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הפרטי והכללי
ראובן מופיע כדמות צדדית בפרשה, אך משמעותית.

בלידתו נאמר: "ותקרא שמו ראובן" )כט,לב(, וברש"י: 
"אמרה ראו מה בין בני לבן חמי", שראובן מיוחד בכך 
שהוא, כבכור, שונה מעַשו. המעונין להרוג את אחיו, 
שלא  בהיסטוריה,  הבכורות  בין  הראשון  הוא  ואילו 
רק שאיננו מעונין בהריגת אחיו, אלא שבא להצילו: 

"למען הציל אֹתו מידם להשיבו אל אביו" )לז,כב(.
הנוגעות  הפרשיות  כל  לאורך  מופיע  שראובן  אלא 
כמי שנכשל  האחים,  בין  והמפגש  יוסף  במכירת 
אל  יוסף  את  להכניס  מבקש  הוא  ההצלה.  בפעולת 
איפה  למכירתו.  גורם  ובכך  להצילו,  מנת  על  הבור 
היה ראובן בזמן המכירה? אומרים חז"ל )ב"ר פה,א( 
כדי   – ובתעניתו"  בשקו  "עסוק  היה  שעה  שבאותה 
הקודמת.  בפרשה  נכשל  שבו  בלהה,  על מעשה  לכפר 

ראובן היה ראשון החוזרים בתשובה.
דווקא כאן מתברר שהחזרה בתשובה יכולה לפעמים 
לעכב את המהלך של תיקון ההיסטוריה. התעסקותו 
את  ממנו  מנעה  פרטיים,  תשובה  ראובן בעסקי  של 
לעומתו  ההיסטוריה.  של  בשינויה  לעסוק  האפשרות 
מופיע יהודה בתור מי שלוקח אחריות על כל המהלך: 
"מה בצע כי נהרֹג את אחינו" )לז,כו(, ומדבר על ערבות 
כלל ישראלית: "אחינו בשרנו הוא" )לז,כז(. אמנם אין 

יהודה עסוק בתשובה, אבל 
מקדם את ההיסטוריה.

ההתעסקות היתרה בתשובה 
אל  קשר  ללא  הפרטית, 

הכלל, גורמת לפעמים לאובדן 
עשתונות. כשהאחים ויעקב אינם יודעים כיצד להגיב 
לנוקשותו של יוסף, אומר ראובן: "את שני בני תמית 
שיעקב  מעיר  רש"י  )מב,לז(.  אליך"  אביאנו  לא  אם 
שוטה  "אמר: בכור  לדבריו:  השיב  לא  אפילו  אבינו 
הוא זה. הוא אומר להמית בניו, וכי בניו הם ולא בני?!"
כשהאדם מחוסר מבט כלל ישראלי, מבט המקיף את 
כללות ההיסטוריה, קשה לו למצוא עצה נכונה בשעת 
למאסר,  שמעון  את  מכניס  כשיוסף  כן  כמו  צרה. 
יוסף,  מכירת  על  בתשובה  לחזור  מתחילים  והאחים 
אמרתי  "הלוא  היא:  ראובן  של  האופיינית  תגובתו 
של  כזו  תגובה  )מב,כב(,  בילד"  תחטאו  אל  אליכם... 
"חכמה לאחר מעשה", איננה מקדמת דבר. ובכל זאת 
"יחי  משה:  עליו  התפלל  לכן  לטובה.  היתה  כוונתו 
ראובן ואל ימֹת" )דברים לג,ו(, בסופו של דבר, כוונה 
אינה  אם  גם  טהור,  בלב  בתשובה  חזרה  של  טובה 
ולהצלת  ההיסטוריה  לתיקון  השעה  באותה  מועילה 
כלל ישראל, ראויה להצטרף לחשבון גדול, ולזכות על 
משה  של  ברכתו  ולהתקיימות  המתים  לתחיית  ידה 

"יחי ראובן ואל ימֹת ויהי מתיו מספר".

קבלת שבת

עמ' 14תהיות בנקודת מבטעמ' 12ברכת הפועמ"זעמ' 9קרדיט לראשונים: 

עמ'  10 1500 גליונות: האם הבאנו עלינו ברכה או קללה?
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מעשה דינה - אז והיום
דינה:  למעשה  הובילו  אשר  מניעים  שני  מונים  חכמינו 
לראות  דינה  של  רצונה  במקרא,  המפורש  זה  האחד, 
הוא  במדרש,  רק  המפורש   - והשני  הארץ,  בבנות 
הארץ  בנות  את  השולח  חמור  בן  שכם  של  "התרגיל" 
הצנוע  משכנה  ממקום  לצאת  דינה  את  לפתות  בכדי 

והמוגן.
נטלו הנשים. אכן,  תשעה מתוך עשרה קבין של שיחה 
תקשורת ושיחה הכרח הוא אצלן, וכיום, גם אצל מרבית 
הגברים. נטייה נשית זו באה לידי ביטוי אצל דינה, אשר 
רקע  בעלות  בנות  עם  להתרועע  ביקשה  בתמימותה, 
שגם  לכך  מודעת  הייתה  לא  דינה  אך,  שונה.  תרבותי 

זה,  בצורך  הכיר  שכם 
אותו  לנצל  כוונה  ומתוך 
היה  האישית,  לתועלתו 
בתפאורה  להשקיע  מוכן 
לממש  בכדי  שלמה 
דינה  סיפור  רצונו.  את 
מצטייר כסיפור היסטורי, 
אם  אך  ואלים,  מופלג, 

נחתוך את סופו, נגלה כי מדובר בהתמודדות אשר בנות 
רבות נאלצות לחוות.
קשרים אנונימיים

כולו,  בעולם  שינוי  עברה  החברתית  האינטראקציה 
עיקרה  הנוער,  לכיסי  הנייד  הטלפון  בכניסת  ראשיתה 
העולם  ישורנה.  מי  ואחריתה,  החברתיים,  באתרים 
הציבור  של  המסורתיות  המגננות  את  עקף  הטכנולוגי 
הדתי, הבית והקהילה. אם פעם קשה היה לייצר קשר של 
ממש עם נערה מבלי שיוודע הדבר, כיום אין כמעט דרך 
לדעת מי הוא המנסה לייצר עמה קשר. כמעט מידי שבוע 
בחורה מקבלת בפייסבוק בקשות חברות מנערים אשר 
היא אינה מכירה, או מכירה בקושי. פעמים רבות מדובר 
בבקשת חברות על בסיס תמונה בלבד. הבקשה נראית 
משותפים.  חברים  וכמה  כמה  להם  יש  הלא  תמימה, 
בפייסבוק כמובן. חלק מהצעירות מאשרות, וכי מה כבר 
מה  לברר  לפעמים  מנסות  יותר,  הזהירות  לקרות,  יכול 

הוא המניע העומד מאחורי הבקשה.
לו  יש  כבר  המוכן,  מן  טוב  תרוץ  לבחור  יהיה  לרוב 
הרבה מידע זמין על הנערה רק מתוקף היותו חבר של 
חבר וירטואלי. הוא יכול לתלות זאת בתחביב משותף, 
תרוץ  גאוגרפית,  בקרבה  או  פופולארי,  הערצה  במושא 
היהודי'  'האוהל  צוות  זאת  ממחיש  לעיתים  יהיה. 
אומר  פלא  ובאורח  לכיתה  נכנס  המרצה  בהרצאות. 

וברוח  לתלמידים מה שמם, 
קודשו מוסיף עליהם פרטים 

אישיים למכביר. כמעט תמיד 
ללמוד  היה  ניתן  כי  העובדה  את  התלמידים  מכחישים 
ובהיסח  ידיהם  עליהם רבות רק מדברים שפרסמו במו 
הדעת. מוטיב זה חזר בראיונות רבים שערך הצוות עם 
בה  הטכניקה  על  וסיפרו  במקצת  שהתבגרו  נוער  בני 

פעלו בעבר.
זה,  בוסרי  לחזר אחר אבדתו, אך בשלב  איש  דרכו של 
ישנם  שלו...  אבדתו  אחר  דווקא  לאו  אך  מחזר,  האיש 
המאמצים את דרכיו של שכם, ומשקיעים רבות עד כדי 
חייהם  אורחות  שינוי 
הנערה.  אותה  למען 
בהם  רבים  מקרים  קרו 
ללכת  התחילו  בחורים 
אמצו  וציצית,  כיפה  עם 
שינו  או  תחביבים, 
הרגלי התנהגות רק בכדי 
ראויים  הם  כי  להוכיח 
זה מגיע בעתו, אכן רב כוחה  לתשומת לב. כאשר דבר 
של האישה להוביל שינוי חיובי אצל בן זוגה, ואף ביקרו 
חכמים את יעקב על כך שלא נתן את דינה לעשיו, אך 
ולא  מטרה"  "מכוון  הוא  השינוי  רבות  פעמים  זו,  לעת 
פנימי. כעת כבר קיים בסיס לשיחות צ'אט וטלפון, עד 
שההורים  ועד  ההדדית,  הלב  מתשומת  נהנים  מהרה 
קיומו של הקשר, הוא עלול להימצא בשלב  מגלים את 

מתקדם מאד. 

מה עושים?
הווירטואלי,  לעולם  נכנס  טרם  ילדכם  אם  ראשית, 
ואתם מעוניינים לאפשר פתיחות ברמה הזו, יש לספר 
ולקבוע  הזה,  העולם  של  סימפטי  הפחות  הצד  על  לו 
)את מי מאשרים, מה מפרסמים,  ברורים  כללי חשיפה 

דיבורים על בני משפחה אחרים וכד'(
תלויה  ולהשפיע,  לזהות  היכולת  נכנס,  כבר  הוא  אם 
הרבה מאד בתקשורת של ההורים עם עולמו הפנימי של 

ילדם, ואף פעם לא מאוחר מדי ליצור קשר.
)המאמר נכתב במקורו לגליון פרשת וישלח(

סיפור דינה מצטייר כסיפור היסטורי, 
מופלג, ואלים, אך אם נחתוך את סופו, 
נגלה כי מדובר בהתמודדות אשר בנות 

רבות נאלצות לחוות
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ציון
זה מופיע לראשונה  ציון. שם  ירושלים הוא  אחד משמותיה של 
ולבירת  דוד  למלכות  ישירה  בזיקה  דוד  ידי  על  העיר  בכיבוש 
ישראל כמתואר בשמואל ב, ה,ז: "וילכוד דוד את מצודת ציון היא 

עיר דוד". לא ברור מהי משמעות השם.
ציון - מצויין

ִציּון או מצויין. לדוגמה  יש המבארים את השם ציון במשמעות 
ציון  שערי  ה'  "אוהב  הפסוק  את  דורשת  ח,א  בברכות  הגמרא 
יותר  בהלכה  המצויינים  שערים  ה'  אוהב  יעקב":  משכנות  מכל 

מבתי כנסיות ומבתי מדרשות". 
ציון  השם  משמעות  זה  לפי 
המקום  הבלטת  היא  לירושלים 
לדרוש  ניתן  כן  ועל  וייחודו 

שהיא, על פי חז"ל, מצויינת.
ציון-צִיה

יש שרצו לטעון כי השם ציון קשור לציה. הנביא ישעיהו )כה,ה( 
אומר: "כחורב בציון שאון זרים תכניע, חורב בצל עב זמיר עריצים 
יענה". ייתכן שציה הוא על שם רוחות המדבר הנושבות ממזרח, 
שכן אחד הדברים המאפיינים את ירושלים הוא קרבתה הגדולה 
למדבר. מזרחית להר הזיתים מצויים ספר המדבר והמדבר עצמו 
הנושקים לירושלים, זאת בשונה מן המצב צפונה או דרומה יותר. 
שם, המפגש עם המדבר הוא הרבה יותר מזרחי ומרוחק מן העיר.
אל  יותר  קרוב  שאתה  ככל  מחד,  משמעויות.  שתי  זו  לקרבה 
יותר תלוי בתנאי המדבר. התלות בגשמים גדולה  המדבר, אתה 
והופכים  מערבה  הצאן  רועי  הולכים  בצורת  בתקופות  יותר. 
במידת מה את ירושלים למדבר. מאידך גיסא, הנביאים מתארים 
המקדש  ומן  מירושלים  חיים  מים  ייצאו  בה  עתידית  מציאות 
וישקו את המדבר, וכך יתברר כי גם המקום המדברי ביותר מקבל 

את חיותו מירושלים ומן המקדש.
בתנאים  תלות  מחד,  המדבר:  אל  הקרבה  של  הפנים  שתי  אלו 
הגיאוגרפיים והטופוגרפיים שבמהותה היא תלות ישירה ובלתי 
ותיקון  והמקדש  העיר  השפעת  גיסא  ומאידך  בקב"ה,  אמצעית 
המציאות המדברית על ידי שפע של מים. כאמור, ייתכן כי הזיקה 

בין ציון לציה טומנת בחובה משמעות זאת.
ציון - שם הכולל דברים הרבה

פרופ' דינור הצביע על תופעה מרתקת בקשר לשם ציון - היותו 
נושא משמעויות שונות.

ה'  שם  מקום  "אל  עצמו:  המקדש  למקום  היא  הכוונה  מחד, 
צב-אות הר ציון" )ישעיהו יח,ז(. מאידך גיסא, הכוונה לירושלים 

א,כז(.  )ישעיהו  בצדקה"  ושביה  תיפדה  במשפט  "ציון  כולה: 
פעמים הוא מכוון לארץ ישראל כולה: "שירו לנו משיר ציון איך 
הוא  ופעמים  קלז,ג(  )תהילים  נכר"  אדמת  על  ה'  שיר  את  נשיר 
מכוון לעם ישראל כולו "ועוררתי בניך ציון על בניך יון" )זכריה 
ט,יג(. בפסוק הזה המילה "ציון" יכולה להתפרש כעם ישראל כולו.
משמעות התופעה הזאת מתבארת בזיקה המובנית בין המקדש, 

ירושלים, ארץ ישראל כולה ועם ישראל כולו.
ניתן להתבונן בכך כמעגלים שונים בענין הקדושה מן החוץ אל 
הבית,  הר  העזרה,  וסביבו  ביותר  הפנימי  הוא  המקדש  הפנים: 
אך  כולה.  ישראל  וארץ  ירושלים 
כשייכות,  גם  זאת  לראות  אפשר 
הארץ,  העם,  בין  פנימית  כזיקה 
כאשר  והמקדש.  ירושלים 
ירושלים  הם  והעם  הארץ  לב 
והמקדש וכולם נקראים ציון. ציון 
היא הלב וגם המעגל המקיף ביותר. מקור יניקתם של העם והארץ 

הוא ציון מקום המקדש.
ציון וירושלים

מה היחס בין ציון לירושלים: האם שניהם מכוונים לאותו המקום 
או לחלקים ומהויות שונות של העיר? 

והשם  המלכות  צד  את  מבטא  ציון  השם  כי  מסביר  קוק  הרב 
של  מהותה  את  מאפיינים  אלו  שני  הקדושה.  צד  את  ירושלים 
העיר. החיבור בין מלכות לקדושה תואם את הזיקה המיוחדת של 
העיר לשבט יהודה המייצג את המלכות הארצית )"לא יסור שבט 
בנימין המייצג את  יחד עם שבט  רגליו"(  ומחוקק מבין  מיהודה 
השראת השכינה )"לבנימין אמר ידיד ה' ישכון עליו לבטח חופף 

עליו כל היום ובין כתפיו שכן"(.
על כן, במובן זה, ציון וירושלים יחדיו מהוות את שלמות ההופעה 

של עיר הבירה, מלכות וקדושה יחדיו.
את  וירושלים  החומרי  הצד  את  מבטאת  ציון  חרל"פ,  הרב  לפי 
הצד הרוחני. כך הוא רוצה לבאר כי "שתי בשורות נדרשות, אחת 
לציון ואחת לירושלים. 'על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי 
בכח קולך מבשרת ירושלים הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה 
די  החומרי,  לצד  ציון,  לתנועת  אם  מ(.  )ישעיהו  אלוקיכם'  הנה 
בעליה על ההר "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון", לירושלים, לצד 
מבשרת  קולך  בכח  "הרימי  גדולה:  יותר  עבודה  נדרשת  הרוחני, 

ירושלים".
צד  חיבור  והרוחני,  החומרי  הצד  חיבור  העיר,  של  המהות 
המלכות והקדושה, באה לידי ביטוי בשני שמותיה של העיר: ציון 

וירושלים.

יון
עצ

ר 
 ה

ת
יב

ש
בי

מ 
ר"

  ,
לוי

ק 
צח

ב י
הר

מקומו של עולם

 הרב קוק מסביר כי השם ציון מבטא
 את צד המלכות והשם ירושלים

את צד הקדושה

ברכה
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סיפורים לחדר הלידה 
"מקובל בידינו לספר מעשה זו למקשה בלידתה".

רוז'ין  חסיד  ז"ק,  ראובן  פותח  זה,  משונה  במשפט 
)פדגורזא,  ישראל'  'כנסת  החשוב  הקובץ  של  ועורכו 
עלי  האהובים  הסיפורים  מן  אחד  את  תרס"ה(, 
נשער למה  ובכן, הבה  ישראל מרוז'ין.  בר'  העוסקים 
הסיפור  את  שקראנו  לפני  עוד  הכותרת,  מתכוונת 
עצמו – הנה 'מקשה בלידתה', אישה מיוסרת וחרדה 
בכאבי הלידה הנעצרת, וככל שנוקף הזמן גדלים עוד 
עושים?  מה  הסכנה.  אף  ואולי  הכאב  החרדה,  יותר 
ובכן, בחסידות רוז'ין 'מקובל' כי זה בדיוק הזמן לשבת 

ועכשיו  סיפור.  ולספר 
אל הסיפור גופו:

נתוועדו  אחת  פעם 
הרב  מקום  באיזה 
מרדכי  ר'  הצדיק 
והרב  זי"ע  מצ'רנוביל 

לפניהם  ובאה  זי"ע,  מרוז'ין  ישראל  הרב  הצדיק 
ליצלן.  רחמנא  בלדתה,  המקשה  מאישה  בקשה 
הצדיקים הקדושים חלקו כבוד זה לזה - זה אומר 
שיעשה חברו את ה'פדיון' עבור האישה, וזה אומר 
שיעשה הצדיק האחר, לבסוף הרב הצדיק מרוז'ין 

פתח פי קדשו וסיפר מעשה. 
ראשי  מושב  שם  אשר  רומא,  בעיר  שהיה  מעשה 
בחוקי  שם  שמתלמדים  תלמודם  ובית  הכמרים 
בת  אחת  אישה  שם  והיתה  ונימוסיהם.  הכמרים 
חוקותיהם.  בספרי  מאד  מלומדת  שהיתה  נכר, 
ותתקנא האישה מאד בגדולת הכמרים וממשלתם, 
וכך  לבשה.  גבר  ושמלת  בנפשה,  עצות  ושמה 
התחברה לתלמידי הכמרים ונכנסה לבית אולפנא 
כל  על  שעלתה  עד  חוקותיהם,  ולמדה  שלהם 
התלמידים. ובתוך כך מת ראש הכמרים, והתחילו 
על  בראש  לישב  התלמידים  מגדולי  אחד  לחפש 
מקומו, ומצאו את האישה הזאת וסברו שהיא זכר, 

וכך בחרו בה להתמנות ל'פופ' )אפיפיור(. 
והרתה  הלכה,  מנאפת  אישה  בדרך  היא  אבל 
לזנונים, וקרבו ימיה ללדת. ובאותה העת הגיע יום 
ברחוב  גדול  קהל  מתקבצים  בו  אשר  הגדול  החג 
העיר וראש הכמרים דורש לפניהם מחוקות הגויים, 
ההתקבצות  מקום  אל  ללכת  מוכרחת  היתה  והיא 
שדרשה  כדי  תוך  והנה,  לבוא.  לידתה  וקרבה  הזו, 
וילדה  רחמה  ונפתח  לידה  חבלי  אחזוה  בפניהם 
את ולדה. נעשתה כמובן מהומה גדולה, ומאז עשו 
להם ראש  בעת שימנו  כי  ביניהם,  הכמרים תקנה 

חדש צריך בדיקה תחלה אם זכר הוא או נקבה. 
כשסיים הרבי מרוז'ין את המעשה הנ"ל קרא: "מזל 
המקשית  האישה  לבעל  ואמר  טוב"!.  מזל  טוב, 
ללדת: "שוב לביתך, כי אשתך ילדה כעת בן זכר". 

)על פי כנסת ישראל, עמ' 37(
סיפור במקום 'פדיון'

לשבת  רוז'ין  חסידי  נוהגים  מדוע  ברור  כעת  ובכן, 
לצידה של 'מקשה בלידתה' ולספר סיפור – כך בדיוק 
צרה  לפניו  כשנקלעה  מרוז'ין,  ישראל  ר'  רבם,  עשה 

הם  בדיוק  כך  ועל  דומה, 
מדוע  זאת,  ובכל  מספרים. 
הראשון?  ישראל  ר'  בכך  נקט 

אורחו  או  הוא,  לקח  לא  מדוע 
מרדכי  ר'   – ישראל  ר'  של  הנכבד  ודודו  החשוב 
מצ'רנוביל – את ה'פדיון', הכסף שהוצע להם תמורת 

תפילה וסיוע? 
קל לדמיין את האימה בה שרוי היה הבעל המבוהל, 
ישתתפו  אלו  ידועים  צדיקים  ששני  ציפה  כמה  ועד 
תהילים  יקראו  נרגשת,  תפילה  יעתירו  בצרתו,  עמו 
בסיפור  בוחר  ישראל  ר'  אולם  וכדומה,  שבירך'  ו'מי 
הרבי  אכן,  אגדה. 
כאן  משתמש  מרוזי'ן 
של  הנפלא  בכוחו 
את  להעביר  הסיפור 
שונה  לעולם  האדם 
תולש  הוא  וכך  ואחר, 
הזוג  או  הבעל  את 
מעין  הרפיה  דעת.  והסחת  שלווה  ומשרה  מבהלתם 
לכל  כידוע  לידה,  תהליך  בכל  מאוד  חשובה  אכן  זו 
מי שמצאה עצמה בחדר לידה )וגם לבעלה(. לעיתים 
תפקידו הכמעט יחיד של הבעל או תומכת הלידה הוא 
כי  להניח  סביר  תנשמי'.  'תנשמי,   - ולהרגיע  לנסות 
ולקיחת  נרגשת  תהילים  שקריאת  ידע  ישראל  רבי 
הפדיון היתה יכולה רק להלחיץ עוד יותר ולעכב את 
הלידה. הסיפור הדרמטי והמרתק עשוי אולי להסיח 

את הדעת ולהרגיע.
בדרך  לעשות  ישראל  ר'  בוחר  הזו  את הסחת הדעת 
ובהומור  בפירוט  מספר  כשהוא  מאוד,  מפתיעה 
שורשים  גם  לה  שיש  הסוברים  ויש   – עממית  אגדה 
לאפיפיור,  מחופשת  אישה  אודות   – היסטוריים 
השנתית  הדרשה  כדי  תוך  הבהלה  למרבה  היולדת 
'האפיפיורית  על  הסיפור  שברומא.  הוותיקן  בקריית 
לעיבודים  זכה  ואף  לרבים,  ומוכר  ידוע  יוהנה' 
דווקא  הרבי  בחר  מדוע  אך  וקולנועיים,  ספרותיים 

בסיפור זה? 
לידה פסיכולוגית

שמתרחשת  בסיפור  הרבי  בחר  בכוונה  כי  ספק  אין 
בו לידה. לא סתם לידה, אלא כזו שאי אפשר לעצור 
אותה והיא משתחררת ובוקעת גם כשהיולדת אינה 
חפצה בכך כלל. ר' ישראל הוא אחד המורים הגדולים 
וחשיבותם,  הסיפורים  של  כוחם  לעניין  בחסידות 
ואמירות רבות בעניין זה מיוחסות לו. גם כאן מאמין 
ר' ישראל בסיפור כתהליך ממשי של תיקון, ממש כפי 
לידה  כאן  מבצע  ישראל  ר'  בביליותרפיה.  שמקובל 
ונפשית המתרחשת בנפשם של המספר  פסיכולוגית 
והשומע. לידה פנימית זו ואימוצו של 'סיפור הלידה', 

הם שיאפשרו גם לידה ממשית במזל טוב. 
הרפיה יש כאן. לידה פסיכולוגית 'נרטיבית' ופנימית 
יש כאן גם. וללא ספק נוכחת כאן גם אמונה בכוחו 
המיסטי, הקבלי והנסתר של הסיפור, הכרוך בתכונות 
מסוגים  תהליכים  הסיפור  מיילד  כך  הזכרנו.  שכבר 

שונים ומשחרר את הקריאה – מזל טוב!

מאוצר הסיפור החסידי
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 הרבי מרוזי'ן משתמש בכוחו הנפלא
של הסיפור להעביר את האדם לעולם 

שונה ואחר

ברכה
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משו"תת בהלכה

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 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

מחפשים רב קהילה? רב בית כנסת?
 ניתן לפנות למרכז הלכה והוראה, להכשרת רבני קהילה ורבני עיר, וללימוד חושן משפט.

mhalacha@gmail.com :טלפון: 02-5474542/7, מייל

זמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה
ממתי?

במסכת שבת )כא,ב( נאמר לגבי תחילת זמן הדלקת נרות 
ראשונים  נחלקו  החמה".  משתשקע  "מצותה  חנוכה: 
דהיינו  השקיעה,  לסוף  הכוונה  האם  זה:  ביטוי  בהבנת 
פסק  וכן  תרעב  טור  א,יב,  תענית  )רא"ש  הכוכבים  צאת 
דהיינו  השקיעה,  לתחילת  שהכוונה  או  תרעב,א(,  בשו"ע 
שבת  )רשב"א  האופק.  לקו  מעבר  נעלמה  כשהשמש  מיד 
כא,ב, ר"ן שבת ט,א, מאירי שבת כא,ב, וכן פסק פרי חדש 

תרעב,א(. 
בגמרא שם מבואר, לפי אחד ההסברים, שלכתחילה צריך 
להדליק מיד משתשקע החמה ולא מאוחר יותר, וכך פסק 

השולחן ערוך )תרעב,א(. 
עד מתי?

עד  מדליק   – חמה"  "משתשקע  הדליק  לא  אם  בדיעבד 
"שתכלה רגל מן השוק" – דהיינו עד שהאנשים האחרונים 
הרי"ף  החשיכה.  רדת  אחר  לבתיהם,  מתפזרים  ברחוב 
)שבת ט,א( באר שמשך זמן זה הוא כחצי שעה. וכן פסק 
השולחן ערוך )תרעב,ב(. אמנם בימינו, שיש תאורת רחוב 
ואנשים מצויים ברחובות גם בלילה, ניתן לומר שמשך זמן 
לכתחילה  אך  כא,ב(,  שבת  ריטב"א  )ע"פ  יותר  ארוך  זה 
"משתשקע  בחצי השעה הראשונה  להדליק  להקפיד  ראוי 
החמה" )מכיוון שיש הסוברים שחכמים תקנו הדלקת נרות 
חנוכה רק בחצי שעה זו ולא יותר, ושיעור זמן זה אינו יכול 

להשתנות מתקופה לתקופה, ע"פ מעשה רב רלו(.

למעשה
נהגו  המזרח  עדות  קהילות 

הכוכבים  בצאת  מיד  להדליק 
כדעת השולחן ערוך.

מרכזיים  מנהגים  שלושה  ישנם  האשכנזים  קהילות  אצל 
בעניין זמן ההדלקה לכתחילה:

]אז  הגר"א  תלמידי  )מנהג  החמה  שקיעת  לאחר  מיד   .1
נדברו ז,ע[ ועוד(. כך נהגו קהילות רבות בירושלים.

השקיעה  לאחר  דקות   20  - כ  הכוכבים,  בצאת  מיד   .2
)מנהג החזון איש ]תשובות והנהגות ב', שלד[ ועוד(, בארץ 

ישראל, בדרך כלל, בערך בשעה 17:00.
3. מתפללים ערבית בצאת הכוכבים ומדליקים מיד אחרי 
התפילה )שערי תשובה תרעב,א; קיצור שולחן ערוך קלט,י 

ועוד (.
בערב שבת

קצר  זמן  החנוכה  נרות  את  מדליקים  חנוכה  שבת  בערב 
חנוכה(,  הלכות  גדולות  )הלכות  שבת  נרות  הדלקת  לפני 
ובמוצאי שבת מדליקים לאחר תפילת ערבית. יש אומרים 
עוד לפני ההבדלה )רמ"א תרפא,ב(, ויש אומרים מיד לאחר 
ההבדלה )ט"ז תרפא,א(. המנהג הרווח הוא להדליק בבית 
בבית,  ואילו  ס(  הדשן,  )תרומת  ההבדלה  לפני  הכנסת 

להדליק לאחר ההבדלה. 
בכל מקרה, הנרות צריכים לדלוק במשך לפחות חצי שעה 
אחר צאת הכוכבים, ולכן יש לשים שמן או נרות בהתאם, 

ובמיוחד יש לשים לב לכך בערב שבת. 

הדלקת נרות חנוכה באירועים ציבוריים
נרות  בהדלקת  חובה  ידי  לצאת  יכול  אדם  האם  שאלה: 
האם  אחר?  באירוע  או  חנוכה  במסיבת  בחתונה,  שמדליקים 

ניתן לברך על הדלקה באירוע כזה?
תשובה:

צורך ב"בית"
דין זה איננו מבואר בגמרא או בראשונים בצורה ישירה. אמנם, 
מדברי חלק מן הראשונים, נראה שיש צורך בבית )עיין רש"י 

שבת כג,א ד"ה הרואה, תוס' סוכה מו,א ד"ה הרואה ועוד(.
ב"בית"  צורך  יש  שאכן  אחרונים  הרבה  של  דעתם  למעשה, 
בשביל להדליק נרות חנוכה. )מהרש"ם ד,קמו; 'מקראי קודש' 
)הרב פרנק( יח; הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב ועוד(. אמנם, 

יש שחלקו על קביעה זו.
צורך ב'בית שלך'

המדליק  בין  זיקה  להיות  שצריכה  מבואר  הפוסקים  מדברי 
למקום ההדלקה. לכן לא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות בבית 
שמספיק  נראה  אמנם  תרעא,ז(.  רמ"א  קיא;  )ריב"ש  כנסת 
בבית  לילה  באותו  הישן  ולכן  זה,  ללילה  'שלך'  יהיה  שהבית 
אחר רשאי להדליק שם נרות. )ע"פ מהרש"ם חלק ד,קמו ועוד(

פרסומי ניסא
משום  בברכה,  הכנסת  בבית  נרות  להדליק  ישראל  מנהג 
)שולחן  חובה  ידי  בהם  יוצאים  שאין  למרות  ניסא',  'פרסומי 

במסיבות  גם  זה  באופן  להדליק  ניתן  האם  תרעא,ז(.  ערוך 
וכיוצא בהן? 

לדעת פוסקים רבים, מכיוון שהדבר הוא מנהג, והוא מחודש, 
דווקא,  הכנסת  בבית  המצומצמת,  מתכונתו  על  להעמידו  יש 
טו,ל;  אליעזר  )ציץ  אחר  במקום  הדלקה  על  לברך  אין  ולכן 
מנחת יצחק ו,סה; שבט הלוי ד,סה; הגרש"ז אוירבך הובא באז 

נדברו ו,עה(. 
תקלא(  עמ'  המנהיג  מד,  )כלבו  ראשונים  כתבו  שכבר  בפרט 
שיש כאן תקנה מיוחדת להדליק בבית הכנסת, משום שיש בכך 

זכר למנורת המקדש.
אך יש פוסקים המתירים לברך על הדלקה לפרסומי ניסא מחוץ 
עדיף  כן  שנוהגים  ואלו  חב"ד.  בהדלקות  נוהגים  וכך  לבית, 
שיתפללו שם, כדי שיהיה דומה לבית כנסת )יביע אומר ו,נז(. 

לסיכום: 
במסיבות  נרות  בהדלקת  חובה  ידי  יוצאים  לא  הדעות  לרוב 
בו  ובאירועים ציבוריים, אלא דווקא בבית שמתאכסן  חנוכה 
המדליק. גם במקרים אלו, טוב להדליק נרות לפרסום הנס, אך 

ללא ברכה. 
וינסו  שם,  שיתפללו  עדיף  כאלו  באירועים  לברך  הנוהגים 
לזכות בהדלקה אנשים שלא ידליקו כלל נרות חנוכה )כדי לצרף 

את הדעה שאין צורך בבית עבור ההדלקה(.
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צרי
"...ְוִהֵּנה אְֹרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבאה ִמִּגְלָעד 
ּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָוֹלט 
הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה.." )לז,כה(.

מוצרי יוקרה
על זהותו של הצרי חלוקות הדעות בין מפרשים וחוקרים 
אך המכנה המשותף בין רובם שהכוונה למוצר בושם או 
ח,כב(:  )ירמיהו,  ציון"  "מצודת  בעל  מפרש  יקר.  רפואה 
"הצרי - הוא נטף המוזכר בסממני הקטורת והוא שרף 
 ." למכאובה'  צרי  'קחו  וכן  לרפואה  מיוחד  והוא  אילן, 

את  המתאר  שלפנינו  ובפסוק  ייתכן 
מסלול אורחת הישמעאלים נמצא קצה 

חוט לפתרון החידה.
הבשמים"  "דרך  היא  מאד  מפורסמת 
שהייתה אחת מדרכי המסחר החשובות 
עברה  הדרך  העתיקה.  בעת  והידועות 
מדרומו של חצי האי ערב אל חופי הים 
זו  בדרך  ויבשתי.  ימי  בנתיב  התיכון 
הובלו מוצרים רבים אך בעיקר בשמים 
שגדלו בארצות סביב ים סוף וסחורות 
שהגיעו מהמזרח הרחוק. שיא הפעילות 
של דרך זו היה בתקופה הרומאית, אך 
בחלקים  השימוש  על  עדויות  קיימות 
בהרבה.  קדומות  בתקופות  גם  ממנה 
במקרא אנו לומדים על מסחר בנתיבים 
דומים: “אז הלך שלמה לעציון גבר ואל 

אילות על שפת הים בארץ אדום. וישלח 
לו חירם ביד עבדיו אוניות ועבדים יודעי 

ארבע  משם  ויקחו  אופירה  שלמה  עבדי  עם  ויבואו  ים, 
מאות וחמישים ככר זהב ויביאו למלך שלמה" )דב"ה ב, 

ח,יז-יח(.
במבט  נראה  יוסף  אחי  פגשו  שאותה  השיירה  מסלול 
האי  מחצי  הקצרה  היבשתית  הדרך  שהרי  מוזר,  ראשון 
איננו  הגלעד.  דרך  ולא  אילת  דרך  היא  למצרים  ערב 
בתקופות  הבשמים  דרך  של  המסלול  היה  מה  יודעים 
תחנות  ללא  הנגב  וחציית  ייתכן  אך  כך,  כל  קדומות 
ביניים וללא מקורות מים הייתה קשה מדי. הפתרון היה 
ארץ  פני  על  חלף  אך  יותר  ארוך  היה  שאמנם  במסלול 

נושבת.
מרכז סחר

לחילופין, ייתכן שהשיירה שבאה מהגלעד יצאה ממקום 
לכן שאל  בבשמים.  למסחר  מרכז  היה  זה משום שהוא 
הנביא: "ַהֳצִרי ֵאין ְּבִגְלָעד ִאם רֵֹפא ֵאין ָׁשם ִּכי ַמּדּוַע ֹלא 
ָעְלָתה ֲאֻרַכת ַּבת ַעִּמי" )ירמיהו, ח,כב(. על הקשר המסחרי 
בין הגלעד ומצרים סביב הצרי אנו לומדים באופן מפורש 
בפסוק אחר: "ֲעִלי ִגְלָעד ּוְקִחי ֳצִרי ְּבתּוַלת ַּבת ִמְצָרִים..." 
ה"מודרנית" התפצלה  "דרך הבשמים"  מו,יא(.  )ירמיהו, 
לדמשק  הוביל  הצפוני  הסעיף  כאשר  סעיפים,  לשני 
בתקופת  כבר  קיים  היה  זה  שסעיף  ייתכן  )הגלעד(. 

האבות ולכן המסחר בבשמים התנהל דרך הגלעד.
ובין  הגלעד  בין  נתיב מסחר  לקיומו של  עדות מעניינת 

פני  על  החולף  מצרים 
מוצאים  אנו  דותן  עמק 
טריסטראם,  של  ביומנו 

האירופיים  החוקרים  אחד 
ישראל לארץ  שהגיעו   הראשונים 

ונכתב בשנים 1864-1865:
היום,  עד  השתמר  ששמו  דותן,  תל  לרגלי  בדיוק 
משתרע המישור הקטן המאורך, ובו המרעה המשובח 
ביותר בכל הארץ אשר בני יעקב השכילו לעבור אליו... 
יש שם באר עתיקה ליד כפר נטוש, ואולי סביבה ישבו 
האחים בעת משאם ומתנם עם המדיינים כמו שישבנו 
גם אנו לארוחת בוקר. כשרכבנו לאורך 
בנתיב  מתחתינו  ראינו  גבעה  של  גבה 
אחר, שיירה ארוכה של פרדות וחמורים 

עמוסים בדרכם מדמשק למצרים. 
זיהוי במחלוקת

האפרסמון  הוא  לצרי  המקובל  הזיהוי 
בשם  הנקרא  לפרי  ולא  לבושם  )הכוונה 
שונה,  חלופה  נציע  אנו  אך  בימינו(  זה 
י.  ידי  על  שנדחתה  לעף,  ר"ע  בעקבות 
משום  ובעיקר  שונים  מטעמים  פליקס 

שאין עדויות לגידולה בארץ.
ובוטניקאי,  )רופא  דיוסקורידס,  בכתבי 
שהכיר  שני(  בית  חורבן  בתקופת  חי 
היווני- העולם  רחבי  מכל  רפואות 
סטירקס  בשם  תרופה  צמח  מוזכר  רומי 
)styrax( והכוונה לשרף עץ הליקוידאמבר 
 5 בגובה  עץ   ,)Liquidambar orientalis(
- 10 מ' שמקליפתו נוטף שרף ריחני וסמיך שייחסו לו 
תכונות רפואיות. פליניוס הזקן שהיה סופר, חוקר טבע 

ומפקד צבא וצי רומאי וחי באותה תקופה כתב: 
סוריה, מעבר לפיניקיה הקרובה ליהודה, מייצרת את 
קסיוס  והר  מרתוס,  לגבל,  באיזור שסביב  הסטריקס 
לחבוש.  דומה  והוא  השם,  אותו  לעץ  שבסלוקיה, 
... זה  לטיפות השרף שלו יש ריח נעים, כמעט חריף 
שבא מהר אמנוס שבסוריה נחשב ביותר בתכונותיו 
הרפואיות ויותר מזה על ידי הבשמים... מזייפים אותו 

בשרף ארזים או בגומי...
בחלק  היא  הליקוידאמבר  עץ  של  הטבעית  התפוצה 
מזרח  בדרום  ובעיקר  התיכון  הים  אגן  של  המזרחי 
זה  בזיהוי  מצדד  זהרי  מ.  החוקר  וברודוס.  טורקיה 
של  הקדום  הטבעי  גידולו  שבית  מאד  שייתכן  וסבור 
הליקוידאמבר היה גם בהרי הגלעד. למרות חסרונותיה 
הרבים של חלופת זיהוי זו יתרונה הוא בהתאמה לפסוקי 
המקרא המתייחסים לגלעד כמרכז גידול או מסחר של 
הצרי. כאמור, אין כאן הוכחה חד משמעית שהרי ייתכן 
והגלעד היה רק תחנת מעבר של האפרסמון בדרך מחצי 

האי ערב. 
תודה לד"ר יצחק מייטליס על חלקו בכתבה זו.
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עץ הליקוידאמבר בשלכת
 Jean-Pol GRANDMONT :צילם

ברכה

 להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" 
בפורטל הדף היומי )זבחים, קט, א(
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1500

את לפיד העריכה קבלנו 
של  האמונות  מידיו 
אלפסי  יצחק  ד"ר  הרב 
'אלוף'  שהוא  הי"ו, 
בהוצאת  מתחרים  ללא 
חקר  על  בדגש  ספרים, 
החסידות ואישיה. זה עתה 
על  ה...97)!(  ספרו  הופיע 
מוסד  )בהוצאת  מקוצק  הרבי 
הרב קוק( ובו תולדותיו ועיקרי תורתו, בשפה קולחת 
ופעלו  האיש  על  לדבר  במקום  אך  נפש.  לכל  ושווה 

נביא כאן מדבריו לפרשת וישב:
הפרטית.  ההשגחה  הוא  בפרשה  הבולט  היסוד 
מוכיחה  הטבע'  'כדרך  הנראית  ההשגחה  לעתים 

את ההשגחה המתמדת יותר מאשר נס חד-פעמי. 
בגימטריא  "הטבע  המקובלים:  אמרו  בכדי  לא 
ביוסף  מקנאים  האחים  'טבעי';  כ"כ  א-להים". 
בניו".  "מכל  ועל אהבת האבא  כתונת הפסים,  על 
רואה  שהוא  המוכיחים  חלומות  להם  מספר  הוא 
עצמו מושל בהם וכולם משתחווים לו, והם מחכים 
הדראמה  מתגלגלת  מכאן  לנקום.  להזדמנות 
יוסף  אבל  למלך'.  ל'משנה  שנעשה  עד  ב'טבעיות' 
אם  כי  אותי  שלחתם  אתם  "לא  יודע   - וכולנו   -

האלקים".
ה'  יד  הבורא;  בהנהגת  הפשוטה  האמונה  זוהי 
המוזרים,  הטבעיים,  האירועים  כל  את  מכוונת 

הקשים והנוראים.

במכון  הראשון 
נטל  אשר  'צומת' 
שרביט  את  לידיו 
הרב  היה  העריכה 
ז"ל  דסברג  אורי 
בתאונת  )נספה 
בכ'  מחרידה  דרכים 
תשע"א(,  באייר 
'צומת'.  מכון  ממיסדי 
שנים אחדות הוא אחז בהגה 
עריכת העלון ועיצב את דמותו שנתקבעה עד 
ואת  האיש  את  כאן  להספיד  עת  לא  היום. 
שכתב  מה  נעתיק  ה-30'  ה'יובל  לציון  שיחו. 
הרב אורי בגליון וישב תשנ"ז )625( בו החליט 
מס'...1,  גליון  מתוך  דברים  להעתיק  כעורך 

פרשת וישב תשמ"ה: 
הרעה  דיבתם  את  הצדיק  יוסף   כשסיפר 
אעפ"כ  שיקר,  לא  אביהם,  לפני  אחיו  של 

אדם  כל  על  זכות  ְלַלֵּמד  שיש  כיון  נענש, 
מישראל, ואסור לספר לשון הרע. אבל גם 
האחים אינם נקיים מעוון - "ולא יכלו דברו 
לשלום". לּו היו מחליפים דעות ומשוחחים 
זה עם זה, בוודאי היו מגיעים לידי הסכמה 
יוסף  למכירת  מגיעים  היינו  ולא  והבנה, 
שבעטיה הוצאו להורג עשרה הרוגי מלכות, 

ועדיין אנו סובלים בגללה.
ולכבוד חנוכה נצטט מתוך הגליון השני של 
שבת-בשבתו, בשמו של הרב יצחק ניסנבוים 
זצ"ל: הימים שבהם נחלו החשמונאים את 
נצחונם על היוונים אינם ידועים לנו. נצחון 
אפילו  דמים,  ובשפיכות  בקרבנות  הקשור 
ואיננו  זכרו  של שונאים, איננו מעלים את 
חוגגים. ימי חג החנוכה נקבעו רק לזכר הנס 

של פך השמן.

הגליון שלפניכם נושא את המספר הסידורי 1,500. בראשו רשום כי זו השנה ה-30 לקיומו. 
העריכה  את  העבירה  ההסטוריה',  'בשחר  העלון  את  שיזמה  המזרחי,  הפועל  הסתדרות 
לשולחנו של מכון 'צומת' החל מן השנה העשירית )גליון 462, מתחילת תשנ"ד(, ומאז "זה 

לי עשרים שנה" )בראשית לא,מא( אנו אחראים על תכניו מדי 'שבת בשבתו'. 

לנכון  מוצאים  אנו 
את  כאן  להעלות 
יקר  איש  של  זכרו 
בלעדיו  אשר  וחביב, 
היה  לא  המפעל  כל 
היה  לא  ובודאי  קם, 
ולא  וגידים,  קורם עור 
של  לדגל  הופך  היה 
הציונות הדתית. הלא הוא 
המו"ל הותיק, ידידנו מיש )מאיר( אלימלך ז"ל, 
פלוס'  'אורן  וההפקה  הפרסום  משרד  מייסד 

)אשר הוסב במרוצת השנים ל'גל אורן'(. 
זיהה  אשר  הראשון  היה  ז"ל  מיש  כי  דומה 
ואת  האמרגני  הפרסומי,  הפוטנציאל  את 
המיועדים  אירועים  להפיק  והיכולת  הצורך 
התנועה  כחניך  הדתית-לאומית.  לציבוריות 
ומיצגים  אירועים  פרוייקטיים,  יזם  מיש 

התקשורת  במת  על  המיגזר  את  העלו  אשר 
מבחירות  'תנועתי',  אירוע  כל  העכשווית. 
'אמונה',  של  מוסד  חנוכת  ועד  ועידה  וניהול 
של  ענק  תערוכות  ועד  חסידי  זמר  מאירועי 
בידיהם  הופקו  אלו  כל   - עכשווית  יהדות 

האמונות של מיש וחבריו-שותפיו.
והווי  תורה  וכחובב  וחינוכי,  ערכי  כאיש 
היה  יקר  בשבתו'  'שבת  העלון  הכנסת,  בתי 
בקביעות  והופיע  'זרם'  העלון  בזכותו  למיש. 
ריבוי  ולמרות  העתים,  בצוק  גם  ובעקשנות 
הותיק  גליוננו  את  חיקו  אשר  המתחרים 
מכולם. גם כיום, למרות גלי ההצפה והשטפון 
אורן  בנו,  ממשיך   - כנסת  בתי  עלוני  של 
על  אמונה  אורן'  'גל  חברת  המפעל.  את  נ"י, 
גם  בו  ורואה  והמבורכת,  המרשימה  ההפקה 
זכר לאבי המשפחה, המייסד והמלווה הנאמן. 

ברכה
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מתפלל ומעלעל
מי היה מאמין שכמה דפים עם  תודו שזה מפתיע. 
מספר  תוך  יהפכו  השבוע,  פרשת  על  תורה  דברי 
שנים לאחד הטרנדים החזקים ביותר בציבור הדתי? 
אין  חינם  המחולקים  שעלונים  בדעתו  העלה  מי 
השפעה  לגורם  יהפכו  רבנים,  כותביהם  ורוב  כסף 
רב עוצמה על השיח המגזרי? מי שלא ראה חבורת 
כדי  רק  לתפילה  בזמן  להגיע  שטורחת  מתבגרים 
כלחמניות  ייחטף  בטרם  הקטן  עולמם  את  להשיג 
מימיו.  ַמְרִנין  מחזה  ראה  לא  הפסח  במוצאי  חמות 
לזקוף  ניתן  השבת  עלוני  של  שלזכותם  ספק  אין 
הישגים לא מבוטלים: מפלס הדיבורים בבית הכנסת 

דרסטי,  באופן  ירד 
מצליחים  אנשים 
עצמם  את  להעסיק 
הדרשה  בזמן  ערים 
כמו  ומושג  השבועית, 
'שו"ת סמס' הפך למותג 

מבוקש ועתיר רייטינג.
אמת הדבר שעל חלק מן הדפים מתנוסס הכיתוב: 
התורה".  וקריאת  התפילה  שעת  בעלון  לעיין  "אין 
לזו  זוכה להתייחסות רצינית דומה  דא עקא שהוא 
שכתוב  למה  מסכים  ואני  התקנון  את  'קראתי  של 
בו', או 'איני הנהג' לחובבי הוויז. בבית כנסת אחד 
קיבלו הגבאים החלטה נועזת: לעשות חילופי גברי 
הנפלא  הפיוט  את  להעביר  זמירות.  אנעים  עם 
חלוקת  את  לדחות  ובמקביל  התפילה,  לאמצע 
הגידופים  קיתונות  סופה.  אל  הססגונית  העלונים 
רק  לנגדם  שהתייצבה  הבצורה  ההתנגדות  וחומת 
לימדו אותם את אמיתות הפתגם 'תפילה בלא עלוני 

שבת כקיגל בלא מלפפון חמוץ'...
פתח המילוט

יותר.  ועמוק  רציני  ראויה למבט  הנ"ל  אך התופעה 
מהו סוד קסמם של עלוני השבת? מה עומד מאחורי 
הצלחתם המטאורית? ראשית, הטרוניה על כך שהם 
עלוני  מדוייקת.  אינה  להתפלל,  לאנשים  מפריעים 
אומנם,  שלה.  הפתרון  הם  הבעיה.  אינם  השבת 
זה עוול לתלות רק בהם את  יהיה  גרוע, אך  פתרון 
מכך  נובעת  שלהם  האטרקטיביות  האשמה.  קולב 
מלהיבה.  כה  אינה  הצער,  למרבה  שהאלטרנטיבה, 
זה  להתפלל.  קשה  רבים  שלאנשים  הוא  סוד  לא 
ההורים  עבור  מזה  פחות  ולא  מתבגרים  עבור  נכון 
שלהם. דור הסמס והפייסבוק שמורגל לזפזופ מהיר 
מול  עצמו  את  מוצא  אובססיבי,  ומולטי-טאסקינג 
בצד  הכול  את  להניח  צריך  כשהוא  שבורה  שוקת 
מול  ובהתמסרות  בריכוז  הנפש  בעבודת  ולהתמקד 
השפה  את  מדברים  איך  שכח  כבר  הוא  בוראו. 
חיוני.  מילוט  פתח  הם  מבחינתו  השבת  עלוני  הזו. 
בפרט אחרי שבשנים האחרונות הם עברו 'שדרוג', 
ומלבד הארות על הפרשה, יש מהם הכוללים בתוכם 
כשהחלק  וכדו',  רכילות  מדור  מסעדות,  ביקורת 
פרסומי  לזו'רנאל  בלבד  תאנה  עלה  הוא  התורני 
הקרפטים  בהרי  )וכשרה!(  מושלגת  חופשה  על 
והצעות נדל"ן מפתות בסנט לואיס. ה'קהל השבוי' 

שבבית הכנסת הוא טרף קל 
קופירייטירים,  אותם  עבור 
הבמה  את  היטב  שמנצלים 

שלרשותם. הגולם קם על יוצרו, 
והצד התורני שאמור היה להיות העיקר, כיאה לעלון 
המחולק במקדש מעט בעת התפילה, הפך לקרדום 
לחפור בו לטובת תעשיית שיווק נישט אין שאבעס 

גערעט.
רגעי איכות

על  לגמרי  לוותר  היה  מוטב  זה  כל  אחרי  האם 
מספור  רבים  עבור  שלא.  מסתבר  השבת?  עלוני 
לימוד  רגעי  הוא  הדפים,  עם  שלהם  האיכות  זמן 
השבועיים  התורה 
אנשים  שלהם! 
העמלים  עובדים 
בכל  לפרנסתם  קשה 
עשויים  השבוע, 
את  בו  למצוא 
השבועית  הפינה 
לזרמת  מעבר  יותר  ועמוק  גבוה  למשהו  חיבור  של 
על  לדבר  שלא  החול.  ימי  של  השוטפת  החיים 
שברגע  מתברר  הנוער.  בני  אצל  שמתרחש  הפלא 
לעשרים  והפייסבוק  הסמארטפון  את  שמנטרלים 
לקרוא  הדור הצעיר מסוגל  וארבע שעות תמימות, 
צורת אות גם אם אינה כתובה על מסך, ואף להיפגש 
עולמו  להעשיר את  ודמויות העשויים  רעיונות  עם 
המשאב  את  ינצלו  חכמים  הורים  אדרבה,  הרוחני. 
הזה, כדי לגרות את הילדים לשיח על שולחן השבת 
שקראו  יפה  סיפור  או  במאמר  ישתפו  ולאחריו, 
בעלון, ואף יפתחו דיונים משמעותיים על הדברים. 
דילמות  מרתקות,  חינוכיות  שיחות  לפרנס  אפשר 
בלקיחה  רלוונטיות,  הלכתיות  ושאלות  החיים,  מן 
יודעים  רק  אקראית של אחד מן הדפים הללו, אם 
לרבגוניות  תורמים  אף  העלונים  נכון.  אותם  לנצל 
להחשף  מאפשרים  שהם  בכך  הציוני-דתי,  השיח 
מעל  ביטוי  לידי  באים  תמיד  שלא  וגוונים  לקולות 

במות אחרות.
מזל טוב!

זה  לטובה  בולט  אותנו,  השוטף  העלונים  ים  בתוך 
זוכה  הוא  בו  ביום  כרגע.  בידיכם  מחזיקים  שאתם 
לחגוג יום הולדת כ"ט, תוך התמדה מרשימה לאורך 
לברך  ההזדמנות  זו  שבתות,  מאות  וחמש  אלף 
עמוד  על  בעקביות  לשמור  שמצליח  כך  על  אותו 
לפופוליזם  מגלישה  ונזהר  תורני-איכותי,  שידרה 
או מהשתלטות הצד המסחרי על הלב התורני. יחד 
עבור  להוות  יכולה  בכללה  זה תופעת העלונים  עם 
ְמַשֶקֶפת, ולהזמין  ַמְראה  הציבור הדתי לאומי מעין 
לחשבון נפש על הטוב והרע ששזור בהם. איך ייראו 
עלוני השבת ומה יהיו פניו של הציבור הדתי-לאומי 
כאשר ייצא בע"ה הגיליון ה-3000 של שבת בשבתו? 
הוא,  ומסקרנות. מה שבטוח  אלו שאלות מרתקות 

שאינן מתאימות לשו"ת סמס...

 הגולם קם על יוצרו, והצד התורני
 שאמור היה להיות העיקר,

הפך לקרדום לחפור בו

 לתגובות, חומרי העשרה והצטרפות
milatova.org.il :לרשימת תפוצה

ברכה
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)מהתוועדות עם הרב מנחם דוברוסקין(

ו"חג  השמים(  מן  )שו"ת  בשורה"  "יום  הוא  כסלו'  'יט 
הגאולה" של האדמו"ר הזקן-בעל התניא זצ"ל.

על כל פרק שגילה בספר התניא, היה קטרוג בשמיים. עקב 
הלשנת שווא ממתנגדים קיצונים לחסידות, ישב האדמו"ר 
הזקן 53 יום בבית הסוהר הרוסי, כנגד 53 פרקי ספר תניא 

)"גן סדרי אוריתא"(. 
בי"ט בכסלו תקנ'ז יצא לאור לראשונה ספר התניא, ובי"ט 
נחשב  כסלו'  'יט  מהמאסר.  האדמו"ר  יצא  תקנ'ט  בכסלו 
ל"ראש השנה" לחסידות ו"מתן תורה" של פנימיות התורה, 
שניתן  ואישור  מתנגדיה,  על  החסידות  תנועת  כניצחון 

להתפשט  משמיים  לחסידות 
בעולם.

'יט כסלו' צמוד תמיד לפר' וישב, 
בבית  שהותו  יוסף,  מכירת  בעניין 

הסוהר ויציאתו למלוך - וכך גם ההקשר עם האדמו"ר הזקן. 
הזקן:  האדמו"ר  וכדברי  להתוועדות,  זה  ביום  ללכת  טוב 
"מי שישתתף בשמחתי - אוציאנו מן המיצר אל המרחב"! 

)ספר השיחות תרצו עמ' 315(.
נ.ב
יט כסלו - יום הולדתי

ברכה

 robivin@walla.com :לתגובות
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תחילה אברך את כל העושים במלאכת "שבת בשבתו" 
הציונות  אנשי  לידי  להביא  כדי  שבתות,   1500 כבר 
ע"י  נוסד  העלון  כידוע,  איכותיים.  מסרים  הדתית 
הפועל-המזרחי כשליחות דתית, תרבותית וחברתית. 
האחראים  'צומת'  ולמכון  רוזן  ישראל  לרב  כח  יישר 
אורן'.  'גל  ההפקה  לאנשי  וכן  העלון,  על  הנוכחיים 

נזכה ב"ה להפצת תורה ברבים.
שינויים  על  אלו  בימים  מבשר  הפועל-המזרחי 
אבן  הונחה  ארוך  מו"מ  לאחר  חדשות;  ותוכניות 
במימון  בראשל"צ,  החדש  עקיבא  בני  לסניף  הפינה 
לחניכים  שעריו  שיפתח  והפועל-המזרחי,  העירייה 

בעוד כשנתיים. 

 7 בדובנוב  שכנו  שמשרדינו  רבות  שנים  לאחר 
בפתח  שלנו  הסניף  לבנין  עוברים  אנו  המיתולוגי 
תקוה, ברח' שטמפפר, שהוכשר לכך. 'דובנוב 7' ישופץ 
ע"י חב' משה"ב ויישמר עברו המפואר. במקביל, סניף 
ראוי  למבנה  בסיוענו  יזכה  בתל-אביב  בני-עקיבא 

חדש, כמיטב המסורת שלנו.
המאגד  וצעיר  חדש  אינטרנט  אתר  הוקם  לאחרונה 
השייכים  הגדולים  העובדים  ועדי  את  בתוכו 
בר  אוניברסיטת  כמו   - המזרחי  הפועל  להסתדרות 
ועוד. באתר  בנים  מזרחי, תפארת  בנק  אילן, אמונה, 
תוכלו להתעדכן על פעילותינו ועל האיגוד המקצועי. 

http://h-mizrahi.org.il/ :הכתובת

ברכה
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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

לי"ט כסלו: הציונות החב"דית
אתמול, יֹוט כסלו, חגגה תנועת חב"ד את חג הגאולה למלאת 215 
שנה )תקנט( לשחרור הרבי ממאסר בכלא הצארי. מ'ראש השנה 
ותעצומות  עוז  ומקורביה  התנועה  נאמני  שואבים  זה  לחסידות' 
ומסירות נפש להפצת מעיינות תורה וחסידות בכל פינה בה קיים 

סיכוי לגלות נפש יהודי, הומיה או כבויה.
זיקה

במבט  לציונות,  חב"ד  לזיקת  קוים  להעלאת  מתאימה  עת  זו 
רוזן  דב  אבי-מורי,  חיבר  ינקותי  בשנות  בגילוי;  ואפתח  עכשווי. 
עקיבא  בני  ארגון  בהוצאת...  התניא'  'בעל  בשם  קונטרס  ז"ל, 
להנחיל  היתה  ישראל"(. מטרתו  בכורי  "לבני  )שהוקדש  בישראל 
והליכותיו  הזקן  האדמו"ר  למשנת  התקשרות  הדתי-ציוני  לנוער 
בקודש. החיבור נולד בחוג למשנת חב"ד שהעביר החסיד ר' נחום 
הנמל.  ובוני  הפיגומים  טייחי  תל-אביב,  לחלוצי  גולדשמידט 
הוא קנה את מוחם ולבם, כמו אלפי השלוחים בקצווי תבל, תוך 

הזדהות וחיבוק לפעלם הציוני. 
על  נמנו  טרום-שואה,  בעידן  לדורותיהם,  חב"ד  אדמו"רי  אמת, 
'מתנגדי הציונות', כמרבית אדמו"רי מזרח אירופה ורבני מערבה. 
עליו  נסתם  הגולל  אשר  העבר  בחקר  לנבור  המקום  כאן  לא 
שהיה  )=מה  הוה"   - דהוה   ו"מאי  ומיידנק,  אושוויץ  במשרפות 

היה(. נשוב איפוא לנקודת מבטנו העכשווית;
הגדרה עצמית

אין קריטריון ציוני אובייקטיבי המאפשר למדוד חוג לפי סקאלה 
נושאים  במכלול  העצמית'  ההגדרה  ב'זכות  דוגל  אני  מוסכמת. 
הקשורים לתיוג חברתי. בהקשר זה מצאתי באתר חב"ד-ישראל 
'חב"ד  הכותרת  תחת  י"ל?(  בחתימת  ימים.   10 )מלפני  מאמר 

וציונות', ובו 'הגדרה עצמית' כדלהלן:
"תלוי לאיזו מסגרת מצמידים את המונח 'ציונות'. תנועת חב"ד 
עינינו  'ותחזינה  זו העולה מתפילת  בציונות מקורית,  תומכת 
בשובך לציון ברחמים'... בהוראות אדמו"ריה )הריי"צ ורממ"ש( 
מגלים חסידי חב"ד מעורבות מלאה בחיים האזרחיים. סמוך 
חסידי  של  קבוצה  הקודם  הרבי  שלח  המדינה,  הקמת  לאחר 
חב"ד  וייסד קריות של  כפר-חב"ד...  הישוב  את  להקים  חב"ד 
בישובים בירושלים, בצפת, בקרית מלאכי, בלוד ועוד. בהוראת 
הממ"ד  בזרם  חב"ד  של  היסודית  החינוך  רשת  שולבה  הרבי 
של משרד החינוך. הרבי הורה לשמור על חוקי המדינה, עודד 
הרבי  בחגים.  לשמחם  חסידיו  צה"ל ושלח את  את חיילי 
הורה  השלטון...  מוסדות  ראשי  עם  תמידי  באופן  התכתב 
לחסידיו בכפר חב"ד להזמין ולארח את נשיאי המדינה, ראשי 
הממשלה, שרים וחכ"ים. הורה להקים אגודה לעידוד משפחות 
הגיבורים ששכלו את יקיריהם במערכות ישראל, חייב להצביע 

בבחירות לכנסת ולשלטון המקומי...    
אוסיף עוד כי אישים חב"דיים הם מראשי הנאבקים על שלימות 
כי  אציין  עוד  מחוזותיה.  בכל  הנרחבת  ההתנחלות  וזכות  הארץ 

זקנים נוסח חב"ד ביצבצו ממדי צה"ל מאז ומתמיד, גם אם לא 
הכריזו על כך רשמית. בודאי חובשי מדים לא הוחרמו בִקריותיהם, 

ואדרבה...
בספר המקובל בחצר חב"ד, 'סודו של הרבי' )יחיאל הררי, תשע"ג(, 
ישראל.  ולמדינת  לציונות  האחרון  הרבי  של  ליחסו  פרק  מוקדש 

עובדות ממוסמכות מאששות את התיזה המוצגת שם לפיה
"כל מי ששוחח עם הרבי העיד על איכפתיות עמוקה לצרכיה 
ולבעיותיה של מדינת ישראל. ארץ ישראל היתה בבת עינו... 
הוא התעניין לא רק בהיבטים הדתיים והרוחניים של המדינה, 
התיישבות,  כלכלה,  כמו  לגמרי  ארציים  בתחומים  גם  אלא 
הרבי ראה בהקמת המדינה נס וחסד  בטחון וקליטת עליה... 
היא  המדינה  שהקמת  התבטא  אף  הוא  מופלא...  שמיימי 
הרבי לא  הזדמנות נדירה להוכיח שהוא ראוי לגאולה. ]אבל[ 
המדינה  לפיה  הדתית  בציונות  הרווחת  ההשקפה  את  קיבל 

היא ראשית מהלך הגאולה".  
אכן, אם נבחון את 'הנאמנות הציונית' לפי המדד ההגותי-אמוני 
גאולתי  ממד  הענקת  דהיינו  קוק,  הרב  תורת  במרחבי  השליט 
בר  דמשיחא  ב"טורא  המדינה  תקומת  והצבת  ישראל,  למדינת 
יוסף", דומה כי חב"ד לא משתלבת בהגדרה זו )ומציעה משיחיות 
אחרת...(. אך כבר כתבתי שאני מכיר בזכות ההגדרה העצמית. זה 
יחסי גם ל'ציונות הסולובייצ'יקית' תוצרת ארה"ב שאיננה זורמת 

בתוואי הגותו של הרב קוק.
חיכוך

ברם, כפי מה שמספרים מתחולל 'סכסוך עולמי' בין שלוחי חב"ד 
בעולם לבין שליחי הציונות הדתית בשאלה הסופר-ציונית: האם 
לראשי  בזאת  לפנות  אעיז  לעלייה?  התפוצות  יהודי  את  לעודד 
חב"ד בעולם )מיהם?( לשקול מחדש הנהגה זו של העדפת החיזוק 
הקהילתי הפנימי על פני עלייה, גם במחיר חיכוכים עם מעודדי 
את  תמוסס  זו  בנקודה  הדתית  לציונות  חבירה  גלויות.  קיבוץ 

נקודת החיכוך האחרונה.
* * *

'שבת בשבתו'.  הגליון ה-1,500 של  ועוד משהו שכחתי; זה לנו 
אחותנו החב"דית, 'שיחת השבוע', רק בת 1403. אנו לוחצים יד 
נוכח  היחסית  בשמרנותם  המתפארים  ותיקים  עלונים  באחוות 
אצלנו  שוליים:  והערת  ופרסומאיים.  עתונאיים  'מתחרים'  מבול 
תורת  על  למדור  גם  פתוחה  השבוע'  'שיחת  האם  חב"די.  מדור  קיים 

הרב קוק?
)נכתב במוצ"ש וישלח(

 אציע לחב"ד לשקול
 מחדש את המחלוקת

 עם שליחי העליה
הציונית הפועלים בעולם

ברכה


