתיות, למיקום קיני ציפורים שאחת מהן 
כדרב   - "בדרך  הקן:  שילוח  במצוות  חייבת  אף 
יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב: מצא קן 
בים חייב בשילוח, שנאמר: כה אמר ה' הנותן בים 
דרך...". הברייתא מסיקה מתוך הייתור של המילה 
"דרך" שגם קינים הנמצאים בים חייבים במצוות 
שילוח הקן אך האם אכן קיימת מציאות כזו של 

קינים בים? 
ב"ים"

ב"ים"  קן  למצוא  באפשרות  לדון  שנפנה  לפני 
לעיתים  למצוא  ניתן  חז"ל  שבספרות  להעיר  יש 
דווקא  ולאו  מים  גוף  לכל  זה  במונח  שהכוונה 
אכן  המאירי  ימינו.  בלשון  נקרא  שהוא  כפי  לים 
רש"י  פי  על  בנהר...".  או  בים  קן  "המוצא  כותב: 
לים  שנסחף  באילן  מדובר  המאירי  ובעקבותיו 
מאילן  שנסחף  קן  )או  קן  בראשו  היה  כאשר 
והיה  האילן  את  הים  ששטף   - בים  "קן  לים(: 

לשלח  חייב  בראשו  קן 
ניתן  דרך".  איקרי  נמי  דים 
נוספת  אפשרות  להציע 

והיא של קינים שמלכתחילה 
לגופי  בסמוך  תלוליות  על  נבנו 

המים.  מפלס  עליית  בעקבות  כאיים  ונותרו  מים 
בצורת  הנבנים  קינים  של  היא  אחרת  אפשרות 
המים.  פני  על  וצפים  צמחי  מחומר  רפסודה 
תופעה זו קיימת למשל בטבלנים למיניהם. בארץ 
גם  קיננו  בעבר  אך  בלבד,  הגמדי  הטבלן  מקנן 
והטבלן  הבינוני  הטבלן 
בהצעה  הבעיה  המצוייץ. 
עופות  שכנראה  היא  זו 
אלו אינם טהורים )למרות 
לברווזים(  דמיונם השטחי 
ובהשראתם  ייתכן  אך 
לגבי  השאלה  הועלתה 
או  בים  הנמצאים  קינים 

באוויר. 
גוזלים	ואפרוחים

ההזדמנות  את  ננצל 
להבהיר  לפנינו  שנקרתה 
שלעיתים  שמות  שני 
מבלבלים ביניהם, או לא מודעים לכך שבעברית 
גוזלים   – נרדפות  מילים  הם  אין  זמננו  בת 
ֵביִצים  אֹו  "ֶאְפרִֹחים  נכתב:  בפסוק  ואפרוחים. 
ַהֵּביִצים...".  ַעל  אֹו  ָהֶאְפרִֹחים  ַעל  רֶֹבֶצת  ְוָהֵאם 
אֹו  ִאיָלן  "ְּבָכל  מוצאים:  אנו  יונתן  בתרגום 
ַעל  ְרִביָעא  ְוִאיָמא  ַּבֲעַיין  אֹו  ּגֹוְזִלין  אְרָעא  ַעל 
משתמע,  מהתרגום  ַּבֲעַיין...".  ִעילֹוי  אֹו  ֶאְפרֹוִחין 
נרדפים  שמות  הם  ואפרוחים  שגוזלים  לכאורה, 
אלא שבימינו השם גוזל שמור לחובשי קן ואילו 
אפרוחים הם צאצאי ציפורים הנוטשים את הקן 
ציפורים  צאצאי  הם  גוזלים  הבקיעה.  לאחר  מיד 
אחרים  מוגנים  מקומות  או  עצים  על  המקננות 
היכולים "להרשות לעצמם" להתפתח לאורך זמן 
ממושך ואילו צאצאי דוגרי קרקע או מים חייבים 
לבקוע במהירות ולהפוך לעצמאים תוך פרק זמן 
יונתן רומז על הבדל זה בכך  ייתכן ותרגום  קצר. 
שאת "גוזלין" מקדים ל"אפרוחין" בהתאמה לסדר 
ַעל  אֹו  ֵעץ  "ְּבָכל  בפסוק  המוזכרים  הקינון  אתרי 

ָהאֶרץ וכו...".
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 להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" 
בפורטל הדף היומי )חולין, קלט, ב(

טבלן גמדי בדגירה

sébastien bertru	:צילם
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שומר	הבריכה	הנחמד
שאל  לבריכה?"  בא  אתה  "יהודה, 

יניב.
"לא" עניתי, "אני לא יכול היום".

"אוף! אתה אף פעם לא בא" הפטיר 
יניב, וסגר את הטלפון.

באמת הוא די צודק. לא שאף פעם 
זה די מעט השנה.  לא הלכתי לבריכה, אבל עשיתי את 

בכל  שלא  לנו  הסבירו  ההורים 
ללכת  נוכל  לנו  שיתחשק  פעם 
לבריכה, כי היא בילוי די יקר. הם 
ילד,  לכל  ביקורים  מספר  הקציבו 
לא  אך  מהבריכה,  נהנים  אנו  וכך 

בכל יום.
יניב, והציע  למחרת שוב התקשר 
לי לבוא איתו לבריכה. הפעם לא 
התאפקתי, ושאלתי אותו: "תגיד, 
לך  מרשים  שלך  ההורים  יניב, 
על  לשלם  לך  שמתחשק  פעם  כל 

בריכה? הרי זה די יקר!"
בא  לא  אתה  זה  בגלל  "אהה! 
בעיה" אמר  בכלל  אין  לי  הרבה... 
דוד  בן  הוא  שם  "השומר  יניב 
בלי  להיכנס  לי  מרשה  והוא  שלי, 
לשלם. אתה יודע מה? אולי תבוא 
איתי היום, ואשאל אותו אם הוא 
איתי  תיכנס  אתה  שגם  מסכים 

בחינם".
"טוב אם הוא מרשה, אני בוודאי לא אתנגד..." אמרתי 
בשמחה. תוך רגע הכנתי בגד ים ומגבת, ושעטתי החוצה.

בריכה! בחינם! איזה כיף!
ובקפיצות  בדילוגים  עשיתי  הבריכה  עד  הדרך  כל  את 
מרוב שמחה. ליד הבריכה פגשתי את יניב, שכבר הגיע 
שהתגלה  השומר,  דודו  בן  עם  לדבר  הספיק  הוא  לפני. 
כאדם נדיב מאוד והסכים ללא התנגדות להכניס בחינם 

גם אותי, חברו הטוב של יניב.
נהנו,  ששמחו,  ומבוגרים,  בילדים  מלאה  היתה  הבריכה 
שחו מצד לצד, השפריצו מים זה על זה, והתרעננו מחום 

הקיץ המכביד.
בריכה,  בעל  פעם  אהיה  אני  גם  שאם  לעצמי,  חשבתי 
יניב. הרי יש פה כל  אז בטוח שאהיה כמו בן הדוד של 
כבר  יש  הבריכה  לבעל  בטח  ושילמו.  שנכנסו  הרבה  כך 
הון! אין פלא שלא אכפת לו להכניס גם כמה ילדים בלי 
ממילא  דבר.  שום  לו  מבזבזים  לא  אנחנו  הרי  תשלום. 
הבריכה פועלת. פשוט, יש בה עוד כמה ילדים, שאחרת 

היו נשארים עצובים בבית.
המרענן  מהבילוי  נלהב  עדיין  כשאני  הביתה  חזרתי 
ציוד  עם  אותי  ראה  בבית,  עכשיו  היה  אבא  בבריכה. 
הבריכה, והתפלא: "יהודה, נדמה לי שכבר היית מספיק 

פעמים הקיץ הזה בבריכה, לא?"

לבוא  אותי  הזמין  יניב  הפעם  "אבל  עניתי,  אבא!"  "כן, 
איתו בחינם!"

"יניב הזמין אותך לבוא איתו בחינם?!" השתומם אבא 
"וההורים שלו הסכימו שהוא ישלם על ילדים אחרים?"

"לא, לא" צחקתי "ההורים שלו לא היו צריכים לשלם גם 
עליו. זה ממש פשוט. השומר של הבריכה, זה שגובה את 
הכסף, הוא בן דוד של יניב! והוא אדם מאוד נחמד, והוא 
מרשה ליניב לבוא כל יום בחינם! והפעם הוא הרשה גם 
לי – בתור חבר של יניב – לבוא ביחד איתו בלי לשלם!"

שמחות.  היו  לא  אבא  של  פניו 
מבין  "אני  ואמר:  רגע  חשב  הוא 
שבעצם בן הדוד הזה הוא הבעלים 

של הבריכה?"
"הוא זה שעומד בכניסה, גובה את 
הכסף, ושם את זה בקופה שלו. אז 

כנראה שכן". אמרתי.
כמה  בבריכה  איתך  הייתי  "והרי 
את  "זוכר  אבא  אמר  פעמים". 
שם  הזכוכית?  דלת  עם  המשרד 
שולחן  ליד  מבוגר  איש  יושב 
חשבונות,  מחשב  הוא  מהודר. 
בטלפון  משוחח  דברים,  מארגן 
וכדומה. זה בעל הבריכה. השומר 
שבסך  צעיר,  בחור  זה  שבכניסה 
לגבות   – לקיץ  עבודה  קיבל  הכל 
הכסף  כרטיסים.  ולמכור  כסף 
איננו שלו. הוא גם לא זה שמוציא 
את ההוצאות, הוא לא משלם על 
את  לעובדים.  משכורות  נותן  לא  הוא  והחשמל.  המים 
הכל הוא מעביר לבעל הבריכה. השאלה היא האם הוא 
להכניס  מרשה  הוא  אם  הבריכה  בעל  את  בכלל  שאל 

ילדים בחינם".
"מאיפה לי לדעת?"

אתכם!"  להכניס  לו  היה  אסור  אז  שאל,  לא  הוא  "אם 
שלו!  שאינו  משהו  להרשות  יכול  לא  "אדם  אבא  קבע 
ורוב הסיכויים שבעל הבריכה לא יסכים שכל בני הדודים 
זו  הרי  לשלם!  בלי  ייכנסו  חבריהם  כל  וגם  השומר  של 

הפרנסה שלו!"
"אז מה נעשה?" שאלתי.

"אני לא מאשים אותך. אתה לא ידעת, אבל אולי עברת 
'גזל', כשנכנסת בלי לשלם! עוד היום אגש לבריכה,  על 
אם  כך.  על  הבריכה  בעל  את  או  השומר  את  ואשאל 
צריך אשלם עליך הפעם, אך זכור, יהודה – אסור להנות 
ו'חינמים' אלא אם ברור לך שמי שנתן אותם  מהנחות 

הוא האדם המוסמך לכך!"
ואיזה מזל שאבא שלי הצדיק חושב על הכל!

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com 

יהודה מספר:
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

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@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

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

שינוי	השם
שמו  לשנות את  צריך  בעל תשובה  האם  שאלה: 

ומה משמעו של שינוי השם?
תשובה:

דברי  מובאים  )טז,ב(  השנה  ראש  במסכת  בגמ' 
של  דינו  גזר  מקרעין  דברים  "ארבעה  יצחק:  רבי 
ושינוי  השם,  שינוי  צעקה,  צדקה,  הן:  אלו  אדם, 
מעשה". באופן פשוט הגמרא לא עוסקת בענייני 
תשובה באופן כללי אלא רק בהתמודדות עם גזר 

דין שנגזר על האדם. 
נראה  האחרים  המרכיבים  שלושת  של  תפקידם 
פשוט. אולם ביחס לתפקידו של שינוי השם מצינו 

שתי גישות בראשונים. 
שינוי	השם	-	שינוי	המזל

הריטב"א )בר"ה( מבאר: 
כדי  העבירות,  בעל  שאינו  שמו,  את  שמשנה 
ונפיק  דבטיל  מהכי  ובר  לרעה.  יזכירוהו  שלא 

מאיצטגנינות דיליה, כדרך שאמר באברהם. 
במסכת  שמופיע  בדיון  תלויים  הריטב"א  דברי 

נחלקו  ובו  )קנו,א(  שבת 
"יש  האם  האמוראים 
כלומר  לישראל",  מזל 
יש  הכוכבים  למצב  האם 
"רבי  יהודים.  על  השפעה 
חנינא אומר: מזל מחכים, 

אמר:  יוחנן  רבי  לישראל.  מזל  ויש  מעשיר,  מזל 
כי  הגמרא  מסבירה  בהמשך  לישראל".  מזל  אין 
)י,ב(.  יוחנן למד את שיטתו מפסוק בירמיה  רבי 
רב יהודה בשם רב אף הוא סובר שאין מזל והוא 
אברהם  אמר  שלפיו  במדרש  דבריו  את  תולה 
ואיני  שלי  באיצטגנינות  "נסתכלתי  לקב"ה 
"צא  הקב"ה  לו  השיב  כך  ועל  בן"  להוליד  ראוי 

מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל".
אברהם  של  שמם  את  שינה  שהקב"ה  פי  על  אף 
הם  הגמרא  שדברי  נראה  פשוט  באופן  ושרה, 
שהקב"ה הבהיר לאברהם שלא שינוי השם משנה 
זאת,  לעומת  הבורא.  החלטת  רק  אלא  מזלו  את 
שם  שינוי  בין  קשר  שיש  נראה  הריטב"א  מדברי 
נראה  המזל.  ושינוי  מאיצטנגנינות  יציאה  ובין 
כהנא  דרב  )פסיקתא  במדרש  הוא  דבריו  שמקור 
רבה  במידה  שמקביל  ה,א(  רבה  קהלת  כח,ג; 
לגמרא בראש השנה שממנה נראה ששינוי השם 
על  המשפיעה  פעולה  אלא  מהתשובה  חלק  אינו 
המזל: "דאמר ר' יודן בשם רבי אליעזר ג' דברים 
מבטלין גזירות רעות ואלו הן תפלה צדקה תשובה 
ושלשתן בפסוק אחד.... ר' חייא ור' יוסי אומר אף 
שינוי השם ושינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי 
מקום... שינוי השם מאברהם אבינו שנאמר 'ולא 
אברהם'  שמך  והיה  אברם  שמך  את  עוד  יקרא 
אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה יולדת 
הריטב"א  כדברי  המדרש  פשט  יולדת".  שרה 
ששינוי השם מצד עצמו הוא הגורם לשינוי הדין, 
ועל פי הריטב"א בגלל שינוי המזל )ועל פי זה יש 
לא  בשבת  שבגמרא  מאצטגנינות"  "צא  להבין 
כהחלפה  אלא  באסטרולוגיה  האמונה  כהפסקת 

של המצב האסטרולוגי הנוכחי(.

מדרכי	 	- השם	 שינוי	
התשובה

הרמב"ם  לנ"ל,  בניגוד 
)ב,ד(  תשובה  בהלכות 

העתיק את כל הדרכים שמונה הגמרא וראה בהן 
דרכי תשובה:

מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני 
השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כחו, 
ומשנה  בו,  שחטא  הדבר  מן  הרבה  ומתרחק 
שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה 
לטובה  כולן  מעשיו  ומשנה  המעשים  אותן 
מכפרת  שגלות  ממקומו,  וגולה  ישרה  ולדרך 
עניו  ולהיות  להכנע  לו  שגורמת  מפני  עון 

ושפל רוח. 
כלומר, שינוי השם כאן הוא חלק מהתהליך הנפשי 
והרוחני של האדם שמלמד את עצמו ואת סביבתו 
כי הוא השתנה. הדבר עולה בקנה אחד עם הבחנתו 
של הלחם משנה )על אתר( כי לשיטת הרמב"ם יש 
ואילו מדברי הגמרא  יחד  צורך בכל דרכי התשובה 
דינו  גזר  לקרוע  כח  מהפעולות  אחת  שבכל  משמע 
של אדם. נראה כי השינוי נובע מהדגש של הרמב"ם 
של  הנפשי  התהליך  על 
את  וראייתו  התשובה, 
כנדבכים  האלו  הפעולות 

בתהליך הזה.

הגמרא  להבנת  מעבר 
גם  נובעים  הרמב"ם  דברי  לתשובה,  כמתייחסת 
משלילתו את הרעיון של השפעת הכוכבים, כמבואר 
מה  "ואולם  קמה(:  שילת,  )מהדורת  תימן  באגרת 
והדבוקים  הכוכבים  מעניין  אליו  נוטה  שראיתיך 
שראוי  עניין  הוא  זה  כל  להיות  ושעתידים  שהיו 
אמת  אין  עניינים  שהם  מפני  מדעתך...  שתסירהו 
ואפילו אשר אין  בהם כלל אצל החכמים השלמים 
להם דת כל שכן בעלי הדת" וכן במורה נבוכים )ג, 

לז( ובהלכות ע"ז )יא, טז(.

כשיטת הרמב"ם הלך גם הר"ן )ר"ה( שביאר: "דשנוי 
איני  בלבו  שיאמר  תשובה  לעשות  לו  גורם  השם 
לתקן  אני  וצריך  לכן  קודם  שהייתי  האיש  אותו 

מעשי".

בדומה להבנת הרמב"ם אפשר להביא גם את האופן 
של  מדרשו  מבית  וואלי,  דוד  משה  רבי  פירש  שבו 
)רמ"א  לחולה  שם  להחליף  המנהג  את  הרמח"ל, 
יו"ד שלה,י(. רמ"ד הקשה מפני מה הקב"ה שב וקרא 
זאת?  עשה  כבר  שהמלאך  לאחר  ישראל,  ליעקב 
הדין,  גזר  שינוי  כמו  השם,  ששינוי  היא  ותשובתו 
הוא באמת רק בידי הקב"ה, ולכן שינוי השם לחולה: 
השם  שינוי  שהוא  לפי  מאד  הרבה  להועיל  "יכול 
עשוי דרך תפלה והכנעה גדולה, ויש תקוה שיסכימו 

מן השמים בזכות התפילה וההכנעה והצדקה".

 שינוי השם הוא חלק מהתהליך
הנפשי והרוחני של האדם שמלמד את 

עצמו ואת סביבתו כי הוא השתנה
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"וכתב	לה	ספר	כריתות"
'שעד	שיבואו	לעשותו	-	תתיישב	דעתם'

אשה  של  גירושיה  מאפשרת  התורה  כי  אף 
טובה  בעין  זאת  ראו  לא  חכמים  הרי  נשואה, 
מעשה  את  לעכב  כדי  שונות  תקנות  ותקנו 
"גט  עשיית  היא  התקנות  מן  אחת  הגירושין. 
מקושר". בשונה מגט פשוט שנכתב ונמסר כמו 
צורה  לו  יש  מקושר"  "גט  הרי  לאשה,  שהוא 
ומרובה  וקשרים  כפלים  עשוי  הוא  מיוחדת. 
מקושר  שגט  מבארת  הגמרא  עדים.  בחתימות 
הוא תקנת חכמים לכהנים קפדנים, הממהרים 
שכהן  משום  בעיה,  יש  להם  נשותיהם.  לגרש 
גרושה  "ואשה  שכתוב:  כמו  בגרושה  אסור 
אילו  לפיכך  כא(.  )ויקרא  יקחו"  לא  מאישה 
היו כותבים להם גט פשוט, שהוא נכתב מהר, 

יוכלו  לא  מרוגזם  וכשינוחו 
משום  גרושותיהם,  להחזיר 
זו של  כך עשו חכמים תקנה 
שיבואו  "שעד  מקושר,  גט 
דעתם"  תתיישב   - לעשותו 
קס,ב(.  בתרא  בבא  )מסכת 
בגט  חכמים  שתקנו  לאחר 
עשיית "גט מקושר" הכשירו 
השטרות,  סוגי  בכל  גם  זאת 
הפך  מקושר"  "גט  והמונח 
המייחד  משפטי  למושג 
"גט  כדרך  שטר  עשיית 
שטרות  המקורי.  מקושר" 
ונמצאו  נשתמרו  אלו  מעין 
על  ארכיאולוגיות  בחפירות 
והמפורסמים  פפירוסים,  גבי 
ושלש  עשרים  אלו  שביניהם 
פרופ'  שמצא  התעודות 
ארכיונה  בתוך  ידין  יגאל 
בת  בבתא  הגבירה  של 
שנשתמר  מנחם,  בן  שמעון 

פרופ'  יהודה.  במדבר  אשר  האיגרות  במערת 
יגאל ידין פרסם תיאור מפורט אודותן בספרו: 
"החיפושים אחר בר-כוכבא" )ירושלים תשל"א 

.)1971
רבו	של	החיד"א

"גט מקושר" הוא גם שם ספר שכתב הרב יונה 
בליוורנו  נדפס  הספר  ירושלים.  מחכמי  נבון 
כי  נכתב  הספר  בשער   .)1785( תקמ"ה  בשנת 
הוא "קושר כתרי אותיות בהלכות גטין בפלפול 
גט  נאה בדרך ישר. סובב הולך על ספר הבהיר 
ן' חביב... פעולת  פשוט להתייר הגדול מהר"ם 
ת"ו,  ירושלים  עה"ק  ברבני  ומיוחד  אחד  צדיק 
והוא מעלת הרב המובהק בדורו וריש מתיבתא 

כמוהר"ר יונה נבון זצ"ל".
הרב יונה נבון היה מורו ורבו של הרב חיים יוסף דוד 
אזולאי, הידוע בכינויו החיד"א. בספרו האנציקלופדי 
הגדולים", חלק  "שם  וספרים  תולדות מחברים  על 

מערכת גדולים, כתב החיד"א בערכו: 

יונה  מהר"ר  הרב  מורי 
רב  שהיה  זלה"ה...  נבון 
ת"ו,  ירושלים  בעה"ק 

בכסף  נחפה  ספר  חיבר 
ונדפס, ועוד לו חבור בפלפול עצום על הלכות 
גיטין סובב והולך ע"ד הרב 'גט פשוט', ובאור 
פסח  לה'  ובאור  לסמ"ג  רא"ם  תוספי  לכל 
אחד  והיה  ולקוטים.  ודרושים  שו"ת  וחלק 
מרבני הדור בעה"ק ירושלים וכמעט לא הניח 
פסקן כמותו בגלילותינו והיה חסיד ומקובל. 
והן בעון הדור נח נפשיה בן מ"ז שנה יום ו"י 

שבט תק"כ )1760( תנצב"ה.
שד"ר

כמו רבים מחכמי ירושלים נצרך אף הרב יונה 
נבון לצאת מירושלים כשד"ר )=שלוחא דרבנן( 
פתחי  על  כספים  ולאסוף 
בשנת  לארץ.  בחוץ  נדיבים 
תצ"ז )1737( יצא לשליחותו 
אפריקה  לארצות  הראשונה 
הצפונית. בפעם השניה יצא 
לערי טורקיה האירופית ויוון 
בשנת תק"ו )1746(. במהלך 
בו החכמים  נועצו  נסיעותיו 
בשאלותיהם.  המקומיים 
בלאריסה  כשעבר  לדוגמא, 
יוסף  ר'  בו  פגש  )יוון( 
נחמולי, הרב ואב"ד המקומי, 

המספר בתשובותיו: 
בדידי הוה עובדא, ששמתי 
ובחומותי  בביתי  מזוזה 
ברכתי  שלא  שכיח  ושכחה 
ואחר  קביעתה,  בשעת 
שלא  נרגשתי  ימים  עבור 
אם  ונסתפקתי  ברכתי, 
אברך משום דכבר נעשתה 
המזוזה וקביעתה היא גמר מצותה, או דילמא 
כיון דהמזוזה עומדת שם אפשר לברך? והנה 
החכם  שכינה,  עלינו  שרתה  פרק  באותו 
השלם הדיין המצויין כמה"ר יונה נבון נר"ו, 
אשדת  )שו"ת  קדוש.  פה  פיו  את  ושאלתיו 

הפסגה, יו"ד סימן ט(. 
יונה  הרב  שהריץ  תשובות  על  נוספים  פרטים 
אברהם  מביא  מסעותיו  במהלך  לשואליו  נבון 
ספרו  את  ישראל".  ארץ  "שלוחי  בספרו  יערי 
שו"ת "נחפה בכסף" הדפיס הוא בקושטא בחייו, 
אך ספרו "גט מקושר" נדפס רק לאחר פטירתו 
על ידי בנו. לשני הספרים נוספו הקדמות מאת 

תלמידו החיד"א, המספר בשבחו.
לרשימות נוספות גלשו לבלוג "עם הספר" 

של ספריית הרמב"ם.
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לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם:
elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il 
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בין	קודש	לחול
הקרב	על	הרוח

חשובה: חלק מחכמינו חששו מעיסוק בטעמי  הבהרה 
המוחלטת  במחויבות  לפגוע  עלול  זה  עיסוק  המצוות. 
שלנו למצוות הבורא, וביראת הרוממות שלנו כלפיהם. 

בשורות הבאות, ננסה להאיר במעט חלק קטן מטעמה 
המצווה  בטעם  העיון  בצד  התורה.  לימוד  מצוות  של 
ישראל  זמירות  נעים  דברי  את  לזכור  מהקורא  אבקש 

בפרק קי"ט, הפרק המתמקד באהבת התורה.
נוצרי  ה', אשרי  בתורת  ההולכים   - דרך  'אשרי תמימי 

עדותיו – בכל לב ידרשוהו'.
* * *

וסטודנטים  מרצים  'עשרות 
העברית  באוניברסיטה  מפגינים 
לסגור  ההחלטה  נגד  בירושלים 
למדעי  בפקולטה  קורסים   100
הודיעה  האוניברסיטה  הרוח... 

על ביטול הקורסים המועברים על ידי מרצים מן החוץ, 
ושלומדים בהם פחות מעשרה סטודנטים.'

'הקורסים נסגרים במספר חוגים, ביניהם ארכיאולוגיה, 
ההנהלה  נגד  מוחים  המפגינים  וגיאוגרפיה.  היסטוריה 
למדעי  בפקולטה  אנושה  'פגיעה  מכנים  שהם  מה  על 

הרוח' )גל"צ ט' בתמוז תשע"ג(.
* * *

אותה  בקודש  פועל  וההלכות הפסוקות  למוד המשנה, 
להישרת  בחול  פועל  הגיאוגרפי  שהלימוד  הפעולה 
התורה  )אורות  הממשית.  היסודית  והתבססותו  השכל 

ו,ט(
* * *

הישראליות  שבחיי  המאור  את  מכניס  התורה...  למוד 
הנאות  הדעות  את  בקרבה  ומעיר  נפשותינו,  בתוך 
התכונה  מצד  בקרבה  הכמוסות  הטובות  והרגשות 
המיוחדת של ישראל, כשם שלימודים כוללים מעירים 
)שם  הכללי.  האדם  של  והרגשות  הדעות  את  בקרבנו 

ו,יא(
* * *

בלימוד )לימוד חול – בהמשך מתייחס הראי"ה ללימוד 
תורה ע.ג.(... יש צד שלישי ממה שראוי להביא כל מה 
שאפשר מן הנמצאים... במערכה של הידיעה. והרי אנו 
ידיעה  פנים  כל  על  שמוסיפים  במה  שכלנו  מרחיבים 

וציור שכלי.
...ישנם לפעמים דברים, שאין להם שום ערך חשוב מצד 
עצמם ומכל מקום ראוי לדעת אותם, מפני התועלת של 

שימוש השכל והתפשטותו בשלימות של הידיעה.
וכן בחלקי הלמוד של התורה... כל דבר של תורה אפילו 
עצם  חשיבות  מפני  חשוב...  ערך  לו  יש  קל...  דקדוק 
בלימודי  שנמצא  וכמו  ובירורה.  האמת  ידיעת  עסק 
גם  השפות  ידיעת  וכן  ההיסטוריים  הפרטים  של  חול 
העתיקות... שכל למוד שכללו מועיל, גם כל פרטיו הם 

השלמה ותוספת להדר השכל.

על  וחומר  קל  דן  אתה  מזה 
כל דבר פרטי של תורה שלמה 
צריך  וחביב  יקר  כמה  שלנו, 

הוא להיות )שם ח,ו(
* * *

בעברו  ניהל  חיפה,  אוניברסיטת  מנהל  שפירא,  עמוס 
חברות ענק ישראליות, ביניהן אל-על וסלקום. בראיון 
שנערך עמו השנה )דה-מרקר 24.2.2013(, ביקר שפירא 
לעולם  הישראלית  החברה  של  יחסה  את  בחריפות 

המחקר. 
קבע  ה-21',  הישיבות של המאה  הן  'האוניברסיטאות 
הבנת  מאי  מופתע  'אני  שפירא, 
בישראל.  המחקר  של  החשיבות 
סובלנות  שגילה  היהודי,  העם 
ב'חיידר'  שלומד  מי  כלפי  גדולה 
אותה  מגלה  לא  אומנותו,  ותורתו 

סובלנות כלפי האוניברסיטאות'.
אינן  האוניברסיטאות  דבריו.  בתחילת  טעה  שפירא 
הישיבות של המאה ה-21 – הישיבות, הן הן הישיבות 
של המאה ה-21. עם זאת, שפירא צדק לחלוטין בנוגע 

ליחסה של החברה כלפי הדעת וההשכלה. 
חלקים נרחבים בחברה הישראלית בזים לידע. גישתם 
ערך  רואים  אינם  הם  ומעשית.  מצומצמת  תועלתנית, 
לאור השאלה התועלתנית  נבחן  ידע  כל  בידע.  עצמאי 
בצורה  האדם  את  מכשיר  שלא  ידע  יתן?'.  זה  'מה   -

מעשית הינו בזבוז זמן וכסף.
בהבנת  רק  נעוץ  אינו  ישיבות  בני  לימוד  על  הפולמוס 
עצם  על  גם  הוא  הפולמוס  התורה.  של  חשיבותה 

חשיבות הלימוד וערך הידע.
בערך  לא  ואפילו  התורה  בערך  מכיר  שלא  שמי  ברור 
הידע, יתייחס ללימוד התורה כבזבוז זמן הזוי, ובלשונו 
של טומי לפיד - 'אם תחשוב על עשרות מיליוני שעות 
במרוצת  השקיעו  שלהם  הנפלא  המוח  עם  שיהודים 
הדורות בשאלת שור שנגח... בוזבזו 2000 שנות אנרגיה 
אי פעם  מוכשרים שקמו  הכי  נפשית של אחד העמים 

עלי אדמות.'
* * *

אלו  אותם  הידע.  ערך  את  שמבינים  אלו  אותם 
או  החץ  בטיל  תלוי  לא  המדינה  שגורל  המצהירים 
בשרביט קסמים, אלא בהשכלה של העם היושב בציון. 
המקום  על  משמר  מכל  לשמור  צריכים  אנשים  אותם 
היחיד במדינה שבו פורחים מדעי הרוח. המקום היחיד 
עולם  לשנה.  גדל משנה  הרוח  לומדי מדעי  שבו מספר 

הישיבות.
* * *

וחומר על כל דבר פרטי של תורה  דן קל  'מזה אתה 
שלמה שלנו כמה יקר וחביב צריך הוא להיות.' 

לתגובות,הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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 'בוזבזו 2000 שנות אנרגיה
 של אחד העמים הכי מוכשרים

שקמו אי פעם'
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שילוח	הקן	וטעמי	המצוות
א. הפונה אל ה' בתפילה: 'כשם שאתה רחמן על הציפור כך רחם 

על בניך - משתקין אותו'.
ברם, בעוסקו בטעמי המצוות הרמב"ם מביא שטעמה של מצוות 

שילוח הקן - רחמי ה' על הציפור.
חוקים.  שהן  במצוות  טעם  לתת  האם  רבותינו  שנחלקו  אלא 
רצון  אלא  המצוות  טעם  אין  אותו,  שמשתקין  האומר  לדעת 
משום  היתה  הקן  שילוח  מצוות  אם  שהרי  והראיה,  בלבד,  ה' 
להסתפק  ולא  לגמרי  השחיטה  על  לאסור  צריך  היה  רחמים, 
טעם  הנותן  הרמב"ם  דעת  את  זאת,  לעומת  האם.  בשילוח 
למצווה )מו"נ ג,יז( יש לבאר בכך שרחמי ה' הם על הציפור. טעם 
ומידה טובה  ידי הרמב"ן – לתקן את מידותינו,  ניתן על  נוסף 

היא לנו שנרחם על הציפור.
'על קן ציפור  ועדיין, כיצד מתיישב הדבר עם השתקת האומר 

להלכה  )שנפסקה  רחמיך'?  יגיעו 
גם על ידי הרמב"ם!(

נראה שיש הבדל בין לימוד התורה 
אנו  תורה  בלימוד  התפילה.  לבין 

שהם  בחוקים  גם  טעם  למצוא  מנסים 
גזרותיו של מלך, אבל בתפילה אין לעמוד לפני הקב"ה ולבקש 

רחמים כנגד ציווים  שניתנו לנו.
ב. כדי להתיר לאכול את הביצים נצטווינו להפריח את הציפור, 
בביצים. אלא  צורך  זאת כשאין  לעשות  נאמר שצריך  לא  אבל 
לקיים  עניין  שיש  הקדוש  הזהר  כטעם  יאיר  החוות  שפסק 
המצווה אפילו שאינו צריך )פני שבת( ולא עוד שיש במצווה זו 

סוד ומסוגלת לאריכות ימים.
"אמר רבי ריחמאי: 'שלח תשלח את האם', ולא שלח תשלח 
העולם,  'אם'  בינה שנקראת  אותה  בכבוד  'האב'? אלא  את 

דכתיב: 'אם לבינה  תקרא'." )ספר הבהיר(
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קראתי את מאמרו של יוסף לייכטר בגליון שבת בשבתו האחרון על תולדותיו של הרב יחזקאל סרנא. כשהגעתי לקטע המדבר על 
כך שהרב אפשטיין נזקק לסיוע בהוראה מהרב סרנא וגיסיו שהוזכרו בשם, נוכחתי לדעת שהושמט גיס נוסף שכנראה עלה על כל 
הגיסים והבן )או הבנים(, גיס ששמו יוסף זוסמנוביץ אשר כונה 'העילוי הירושלמי' או 'הירושלמי' ואשר עזב ללליטא עוד קודם 
לפרעות תרפ"ט, ככל הנראה על רקע חילוקי דעות עם הבן)ים( והגיסים אשר חששו מגדולתו וממינויו לראש הישיבה במקום הרב 

אפשטיין.
עזיבה זו עלתה לו בחייו וכן בחיי אשתו ושני ילדיו – כולם נרצחו ע"י הגרמנים ימ"ש כאשר עמדו לעלות על אניה ולצאת מליטא.

בשל הויכוח אודות ראשות הישיבה כתב ר' יוסף ספר ששמו "קונטרס משפט ירושת ִמְשׂרה" אותו אפשר למצוא ב'אוצר החכמה'. 
הספר הודפס בקובנה בשנת תפר"ח.

אפילו שאחרי מות קדושים אמור... נראה לי לא נכון להשמיט נושא כל כך משמעותי מתולדות הרב סרנא.
)דיליאון( קבור באותה חלקה שמוזכרת בכתבה, לא רחוק ממחותנו הרב  זוסמנוביץ  יוסף, ר' אשר דוב  ר'  אציין רק שאביו של 

אפשטיין.
צבי, פתח תקוה
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רק 92x3 ש“ח
סה“כ 276 ש“ח כולל דמי משלוח

ראש השנה 3 ימים!!!
 הפעלה נקייה ופשוטה,

כיבוי גז למהדרין

www.zomet.org.il :להזמנות חייגו למכון צומת: 02-993-2111 לרכישה דרך האתר

 מנורת 3W LED חדישה  מפיקה אור עוצמתי לשנים רבות
 צריכת חשמל אפסית  מתקפל ונייד )כ- 500 גרם(

 חזק וגמיש - גוף המנורה ממתכת
 בטיחותי - ללא חלקי זכוכית  המנורה ניתנת לתליה על הקיר

 מתאים למתח החשמל בכל העולם 

חדש!
רק 92x3 ש“ח
סה“כ 276 ש“ח כולל דמי משלוח

אלון	בכות	)בראשית	לה,ח(
"עד שלא אירע אותו מעשה לדוד מה כתוב? 
'ה' אורי וישעי ממי אירא'. 
ומשאירע אותו מעשה כתיב:
 'ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים'" )פסי"ר טו(    
באי  של  הציבורי  שולחם  שעל  בסוגיות  העוסק  מדורנו, 
אלון  מוטי  הרב  פרשת  על  לדלג  יכול  לא  הכנסת,  בתי 
אשר שבה לסדר היום - בעיקר הדתי-לאומי - בעקבות 
הרשעתו בבית משפט השלום במעשים מגונים בתלמידים. 
התקשורת הרעשנית וצמאת הרייטינג דיווחה על 'רעידת 
אדמה בציונות הדתית', 'משבר', 'נפילת השמים', וכמובן 
'הלם, זעזוע ותדהמה'. מדורנו מדווח על רוח נכאה, עצבון 
ותהייה. אני אישית חש את הפסוק שצוטט - "יגע ורפה 
ידים". למען האמת, נטיתי לדלג ולא לדון כלל בנושא זה, 
בין השאר כפי שיוסבר להלן, אך קול פנימי לחש לי: "לא 

תוכל להתעלם. אמור מילה או שתים". ואען ואומר;
אימון

בתחילת דבריי אצהיר על אימון ב'פורום תקנה' )למרות 
ה'פרשה',  היחשפות  לעת  שנתיים,  לפני  שכתבתי  הערה 
בה הצעתי ששלשה אישי תורה אובייקטיביים יבדקו את 
הליך חקר העובדות(. אביעה בזאת גם אימון מוחלט בבית 
במערכת  המוטחת  בקורת  למרות  הישראלי,  המשפט 
היא  הבקורת  זה.  במדור  כולל  וסובביה,  והמשפט  החוק 
השקפתית,  במחלוקת  השנויים  בנושאים  המעורבות 
ומדינה',  'דת  בסוגיות  כמו  פוליטית,  או  אידאולוגית 
במישור  מאידך,  וכיו"ב.  האדם  זכויות  ובטחון',  'שלום 
גם  רחב.  לאימון  זוכים  המשפט  בתי  כי  דומה  הפלילי 
אם גזרי דין פליליים שנויים לעתים במחלוקת - לקולא 
ולחומרא - חקירת ודרישת התשתית העובדתית אמינה 
ומקובלת, ובפרט כאשר אין ידו של 'עד מדינה' בקלחת. 
אוסיף ואומר כי אני נוטה לתת אימון במערכת המשפט 
'מודעות',  'כוונה',  של  בשאלות  העובדות,  בפרשנות  גם 
ליבת  הן  שאולי  וכיו"ב,  סביר'  מספק  'למעלה  'נסיבות', 

הדיון המשפטי בפרשה שלפנינו.   
להיאלם!	לא	להתעלם!	

ו'איך  עכשיו'?  'מה  לשאלות  מכוונים  דבריי  עיקר 
מתייחסים'? ותשובתי הקצרה במשפט הפתיחה: להוריד 
מסדר היום! לא להתעלם ולא לטאטא אבל גם לא לדון 

ולא לדוש. פשוט, לרדת מהנושא! 
לשני  מתכוון  אני  היום  מסדר  ירידה  על  מדבר  כשאני 
לרב מוטי להיאלם  הצדדים; בראש וראשונה אני קורא 
על  לגזור  והציבורית.  החינוכית  הבמה  מן  ולהיעלם 
גם  דלתות  והגפת  עמו,  ישיבתו  שאין  גלות-רב  עצמו 
 בפני תלמידים מתדפקים. אני בטוח שאדם יצירתי ימצא 

עיסוק חליפי נאות, רחוק מו העין ומן ה...תקשורת.
לנושא  להניח  עלמא  לכולי  קורא  אני  השני;  העבר  ומן 
לשקוע בתהום הנשיה, ואין שום צורך ב'הפקת לקחים' 
העובדתית'  ה'מסכת  עם  דבר  לדעת  מבלי  גם  תקנונית. 
- הסיפור כל כך חריג שאין לגזור ממנו צורך ב'הנחיות 
לאדמו"רים' ול'כוכבי-תורה' אשר ממילא  'נער יספרם'.   
מתוך  בהיקש  למדתי  'השתקה'(  )ולא  זו  שתיקה  על 
אמירות חז"ליות בסוגיות משיקות. שנינו במשנה )מגילה 
ד,י(: "מעשה ראובן )=ובלהה( נקרא ולא מיתרגם. מעשה 
ואמנון  דוד  מעשה  ומיתרגם...  נקרא  )=ויהודה(  תמר 
לא נקראין ולא מיתרגמין". אין כאן המקום לפתח דיון 
בידינו:  עלתה  אחת  ברם  אלו,  אירועים  בין  המבחין 
כל  ד,ח(.  גיטין  משנה,  )עפ"י  מדיבורך  יפה  שתיקותך 
הפרשות המביכות נכתבות עלי ספר, ללא 'השתקה', אך 
ויש שנקראות ללא פרשנות  יש מהן שכלל לא נקראות, 

וללא דישה - 'ולא מיתרגמות'.
על  ולא  התיק',  ו'סגירת  מחיקה  על  מדבר  אינני  ודוק, 
אי-דיון,  על  מדבר  אני  התעלמות.  או  עובדות  הכחשת 
זה  דבר  אמרנו!(.  כבר  )הדדית,  ועזיבה  אי-התייחסות 
והנוראית  המחפירה  ובת-שבע  דוד  מפרשת  למדנו 
בחומרתה אשר אודותיה סיפרו לנו חז"ל: "אמר )=ביקש( 
דלא  עולם...  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  דוד 
לישתעו בי רבנן ]=שלא יעסקו בעניין זה בבית המדרש[. 
)אמר לו הקב"ה:( - שביקי לך ]=או. קיי. נעניתי לך[... 
עולם...  של  רבונו  הקב"ה:  לפני  דוד  ביקש(  )=עוד  אמר 
שלא יכתב סרחוני' - אמר לו:  )הקב"ה( אי  אפשר". הוי 
אומר: יכתב ויכתב סורחנו של דוד, ללא התעלמות וללא 
'השתקה', אך לא ידושו ולא יסחטו פרשה עגומה זו, לא 

בבית המדרש ולא... בתקשורת.   
בכלל השתיקה לא לפרט! רמז לדבר מצוי בציטוט המובא 
ובת שבע, פעמיים,  דוד  בו מכונה פרשת  בראש המדור, 
במילת קוד: "אותו מעשה". וכדי להיות 'נאה דורש ונאה 
כמה  לי  שנותרו  למרות  במילותיי.  כאן  אעצור  מקיים' 

 !)cut( 'משפטים למיכסת המדור - אחתוך כאן! 'קט

)נכתב במוצ"ש שופטים(

אני קורא לרב מוטי 
להיעלם ולהיאלם 

ולכולנו להוריד את 
הנושא מסדר היום 


